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Förord
Denna byggtekniska rapport utgör den avslutande delen i vårt examenarbete omfattande 15 hp
inom byggingenjörsprogrammet. Huvudsyftet med vårt examenarbete var att undersöka om
digitalisering av tillbudsrapportering skulle kunna innebära en ökad rapporteringsfrekvens. I
denna kvalitativa studie har vi använt oss av ett flertal relevanta metoder såsom litteraturstudie,
samtal- och intervjustudie.
Projektet utfördes i samarbete med Wästbygg och vi har genomgående tagit hänsyn till gällande
föreskrifter och förordningar inom arbetsmiljölagstiftningen samtidigt som vi tagit Wästbyggs
arbetsmiljöprogram i beaktning. Till grund för denna undersökning låg bristen i
tillbudsrapportering som vi uppfattat finns på dagens byggarbetsplatser runt om i landet. Som
praktisk lösning på detta befintliga problem har vi skapat en applikation som i teorin skulle
kunna underlätta tillbudsrapportering samt öka frekvensen av inrapporterade tillbud och
underlätta både registrering och uppföljningsarbete.
Vi skulle först och främst vilja tacka Wästbygg för deras samarbete och förtroende. Tack för
att ni trodde på vår idé, att ni tillät oss arbeta självständigt och lät oss ta del av er interna
dokumentation. Ett speciellt tack till Johan Gustavsson och Bo Bidelöv utan vilka detta projekt
ej hade varit genomförbart.
Ett stort tack även till alla respondenter som ställt upp på samtal och intervjuer under detta
examenarbete. Ert bidrag har varit extremt värdefullt.
Dessutom är vi tacksamma för allt stöd och hjälp Gabriella Koning har bidragit med.
Slutligen vill vi uttrycka ett varmt tack till Börje Hellqvist som stöttat och guidat oss genom
detta projekt.
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Abstract
Work-related accidents at construction sites in Sweden today represents the third largest number
regarding reported accidents. Together with the industry council Sveriges Byggindustrier the
construction sector wants to improve the routines aiming for the work to be performed correctly
from the beginning since this would prevent personal injuries or incidents with deadly outcome,
as shortcomings in the routines is the most common cause. Incident reporting is generally
lacking; thus, many accidents could have been prevented if the incident reports had been sent
in. A large part of the work regarding accident prevention is today the responsibility of the
workplace management. Hence there is a demand for continuous and integrated communication
between the professional workers, subcontractors and the work-place management.
This study aimed to investigate the need of a digital reporting tool for mobile phone use, mainly
directed to the professional workers and subcontractors as well as elucidate how incident
reporting and health and safety management system can be improved. The investigating part of
the study was divided into three subparts to identify how a digital report solution could
contribute to a simplified mode of working, promoting the subcontractors’ involvement in the
incident reporting. Literature studies combined with conversations with the stakeholders were
conducted with the employees from four different sections of Wästbyggs organisation to get a
perception about how the case-company handles the work environment and incident reporting
today. Finally, an interview study based on conversations with seven respondents from six
different parts of the organization of the case-company was conducted.
Hopefully, this study can contribute to the case-companies choosing a digital solution for
incident reporting in the future. This would in a simpler way involve the subcontractors
regardless of origin and it would also simplify the follow-up for the workplace management as
well as for the quality-, environment-, and work environment group. In this report, the definition
of an incident, change-promoting work in the organization of the case-company,
communication at the construction site and a mobile phone application was discussed.
Taken together, these factors contribute to a more smoothly functioning health and safety
management system and could further lead to an increase in incident reports being sent in. In
order for the health and safety management system and incident reporting to be additionally
improved, the current routines ought to be improved and followed up. This could be
implemented through better leadership including novel improved methods, simplifying the
proliferation of valuable knowledge internally which could very well be promoted by legible
information available in both Swedish and English.
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Sammanfattning
Rapportering av tillbud är generellt bristfällig. Flera olyckor skulle kunna ha förhindrats om
tillbudsrapporterna hade kommit in. Mycket av arbetet med att förhindra olyckor ligger idag på
arbetsplatsledningen och därmed krävs det en kontinuerlig och integrerad kommunikation
mellan yrkesarbetare, underentreprenör och arbetsplatsledning. Arbetsplatsolyckor på
byggarbetsplatser i Sverige står idag för den tredje högsta siffran vad gäller inrapporterade
olyckor. Tillsammans med bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier vill
byggsektorn förbättra rutinerna så att arbetet sker på rätt sätt från början eftersom detta skulle
kunna förhindra att någon skadas eller att någon omkommer på arbetsplatsen, då brister i
tillämpning av rutinerna oftast är orsaken.
Denna studie undersöker behovet av ett digitalt rapporteringsverktyg för mobiltelefon, som
främst är riktat till yrkesarbetare och underentreprenör samt undersöka hur tillbudsrapportering
och arbetsmiljöarbete kan förbättras. Studiens undersökande del indelades i tre segment för att
identifiera hur en digital rapporteringslösning kan bidra till ett enklare arbetssätt och främja
underentreprenörens delaktighet i tillbudsrapportering. Litteraturstudier och samtal med
intressenter genomfördes med arbetstagare från fyra olika delar av Wästbyggs organisation för
att få en uppfattning om hur fallföretaget arbetar med arbetsmiljö och tillbudsrapportering idag.
Slutligen genomfördes en intervjustudie baserad på samtal med sju respondenter från sex olika
delar av fallföretagets organisation.
Förhoppningsvis kan studien bidra till att fallföretaget i framtiden väljer att använda en digital
rapporteringslösning för tillbud, då det enklare skulle involvera underentreprenörer med både
svensk och utländsk bakgrund samt förenkla uppföljningen för arbetsplatsledningen och
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljögruppen. I rapporten diskuteras definitionen av ett tillbud,
förändringsarbete i fallföretagets organisation, kommunikation på byggarbetsplats och
applikation till mobiltelefon. Gemensamt bidrar dessa till ett mer välfungerande
arbetsmiljöarbete och innebär dessutom att fler tillbud kan rapporteras in.
För att arbetsmiljöarbetet och tillbudsrapporteringen ska kunna förbättras ytterligare bör även
rutiner förtydligas samt följas upp. Detta genom ett bättre ledarskap innefattande nya metoder
som förenklar spridningen av värdefull kunskap internt, vilket skulle främjas av mer lättläst
information tillgänglig på både svenska och engelska.
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1. Inledning
I Sverige byggs det just nu mer än på många år. Men det är också en utmanande tid då flera
tusen personer skadas på byggarbetsplatser varje år, nära 3 700 arbetsolyckor exklusive
dödsolyckor (Arbetsmiljöverket 2018a). Detta är en siffra som med största sannolikhet kan
minskas avsevärt om aktörerna samverkar mer med varandra. Byggsektorn vill helst minska
arbetsolyckorna till noll och därför talas det om en nollvision, En säker arbetsplats (Sveriges
Byggindustrier u.å.a). Tillsammans med byggbranschens aktörer är viljan att arbeta på rätt sätt
från början för att förhindra att någon skadas eller att någon omkommer på arbetsplatsen. Det
betyder att det behövs kunskap och bra kompetens om säkerhetsfrågor inom varje
arbetsmoment för yrkesarbetare, underentreprenörer, arbetsledare och chefer. Oftast sker det
arbetsolyckor på grund av brister i säkerhetskontroller och tillämpningar av rutiner. Alla som
är involverade i byggprocessen ska vara medvetna om ordnings- och skyddsreglerna och ta
ansvar för arbetsmiljöfrågorna, för att inte utsätta sig själva och andra för fara (Sveriges
Byggindustrier u.å.b).
För att skapa en säker arbetsplats är det därför viktigt att säkerhetsfrågorna förankras i företaget
och hos alla aktörer. En stor vikt läggs på arbetsplatsledningen1 och skyddsombudet; hitta
brister att åtgärda för att ta lärdom av dessa till nästa projekt eller för att förhindra att liknande
situation uppstår igen. Därför behövs det en kontinuerlig och integrerad kommunikation mellan
yrkesarbetare, underentreprenörer och arbetsledare (Sveriges Byggindustrier u.å.b).
Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett formulär för rapportering, som går att fylla i både för
hand och på elektroniskt vis, men som sedan måste e-postas till rätt mottagare. Att få fram alla
tillbud är en viktig del då mörkertalen inte går att föra statistik på (Arbetsmiljöverket 2017).
Däremot kan digital inrapportering av tillbud, i form av en applikation till mobiltelefon,
medföra att fler tillbud rapporteras in för att dels föra statistik på, men dels framförallt förhindra
olyckor i framtiden.
1.1 Wästbygg Gruppen AB
Wästbygg Gruppen AB specialiserar sig inom tre affärsområden; bostad2, kommersiellt3 och
logistik4. Wästbygg Gruppen AB har sitt säte i Borås och grundades 1981 som ett lokalt
byggföretag, men har med tiden expanderat utanför regionen och finns idag i stora delar av
Sverige. Wästbygg har kontor i Göteborg, Stockholm, Jönköping, Malmö och Varberg och är
ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag där det helägda dotterbolaget Logistic Contractor
(Wästbygg 2016a).
Wästbygg Gruppen är ett privatägt byggföretag och deras uppdrag är att utveckla och utföra
byggprojekt som människor vill bo, arbeta och trivas i. Wästbygg har en tydlig policy angående
trygg arbetsmiljö där säkerhet och hälsa genomsyrar hela verksamheten. Från mitten av 1990talet har fokus legat på kvalitets- och miljöarbetesutveckling. Fallföretaget strävar efter ständig
förbättring inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete för alla medarbetare genom att
utveckla sitt ledningssystem (Wästbygg 2017a).
1

Med arbetsplatsledning avses platschef och arbetsledare.
Bostad – Bygger bostadsrätter för egna bostadsområden och för externa beställare samt lägenheter för unga och
studenter.
3
Kommersiellt – Bygger handelsfastigheter, kontor, hotell och samhällsfastigheter.
4
Logistik – Koncernbolag Logistic Contractor, LC, bygger stora anläggningar för enklare hantering av gods.
Arbetar med både entreprenaduppdrag och egenutvecklade projekt.
2

2

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta examensarbete är att undersöka behovet av ett, för mobiltelefoner,
applikationsbaserat rapporteringsverktyg för underentreprenör, för att främst öka tillbudsrapporteringen på Wästbyggs byggarbetsplatser, samt undersöka hur arbetsmiljöarbetet kan
förbättras.
Följande frågeställningar ska under arbetets gång besvaras för att syftet ska uppnås:
•
•
•

Hur kan en applikation öka frekvensen av tillbudsrapporter, samt förenkla
verksamhetens rapporteringssystem?
Är alla på fallföretaget överens om hur arbetsmiljöarbetet och hur tillbudsrapportering
ska utföras?
Hur kan fallföretaget förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Målet är att belysa förbättringsområden gällande arbetsmiljöarbetet och ge förslag på hur det
kan genomföras, samt ge förslag på hur en applikation kan se ut och hur dess funktionalitet kan
medföra att fler tillbud rapporteras in.
1.3 Avgränsningar
Rapporten undersöker hur förändring av attityd och kultur kring arbetsmiljöarbete och då
särskilt tillbudsrapportering kan genomföras. Förslag kommer att ges om vilka metoder som
kan användas vid förbättringsarbete, men inte djupare gå in på hur dessa fungerar, ej heller
beskriva hur sociologiska eller psykologiska faktorer kan spela roll. Då tillbud och olycka går
hand i hand kan läsaren förvänta sig att rapporten också kommer att behandla olyckor, men
fokus kommer att ligga på hur tillbudsrapportering fungerar och hur detta kan förbättras.
Intervjuer och samtal kommer att genomföras i en utvald del av fallföretaget, och resterande
delar av företaget kommer inte att tas i beaktande.
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2. Metod
Eftersom rapporten ämnar undersöka om tillbudsrapportering och arbetsmiljöarbete kan
underlättas och förbättras med hjälp av en applikation till mobiltelefon, måste fallföretagets
nuläge undersökas genom dels samtal och intervjuer och dels genom studier av företagets
interna ledningssystem och dokumentation. Då två av tre frågeställningar, enligt kapitel 1.2
Syfte och mål, är av typen ”på vilket sätt”, ”varför” och ”hur” passar kvalitativ fallstudie som
metod då det förväntade resultatet inte ska grunda sig på enkätundersökningens typfrågor ”vad”
och ”hur många” som ger ett kvantitativt resultat. En kvalitativ fallstudie grundar sig på två
undersökningstekniker; direkta observationer och systematiska intervjuer och utgår från ett
perspektiv där det finns många olika verkligheter, beroende på vem som tillfrågas (Merriam, S.
B. 1988). Resultaten som baseras på rådata från intervjuerna, behandlas utifrån perspektivet att
respondenternas svar är subjektiva och därmed inte går att mäta, utan kommer istället att tolkas
och diskuteras med stöd utifrån de teoretiska litteraturstudier som gjorts. Enligt Merriam (1988)
består rådata av citat från olika personer från intervjuer om deras erfarenheter, attityder, åsikter
och tankar, samt av utdrag eller hela avsnitt från protokoll, brev, register och fallbeskrivningar.
2.1 Litteraturstudie
Till en början genomfördes en mindre förstudie för att bilda en uppfattning om hur branschen
generellt arbetar för att förhindra att olyckor, och om rapportens syfte och frågeställningar var
relevanta.
För att kunna göra tolkningar och dra slutsatser av rapportens resultat har litteraturstudier gjorts
om lagar och förordningar, dokument och broschyrer från berörda myndigheter, fallföretagets
interna dokument, och tidigare forskning kring kultur och ledarskap. En litteraturstudie bör
genomföras, enligt Merriam (1988), för att en undersökare som inte utgår från tidigare arbeten
riskerar att studera ett trivialt problem, producera en kopia av en tidigare undersökning eller
upprepa andras misstag.
2.2 Samtal med intressenter
Samtalen som genomfördes med fyra respondenter från fyra olika delar av Wästbyggs
organisation gjordes med delvis strukturerad intervjumetodik. Delvis strukturerad intervju
innebär att respondenterna svarar på redan förutbestämda frågor (se Bilaga 1. Tillvägagångssätt och
frågor för samtal), men metoden möjliggör även att det finns utrymme för svar på andra frågor
som dyker upp under samtalens gång (Merriam, S. B. 1988).
Denna intervjumetod tillämpades för att ta reda på mer information om rapportens ämne och
för att säkerställa att relevanta frågor ställdes i intervjustudien. Respondenterna valdes baserat
på vilken position de har på fallföretaget, för att initialt få en så bred bild som möjligt om hur
de arbetar med arbetsmiljöfrågor och hur det skiljer sig beroende på vilken del av företaget
respondenten arbetar.
2.3 Intervjustudie
En kvalitativ intervjustudie innebär att få reda på en viss typ av information; vad någon annan
vet, tycker eller tänker (Merriam, S. B. 1988). Syftet med en intervju är således att undersökarna
kan sätta sig in i respondentens perspektiv (Patton 1984 se Merriam, S. B, 1988). Intervjuerna
4

som utfördes var av den strukturerade typen, vilket innebär att frågornas ordning och innehåll
var bestämda sedan innan (Merriam, S. B. 1988), baserat på samtal med intressenter.
Denna typ valdes då samtliga respondenter skulle få samma frågor, då en jämförelse mellan
respondenternas svar skulle kunna göras möjlig för att besvara en av frågeställningarna som är
av kvantitativ karaktär. Intervjutypen hindrade inte respondenterna att ge kvalitativa svar för de
frågeställningar som krävde det. Frågeunderlaget (se Bilaga 2. Intervjufrågor) var indelat i två större
sektioner, där det första behandlade frågor om arbetsmiljö och det andra handlade om digital
tillbudsrapportering. I den andra delen av intervjustudien visades en egenhändigt producerad
applikation för mobiltelefon upp, baserat dels på idén som författarna till denna rapport hade
och dels på vad intressenterna från samtalen tidigare hade sagt. Detta gjordes för att
demonstrera hur en applikation skulle kunna se ut, och på så sätt kunde respondenterna bidra
med förslag på fler funktioner som de kunde tänkas vilja ha.
2.4 Urval av respondenter
För samtalen och intervjuerna valdes respondenterna ut baserat på rapportens syfte och
frågeställning i samråd med handledaren på fallföretaget. Från början skulle underentreprenörer
anlitade av Wästbygg utgöra en del av respondenterna för intervjustudien, men då de inte ville
delta fick dessa bytas ut mot fallföretagets egna yrkesarbetare. Respondenterna bestod av:
•
•
•
•
•
•

kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef,
arbetsmiljösamordnare,
arbetschef,
platschef,
två arbetsledare och
yrkesarbetare

I Tabell 4.1. Respondenter för samtal och intervjuer som återfinns i kapitel 4.1 Respondenter,
presenteras respondenterna i mer detalj, vilket åldersspann de tillhör, vilken yrkesroll de har
och vilka som har deltagit i intervjuer, samtal eller bägge delar.
2.5 Bearbetning och analys
Alla intervjuer transkriberades och sammanställdes, för att på ett effektivt sätt kunna jämföra
och analysera resultaten från dessa. Presentationen av resultaten finns i underkategorierna:
Tillbudsrapportering och förebyggande arbetsmiljöarbete, Underentreprenörs medverkan i
arbetsmiljöarbete, Internkommunikation på byggarbetsplats, Interndokumentation på fler
språk och Applikation till mobiltelefon. Dessutom presenteras resultat av hur applikationen för
mobiltelefon skulle kunna se ut och fungera under rubriken Visualiserade resultat för
applikation till mobiltelefon.
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2.6 Metoddiskussion
I detta kapitel diskuteras metoden ur tre olika synvinklar: validitet, reliabilitet och etik. Under
fjärde rubriken görs kommentarer kring metoden.
2.6.1 Validitet
En metods validitet eller giltighet handlar om i vilken mån rapportens resultat stämmer överens
med verkligheten. Då intervjuernas syfte är att fånga och skildra respondenternas verklighet så
som de upplever den (Merriam, S. B. 1988), blir validiteten svår att uppnå, då respondenternas
egen sanning inte behöver vara sann. För att avgöra metodens validitet kan yttre källor, så som
andra personer eller respondenter, bekräfta att sanning är sann, om resultaten från intervjuerna
för de sju respondenterna liknar varandra.
Svaren från respondenterna som arbetar i produktionen liknar varandra och svaren från personer
i en högre befattning liknar varandra, därmed kan sanningen bekräftas.
2.6.2 Reliabilitet
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning rapportens resultat kan upprepas, alltså kommer
undersökningen ge samma resultat om den görs en gång till (Merriam, S. B. 1988)?
Då tidsperioden för denna undersökning har varit kort har inte en jämförande undersökning
kunnat göras. Respondenternas svar kan således ha påverkats av yttre faktorer, som inte har
tagits i beaktande när resultatet har presenterats.
2.6.3 Etik
När en fallstudie genomförs måste, enligt Walker (1980), fyra problem tas hänsyn till: forskaren
kan bli allt för engagerad i sina frågeställningar eller i den situation som studeras (1),
anonymitet (2), rapportens läsares oförmåga att skilja mellan resultat och tolkning av det (3)
samt att relationen mellan undersökare och respondent förändras under tiden då studien
genomförs (4).
(1) Intresset för andra viktiga frågor som rör tillbudsrapportering har under fallstudiens
gång upptäckts och därmed har dessa också undersökts. Författarna till denna rapport
har därmed breddat den initiala frågeställningen till att även inkludera hur arbetsmiljöarbete skulle kunna förbättras.
(2) Anonymiteten har tagits hänsyn till i så stor utsträckning som möjligt. Då fallföretaget
enbart har en av varje roll av personerna som arbetar inom kvalitet-, miljö- och
arbetsmiljö har inte anonymiteten uppnåtts helt. Inga personnamn återges i
resultatdelen. Alla respondenter som intervjuades frågades om medgivande för citering,
vilket alla samtyckte till.
(3) Resultatdelen är strikt baserad på respondenternas svar från intervjustudien, där det
framgår vem som har sagt vad. Några kommentarer för att förtydliga respondentens svar
har förekommit, och markerats med antingen [författares kommentar] eller en
innehållsnot (1). I diskussionen åberopas resultat på ett tydligt sätt som sedan tolkas.
(4) Ur rådata, från intervjuerna, framtagen information som har legat till grund för
rapportens resultatdel har författarna (till denna rapport) i så stor utsträckning som
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möjligt haft objektivitet och inte uteslutit information som har betydelse för rapportens
diskussion eller slutsats.
2.6.4 Kommentarer till metoden
Validiteten och reliabiliteten skulle kunna ha ökat om fler personer intervjuades från fler
regioner av fallföretagets organisation, men då tiden för studien var knapp var inte det möjligt.
Därmed kan inte några generella slutsatser dras för fallföretagets hela organisation.
Det är möjligt att studien hade blivit mer sanningsenlig om fler yrkesarbetare och/eller underentreprenörer hade ingått i intervjustudien, då undersökningen om mobil tillbudsrapportering
syftar till att underlätta och involvera dessa två yrkesgrupper.
Under intervjustudien då sju respondenter fick svara på samma frågor, fick en del av dem
omformuleras då svaren från respondenterna antydde att frågan inte var tillräckligt tydligt
ställd.
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3. Teori
I detta kapitel presenteras allmän teori som rör ämnen viktiga för den vidare förståelsen för
vad arbetsmiljöarbete innebär och hur Wästbygg arbetar med detta. Vidare berörs kultur och
attityd, olika aktörer i produktionsprocessen, ID06 samt en förändringsmetod, nudging.
Teorikapitlet kommer till stor del ligga till grund för tolkningen av resultaten i kapitel 5
Diskussion.
3.1 Aktörer i produktionsprocessen
Staborganisationen och aktörer varierar beroende på entreprenadföretag. I stora geografiska
områden är byggföretag ofta en regionaliserad verksamhet med en chef för varje region. Vidare
delas verksamheten upp i ansvarområden med olika aktörer som utför olika arbetsuppgifter
beroende på vilken titel aktören har i organisationen. Byggföretagens organisationsuppbyggnad ser olika ut beroende på om det är ett mindre eller medelstort företag, som måste
klara av samma funktioner som ett stort företag.
3.1.1 Region- och arbetschef
Ett entreprenadföretag består dels av företagsledning, affärsområden och regioner.
Regionchefen (RC) ansvarar för regionens ekonomi, kvalitet och personal inom ett geografiskt
område där flera projekt pågår samtidigt. Arbetschefen (ArC) svarar till RC, och arbetar dels
med rekrytering av personal till kommande projekt, och dels med ekonomiska budgetar. Under
ArC arbetar projekt-, produktions- och platschefer och arbetsledare, samt stödfunktioner inom
kalkyl, inköp, KMA och planering (Hansson et al. 2017), se Figur 3.1.

Regionschef

Stödfunktioner:

Arbetschef

Kalkyl
Inköp
Planering
Personaladministration
IT-funktioner
KMA

Platschef

Arbetsledare

Arbetsledare

Arbetsledare

Underentreprenör

Underentreprenör

Underentreprenör

Figur 3.1. Exempel på organisationsplan över aktörer i ett byggföretag
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3.1.2 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef
Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö (KMA) har ett eget ledningssystem för bygg- och
anläggningsprojekt (Hansson et al. 2017). KMA-chefen ska implementera, ansvara och
utveckla, driva KMA-arbete för verksamheten mellan projektens start- och slutskeden i
produktionsprocessen, arbeta med arbetsmiljöfrågor samt vara en stödjande funktion för
organisationen genom att hantera KMA-frågor (Byggindustrin 2016). Till sin hjälp har KMAchefen en egen organisation med bland annat en arbetsmiljösamordnare, som ansvarar för
arbetsmiljöinspektioner på byggarbetsplatserna. De som uppfyller kraven för BF9K-systemet5,
vilket innebär att det ständigt ska ske förbättringsarbete, får en certifiering som påvisar att
företaget håller en god kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö (Hansson et al. 2017).
Kvalitets- och miljöstyrning är ledningssystem uppbyggda av ISO 90016, ISO 140017 och
OHSAS 18 0018 som är standarder som beskriver hur verksamheten ska skapa rutiner och
uppnå sina kvalitets- och miljömål (Hansson et al. 2017). KMA-chefen utför även interna
granskningar hos underentreprenörer och uppföljningar samt dokumenterar miljö- och
kvalitetsarbete enligt checklistor och mallar (Hansson et al. 2017). Kvalitetsarbete innebär att
kontrollera att egenkontrollplanen följs av de som utför arbetsmomenten och att det finns
kvalitetskrav på arbetsverksamheten och arbetsmiljön (Hansson et al. 2017).
3.1.3 Projektchef
Projektchefen (PrC) har ett brett ansvarsområde för ett eller flera projekt. PrC ansvarar för flera
arbetsuppgifter samtidigt under projektets gång. Projektets mål och förutsättningar tas fram
under projekteringsfasen där grundläggande beslut fastställs, såsom inköp, beställningar och
personalresurser. PrC har även yttersta ansvaret under produktionsfasen. Projektchefen kan
även kallas för affärschef, entreprenadchef eller platschef, det beror på företagets storlek och
organisationsfördelningen (Hansson et al. 2017).
3.1.4 Arbetsarbetsplatsledning på svenska byggarbetsplatser
I produktionsfasen på byggarbetsplatsen styr platschefen (PC) och arbetsledare (AL)
tillsammans. Arbetsuppgifterna är uppdelade i olika ansvarsområden. PC säkerställer att
projektets mål uppnås genom att projektets grundläggande förutsättningar uppfylls enligt plan.
PC ansvarar därmed också över ekonomiska beslut kring exempelvis inköp av material,
arbetsplatsledningens dokumentation om kvalitets- och arbetsmiljöfrågor och avtal, samt håller
möten med beställaren. Arbetsledaren har en viktig roll ute på arbetsplatsen och ska samordna
yrkesarbetare och underentreprenörer. AL är en länk mellan underentreprenör och PC i
produktionen. Ledarskap, kommunikation och samordning är viktiga komponenter och
egenskaper för en arbetsledare (Hansson et al. 2017).

BF9K-systemet – kontrollerar att företaget följer PBL, BBR och arbetsmiljölagen. Innehåller regler och krav på
projektets egenkontroller, utbildning och administrativa rutiner.
6
ISO 9001 – Standard för kvalitetsarbete.
7
ISO 14001 – Internationell miljöledningsstandard.
8
OHSAS 18001 – Standard för arbetsmiljöarbete. Planera, genomföra, följa upp och förbättra.
5
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3.2 Arbetsmiljölagstiftning
Arbetsförhållanden styrs av lagar, förordningar och föreskrifter som talar om hur arbetsplatsens
fysiska och psykiska förutsättningar på bästa sätt ska ombesörjas för att inte ohälsa och
olycksfall ska uppstå på arbetsplatsen. Arbetsmiljölagen (AML) anger tydligt vem som ansvarar
för vad och vilka som är skyldiga att hjälpa till med arbetsmiljöuppgifter och rapportera risker
som upptäcks i arbetet.
3.2.1 Arbetsmiljölagen
Alla arbetsplatser ska följa Arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren bär totalansvaret för att skapa en
god arbetsmiljö på arbetsplatserna genom att följa AML, grundläggande bestämmelser och
allmänna krav. Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren gentemot arbetstagaren skyldighet att
anmäla allvarliga händelser som inneburit allvarligt fara för liv eller hälsa (Arbetsmiljöverket
2017). Nedan presenteras enligt arbetsmiljöverket utdrag från arbetsmiljölagen:
•

1 kap. 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall
i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

•

1 kap. 2 § Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

•

3 kap. 3a § En arbetsgivare ska utan dröjsmål underrätta den
myndighet som regeringen bestämmer om dödsfall eller svårare
personskada har inträffat i samband med arbetets utförande. En
arbetsgivare ska också utan dröjsmål underrätta samma
myndighet om skador i samband med arbetet som drabbat flera
arbetstagare samtidigt och om tillbud som inneburit allvarlig fara
för liv och hälsa.

Enligt Arbetsmiljöverket (u.å.c) är det allas skyldighet att rapportera och anmäla allvarliga
tillbud och olyckor: ”Arbetstagaren rapporterar tillbud till arbetsgivaren” och ”Arbetsgivaren
rapporterar arbetsolyckor och arbetssjukdomar till Försäkringskassan även om de inte orsakat
frånvaro”.
3.2.2 Arbetsmiljöverkets författningssamling
AML kompletteras med, relevanta för verksamheten, föreskrifter och allmänna råd från
arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och
skyldigheter som ställs på arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket 2018b). Den grundläggande lagen
kompletteras bland annat med arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) där de viktigaste
föreskrifterna belyser byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:3) och systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Föreskrifterna talar om hur arbeten och förhållanden på
arbetsplatsen ska regleras. Bryts en regel från föreskrifterna tillkommer det böter eller
sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket 2017d).
3.2.3 Byggnads- och anläggningsarbete
Byggnads- och anläggningsarbete riktar sig till arbetsgivare, arbetstagare eller till den som utför
arbeten som föreskrifterna åberopar. Föreskrifterna innehåller samlade bestämmelser om
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arbetsmiljöansvaret och inverkan på arbetsmiljön vid planering, projektering och vid utförandet
av byggnation. 1 § AFS 1999:3 omfattar alla arbeten såsom grundläggnings-, byggnads-,
ändrings-, underhålls-, och rivningsarbeten, se kapitel 3.4 Arbetsmiljöplan för exempel på
arbetsområden (Sveriges Byggindustrier 2011).
3.2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt AFS (2001:1) är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) en egen sammansättning av
föreskrifter för arbetstagarens säkerhet och hälsa. SAM är till för att organisera företagets
skyddsarbete på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i
verksamheten enligt 3 kap. 2 § i arbetsmiljölagen. AFS (2001:1) påvisar för arbetsgivaren hur
företagets SAM ska fungera.

Figur 3.2. Arbetsgång i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
enligt AFS 2001:1 (SAM)

För att, enligt AFS 2001:1 8, 9, 10 §§§, uppnå ett optimalt skyddsarbete och för att undanröja
alla slags fysiska och psykiska risker, ska arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans arbeta
fram en dokumentation som hanterar riskbedömning, sammanställning av skador och tillbud
samt handlingsplaner, och dessa ska tillhandahållas skriftligen, se Figur 3.2. En dokumentation
som ska hantera:
•
•
•
•
•
•

Företagets arbetsmiljöpolicy.
Fördelning av arbetsuppgifterna mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
Introduktion om arbetsriskerna för nyanställda.
Genomföra regelbundna riskbedömningar exempelvis
skyddsronder.
Olyckor och tillbud ska alltid utredas, dokumenteras och vilka
som ska anmälas till arbetsmiljöverket.
Sammanställning över händelserna ska upprättas som kan
hjälpa företaget med förbättringsåtgärder.
(AFS 2001:1)
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Arbetsgivaren har ansvar att granska verksamheten regelbundet genom kontroller och
arbetsberedningar, riskanalyser och åtgärda de risker som uppstår. På så sätt skapa goda
arbetsmiljörutiner för byggprocessens olika skeden på arbetsplatsen. Arbetstagarens uppgift
och ansvarsområdet är att delta i SAM, rapportera risker och ge förslag på åtgärder, likaså
diskutera de resulterat på åtgärder som har genomförts. För en gynnsam SAM ska arbetsgivaren
dra nytta av arbetstagarens kunskaper och erfarenheter, lyssna in deras synpunkter som kan
förbättra arbetsförhållandena på arbetsplatsen (Sveriges Byggindustrier 2011).
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
(AFS 2001:1 2)
Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och
elevskyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
(AFS 2001:1 4 §)

3.3 Tillbud och olyckor
Arbetsmiljöverket (AV), har tagit fram en rutin på hur ett företag ska arbeta med rapportering
och utredning av tillbud och olyckor. Alla verksamheter ska ha ett bra fungerande
rapporteringssystem. Enligt Arbetsmiljöverket ska alla incidenter rapporteras, särskilt tillbud
eftersom det är viktig information till säkerhetsarbetet i verksamheten. Utredning av händelsen
och hur den åtgärdas ska finnas i verksamheten som en rutin för att förhindra liknande olyckor
i framtiden, se Figur 3.3.

Figur 3.3. Rapporteringssystem för tillbud, olycksfall och arbetsskador
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Vid en händelse ute på byggarbetsplatsområdet ska fallföretagets interna blankett för tillbudoch olycksfalls fyllas i tillsammans med närmast chef. Definition av tillbud och olyckor enligt
Arbetsmiljöverket:
•
•
•

Olycka är en händelse som lett till skada eller ohälsa.
Tillbud är en händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa.
Utredning innebär att ta reda på varför tillbudet eller olyckan
inträffat.

Arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen ligger hos arbetsgivaren, att arbeta med
tillbudsrapportering med färdiga rutiner (Arbetsmiljöverket 2017c). Det innebär en tydlig
beskrivning hur arbetet med tillbud ska uppmärksammas för att kartlägga var i verksamheten
det finns och kan uppstå risker (Arbetsmiljöverket u.å.c). För att uppnå en god arbetsmiljö ska
arbetsgivaren arbeta systematiskt med arbetsmiljön för att kunna förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet. Genom att planerna, kontrollera, undersöka och riskbedöma samt åtgärda
arbetsmiljön i verksamheten, på så vis uppfylla arbetsmiljöverkets föreskrifter
(Arbetsmiljöverket 2017c).
Arbetsgivaren är skyldig att sammanställa en årlig rapport till arbetsmiljöverket om
arbetsplatsens alla tillbud, olyckor, ohälsa och arbetsskador som har inträffat på
byggarbetsplatsen. Orsaken till oförutsedda händelser kan bero på många faktorer: den
mänskliga faktorn, situationer som har bedömts som ofarliga, tid och hjälpmedel eller
handledning för sina underentreprenörer och yrkesarbetare samt där det saknas instruktioner
och introduktion (Hansson et al. 2017e).
3.4 Arbetsmiljöplan
En arbetsmiljöpolicy är en viktig grund för företaget att arbeta emot. För att sträva mot samma
målsättning ska all anställd personal på företaget ta del av policyn och arbeta mot en
tillfredställande arbetsmiljö där arbetsförhållandena tydligt ska framgå (Hansson et al. 2017a).
Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att
ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det skall finnas rutiner som
beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till.
Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt
om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.
(AFS 2001:1 5 §)

För att en byggarbetsplats ska få starta upp sina arbeten är det krav från arbetsmiljölagen att
specifika arbetsmoment för arbetsplatsen ska planeras innan de påbörjas. En arbetsmiljöplan
(AMP) är en gällande arbetsmiljöbeskrivning och syftet är att skyddsåtgärder vidtas för de 13
särskilda riskfyllda typerna av arbeten som AFS 99:3 belyser (Hansson et al. 2017a).
AMP ligger till grund för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Den baseras på arbetsplatsens
regler och beskriver hur arbeten med särskilda risker ska hanteras och åtgärdas med bra
lösningar och hur tillbud, olyckor, sjukdomar och andra faror kan undvikas under arbetets
gång. AMP ska användas och uppdateras under hela byggprocessen. Utifrån AMP kan
underentreprenören planera sin egen verksamhet på arbetsplatsen (Hansson et al.2017b).
Enligt 12a § AFS 1999:3 ska en arbetsmiljöplan innehålla följande punkter:
13

A. De regler som ska tillämpas på byggarbetsplatsen.
B. En beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras.
C. När arbeten enligt 1–13 nedan är aktuella: En beskrivning av de särskilda åtgärder
som ska vidtas under byggskedet för att arbetsmiljön ska kunna uppfylla kraven
i arbetsmiljölagen och dessa föreskrifter samt de andra föreskrifter som
Arbetarskyddsstyrelsen eller Arbetsmiljöverket meddelat med stöd av
arbetsmiljöförordningen och som är tillämpliga på arbetet.
D.
1. Arbete med risk för fall till lägre nivå
där nivåskillnaden är två meter eller mer.

6. Arbete som medför drunkningsrisk.
7. Arbete i brunnar och tunnlar samt
anläggningsarbete under jord.

2. Arbete som innebär risk att begravas
under jordmassor eller sjunka ned i lös
mark.

8. Arbete som utförs under vatten med
dykarutrustning.

3. Arbete med sådana kemiska eller
biologiska ämnen som medför särskild
fara för hälsa och säkerhet eller som
enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller
Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas
av krav på medicinsk kontroll.

9. Arbete som utförs i kassun under
förhöjt lufttryck.
10. Arbete vid vilket sprängämnen
används.
11. Arbete vid vilket lansering,
montering och nedmontering av tunga
byggelement eller tunga
formbyggnadselement ingår.

4. Arbete där de som arbetar exponeras
för joniserande strålning och för vilket
kontrollerat område eller skyddat område
ska inrättas enligt Statens
strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS
1998:3).

12. Arbete på plats eller område med
passerande fordonstrafik.
13. Rivning av bärande konstruktioner
eller hälsofarliga material eller ämnen.

5. Arbete i närheten av
högspänningsledningar.

3.5 Byggarbetsmiljösamordnare för projektering och utförande
Samordning av arbetsmiljön i ett byggprojekt utförs av byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P
och BAS-U från början till slut. Ansvarsuppgifterna är att se till att olika arbeten inte utgör
någon risk sinsemellan och att de utförs på ett säkert sätt. Byggherren utser och har ansvar att
byggarbetsmiljösamordnaren har den kunskap som krävs för jobbet. Under ett byggprojekt går
det bara utse en juridisk person som BAS-P eller BAS-U som antingen kan vara en fysisk person
eller företaget.
3.5.1 Byggarbetsmiljösamordnare under projektering
Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling 5–13 §§ (AFS 1999:3) ska arbetsmiljön
uppmärksammas på byggarbetsplatsen vid varje planerings- och projekteringsetapp, till
exempel val av byggprodukter, konstruktionsval för grundläggning samt projektets placering
och utformning. Beställaren utser en juridisk person eller en fysisk person till
byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P), som ska utföra arbetsmiljöuppgifterna enligt
arbetsmiljölagen och ska enligt föreskrifterna ha utbildning, kompetens och erfarenhet.
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Utifrån ett säkert arbetsmiljöperspektiv har BAS-P krav att upprätta en arbetsmiljöplan innan
byggarbetsplatsen etableras och samordna arbetet för en säker arbetsplats. Sanktionsavgift kan
utfärdas om en arbetsmiljöplan saknas innan byggarbetsplats etableras. Arbetsmiljöplanen
innehåller hur arbetsmoment ska genomföras, skydds- och ordningsregler för den specifika
arbetsplatsen och åtgärder för de specifika arbetsmoment som innebär risker till exempel arbete
med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer, enligt kapitel 3.4
Arbetsmiljöplan.
Enligt Arbetsmiljöverket ska en förhandsanmälan göras, för en etablering av en arbetsplats där
mer än 20 personer vistas samtidigt under en längre period än 30 dagar och där antalet
persondagar överstiger 500 stycken (Arbetsmiljöverket 2017b).
3.5.2 Byggarbetsmiljösamordnare under utförande
Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling 1999:3 13-15 §§ (AFS 1999:3) har
byggarbetsmiljösamordnare under utförande (BAS-U), ansvar för att organisera en
skyddsverksamhet för det egna företaget, samt om andra företag finns på byggarbetsplatsen ska
BAS-U även organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem. En
arbetsmiljöplan ska upprättas och finnas tillgänglig för alla som arbetar på byggarbetsplatsen,
så att alla kan ta del av dess innehåll. Arbetsmiljöplanen som anger hur arbetsmiljöarbetet ska
organiseras ska hållas uppdaterad med hänsyn till hur arbetet fortskrider och om förändringar
har gjorts. Om inte arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen så att alla kan ta del av
den utgår en sanktionsavgift. BAS-U ska också ansvara för att tekniska anordningar är
besiktigade och kontrollerade, samt att förare av dessa anordningar har tillräcklig kompetens
eller erforderliga tillstånd.
3.6 Allmänna regler för byggarbetsplats
Enligt arbetsmiljöverkets författningssamling 1999:3 17-18 §§ ska alla som befinner sig på
byggarbetsplats erhållit information och förstått de specifika ordnings- och skyddsregler som
gäller och delta i arbetsmiljöarbete.
3.7 Skydds- och arbetsmiljörond
Arbetsmiljöplanen uppdateras i takt med projektets ständiga förändringar som dessutom
innebär att nya risker kan förekomma. Säkerhetsarbetet innebär ständiga observationer av risker
på byggarbetsplatsen och det är av yttersta vikt att regelbundna skyddsronder genomförs
(Hansson et al. 2017). Antal skyddsronder som genomförs ser olika ut beroende på hur långt
projektet har kommit i produktionsskedet. En gång i veckan med två till tre veckors mellanrum
är lämpligt att gå skyddsrond för ett projekt som är i en aktiv fas. Skyddsronder är reglerat enligt
AFS (1999:3) att de ska genomföras regelbundet men inte hur verksamheten ska gå tillväga
(Hansson et al. 2017). För att underlätta skyddsrondsarbetet används checklistor (se Figur 3.8
nedan) för att i detalj undersöka varje arbetsmoment och utrustning. För att skyddsronden ska
utföras på bästa sätt och bli mer användbar för arbetsplatsen ska alla som berörs av arbetsmiljön
såsom arbetare, skyddsombud och arbetsgivarens skyddsansvarige delta genom att inspektera
och gå runt på arbetsplatsen (Hansson et al. 2017).
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Företag: Bygg AB
Projekt:
Objekt nr:

Upprättad av:

Datum:

Skydds- och
miljörond

Kontrollpunkt

Anmärkning

Åtgärdas Senast

Ansvarig för åtgärd

Lokal 23

Kabeltrassel, allmän
städning,
skalskyddsdörr öppen

Dörr stängd,
Resterande 27/11

Hanna, N

Galleriagång

Material i kundstråk

Omgående

Hyresgäst

Lokal 84

Allmänstäd, blottad
elkabel
Utrymningsdörr,
plywood och oreda,
snubbelrisk

27/11

Tobias, F

Omgående

Fadi, S

Entré

Figur 3.8. Exempel på protokoll från skyddsrond

3.8 ID06
ID06 är ett system som används av arbetsplatser inom bygg- och anläggning som infördes av
Sveriges Byggindustrier 2006 (Sveriges Byggindustrier 2015). Ett identifieringskort som
arbetsgivaren enklare kan kontrollera att behörig personal är på arbetsplatsen, möjlighet att ta
fram information som skatteverket eller andra myndigheter efterfrågar. Skatteverket får göra
oanmälda arbetsplatsbesök för att kontrollera att lagen följs, och då krävs det att
uppdragsgivaren9 tillhandahåller en elektronisk personalliggare där alla som vistas på
byggarbetsplatsen registreras, för att förhindra svartarbete. Arbetsgivaren kan utan fysiskt intyg
kontrollera om arbetstagaren har giltig behörighet för det arbete som ska utföras och fungerar
som ett utbildningsbevis. Kortet kan även ha inpasserings- och låsfunktioner istället för att
använda fysiska nycklar. ID06-systemet uppgraderas och förbättras hela tiden för sundare och
säkrare byggarbetsplatser i byggbranschen. Identifieringskorten hanteras på ett säkert och
tryggt sätt enligt lagar och regler (Sveriges Byggindustrier 2015).
3.8.1 Mobilt ID06-kort
Systemet har uppgraderats genom att digitalisera ID06 till ett mobilt ID06-kort, en applikation
till mobiltelefon med en personlig PIN-kod istället för det fysiska kortet. För att arbetsplatsen
ska känna säkerhet och ökad tillit för det nya systemet, har det införts en ny kortstandard som
heter Level of Asurrance 2 (LoA 2). Mobilt ID06-kort är ett smartare och säkrare teknisk
plattform för arbetsplatsen och har samma grundfunktioner som ett mobilt BankID.
Företaget ökar säkerheten genom att säkerställa arbetsbodar, kontor och andra delar av området
som ska skyddas från obehöriga och har samma utbildningsbevis-, registrerings- och
passeringsfunktioner som en det fysiska kortet har (ID06 2018).

9

till exempel byggherre/generalentreprenör.
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3.9 Kulturen och gruppen styr attityden
I byggbranschen talas det om en machokultur ute på byggarbetsplatserna och om felaktiga
attityder kring säkerhets- och arbetsmiljöarbete (Byggvärlden 2013). Mänskliga faktorer kan
bidra till fel attityder och oacceptabla jargonger ute på byggarbetsplats, exempelvis kan det vara
att ordnings- och skyddsregler inte följs eller en dålig kommunikation har uppstått mellan
parterna. Detta kan vara orsaken till att olyckor inträffar (Wästbygg 2017c).
Bernes (2007) tolkning av attityder, är en inställning och värdering som påverkas av flera
faktorer exempelvis personliga inställningar, livsbakgrund och erfarenheter. Byggbranschen är
en föränderlig bransch, arbetarna har arbetat i flera olika projekt och samarbetar eller har
samarbetat med olika personer under lång tid. Berne (2007) menar att: ”kulturen och gruppen
styr attityden, att människor alltid kommer att gruppera sig och ta på sig olika roller. Vi är
sociala varelser som anpassar oss efter starka viljor och åsikter. Det spelar ingen roll vilken
roll man har i gruppen, gruppens attityd och norm kommer att påverka alla”.
För att arbeta förebyggande med säkerhetskulturen ska ledningssystemet ta ställning till aktivt
arbete med arbetsmiljöarbetet för att ha ett kontinuerligt arbetsflöde (Arbetsmiljöverket 2017c).
Företaget ska prägla sina värderingar och attityder kring säkerhetsarbete och den fysiska
säkerheten. Alla arbetare på byggarbetsplatsen ska vara medvetna om de risker som finns,
kunskapen om vad det innebär att vara delaktig och hur arbetsmiljöarbetet går till. Ändra
inställning till ett mer säkerhetstänk och arbeta på ett säkert arbetssätt genom att följa de
riktlinjer som finns och skapa en ”vi” känsla. Genom att öka säkerheten och arbeta
förebyggande krävs det samspel mellan alla parter och förståelse för företagets normer, det vill
säga säkerhetskulturen (Arbetsmiljöupplysningen u.å.).
Ledarskap spelar en stor roll i arbetsmiljöarbete. För att sprida budskapen om gemensamt
ansvar för säkerheten på arbetsplatsen behövs det ett genuint och transparent ledarskap, som
kan förmedla och skapa ett förtroende mellan arbetsplats och ledning. För att skapa mer
gemenskap mellan arbetstagare och arbetsgivare ska rutiner arbetas fram, för att underlätta
arbetet genom att dela erfarenheter och upptäcka risker i arbetet tillsammans och därmed
frambringa en god säkerhetskultur (Arbetsmiljöupplysningen u.å.).
3.10 Wästbygg Gruppen AB
Ett arbetsmiljöprogram har tagits fram för Wästbygg Gruppen AB av Johan Gustafsson,
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef och Bo Bidelöv, arbetsmiljösamordnare. Syftet med
arbetsmiljöprogrammet är att öka trivseln och minska sjukfrånvaron på grund av stress,
arbetsskada eller olycksfall, genom att systematisera arbetsrutiner utifrån föreskriften,
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM 2001:1).
3.10.1 Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
Wästbygg nyttjar sina egna rutiner som hanterar arbetsmiljöfrågor generellt i förebyggande
syfte. Arbetsmiljöprogrammet lyfter fram vikten av att ha ordning och reda, att hålla rent på
byggarbetsplatsen men likaså i planering, arbetsfördelning, inköp, arbetsmiljöplan och
skyddsronder (Wästbygg 2017a).
Wästbygg står för högkvalitativa bygg- och utvecklingsprojekt (Wästbygg 2017a) och är ett
ISO-certifierat entreprenadföretag för engagerat arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
(Wästbygg 2016b). Wästbygg är det första byggföretaget att bli certifierat inom kvalitet ISO
9001:2015, miljö ISO 14001:2015 och systematiskt arbetsmiljöarbete OHSAS 18 001:2007
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(Wästbygg 2016a). Idag har de egna framtagna ledningssystem med rutiner som beskrivs i
detalj och körscheman inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö (Wästbygg 2016a). Certifikaten är
ett bevis på att de har lyckats att arbeta mot sina mål, ett strategiskt arbete med hållbarhetsfrågor
och en ökad förståelse för kvalitets- och arbetsmiljöfrågor, det är ett långsiktigt arbete som är
under förbättringsprocess (Wästbygg 2016b).
Wästbygg är medvetna om vikten av ett förbättrat säkerhetsarbete, ett område med stora
förbättringsbehov. Byggbranschen är en olycksdrabbad bransch med cirka 1000 allvarliga
arbetsplatsolyckor (Wästbygg 2017b).
3.10.2 Arbetsmiljövecka – Ett sätt att öka delaktighet och engagemang
”Vad ska vi börja med, fortsätta med” och ”sluta med” är frågor som lyftes upp och
fokuserades på under Wästbyggs arbetsmiljövecka, 2017 den 25 – 29 september, för att få en
mer inblick och skapa diskussioner kring frågorna. Syftet med fokusveckan om arbetsmiljön
var att stanna upp och reflektera tillsammans med chefer, underentreprenörer och övriga
medarbetare om hur säkerhetskulturen, delaktigheten och engagemanget skulle kunna stärkas
hos personalen ute på byggnadsprojekten. Ordning och reda var en viktig punkt som lyftes upp,
det ska vara städat på byggarbetsplatsen och arbeten ska utföras på ett säkert sätt. Viktigt för
Wästbygg är säkerhetsarbetet tillsammans med underentreprenörerna på större arbetsplatser,
hur samordningen ska genomföras på bästa sätt och att det i alla arbetsmoment finns ett
säkerhetstänk. ”Det märks ett tydligt och högt engagemang bland medarbetare i arbetsmiljöarbetet, men det går alltid att bli bättre” säger Johan Gustavsson, KMA-chef på Wästbygg
(Wästnytt 2017).
3.10.3 KMA-gruppen
Gustafsson10, berättar om kvalitets-, miljö- och arbetsmiljögruppens (KMA-gruppens) arbete.
KMA-gruppen fungerar som en central funktion som tillhandahåller instruktioner och
beskrivningar för hur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet ska fungera i företaget.
Informationen sprids ner genom hela organisationen och uppgifterna ansvaras regionalt av
personer i varje projekt så som exempelvis skyddsronder, utförande och uppföljning av
arbetsmiljöplaner samt riskanalyser.
De arbetar med hög kompetens inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor genom att utveckla
företagets ledningssystems, utbildar organisationen i dessa frågor och tar in förbättringsförslag,
samt utför arbetsmiljökontroller på Wästbygg AB och Logistic Contractor. Uppdraget innebär
delvis att informera organisationen hur de ska arbeta med tillbud och olyckor för att dessa ska
förhindras, men även sammanställa månadsrapporter baserade på inrapporterade tillbuds och
olyckor. Månadsrapporterna läggs ut på företagets intranät och finns då tillgängligt för alla
anställda i organisationen. Arbetsplatsledningar från företagets alla byggnadsprojekt tar del av
informationen, om vilka tillbud och olyckor som har förekommit och arbetar förebyggande så
det inte händer igen. KMA-gruppen utför intern- och externrevisioner för att fånga upp
avvikelser och åtgärda genom att informera ledningen som får ta beslut i viktiga frågor. För att
kontrollera kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet på byggnadsprojekt utför en
arbetsmiljösamordnare arbetsmiljökontroller var fjärde till sjätte vecka.

10

Johan Gustafsson, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef Wästbygg Gruppen, samtal den 20 februari 2018.
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3.10.4 Åtgärdsrutiner
När arbetsmoment inte utförts på ett säkert sätt eller om något inte står rätt till, arbetar företaget
efter rutiner i ledningssystemet, se Figur 3.11.4. Om en förseelse sker vid ett tillfälle ges en
muntlig tillsägelse, blir det inte bättre kan en skriftlig varning utfärdas. Underentreprenör kan
bli avvisad från arbetsplatsen vid upprepande förseelser. Slutligen skickas ett brev med en
delgivning om sanktionsavgift till underentreprenör där det framgår att upprepande förseelser
har inträffat vid flera tillfällen, och trots tillsägelse, skriftlig varning och avvisning från
arbetsplats har inte arbetstagaren gjort tillräckliga åtgärder.

1. Tillsägning

2. Skriftlig

4.Sanktionsavgift

Varning

3. Avvisning
från
arbetsplatsen

Figur 3.11.4. Rutiner i ledningssystemet

3.10.5 Olycksfrekvens och typ av tillbud och olycka
En sammanställning av tillbud och olyckor från Wästbygg Gruppen AB (2017) visas i Tabell
3.11.5a. Inrapporterade tillbud har ökat med 26 stycken från föregående år se Tabell 3.11.5b.
Tabell 3.11.5a. Statistik – tillbud och olyckor för 2017

Wästbygg AB
Logistc Contractor
Totalt

Antal bygg- Totalt
arbetsplatser antal
rapporter
41
69
14
3
55
72

Tillbud Olycka/
Brandpersonskada tillbud

Miljöolycka

41
2
43

1

25
25

Tabell 3.11.5b. Sammanställning av tillbud och olyckor

Totalt antal tillbuds- och
olycksrapporter 2016
46

Totalt antal tillbuds- och
olycksrapporter 2015
29
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2
1
3

1

3.11 Nudging
En ny arbetsmetod har blivit uppmärksammad i byggbranschen kallad nudging som betyder
”små knuffar åt rätt håll”. Metoden har blivit vida känd då Richard H. Thaler och Cass R.
Sunstein 2017 belönades med Nobelpriset i ekonomi för sin forskning om hur ekonomi och
mänskligt beteende samspelar (Sveriges Byggindustrier 2018).
I vardagen tas många omedvetna beslut, som till exempel kan vara vad som ska inhandlas i
matbutiken, vilka måltider som ska väljas att äta och ekonomiska beslut. Människan tar ofta fel
beslut då hon påverkas omgivningen utan att förstå varför. Thalers (2016) menar att genom att
veta vad människor tänker kan nudging hjälpa till att fatta ett bättre beslut utan att påverka och
begränsa det fria valet. En nudge ska ändra människors beteende, inte deras attityd och den har
inget med förbud att göra, utan den ska guida i rätt riktning på ett transparant tillvägagångssätt
som inte är vilseledande. Tre vägledande principer i metoden nudging enligt Richard H. Thaler
och Cass R. Sunstein (Thalers, H. se Hammarkrantz S. 2016):
1.
2.
3.

Alla nudgar ska vara transparenta och aldrig vilseledande.
Det ska vara lätt att ändra det förvalda alternativet, allra helst
med bara ett klick.
Det ska finnas goda skäl till att tro att det beteende som
uppmuntras kommer att förbättra välfärden för dem som blir
nudgade.

3.11.1 Nudging på Wästbygg
Wästbygg har tillsammans med ett företag, som arbetar inom beteendeförändringar, analyserat
arbetsmiljön på Wästbyggs byggarbetsplatser under vintern 2017 och 2018. Nudging kommer
under våren i år att testas på ett av Wästbyggs projekt för att skapa nya beteenden och bryta
gamla mönster som ska leda till bättre arbetsmiljö (Wästbygg 2017c).
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4. Resultat
I detta kapitel presenteras relevanta resultat från intervjuer med olika yrkeskategorier i
fallföretaget, samt visualiserade resultat hur en applikation till mobiltelefon skulle kunna se ut
baserat på samtal och intervjuer. Alla respondenter har avstått från att behandlas med 100%
anonymitet.
4.1 Respondenter
Respondenter för samtal och intervjuer listas i Tabell 4.1 nedan. De har fått en specifik
förkortning för att binda samtal och intervju till en viss plats i fallföretagets organisation.
Tabell 4.1. Respondenter för samtal och intervjuer

Respondent
KMA
AM-sam
ArC
PC
AL1
AL2
YA

Ålder
36-45
56-65
36-45
46-55
26-35
26-35
26-35

Yrkesroll
Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöchef
Arbetsmiljösamordnare
Arbetschef
Platschef
Arbetsledare
Arbetsledare
Yrkesarbetare

Samtal utfört
x
x
x
x

Intervju utförd
x
x
x
x
x
x
x

4.2 Resultat från intervjuer
Nedan presenteras resultaten från intervjustudien som var av den strukturerade typen, se vidare
i kapitel 2.3 Intervjustudie. I Bilaga 2. Intervjufrågor framgår vilka frågor som ställdes till
respondenterna. Resultatet är indelat i: Tillbudsrapportering och förebyggande
arbetsmiljöarbete, Underentreprenörs medverkan i arbetsmiljöarbete, Internkommunikation
på byggarbetsplats, Interndokumentation på fler språk och Applikation till mobiltelefon.
4.2.1 Tillbudsrapportering och förebyggande arbetsmiljöarbete
Samtliga respondenter beskriver hur en tillbudrapportering fungerar idag: den som vill göra en
anmälan kontaktar någon ur arbetsplatsledningen, oftast en arbetsledare, att ett tillbud har
inträffat. Arbetsledare tar med den utskriva blanketten Tillbuds-/Olycksfallrapport, (se Bilaga 3.
Tillbuds- och olycksfallsrapport) ut på byggarbetsplatsen där dokumentet fylls i tillsammans med den
som vill göra en rapport om tillbud. När rapporten är ifylld och undertecknad skannas den in
för att sedan e-postas till arbetschef och arbetsmiljösamordnare. Om tillbudets karaktär
möjliggjorde att det kunde åtgärdas direkt, tas även ett fotografi av åtgärden som bifogas samma
e-post. Om tillbudet inte kunde åtgärdas direkt, förväntas det att åtgärden/-erna skickas in vid
ett senare tillfälle.
KMA, AM-sam och ArC säger ungefär samma sak om definitionen av ett tillbud; ”att det är
en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall”, ”ett tillbud är att det
hade kunnat leda till en olycka. Ett oj!” och ”Det är nästan en olycka. Egentligen så finns det
många olika definitioner, men man kan ju skada sig och fortsätta arbeta och inte behöver vara
hemma något. Ett skärsår är ju egentligen en olycka, men någonstans får man ju dra gränsen”.
PC menar att det finns två olika slag av tillbud; tillbud med skada eller läkarbesök som
konsekvens, eller så är det ett ”oj”, att det kunde ha hänt någonting allvarligt men som inte
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hände. AL1 och AL2 är överens om att ett tillbud är när någonting händer, som skulle kunna
skada en annan människa. Däremot anser YA att ett tillbud kan vara allt ifrån att såga av sig ett
finger, att det saknas en skyddsanordning på en byggställning eller till och med ett dödsfall.
KMA och ArC säger att informationen har spridits att vem som helst får rapportera ett tillbud,
men att det inte är säkert att alla har uppfattat det så. ArC säger att tidigare var det inte lika
noggrant att rapportera, men att idag är det något som företaget hela tiden arbetar med, ”vi
måste bli duktigare!”. KMA menar att arbetstagarna ibland har fel inställning om att rapportera
och att det kan bero på att de är rädda att få problem. ”Det är ett större problem om det är
någon som har underlåtit att rapportera ett tillbud, då behöver man jobba med den personens
inställning istället”. AM-sam utgår från att alla vet, att om det händer något så ska det anmälas,
medan PC har uppfattningen att inte alla vet. AL1 säger att det är lite olika och menar att en
del tycker det är väldigt viktigt att rapportera, medan en del har mentaliteten att det inte är så
noggrant.
Vi måste vara duktiga på att informera att ’det är ingen som blir
arg om du rapporterar in ett tillbud’, utan det ska vi ju
uppmuntra, alla ska ju komma hem välbehållna.
AL1, intervju 2018-03-26

PC menar även att platsorganisationen måste få reda på om det händer något, att det finns
problem med att få yrkesarbetare och underentreprenörer att göra en anmälan från första början:
”För är det någon som tappar något och ingen annan ser det, ja då säger han ingenting. För
då tycker han att det är pinsamt”. AL2 tror att underentreprenörerna vet, men att de inte är så
duktiga på att rapportera och att det kanske beror på att det tar tid. Tid som istället kan läggas
på arbete, då en del har ackordbaserade anställningar. YA har uppfattningen att alla förstår att
om det händer någonting så meddelas arbetsplatsledningen.
Arbetsmiljögruppen samlas fyra gånger per år där senaste periodens olyckor och tillbud
diskuteras och om det syns att en viss typ av tillbud eller olycka är överrepresenterat, då tas det
upp som ett särskilt temaområde och läggs ut på intranätet, berättar KMA. Under året kan flera
olika temaområden belysas: tips och råd, bilder på olika risker och vilka rutiner som alltid ska
finnas när ett riskarbete ska genomföras. KMA berättar vidare att existerande forum förutom
intranätet används; kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöträffar på varje lokal ort; ledningsmöten
där resultatet av årets arbetsmiljöarbete gås igenom, som vidare leder till beslutsfattande i olika
ledningsgrupper att en viss typ av information ska spridas neråt i respektive organisation på
varje kontor. På det sättet hjälper alla i organisationen till att få ut information om arbetsmiljö
säger KMA. ArC arbetar inte så mycket med arbetsmiljöinformationen som läggs ut på
intranätet i dagsläget, utan ArC säger att tidigare har försök gjorts om att förmedla
informationen men upplever att det inte slår igenom ute i produktionsorganisationen. AM-sam
besöker Wästbyggs byggarbetsplatser en gång i månaden och påtalar då vad som är extra viktigt
att tänka på, utifrån vad som finns att läsa på intranätet. PC, AL1 och AL2 säger att när
månadsrapporten kommer läser de igenom den och reflekterar över om det är något som skulle
kunna hända på deras arbetsplats, och hur de i så fall ska se till att det inte händer. YA använder
inte intranätet utan läser om arbetsmiljö i Wästnytt 11, men YA tror att andra yrkesarbetare
använder intranätet för att läsa tillbudsrapporterna.

11

Wästnytt är Wästbyggs interna tidning som ges ut till alla anställda, med information om företaget.
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4.2.2 Underentreprenörs medverkan i arbetsmiljöarbete
För att involvera underentreprenör i arbetsmiljöfrågorna säger KMA att det har tagits fram ett
manus med frågor som platschefen ska gå igenom med underentreprenörer och yrkesarbetare,
som en lägsta nivå. Vidare säger KMA att det finns en del saker som skulle kunna göra att det
blir bättre; att på alla möten, oavsett om det är ett morgonmöte eller en om det är en
arbetsberedning som ska göras, höja upp arbetsmiljöfrågorna till punkt nummer ett på
dagordningen. Tala och ställa öppna frågor till alla mötesdeltagare om vad som fungerar bra,
dåligt eller vad som kan bli bättre, för att få igång en diskussion på arbetsplatsen. KMA menar
att det idag tyvärr inte fungerar på det här sättet, arbetsmiljöfrågorna ligger inte sällan längst
ner på agendan och då blir resultatet: ”att man tillåter en viss chargong eller stämning, en
struktur som inte alltid en den bästa ute på byggarbetsplatserna”. AM-sam anser att
underentreprenörerna ska delta på arbetsmiljöinspektionerna, vilja vara med och diskutera när
det händer någonting. Alla underentreprenörer får idag en inbjudan om att delta, men de är
sällan med. ArC menar att det är viktigt att komma ihåg att det är arbetstagaren som all
arbetsmiljö handlar om, att arbetstagaren ska kunna fortsätta att arbeta och inte vara tvungen att
sluta på grund av skador. Den grundvärderingen är svår att förmedla och få alla att förstå när
arbetsmiljöarbetet genomförs. PC säger att när lagbasmöten genomförs så är alltid första
punkten arbetsmiljö där skyddsrondsprotokoll gås igenom. Dock är inte alltid alla
underentreprenörer med, men PC menar att de ändå får ta del av informationen i efterhand
genom det skrivna protokollet, men då är det upp till varje underentreprenör att vilja ta del av
det. AL1 föreslår att varje arbetslag kan ha en representant som är mer insatt i
arbetsmiljöfrågorna som är med på alla skydds- och arbetsmiljöronder, som sedan kan
informera resten av arbetslaget. AL2 menar att underentreprenör ska vara delaktiga vid
arbetsberedningar för att tidigt i processen få information om till exempel vilka risker som kan
förekomma och på så sätt bli mer medvetna om arbetsmiljöarbetet. YA upplever att utländska
underentreprenörer ibland kan bli rädda att meddela om någonting har hänt och att de känner
att de är till besvär. Vidare säger YA att det då är viktigt att tala med underentreprenören om
hur Wästbygg arbetar med arbetsmiljö och tillbudsrapportering, för att de ska förstå varför
tillbud ska rapporteras in.
KMA tar det för givet att det ska vara naturligt för underentreprenör att rapportera tillbud uppåt
i dels sin egen organisation och dels till beställarens organisation, som i detta fall är
fallföretaget.
Vi vill att underentreprenörerna själva ska ta upp
tillbudsrapportering som en rutin. Vi har ju köpt de för att utföra
ett arbete på arbetsplatsen. Det ska vara exakt lika normalt för
de att göra en tillbudsrapportering, som för oss att göra en
tillbudsrapportering till vår beställare, som har anlitat oss.
KMA, intervju 2018-03-21

AM-sam och AL1 anser att om tillbudsrapporteringsansvaret läggs på underentreprenör så
skulle kontrollen tappas, utan de vill att ansvaret ska ligga kvar hos BAS-U, så som det gör
idag. I upphandlingsavtalen mellan underentreprenör och fallföretaget skulle det vara möjligt
att skriva vilka arbetsuppgifter, i detta fall tillbudsrapportering, som underentreprenör måste
utföra, säger ArC. PC tillägger att enligt avtalen framgår det att entreprenör ska följa
arbetsmiljöplanen, men inte ordagrant att entreprenör ska tillbudsrapportera. AL2 ställer sig
positiv till att det redan i upphandlingsavtalet står att underentreprenör ska arbeta med
tillbudsrapportering, men att det är väldigt svårt för en arbetsledare att kontrollera att det
efterlevs.
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KMA menar att arbetsplatsledningen kan bli bättre att kommunicera vikten av att rapportera
tillbud till underentreprenörerna, genom forum som redan idag finns: dels när
underentreprenörerna kommer till byggarbetsplatsen för första gången och dels under de möten,
till exempel lagbasmötena, som sker löpande under byggnationens gång. PC bekräftar: ”Det
förtydligas inte […], vi går inte genom något specifikt och säger att det är viktigt. Utan vi tycker
det är självklart”. AL1 säger att cheferna uppåt i organisationen är tydliga om vad som gäller,
men upplever också att vikten av tillbudsrapportering måste förtydligas gentemot
underentreprenör. KMA säger vidare att Wästbyggs personal är väldigt duktiga på att beskriva
rutinen för tillbud och olyckor i text, men att det brister i den muntliga kommunikationen och
där måste det bli mycket bättre. Om det skulle bli en förbättring, det vet inte KMA, men frågan
skulle åtminstone komma högre upp på agendan. PC säger att förbättring kan ske genom att
föra upp frågan på lagbas- och planeringsmöten. AM-sam säger att det pratas om det, att alla
tillbud ska anmälas och utgår från att alla på byggarbetsplatsen vet varför ett tillbud ska
rapporteras.
4.2.3 Internkommunikation på byggarbetsplats
KMA, AM-sam, PC, AL1 och AL2 berättar att välkomstbrevet innehåller sammanfattande
information om projektet, tidsramar, kontaktuppgifter till platsorganisationens olika funktioner,
APD-, översikts- och arbetsmiljöplanen samt grundläggande arbetsmiljöregler; att använda
hjälm, varselkläder, skyddsskor och bära ID06-kort. KMA tillägger att underentreprenören ska
få en genomgång av dels arbetsmiljöplanen där bedömda risker, åtgärder och hur
riskminimering ska hanteras och dels ordnings- och skyddsregler; vad som gäller kring droger
och alkohol, och att särbehandling eller diskriminering inte tolereras. PC poängterar att det i
välkomstbrevet även står att underentreprenören har rapporteringsskyldighet om någonting
händer på arbetsplatsen. KMA, AM-sam, PC och AL2 säger att underentreprenören ska
signera att arbetsmiljöplanen och Wästbyggs ordnings- och skyddsregler ska följas. I samband
med detta ska underentreprenörens ID06-kort kopieras och bifogas en blankett där det ska
framgå vilka utbildningar underentreprenören har.
AM-sam, PC och AL2 upplever att inte alla underentreprenörer läser välkomstbrevet särskilt
noggrant, utan att de snabbt bläddrar igenom det och sen signerar. PC menar att många av
underentreprenörerna har sett välkomstbrevet så många gånger tidigare, att de antar att det står
samma information och förmår inte läsa det igen. YA bekräftar vad ovanstående respondenter
sagt, ”Det står ganska så likt. Har man läst den en gång, så vet man ungefär vad som står i
det” och tillägger ”att man mest bara vill ut och köra igång, inte läsa en massa papper där det
står paragrafer och sånt. Man tröttnar ju fort på det, så man läser inte ens hälften”. PC
tillägger även att ”det är nog ingen som kan återge vad det står [i välkomstbrevet], det kan inte
ens jag göra”. AM-sam berättar att det idag finns en färdig presentation där de viktigaste
delarna ur välkomstbrevet lyfts fram, som kan användas för att fånga underentreprenörens
intresse. Presentationen är tänkt att användas vid välkomstmötet, säger AM-sam och att en del
byggarbetsplatser använder den men inte alla. PC föreslår att välkomstmötet och inskrivning
exempelvis skulle kunna ske varje tisdag mellan 07:30 och 09.00, en vecka innan
underentreprenörerna ska börja arbeta. Där välkomstbrevet och dess innehåll presenteras och
tillfälle ges att besvara och ställa frågor. PC konstaterar ”Med ett möte med alla entreprenörer
vore det bästa, redan i tidigt skede. Mejla ut, alla ni som ska vara på plats, ni får komma och
skriva in er en vecka innan. Det är nog det ända sättet till att få det lite mer tydligt”.
På välkomstmötena går arbetsplatsledningen genom informationen övergripande, tyvärr görs
inte alltid detta säger KMA. AM-sam, ArC, AL1 och AL2 säger att det oftast inte sker ett
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välkomstmöte där platschef eller utsedd person sitter ner med nya underentreprenörer och
samtalar om arbetsplatsens regler och rutiner, utan att det är välkomstbrevet på stående fot gås
igenom med underentreprenören. KMA och ArC menar att välkomstmötet borde bli längre och
mer innehållsrikt och att det är där platschefen har en stor chans att sälja in rutiner och regler
för underentreprenören.
På vissa arbetsplatser kanske man slår fast vissa värderingar.
Har man satt värderingar på arbetsplatsen så måste man ju
berätta om dem. Gör man inte det så finns det inte en chans i
världen att det blir rätt från början, utan då får man ju tufft
trycka in det sen då.
ArC, intervju 2018-03-23

Organiseringen av dessa välkomstträffar måste bli bättre, säger KMA. Till exempel skulle en
samlad inskrivning av alla underentreprenörer som ska påbörja arbeten nästkommande vecka,
komma på preciserad dag veckan innan och få all nödvändig information på ett möte med
platschefen, istället för att platschefen ska hålla i möten titt som tätt så fort det kommer en ny
underentreprenör till arbetsplatsen. AL2 nämner att när välkomstmöten väl sker så är det oftast
med underentreprenörens arbetsledare som många gånger inte ens kommer att arbeta på
arbetsplatsen.
4.2.4 Interndokumentation på fler språk
KMA och ArC berättar att Wästbygg har som krav att alla underentreprenörer ska kunna ta del
av all information som ges på arbetsplatsen, och det löser fallföretaget genom att alla utländska
underentreprenörer ska ha minst en arbetsledare på plats som talar svenska, som kan agera
översättare åt sin personal. Arbetsmiljöplanen (AMP) finns översatt till engelska och polska,
men varje gång AMP uppdateras så måste även de översatta planerna uppdateras och då ökar
risken för att alla arbetsmiljöplaner inte hålls uppdaterade. Men om alla skulle kunna ta del av
skyddsrondsprotokoll och arbetsmiljöronder på sitt eget språk så skulle det antagligen höja
nivån, att den skriftliga informationen blir mer tillgänglig för fler på arbetsplatsen.
Jag vill vara noga med att säga, vi tror inte lösningen är att ha
en massa översatta dokument, för sakens skull, […], utan jobba
förebyggande med kommunikation.
KMA, intervju 2018-03-21

AL1 och AL2 anser att dessa dokument borde finnas på engelska, ”för då är det ju inget som
faller mellan stolarna, då vet man att alla kan ta del av det”. AM-sam säger däremot att det
inte behövs, utan tycker att arbetsarbetsplatsledningen muntligen får sprida den informationen
vidare till resten av arbetsplatsen. PC har inte varit med om att det är någon av yrkesarbetarna
som går in och läser protokollen i efterhand, men säger inte att inte behovet finns och att det
ändå skulle vara bra om de även finns på engelska.
4.2.5 Applikation till mobiltelefon
Ett förslag på hur en applikation för tillbudsrapportering skulle kunna se ut presenterades för
alla respondenter under intervjuerna för att få feedback om vad de tycker om den.
KMA, ArC, PC, AL1 och AL2 tycker att tillbudsrapporteringen borde förenklas och vara mer
tillgänglig. KMA, ArC, AL1 och AL2 nämner alla att tillbudsrapporteringen borde kunna
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göras digitalt; antingen använda ett elektroniskt formulär som kan fyllas i direkt i en mobil
enhet som sedan per automatik mejlas till berörda parter inom fallföretagets organisation eller
använda en applikation för mobil enhet med likvärdigt innehåll. Allt för att slippa onödigt och
tidskrävande pappersarbete.
Alla respondenter är positiva till att rapportera tillbud via en applikation för mobiltelefon och
tror att det skulle bidra till att fler rapporter kommer in. KMA menar att det blir mer
användarvänligt och tillgängligt, oavsett vem det är som ska rapportera. ”Det sporrar och gör
det enkelt med inrapporteringen. Alla bär ju med sig den […], som i sin tur skulle kunna leda
till att … fler tillbud rapporteras in för att det blir lättare för varje gång”. YA är positiv till
applikationen, men tycker att det rapporten lika gärna kan skrivas för hand och lämnas över
direkt till arbetsledare eller platschef12. AL2 och YA nämner också att alla inte har smarta
mobiltelefoner.
De flesta av respondenterna tror att tryggheten skulle försämras när rapportering sker via en
applikation. PC uttrycker en viss oro att obehöriga kan hämta hem applikationen och komma
åt känslig information. Därför anser PC och KMA att det krävs ett säkert, men enkelt sätt att
identifiera behöriga användare som ska använda applikationen.
Jag har inga problem med det, jag tycker det är helt naturligt.
Sen ser jag ju att just såna här saker ska vara digitala, det ska
inte vara ett papper som man behöver fylla i.
ArC, intervju 2018-03-23

ID06-kort kan vara är en möjlig lösning för inloggning då det finns två chip i dem, som idag
bland annat används för att låsa upp dörrar eller starta en arbetsmaskin genom att lägga kortet
på en avläsare, säger KMA. Vidare påpekar KMA och PC att inte alla telefoner är utrustade
med en sensor som kan känna av chip, och manuellt mata in kortets sifferkod är inte ett
alternativ. AM-sam är tveksam att ID06 är den rätta lösningen och menar att det blir svårt att
koppla ID06-numret till en specifik person. Det skulle räcka med att mata in sitt namn och
vilket företag personen i fråga arbetar på. Däremot tycker ArC att det vore bättre att kunna
logga in med ID06-kortet och utifrån en databas hämta information om kortets ägare och var
personen vistas. ArC ser heller inga problem att ID06 internt kan användas som ett verifikat på
vem som har gjort rapporten och godkänt den. KMA tillägger att mobilt BankID kan vara ett
alternativ för inloggning i applikationen.
KMA och AM-sam efterfrågar valbara alternativ för applikationsanvändarens företag- och
yrkesgruppstillhörighet, skrivbart fält för åtgärdskommentarer, kryssrutor om platschef
och/eller BAS-U har blivit informerade om tillbudsrapporten. AM-sam tillägger även att
skrivbara fält för händelseförlopp och orsak bör finnas med. PC säger att datum och klockslag
automatiskt bör skrivas ut vid de fält som fylls eller kryssas i, utifall att polis och AV måste
kopplas in. AL1 eftersöker möjligheten att ta en bild eller skriva en text då åtgärden har gjorts.
AM-sam, ArC och YA ser bara en nackdel: alla har inte en smart mobiltelefon. Om
inloggningen inte får en smidig lösning och att det blir jobbigt logga in kan det hindra att
tillbuden inte rapporteras, poängterar KMA, men så fort det är löst finns det inga nackdelar.

12

då det är en mindre arbetsplats [författares kommentar].
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4.3 Visualiserade resultat för applikation till mobiltelefon
Nedan presenteras bilder som är tagna från en mobiltelefonsapplikation byggd för att
demonstrera hur det skulle kunna se ut och fungera. Applikationens utseende och funktioner är
baserade dels på idén som författarna till denna rapport har och dels på vad respondenterna
har svarat vid intervjutillfällena, se kapitel 4.2.5 Applikation till mobiltelefon.

Inloggning,

se Bild 4.5.1. Inloggningsskärm för
underentreprenör/yrkesarbetare för att rapportera ett tillbud
görs antingen med mobilt ID06 eller med mobilt
BankID, alternativt skanna av ett fysiskt ID06-kort (om
användarens mobiltelefon är utrustad med en sensor
som klarar det) för att förhindra att obehöriga inte får
åtkomst till applikationen.
Användaren klickar på ett av alternativen och blir
vidareskickad till antingen ID06- eller BankIdapplikationen som är installerad på användarens
mobiltelefon.
Genom att klicka på någon av flaggorna kan
applikationen fås på ett annat språk.
Applikationen måste identifiera på vilken av
Wästbyggs byggarbetsplatser som användaren befinner
sig på, då både underentreprenörer och arbetsledare kan
arbeta på flera byggarbetsplatser under samma period.

Bild 4.5.1. Inloggningsskärm för
underentreprenör/yrkesarbetare

När användaren har verifierats som en behörig, görs ett
val, enligt Bild 4.5.2. Val av tillbud/olycka, om att antingen
rapportera ett tillbud eller en olycka.
Alternativt blir användaren vidareskickad direkt till
sidan för att tillbudsrapportera, se Bild 4.5.3. Rapportera
tillbud utan att göra ett val.
Här skulle det också kunna stå en klar definition på vad
ett tillbud är, exempelvis med ”Oj! menas en händelse
som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Oj!
behöver inte innebära att någon person har skadats. Ett
ras i en tillfällig tom byggnad, ett tungt föremål som
faller eller välter, och/eller att du var nära att klämma
dig är exempel på Oj!”
Bild 4.5.2. Val av tillbud/olycka
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För att tillbudsrapporteringen inte ska vara för komplicerad och tidskrävande för
underentreprenören eller den som rapporterar, krävs endast tre steg, se Bild 4.5.3. Rapportera
tillbud, för att skicka in en rapport till platschef eller arbetsledare:
- Med ord beskriva vad som har hänt.
- Ta ett foto på vad som har hänt.
- Skicka in tillbudsrapport.
Bild 4.5.4. Rapportera tillbud (ifylld)

visar hur det kan se ut när tillbudsrapporten är ifylld.

När applikationsanvändaren har tryckt på ”Skicka in tillbudsrapport” visas en sida enligt Bild
4.5.5. Inskickad tillbudsrapport. Längst ner på sidan noteras vilket datum och tid tillbudsrapporten
skickades in.

Bild 4.5.3. Rapportera tillbud

Bild 4.5.5. Inskickad
tillbudsrapport
Bild 4.5.4. Rapportera tillbud
(ifylld)
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Så fort en tillbudsrapport skickas in notifieras en
arbetsledare att det har skett ett tillbud. Skulle det vara
så att arbetsledaren är upptagen och inte kan kontrollera
vad det är som har hänt med en gång, skickas ytterligare
en notifiering 30 minuter senare så arbetsledaren inte
glömmer av tillbudet.
Arbetsledaren loggar in, enligt Bild 4.5.6. Inloggningsskärm
för arbetsledare i applikationen på samma sätt som
underentreprenör och yrkesarbetare, men möts istället
av ”hantera tillbudsrapporter” och ”tillbudsrapportera”.

Bild 4.5.6. Inloggningsskärm för
arbetsledare

Efter att arbetsledaren har klickat på ”hantera tillbudsrapporter” visas skärmvyn enligt Bild 4.5.7. Lista med
tillbud. Under ”Ej kontrollerade/åtgärdade tillbud:” syns
tillbudet som underentreprenören i Bild 4.5.4. Rapportera
tillbud (ifylld) precis skickade in. I listan framgår vilket
datum och tid, vilken kategori och status tillbudet har.
På samma sätt listas kontrollerade och/eller åtgärdade
tillbud.
Arbetsledaren kan klicka på ett datum för att se detaljer
eller för att kontrollera ett tillbud.

Bild 4.5.7. Lista med tillbud
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När arbetsledaren klickar på datumet för att kontrollera
tillbudet som kommit in, visas följande enligt Bild 4.5.8.
Kontroll av tillbud:
-

Tillbudsrapporten
som
underentreprenören
skickade in, med information om vem och vilken
underentreprenör som gjorde rapporten från början
(informationen hämtas från en intern databas hos
Wästbygg som mobilt ID06 och BankID är
sammankopplat med).

-

Vidare får arbetsledaren välja vilken yrkeskategori
som tillbudet avser, antingen genom att kryssa i
”BYGG” eller ”UE” eller skriva vilken kategori.

-

Därnäst kryssas ”Ja” eller ”Nej” om personskada
uppstått.

-

Tillsammans med personen som rapporterade
tillbudet, fyller arbetsledaren i ”Händelseförlopp:”,
”Trolig orsak” och ”Åtgärder”.

-

Om åtgärd görs direkt, kan en bild tas som verifikat
på att tillbudet är åtgärdat.

När arbetsledaren klickar på ”Uppdatera tillbud” sparas
per automatik vem som skrev rapporten, vilken
byggarbetsplats som avses, vilken dag, vilket datum och
klockslag.
Om tillbudrapporten, enligt Bild 4.5.3. Rapportera tillbud,
görs av en användare på ett annat språk än svenska,
översätts det per automatik till svenska när
arbetsledaren ska kontrollera tillbudet.

Bild 4.5.8. Kontroll av tillbud
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Efter att arbetsledaren trycker på ”Uppdatera tillbud”
visas en skärmvy enligt Bild 4.5.9. Tillbud uppdaterat.
Därefter trycker arbetsledaren på knappen ”Skicka in
till PC, AC & AM-sam” för att dels skriva under
rapporten elektroniskt och dels skicka in
tillbudsrapporten till arbetsmiljöorganisationen.
Har inte tillbudet åtgärdats direkt och ingen bild
bifogats som verifikat, kan detta göras när åtgärderna är
gjorda.

Bild 4.5.9. Tillbud uppdaterat
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5. Diskussion
I detta kapitel diskuteras, med stöd från litteraturstudien, resultaten från intervjustudien och de
visualiserade resultaten för applikation till mobiltelefon. Diskussionen är indelad i fyra
underrubriker: Definition av tillbud och olycka, Förändringsarbete i organisationen,
Kommunikation på byggarbetsplats och Applikation till mobiltelefon.
5.1 Definition av tillbud och olycka
Fallföretaget har en klar definition om vad ett tillbud och en olycka är, se Bilaga 4a. Definition av
tillbud och olycka. Arbetsplatsledningen i produktionsskedet har varierande uppfattning om vad
ett tillbud är, vilket tyder på att fallföretaget behöver kommunicera ut definitionen på ett
tydligare sätt, genom att samtala kring tillbudsåtgärder ute på byggarbetsplatsen. Desto oftare
tillbud nämns förtydligas uppfattningen om vad det innebär. Om inte alla vet skillnaden på ett
tillbud och en olycka, kan inte underentreprenör förväntas rapportera ett tillbud, även om ett
mobilt rapporteringsverktyg finns till hands.
Det råder osäkerhet kring vem det är som får göra en tillbudsrapportering. Enligt kapitel 3.2.1
Arbetsmiljölagen, ska alla arbetstagare rapportera tillbud till arbetsgivaren. PC och AL1 delar
uppfattningen att underentreprenör inte vet att alla får tillbudsrapportera (se kapitel 4.2.1
Tillbudsrapportering och förebyggande arbetsmiljöarbete). Informationen om vem som får
tillbudsrapportera måste säkerställas så att det når ut till arbetsplatsledningen och
underentreprenör. I fallföretaget nämns att underentreprenör har fel inställning kring
tillbudsrapportering. Med tydligt ledarskap kan förmedling av budskapet om gemensamt ansvar
för arbetsmiljöarbetet förbättras och skapa förtroende mellan underentreprenör och
arbetsplatsledningen.
5.2 Förändringsarbete i organisationen
Fallföretaget arbetar systematisk med arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsledningen arbetar
kontinuerligt med säkerhetsrutiner, riskbedömningar, regelbundna kontroller, arbetsberedningar, riskanalyser och förbättringsåtgärder. Idag medverkar inte underentreprenör i
arbetsmiljöarbetet så som arbetsplatsledningen önskar. Arbetsplatsens underentreprenörer är en
viktig faktor till förbättrat arbetsmiljöarbete och bör inte glömmas bort eller förminskas.
Många kan känna igen sig i en matbutik, där det i kassorna finns flera sorters godis att köpa av
ren impuls. Om butiken istället presenterar frukt eller andra mer nyttiga alternativ, kan det bidra
till att fler väljer frukt framför godis (se kapitel 3.11 Nudging). På samma sätt kan Wästbygg
förändra attityder och beteenden. Idag talar verksamheten mycket om arbetsmiljöarbete vid alla
möten, dock hamnar arbetsmiljöarbete långt ner på dagordningen. Om punkten
arbetsmiljöarbete kommer först på dagordningen innan deltagarna blir trötta och rastlösa, kan
arbetsmiljöarbetet uppmärksammas genom att knuffa åt rätt riktning på ett transparent arbetssätt
utan att ta bort det fria valet. Enligt kapitel 4.2.2 Underentreprenörs medverkan i
arbetsmiljöarbete tar KMA upp frågor som måste vågas ställas, öppna frågor som innebär att
föra en diskussion med alla medverkande och på så sätt involvera underentreprenör: ”vad ska
vi börja med?”, ”vad ska vi sluta med?” och ”vad ska vi fortsätta med?”. Precis som i
matvaruhandeln knuffas kunden åt ett bättre val, en enkel förändring som inte är vilseledande.
Arbetsplatsledningen och underentreprenör kan på samma sätt införa samma upplägg på
morgonmötena. Det kan upplevas konstigt och ovant i början men fortsätter
arbetsplatsledningen och chefer med samma tankesätt och följa upp arbetet kontinuerligt skapas
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en arbetsmiljörutin ute på arbetsplatsen. Underentreprenör får också möjlighet att bidra i
frågorna genom uppmuntran till delaktighet utan att tvinga. När mötesrutinen är fastställd och
fungerar går det att lägga till mer information om hur Wästbygg arbetar med arbetsmiljö, vikten
av att tillbudsrapportera och hur viktig underentreprenörs arbetsinsats är för verksamheten.
Fallföretaget bör granska och följa upp sina resultat efter arbetet med nudge-metoden för att
komma vidare med förbättringsarbetet. Förslagsvis kan Wästbygg genomföra benchmarketing,
en metod som syftar till, att tillsammans med personal från andra byggarbetsplatser sitta ner
och diskutera tillvägagångssätt, kunskap och erfarenhet kring ett problem, för att tillvarata
företagets gemensamma kompetens på ett effektivt sätt.
Wästbygg kan även tydliggöra sitt arbetsmiljöarbete redan vid ett tidigt skede då upphandling
av underentreprenör sker. På så sätt kan arbetsmiljöuppgifter som förväntas utföras på
arbetsplatsen uppmärksammas och vikten av säkerhetsarbete kan implementeras hos
underentreprenören innan de kommer ut på byggarbetsplatsen. Detta skulle kunna bidra till en
förbättrad kultur inom arbetsmiljöarbetet redan när upphandlingsavtalen skrivs.
Arbetsplatsledningen måste våga säga till när arbetsregler och -rutiner inte följs och det behöver
finnas förtroende och uppbackning från deras chefer vid ett sådant beslut. Det gäller att arbeta
gemensamt med hur avvikelser ska hanteras på arbetsplatsen (se kapitel 4.2.2.
Underentreprenörs medverkan i arbetsmiljöarbete). Underentreprenör ska inte kunna negligera
ett tillbud utan att undslippa en tillsägelse från arbetsplatsledningen, då förändring inte kan ske
om det inte uppmärksammas. Redan vid upphandling regleras underentreprenör av lagstiftade
regler, krav och avtalsvillkor.
5.3 Kommunikation på byggarbetsplats
Alla respondenter vet i stora drag vad välkomstbrevets budskap är, men har svårt att specifikt
återge hela innehållet. En del av respondenterna påpekar att texten är tung och svårläst.
Generellt anses lagtexters innebörd vara svår att förstå, istället borde lagar och paragrafer
sammanfattas på lättläst svenska. Yrkesarbetare bekräftar, de läser inte välkomstbrevet
noggrant på grund av att det är för mycket text, de har redan läst det på andra arbetsplatser och
antar att innehållet är mer eller mindre samma information. Då de specifika ordnings- och
skyddsreglerna ändras från arbetsplats till arbetsplats är det viktigt att dessa lyfts fram. Att ändra
innehållets ordning, lägga arbetsmiljöreglerna före projektpresentationen, skulle kunna betona
vikten av arbetsmiljöarbetet i välkomstbrevet.
KMA, ArC, AM-sam och PC har förslag på hur välkomstbrevets budskap kan förmedlas
tydligare till underentreprenör och yrkesarbetare (se kapitel 4.2.3 Internkommunikation på
byggarbetsplats), då de är medvetna om att välkomstbrevet idag bläddras igenom utan att det
läses och förstås. Wästbygg kan istället bjuda in underentreprenörer för att delta i ett
välkomstmöte, exempelvis tisdagar mellan 07:30 och 09:00 en vecka innan arbete ska påbörjas,
där välkomstbrevet visuellt presenteras. Välkomstbrevets andemening kan då lyftas fram och
samtidigt ge möjligheten för underentreprenör och arbetsplatsledning att föra en dialog kring
arbetsmiljöarbetet och vikten att tillbudsrapportera på byggarbetsplatsen. Bilder är enklare att
uppfatta och ett besvärligt moment försvinner; att komma ihåg viktig information och
paragrafer, i textformat. En bra och enkel idé som borde implementeras.
Wästbygg samarbetar med många utländska underentreprenörer, vilket innebär att
dokumentation och interninformation därför översätts till andra språk, exempelvis finns
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välkomstbrevet på engelska, lettiska, ryska, tyska och rumänska. För att viktig information från
byggarbetsplatsen inte ska hamna mellan stolarna bör minst en utländsk underentreprenör från
sitt arbetslag vara engelsktalande och närvarande under välkomstmötet, för att sedan kunna
förmedla informationen vidare till sina medarbetare. Det gäller även att ta del av uppdaterad
dokumentation, exempelvis arbetsmiljöplanen, som ändras fortlöpande under produktionens
gång (se kapitel 4.2.4 Interndokumentation på fler språk). Detta ställer krav på att om
arbetsmiljöplanen är översatt till flera språk ska dessa också hållas uppdaterade.
Genom att kontinuerligt uppmuntra underentreprenörerna till att bli mer aktiva och på egen
hand ta del av fallföretagets information om arbetsmiljöarbete på Wästbyggs intranät (se kapitel
3.10.3 KMA-gruppen) kan mycket av informationen förmedlas av sig självt. Om denna
uppmuntran ska kunna ske måste även dokumenten och informationen som läggs ut på
intranätet minst vara översatta till engelska, vilket kräver en stor omställning för fallföretagets
organisation då företagsspråket bör ändras till engelska istället för svenska. I annat fall får
arbetsarbetsplatsledningen ta del av informationen, som det görs idag, och sprida relevant
information, till exempel saker som är viktiga att tänka på i kommande arbeten för att förebygga
tillbud och olycka på arbetsplatsen, vidare till underentreprenör på både svenska och engelska.
5.4 Applikation till mobiltelefon
Wästbygg uttrycker en vilja att förbättra och förenkla tillbudrapporteringen för att få in fler
rapporter, eftersom det kan bidra till att antalet olyckor minskar. Enligt kapitel 3.10.5
Olycksfrekvens och typ av tillbud och olycka uppgick under 2017 antalet inrapporterade tillbud
till 43 stycken för totalt 55 arbetsplatser, inte ens ett per arbetsplats.
Om tillbudsrapporteringen istället görs med en applikation för mobiltelefon, som de flesta bär
med sig ute på byggarbetsplatsen, kommer det bli enklare att rapportera då det idag finns en
risk att tillbudet aldrig ens kommer in till arbetsplatsledningen. Ytterligare en risk är att
arbetsledaren glömmer av att kontrollera underentreprenörens inrapporterade tillbud. Arbetet
med uppföljning av tillbud kommer att förenklas för arbetsledaren då alla inkomna tillbud visas
i arbetsledarens version av applikationen enligt Bild 4.5.7. Lista med tillbud samt att arbetsledaren
får en påminnelse varje halvtimme, om kontroll av tillbudet inte kan göras direkt. De som inte
äger en smart mobiltelefon eller har med sig den har fortfarande rapporterings-skyldighet, och
det kan lösas genom att antingen rapportera manuellt på nuvarande sätt (se kapitel 4.2.1
Tillbudsrapportering och förebyggande arbetsmiljöarbete) eller tillkalla en arbetsledare som
kan göra rapporten elektroniskt (se Bild 4.5.6. Inloggningsskärm för arbetsledare) på sin mobiltelefon.
Applikationen kommer finnas på de vanligaste förekommande språken som utländska
underentreprenörer talar, för att öka förutsättningarna att rapportera tillbud (se Bild 4.5.1.
Inloggningsskärm för underentreprenör/yrkesarbetare). Applikationen tillåter underentreprenörerna att
skriva rapporten på sitt eget språk som sedan översätts till svenska när arbetsledaren ska
kontrollera vad det är som hänt enligt Bild 4.5.8. Kontroll av tillbud. Detta kan också bidra till att fler
tillbudsrapporter kommer in.
En av respondenterna uttrycker en viss oro att vem som helst kan hämta hem applikationen och
komma åt känslig information. För att förhindra att detta sker måste inloggningen vara säker
och tillförlitlig. Inloggningen får heller inte vara komplicerad och användaren ska inte behöva
komma ihåg ett användarnamn och lösenord. Detta kan få motsatt effekt och upplevas krångligt
vilket kan leda till att rapporteringen inte sker alls. Ett smidigt sätt att logga in kan dels vara att
använda ID06-kortet, som också finns som ett mobilt alternativ enligt kapitel 3.8.1 Mobilt ID0634

kort, eller dels använda mobilt BankID. För att logga in med det fysiska ID06-kortet krävs det
att användarens mobiltelefon är utrustad med en sensor som kan avläsa RFID13-chipet som finns
i kortet, vilket är en nackdel då alla dagens mobiltelefoner inte har den funktionaliteten. Med
mobilt ID06 behöver inte telefonen vara utrustad med en RFID-läsare utan när användaren i
tillbudsapplikationen väljer att logga in med mobilt ID06, öppnas automatiskt ID06applikationen och användaren matar in sin PIN-kod. När användaren verifierats som behörig
kan användaren göra en tillbudsrapportering. Mobilt BankID är ett tillförlitligt alternativ för
inloggning ur säkerhetssynpunkt då det är ett väletablerat system som många företag och
myndigheter idag använder sig av. Nackdelen med mobilt BankID är dels att identifikation om
var användaren befinner sig inte registreras (se Bild 4.5.1. Inloggningsskärm för
underentreprenör/yrkesarbetare) som är viktigt för att applikationen ska veta vilken arbetsledare
som ska få rapporten skickad till sig och dels att utländska underentreprenörer inte kan använda
sig av mobilt BankID. Det bästa sättet av dessa tre inloggningsvarianter är mobilt ID06 då alla
med en smart mobiltelefon kan rapportera utan att behöva tänka på att en viss hårdvara måste
finnas i mobiltelefonen för att avläsa RFID-chip eller vara svensk medborgare för att ha mobilt
BankID.
Ytterligare en fördel med att rapportera tillbud via en applikation är att all nödvändig
information och bilder (se Bild 4.5.8. Kontroll av tillbud) redan från början är digitala. Då mobilt
ID06 även kan användas som ett internt verifikat, istället för en fysisk underteckning, på vem
som har gjort tillbudsrapporten och vem som har godkänt åtgärderna, sparas värdefull tid i
jämförelse med hur rutinen ser ut idag (se kapitel 4.2.1 Tillbudsrapportering och förebyggande
arbetsmiljöarbete). Alla tillbudsrapporter som görs via applikationen sparas i en databas där
det är fullt möjligt att ta fram statistik, som också kommer att underlätta
arbetsmiljösamordnarens arbete.

RFID – Radio Frequency Identification är en teknik som möjliggör trådlös informationsöverföring (Franz, J. W.
2008)
13
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6. Slutsatser
I detta kapitel besvaras frågeställningarna från kapitel 1.2 Syfte och mål med slutsatser
baserade på resultat och diskussion, samt görs en sammanfattande slutsats. Förslag på
förbättringar ges i löptexten.
6.1

Svar på frågeställningar

Hur kan en applikation öka frekvensen av tillbudsrapporter, samt förenkla verksamhetens
rapporteringssystem?
Fallföretaget kan öka sina förutsättningar att tillbudsrapportera då en applikation till
mobiltelefon möjliggör att fler kan involveras. Uppföljningsarbetet kommer att förenklas för
arbetsplatsledningen då tillbudsrapporten redan från början är digital. Utländska underentreprenörers medverkan kan komma att öka. Applikationen kommer att ge en möjlighet att
rapportera på deras hemspråk och att inmatad utländsk text blir översatt till svenska då
arbetsledare ska kontrollera. Det kommer att räcka att rapportera med en bild tagen med
mobiltelefonens kamera, för att uppmärksamma arbetsplatsledningen om att det har hänt något.
Då mobilt ID06 internt kan användas som verifikat på vem som har godkänt tillbudsrapporten
och åtgärden, sparas värdefull tid, då det nuvarande sättet att rapportera är omständligt. Alla
tillbudsrapporter samlas upp i en digital databas som exempelvis arbetsmiljösamordnaren kan
hämta information från. Eftersom att rapporteringen av tillbud förenklas och tillgängligheten
ökar förväntas även frekvensen av tillbudsrapportering öka.
Är alla på fallföretaget överens om hur arbetsmiljöarbetet och hur tillbudsrapportering ska
utföras?
Nej, dels råder det meningsskiljaktigheter kring vad ett tillbud är för något, därmed kan inte
underentreprenör förväntas rapportera ett tillbud även om ett mobilt rapporteringsverktyg finns
tillgängligt. Det råder också osäkerhet kring vem, hos underentreprenör, som får
tillbudsrapportera vilket innebär att kommunikation mellan arbetsplatsledning och
underentreprenör måste bli bättre. Delar av fallföretagets organisation har en förväntan att alla
har fått informationen; att alla får rapportera ett tillbud, men uttrycker inte explicit att det görs
någon uppföljning för att säkerställa att så är fallet.
När underentreprenör inte följer arbetsplatsregler och rutiner krävs att arbetsplatsledningen
uppmärksammar detta. För att göra detta möjligt är det viktigt att arbetsplatsledningen känner
förtroende för sina chefer och kan räkna med uppbackning i denna typ av beslut. Ett tillbud ska
inte kunna negligeras av underentreprenör, utan bristfällig rapportering eller avsaknad av
inrapportering bör leda till tillsägelse från arbetsplatsledningen. För att förändring av den
nuvarande jargongen ska kunna ske krävs att alla fall uppmärksammas och att felaktigheter
leder till reprimander. Ett första steg mot att införa en sådan förändring skulle kunna vara
obligatorisk närvaro för samtliga underentreprenörernas lagbasar på arbetsmiljöronderna.
Hur kan fallföretaget förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet?
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Wästbygg är certifierade med OHSAS 18 001:2007 vilket innebär att de idag har ett
systematiskt arbetssätt för förbättringsarbetet med arbetsmiljön, dock finns det
förbättringsområden som fallföretaget behöver se över och nya rutiner bör införas.
Problematik uppstår när information rörande arbetsmiljöarbete och vikten av
tillbudsrapportering ska förmedlas till underentreprenör.
Välkomstbrevet är bland det första underentreprenör och yrkesarbetare möts av. Det uppfattas
som svårläst, tungt och innehållande samma information som på alla andra byggarbetsplatser,
och läses därför inte i den utsträckning som fallföretaget hade önskat. För att förbättra
förståelsen kring arbetsmiljöfrågorna samt vikten att tillbudsrapportera föreslås tre
förbättringar:
•
•
•

ändra ordningen i välkomstbrevet och låta lättläst arbetsmiljöinformation
komma före projektbeskrivning,
lyfta fram de specifika ordnings- och skyddsreglerna då dessa ändras från projekt
till projekt,
införa välkomstmöten som hålls en specificerad tid en vecka innan
underentreprenör förväntas börja arbeta, för att tillsammans med
underentreprenör kunna föra en dialog och visa en presentation kring
välkomstbrevets innehåll.

I byggbranschen finns en kultur och attityd kring att arbetsmiljöarbete och tillbudsrapportering
inte är så viktigt att arbeta med, vilket är ett problem, som tillika finns hos Wästbygg. För att
förändra attityden och kulturen krävs det att fallföretaget dels börjar arbeta med metoder så som
nudging i större utsträckning än vad som görs idag och dels att personer med ledarbefattning
har adekvat utbildning inom ledarskap. Upptäcker fallföretaget att så inte är fallet föreslås att
låta dessa personer få utbildning, internt eller externt. Hos fallföretaget finns en bred kompetens
som inte tillvaratas idag, den kommer inte till gagn för alla. Benchmarketing är en metod som
syftar till att tillsammans med personal från andra byggarbetsplatser eller delar av
organisationen, sitta ner och diskutera tillvägagångssätt, kunskap och erfarenhet kring ett
problem. Detta skulle kunna fungera som ett nytt forum för att förbättra bland annat ledarskap
och problematik kring dålig attityd och kultur på byggarbetsplats.
Wästbygg, och tillika BAS-U, förväntas inte avsäga sitt tillbudsrapporteringsansvar genom
delegering av detta till underentreprenör, däremot skulle ett förtydligande av underentreprenörs
åtagande i avtalen, gällande arbetsmiljöarbetsuppgifter som är reglerade i Arbetsmiljölagen,
kunna medföra ett större engagemang och fler tillbusrapporter.
För att utländska underentreprenörer ska kunna få tillgång till samma information som de
svenska, för att bli delaktiga i arbetsmiljöarbetet föreslås att skydds- och arbetsmiljöronder görs
på antingen engelska redan från början, eller att de görs på svenska som idag, men att de sedan
översätts. Användandet av en applikation för mobiltelefon skulle också kunna bidra till att fler
utländska underentreprenörer kan bli mer delaktiga och intresserade i arbetsmiljöarbetet då
språkbarriären förminskas genom att applikationen skulle kunna finnas på underentreprenörens
hemspråk.
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6.2 Sammanfattande slutsats
Förutsättningarna för att tillbudsrapportering ska skötas korrekt skulle kunna ökas genom
införandet av en mobilanpassad applikation eftersom rapporten redan från början skulle finnas
tillgänglig digitalt och fler aktörer därmed involveras. Applikationen skulle även förenkla
uppföljningsarbetet för arbetsplatsledningen. Dessutom borde införandet av en applikation med
en mängd språkinställningar leda till en ökad medverkan av utländska underentreprenörer samt
förbättrade kommunikationsmöjligheter mellan dessa och arbetsplatsledningen vid kontroll av
inrapporterade tillbud. Användandet av denna applikation bör därför innebära en ökad frekvens
av rapporterade tillbud eftersom systemet skulle vara både enklare och mer tillgängligt.
I dagsläget råder meningsskiljaktigheter kring innebörden av vem som är rapporteringsansvarig. Enbart införandet av en applikation skulle därav inte lösa denna bristfällighet utan
problemet måste uppmärksammas av arbetsplatsledningen och ett förtroende måste finnas
gentemot cheferna. Sammanfattningsvis skulle standardiserad tillbudsrapportering via
applikationen i kombination med ökad medverkan inom arbetsmiljöarbetet hos underentreprenörerna leda till mer effektivt förebyggande av riskerna på arbetsplatsen.
Trots att Wästbygg är certifierade med OHSAS 18 001:2007 krävs förbättringar och
implementering av nya rutiner, gällande arbetsmiljöarbete och tillbudsrapportering. Ett steg i
förbättringsarbetet bör innefatta en förenkling och omstrukturering av välkomstbrevets
information och innehåll. Dessutom skulle införandet av veckovisa välkomstmöten för nya
underentreprenörer kunna bidra till ökad kunskap inom arbetsmiljöfrågor. Den jargong som
idag finns inom byggbranschen gällande arbetsmiljöarbete och tillbudsrapportering måste
förbättras genom ökat engagemang och bättre ledarskap.
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Bilagor
Bilaga 1. Tillvägagångssätt och frågor för samtal

Tillvägagångssätt för samtalet
Vi kommer ställa frågor med utgångspunkt från detta dokument.
Samtalet kommer att ha fokus på två huvudområden:
- Arbetsmiljö
- Kommunikation/delegering av arbetsmiljöuppgifter.
Svaren från samtalet kommer inte att ingå i examensrapporten, utan ligga till grund för att hitta mer
specifika frågor till kommande intervjuer.
Vi kommer att spela in samtalet, så vi kan gå tillbaka och lyssna igen.

Kort information om kommande intervjuer
När sedan intervjuerna utförs kommer de att ske anonymt, alltså inga namn kommer att nämnas i
rapporten. Däremot kommer svar på frågor angående kommunikationsbrister i Wästbyggs organisation
att märkas med vilken nivå från organisationen svaret kommer från. Detta för att kunna analysera var
en kommunikationsbrist kan ha uppstått, exv. AL, PC, UE och organisationsledning.

Frågor vi vill samtala kring:
Allmänna frågor:
1. Vad är dina arbetsuppgifter?
2. Vad känner du är positivt med ditt jobb?
Arbetsmiljö- och kommunikationsrelaterade frågor:
1. Hur påverkar du UE med dina arbetsuppgifter? Har du någon direkt påverkan?
2. Hur får UE reda på vem du är? Vad du gör?
3. Hur ser tillbudsrapporteringskedjan ut; från anmält tillbud till dess att den kommer fram till
ansvarig?
4. Vem ser till att tillbud åtgärdas?
- Hur får andra byggarbetsplatser reda på vad som hänt?
o Finns det en ”allvarlighetsgrad” på tillbuden för att sprida vidare informationen?
▪ Vem ansvarar för informationsspridningen?
• Hur sprids informationen vidare?
5. Vad skulle du vilja förbättra inom tillbudrapporteringen?
- På vilka sätt?
6. Hur skulle en mobilapplikation underlätta ditt arbete med tillbudsrapportering?
7. Hur arbetar du kring attityd/kultur ute på arbetsplatserna?
8. Vad tror du är främsta skälen till att tillbudrapporteringen inte sker?
- Hjälper du till på något sätt för att tillbudsrapporterna ska komma in?
9. Var någonstans i Wästbyggs organisation tror du att det behöver jobbas mer på angående
rapportering?
- Var tror du att kommunikationsbrister uppstår i er organisation?
o Varför det?
- Finns det avdelningar som behöver mer utbildning om hur ett tillbud ska rapporteras?
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10. Tror du att kulturer/attityder på arbetsplatserna är en bidragande orsak till utebliven
tillbudsrapportering?
- Varför?
o Hur skulle attityderna kunna förändras?
11. Delegering av arbetsmiljöuppgifter, hur följs detta upp så att delegationen gått fram?
- Följs det upp med jämna mellanrum?
12. Arbetsmiljöronden, hur ofta görs den?
- Hur följs den upp?
- Vem följer upp?
- Var någonstans tar den informationen vägen?
- Är den digital eller görs den på papper?
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Bilaga 2. Intervjufrågor

Intervjufrågor
Kort presentation om oss
Syfte:
Vi har under föregående veckor haft samtal med några av dina kollegor som ligger till grund för denna
intervju vi ska genomföra med dig idag.
Syftet är att vi ska bilda oss en uppfattning om hur WB’s organisation tycker kring digitalisering av
tillbudsrapportering. Vi vill även undersöka om det finns ett behov av att digitalisera
tillbudrapporteringen med hjälp av en applikation till mobiltelefon, som främst riktar sig till UE för att
få in fler tillbud.
Går det bra om vi spelar in intervjun?
Inledande frågor om personen vi intervjuar
- Kan du berätta vem du är?
- Vem har du som chef och vem har dig som chef?
- Vad är dina arbetsuppgifter?
Frågor kring tillbud
- Hur jobbar du med tillbudsrapportering?
- Hur skulle Du definiera ett tillbud? (Finns det flera ”nivåer” på ett tillbud?)
- Vet alla om vem det är som får anmäla ett tillbud?
- Vad skulle Du vilja förbättra inom tillbudsrapportering?
- Hur skulle UE kunna bli mer involverade i arbetsmiljöfrågorna?
- Kan arbetsmiljöuppgifter delegeras till UE, som t.ex. tillbudsrapportering?
- Hur ser ett välkomstbrev ut? Vad innehåller det?
- Hur ser era välkomstmöten ut, vad innehåller de och hur ser upplägget ut?
(Uppskatta hur stor del av detta möte som handlar om arbetsmiljö).
- Hur förtydligas vikten att rapportera ett tillbud för UE?
- Dokumenteringen av t.ex. skyddsrondsprotokoll och arbetsberedningar görs idag på svenska.
Vad tycker du om de görs på engelska istället, så alla kan ta del av det på
”informationstavlan”?
- På ert intranät läggs det ut rapporter om arbetsmiljökontroller; hur många anmärkningar,
tillbud och olyckor det varit senaste månaden och dessutom hur dessa åtgärdats.
Hur arbetar Du med den informationen för att förebygga att det inte händer igen?
Frågor kring applikation för mobiltelefon
Idag är det främst AL som för in rapporteringen av tillbud, inte UE. När ett tillbud rapporteras idag så
utförs det på papper, som ska signeras, scannas, skickas till ArC, AM-sam. Vilket är en tidstjuv. Med
hjälp av en app, så skulle rapporteringen ske omedelbart. Appen är tänkt som ett hjälpmedel/komplement
till dagens lösning.
Presentera appen på mobiltelefon för den som intervjuas.
- Tror du att en app skulle kunna bidra till fler inrapporteringar?
o Ja/Nej: varför?
- Skulle Du känna dig trygg med tillbudsrapportering via app?
o Ja/nej: varför?
- Hur tror du att UE skulle känna kring tillbudsrapportering via app?
- Frågan ställs till PC, ArC, KMA, AM-sam: Är ID06 ett bra sätt att identifiera sig på, för att
logga in i appen?
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o

-

Skulle ID06 fungera som en intern elektronisk signatur? T.ex. för att godkänna
tillbudsrapporter att de är åtgärdade, innan de vidarebefordras till ArC och vidare i
rapporteringskedjan.
Om du får fria händer, vad för funktioner skulle du vilja ha i en rapporteringsapp?
Ser Du några nackdelar med att använda en app?

-

Går det bra om vi citerar dig i vårat examensarbete?
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Bilaga 3. Tillbuds- och olycksfallsrapport
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Bilaga 4a. Definition av tillbud och olycka
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Bilaga 4b. Definition av tillbud och olycka
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