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Förord 

 

Det här arbetet utgör mitt examensarbete och därmed också slutet på mina studier till 

Brandingenjör vid Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har genomförts under 

höstterminen 2007. Arbetet behandlar incidentrapportering och skrevs på uppdrag av 

LKAB. Större delen av studietiden har jag därför befunnit mig på LKAB:s kontor i 

Kiruna.  

 

Jag vill här passa på att tacka min handledare från LKAB Lars Aidanpää. Vill även 

tacka de andra personer anställda vid LKAB som varit tillmötesgående vid besök av 

olika anläggningar. 

 

 

Luleå, december 2007-12-14 

 

 
 

Petter Strid 
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Sammanfattning 

En viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet är att rapportera in de tillbud, 

risker och olyckor som sker inom ett företag. Detta ökar riskperceptionen inom 

organisationen och hjälper till att få upp problem och brister till ytan.  

 

Den här rapporten ska förklara nyttan av en rapporterande kultur och visa att det 

finns en relation mellan antalet risker/tillbud och faktiska olyckor. Genom att granska 

de ”nästan incidenter” som sker kan också antalet faktiska olyckor förutspås och 

därmed förhindras. 

 

Vidare ska de lagar som styr incidentrapportering att klargöras och vilka myndigheter 

som ställer vilka krav. Det skall även poängteras att incidentrapporteringen styrs av 

andra frivilliga faktorer såsom certifieringskrav, branschrekommendationer och den 

egna säkerhetspolicyn. 

 

I det här arbetet granskas särskilt incidentrapporter som behandlar brand och hur 

administrering och uppföljning av dessa går till. Uppdragsgivaren LKAB vill särskilt 

utreda möjligheterna till att rationalisera rapportering av brandincidenter. Ett 

effektivare system skulle innebära bättre uppföljning och respons på inträffade 

incidenter. Även en ekonomisk vinning kan ske om onödigt dubbelarbete med 

administrering kan undvikas. 
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Summery 

 

An important part in the systematic fire protection work is to report in risks, near-

accidents and accidents that happen within a company. This increases risk perception 

within the organization and helps to bring up problems and deficiencies to the 

surface.  

 

This report will explain the good of a reporting culture and sensible that there be a 

relationship between the average number risks, almost-accidents and actual 

accidents. Through checking occurred near-accidents, the number of actual accidents 

can be predicted and thereby be prevented. 

 

Furthermore, the laws that govern the procedure of reporting accidents will be 

clarified. And which authorities that set which requirements will be explained. It will 

also be emphasized that incident reporting is governed from other voluntary factors 

as certification requirements, sector recommendations and the own security policy. 

 

In this work is checked particularly incident reporting that treats fire and how 

administration and follow-up of these goes to. The employer LKAB wants 

particularly to investigate the possibilities to rationalize reporting of fire incidents. A 

more effective system would mean better follow-up and sympathy on occurred 

incidents. Economic profits can be gained if unnecessary duplication of work with 

administration can be avoided. 
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1 Inledning 
 

Arbete i gruvor har historiskt sett varit ett riskfyllt arbete. Tack vare den tekniska 

utveckling som skett de senaste 50 åren har antalet olyckor och dödsfall minskat 

väsentligt. Automation och förändrad säkerhetssyn är viktiga komponenter som 

bidragit till detta men fortfarande är gruv- och mineralindustrin mer olycksdrabbad 

än andra arbetsplatser.(Svemin, 2007) 

 

Genom att god systematik i rapporterandet av incidenter kan framtida olyckor delvis 

förutsägas och därmed undvikas. Ett välfungerande rapporteringssystem kan reducera 

antalet olyckor och skapa en säkrare arbetsplats. 

1.1 Syfte  
 

Arbetet ska vara en allmän hjälp för företag som vill utveckla eller revidera sin 

incidentrapportering. De krav som myndigheter ställer på incidentrapportering ska 

klarläggas.  

 

Arbetet ska förbättra uppdragsgivaren LKABs incidentrapportering främst vad gäller 

brandtillbud. Resultatet ska visa på åtgärder som kan rationalisera 

incidentrapportering samt undvika handpåläggningsarbete mellan interna och externa 

instanser.  

1.2 Metod  
 

Det här arbetet har successivt framarbetats under perioden september till december 

2007. För att för att förstå problematik och frågeställningar så har författaren varit 

integrerad i företagets verksamhet under arbetets gång. Ett flertal anläggningar såväl 

ovan som under jord har besökts och en stor mängd av faktiska tillbud/risker och 

olyckor som inträffat på LKAB de senaste åren har granskats. Information om dessa 

är tillgängligt genom företagets intranät. För att få tagit del av denna information har 

ett sekretessavtal undertecknats där jag förbinder mig att inte delge någon 

utomstående känsliga uppgifter. För att beskriva problematik i 

incidentrapporteringssystemet har ett särtryck från denna information redovisats i 

arbetet. Detta har valts med omsorg i samråd med handledare på LKAB, därigenom 

har personuppgifter och annan känslig information undvikits. 

Incidentrapporteringssystemet på LKAB har också jämförts med andra 

gruvanläggningar och industrier.  
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Litteraturstudie  

Systematiskt- brandskyddsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete har tidigare 

dokumenterats på olika industrier runt om i landet och dessa tar i viss mån upp 

problematiken med incidentrapportering. Ämnet tangeras även då olika författare 

beskriver organisationskultur inom företag.  

 

Intervjustudie 

Metodiken inom intervjuteknik är väldigt varierad beroende på vad som vill 

åstadkommas med intervjun. Då studien är tydligt kvalitativ har vissa parametrar 

valts. Frågorna har haft låg grad av standardisering vilket inneburit att frågorna inte 

varit förutbestämda och det har lämnats utrymme för att ändra riktning på intervjun 

utifrån de svar som intervjuobjektet levererar. Även struktureringsgraden i intervjun 

har hållits låg vilket inneburit att den intervjuade har haft möjlighet att tolka frågorna 

utifrån hennes tidigare erfarenheter motsatsen skulle vara att ha fasta svarsalternativ 

att välja emellan. Frågeställningarna lämnades öppna för att kunna ta emot nya 

infallsvinklar och inte i förväg vara sluten till väntade svar. Dessutom ville jag att 

den intervjuade bättre skulle kunna påverka intervjuns utveckling. Vissa frågor var 

nedtecknade för att kunna få en försäkran om att alla intressanta områden täckts in i 

intervjun. Intervjuobjekten har inte valts slumpmässigt utan personer med god 

sakkunskap och insikt i företagets övriga verksamhet har företrädelsevis valts. 

Dessutom har personer inom olika nivåer inom företaget valts, detta för att få 

objektivitet och en helhetsbild. 

1.3 Avgränsningar 
 

Det här arbetet är avgränsat till den del inom Systematiskt brandskyddsarbete som 

omfattar incidentrapportering på LKAB. Arbetet avser affärsområdet ”Mining 

division” som innefattar brytning och förädling. Delar av det material som jag tagit 

del av kommer från LKAB:s intranät, på grund av dess sekretess har vissa detaljer 

medvetet utelämnats. Problematik med incidentrapportering på grund av attityder till 

säkerhet och mörkertal med antalet olyckor och tillbud har inte beaktats. 

1.4  Läsanvisningar 
 

Inledande kapitel handlar om företaget LKAB och dess verksamhet, detta är 

betydande för att förstå vilka risker som förekommer i organisationen. Läsare med 

insikt i företaget kan avstå från detta kapitel. Efterföljande avsnitt behandlar 

alternativa synsätt för att betrakta olyckor. Med förståelsen för bakomliggande 

orsaker till olyckor och det faktum att en olycka inte kan förklaras med otur är det 
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lättare att förstå betydelsen av att rapportera tillbud och risker. Kapitel 3 behandlar de 

lagrum och andra faktorer som på olika sätt reglerar incidentrapportering. I 

resultatdelen förklaras brister i det nuvarande rapporteringssystemet och förslag till 

förbättringar presenteras. 
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2 Bakgrund 

2.1 LKAB 
 

LKAB är en högteknologisk mineralkoncern som bryter järnmalm och tillverkar 

malmkulor, så kallade pellets. Företaget har ungefär tre procent av världsmarknaden 

av pellets men dess marknadsfördel ligger i att de har god kvalitet (magnetit malm) 

och kan specialanpassa sin pellets efter specifika kunders behov. Den starkaste 

kundkretsen återfinns i norra Europa med Sverige och Tyskland som största 

marknad. (LKAB Årsredovisning 2006) Verksamheten i Kiruna kom igång på allvar 

1902 då malmbanan var fullt utbyggd. Därmed var det möjligt att på ett effektivt sätt 

transportera malmen från Kiruna till Luleå. Idag transporteras huvuddelen av malmen 

till hamnen i Narvik. De goda kommunikationerna med järnväg direkt från industri 

till hamn är en av LKAB:s konkurrensfördelar, (Barck, 1990). 1962 förflyttades 

brytningen under jord ditintills hade all brytning skett i dagbrott. Sedan dess har 

huvudnivån för brytning sänkts i sex omgångar, idag är huvudnivån på 1045 meters 

djup. Vid 775 meters djup finns majoriteten av de som arbetar under jord. 

Styrcentral, kontor liksom matsal inryms på detta djup. Flertalet av de anställda 

arbetar ändock ovan jord med förädlingen av järnmalmen. (En historisk resa LKAB) 

2.2 Brytningsprocessen 
 

Malmkroppen i Kiruna har formen av en skiva som är 4 km lång, 2 km djup och i 

genomsnitt 80 meter bred. Provtagningar har visat att kvaliteten på malmen har ökat i 

takt med att brytningen sker allt djupare. (www.lkab.com) 

 

Brytning av järnmalm sker i 4 etapper 

 

1. Tillredning av ortar 

En gruvort är en tunnel som går genom malmkroppen. Orten(tunneln) sprängs ut i 

etapper och är upp till 80 meter långa. Malmen forslas ut via frontlastare. Ortens 

väggar och tak förstärks efter behov med bultar. De kan också betongsprutas för att 

bli mer hållfasta. 

 

2. Rasborrning 

Nästa moment kallas rasborrning. En serie om 10 borrhål borras tätt intill varandra i 

en solfjäderliknande struktur som kallas krans. kransarna har avståndet 3 meter 

http://www.lkab.com
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sinsemellan och består av hål som är 40-45 meter långa. Borrningsaggregaten 

fjärrstyrs via en central på nivå 775. (Hansen R, 2003) 

 

3. Laddning/Sprängning 

Borrhålen i en krans laddas med sprängmedel som detonerar varje natt. Då lösgörs 

cirka 10.000 ton malm. På morgonen ventileras sprängsalvan och malmen lastas ut 

från orten via frontlastare. Proceduren fortskrider till dess att alla kransar har laddats. 

(LKAB intranät) 

 

4. Transport 

Transporten från orten går först via tåg till en kross där malmen antar fraktioner om 

ca 10 cm. Den krossade malmen transporteras sedan ovan jord via 

malmhissar.(LKAB intranät) 

 

Särskilda risker i gruvor 

 

Figur 1 nedan visar på olycksfallsutvecklingen inom gruvindustrin. Antalet olyckor 

har successivt minskat de senaste 20 åren mycket tack vare maskinella förbättringar 

och automation. De senaste tio åren har kurvan över olycksfall planat ut, en 

förklaring till detta kan vara att rapporteringen av olyckor blivit bättre och att ett 

tidigare mörkertal har kunnat reduceras. Fortfarande är dock utvinning av material en 

av de mest olycksdrabbade näringsgrenarna. (www.svemin.se) 

 

 
Figur 1 Olycksfallsutvecklingen inom gruv- och mineralindustrin har minskat de 

senaste 20 åren, (www.svemin.se) 

 

http://www.svemin.se
http://www.svemin.se
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Figur 2 Fortfarande är utvinning av mineral en farlig arbetsplats. (www.svemin.se) 

 

Riskerna i samband med brand under jord har ökat i takt med att gruvorna blivit 

djupare men också fått en större horisontell spridning.(Svemin, 2004) De ökande 

avstånden innebär både längre utrymningstid för personal men också längre 

inträngningstid för räddningstjänsten. Sektioneringar och ventilation är därför mycket 

viktiga verktyg i det totala brandskyddet. Lufthastigheter på 3-4 m/s är inte ovanliga, 

det snabba luftflödet möjliggör snabb rökspridning i händelse av brand.(Hansen 

2003) Andra riskmoment som är typiska i gruvmiljö är dieselavgaser, buller, ras och 

spränggaser. 

 

2.3 Brandolyckor 

 
Figur 3 Bränder på LKAB sorterade efter klass där klass 1 är mest allvarlig. 

(www.svemin.se) 

http://www.svemin.se
http://www.svemin.se
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GRAMKO klassificerar brandincidenter i tre klasser 

 

 Klass 1 Stor brand med totalförstörelse eller större brand där insatserna för 

släckning varit mer än enstaka handbrandsläckare. Innebär ofta att 

Räddningstjänsten varit på plats. Hel eller del av utrustning/maskin 

installation förstörd. Utrymning har ofta skett. Kraftig rökutveckling där 

betydande risk för personskada fanns. 

 Klass 2 Mindre brand som kunde avhjälpas med relativt små medel: 

- En eller ett par handbrandsläckare 

- Vattenslang 

- Filt 

Där någon större fara för personalen inte uppstod. 

Räddningstjänsten inte var larmad 

 Klass 3 Mindre incident som kunnat leda till brand men som kunde 

avhjälpas med minimal insats, t ex bryta strömmen, avlägsna trasan som 

brann osv. 

 

Då antalet olyckor i de olika brandklasserna är relativt litet är det svårt att dra 

slutsatser som är statistiskt tillförlitliga. Generellt kan det ändå sägas att antalet klass 

3 incidenter ökat de senaste åren. Det finns också en koppling till LKAB:s relativa 

ökning av tillbud/risker under motsvarande år. 

 

 
Figur 4 Brandobjekt på LKAB 1999-2006, (www.svemin.se) 

 

Statistiken i figur 4 är hämtad från branschorganisationen GRAMKO. Antalet 

fordonsbränder utgör en stor andel av det totala antalet olyckor därför beslutades att 

det 2006 skulle satsas ytterligare resurser för säkerhetskontroll av fordon. 

http://www.svemin.se
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2.4  LKAB:s säkerhetsarbete 
 

Säkerhetstänkandet har inom LKAB gått framåt de senaste åren precis som för övriga 

samhället. Ett genombrott kom i och med gruvstrejken (LKAB-konflikten) 1969-

1970 då gruvarbetarna visade sitt missnöje med löner och den dåliga arbetsmiljön. 

Senaste åren har LKAB haft starkt fokus på att förändra beteendemönster och 

attityder hos de anställda. Ett steg i den här riktningen började 2007 i och med 

forskningsprojektet ”Arbetssäkerhet och attityder i gruvbranschen – ur ett 

genusperspektiv” det är ett samarbete mellan LKAB och LTU och syftar till att 

förändra den väl förankrade attityden till säkerhet hos företagets medarbetare,. 

(Abrahamsson, L. 2007). 2006 blev ett avbrott på en under flera år pågående trend 

med minskat antal olycksfall. Ett dödsfall inträffade och antalet olyckor var fler än 

vad som tidigare varit normalt. Koncernen bestämde sig därför att 2007 intensifiera 

sitt säkerhetsarbete med projektet ”Säkerheten först” som har en nollvision vad gäller 

olycksfall. Olyckor kategoriserades för att man lättare skulle kunna sätta in resurser 

till de områden där de var mest frekventa. Det fastslogs att de flesta olyckor kunde 

placeras in under följande kategorier: (LKAB:s intranät) 

 

 Fallolyckor 

 Stöt och slag 

 Egen hantering 

 

Med egen hantering menas de olyckor där den drabbade handlat oförsiktigt och 

delvis har sig själv att skylla för vad som inträffat. Egen hantering kan även ha skett i 

kombination med någon annan olyckskategori. 

 

Organisation för säkerhetsarbete 

 

Ansvaret för arbetsmiljön fördelas från företagets VD ner till den enskilda 

medarbetaren. I de flesta fall har ett stort ansvar delegerats till produktionschefen 

som därmed ska säkerställa att risker rapporteras, åtgärdas och följs upp. 

Säkerhetsfrågan skall också hållas levande och diskuteras på veckomöten. Det finns 

även grupper som arbetar specifikt med arbetsmiljöfrågor och säkerhet.  

Arbetsmiljögrupper (AMG) – Agerar på arbetsplatsnivå och tar upp frågor såsom 

uppföljning av incidentrapporter och åtgärder på säkerhetsrisker. Skyddskommitté 

och Arbetsmiljökommitté är mer övergripande i sitt arbetssätt. I 

Arbetsmiljökommittén skapas policys och nivåer för säkerhetsarbetet. 

Skyddskommittén har något mer detaljerade arbetsuppgifter, här hanteras bland annat 
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handlingsplaner och riskanalyser. Företagshälsovården är en oberoende enhet och 

fungerar som en rådgivande resurs. Det är företagshälsovården som utvecklar SAM-

databasen och analyserar statistik från incidentrapporter. 

 

Risk tillbud och Olycka 

 

Inom LKAB skiljer man mellan Risk och tillbud. Så här definieras och exemplifieras 

skillnaden: 

 

Risk  Ett förhållande som kan leda till personskada. 

Tillbud En händelse som kan leda till personskada. 

Olycka En faktisk personskada. 

 

Exempel 

 

En spilld oljefläck upptäcks på golvet i verkstaden, risken finns att någon halkar på 

denna och skadar sig. Detta fall rapporteras i SAM databasen som en risk. 

 

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till ett olycksfall, exempelvis 

någonting som faller intill en person, snubblingar, ett ”nästan olycksfall” helt enkelt! 

En person halkar på oljefläcken, men lyckas hålla sig på benen. Detta fall rapporteras 

i SAM databasen som ett tillbud. Hade personen däremot fallit och skadat 

exempelvis ryggen, då hade händelsen rapporterats som en olycka. 

Anledningen till denna särskiljning mellan främst tillbud och risk är att kunna sortera 

ut riskerna från tillbuden redan i databasen. Därmed hoppas man bättre kunna hantera 

riskerna innan de blir ett tillbud eller olycka. (Hedlund, 2007) 
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2.5 Incidentrapporter på LKAB 
 

Olyckor har sedan företagets början rapporterats och följts upp. Att även rapportera 

risker och tillbud har tillkommit under senare tid. Sedan 2001 sker rapporteringen 

digitalt vilket gjort det enklare att kategorisera och systematisera incidenter. Under 

2003 började risker och tillbud att rapporteras, detta skedde sparsamt den första tiden 

men antalet har sedan ökat drastiskt. Orsaken till att de rapporterade Risk/tillbuden 

ökat beror inte på att det blivit avsevärt farligare att arbeta på LKAB de senaste åren. 

Förklaringen ligger snarare i att benägenheten att rapportera incidenter har ökat. 

(LKAB intranät) 

 

En annan orsak till ökningen torde vara att LKAB har haft ett belöningssystem som 

premierar antalet inrapporterade tillbud. Belöningssystemet ville uppnå ett stort antal 

rapporterade tillbud/risker samtidigt som antalet olycksfall med sjukvaro som följd 

skulle vara minimalt. Det vill säga kvoten mellan Antalet tillbud och antalet 

olycksfall med frånvaro skulle vara så hög som möjligt. Om kvoten översteg 50 

tilldelades de anställda en bonus, målsättningen är att kvoten ska uppgå till 100. 

(LKAB intranät) 

 

 (ekvation 1) 

 

Tabell 1 ökningen av främst Risk/Tillbud senaste åren 

År Risk/Tillbud Olycksfall 

2001 46 - 

2002 491 - 

2003 608 - 

2004 2052 342 

2005 5482 385 

2006 7513 426 
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Incidentrapporteringskedjan vid en typisk olycka 

 

1. Industrivakten får information om vilken typ av larm som skett. Tid då 

utryckningsfordon ankommer och lämnar grinden antecknas. 

2. Incidentrapportering sker på plats där det inträffat en olycka. 

Rapporteringen är standardiserad och har ett liknande upplägg för såväl 

olyckor som potentiella risker. 

3. Om räddningstjänst kommer till platsen så avger de en insatsrapport som 

beskriver det inträffade. 

4. En rapport om det inträffade skickas till Gruv och mineralindustrins 

arbetsmiljökommitté (GRAMKO) 

2.6 Industrivaktens Incidentrapport 
 

Denna rapportering är mycket knapphändig. Inkommande larm registreras liksom 

tidsangivelse då eventuella räddningsfordon ankommer och lämnar området. Det 

finns utrymme för viss notis såsom automatlarm.  

 

2.7 GRAMKO:s Incidentrapport 
 

GRAMKO (Gruv och mineralindustrins arbetsmiljökommitté) är en grupp inom 

SveMin (föreningen för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige). GRAMKO 

har en underkommitté inom brandskydd. Brandskyddskommittén ska verka för att 

reducera antalet bränder hos medlemsföretagen.  

 

Alla inträffade bränder och brandtillbud inom gruvföretagen inrapporteras och 

sammanställs i en årlig rapport. Syftet med detta är att kunna jämföra den egna 

verksamheten med andra gruvföretag. På så sätt kan medlemmarna utbyta 

erfarenheter med varandra och driva gemensamma kampanjer i syfte att förebygga 

brand. 

 

GRAMKO har utvecklat brandskaderapport som ska fyllas i av medlemmarna då en 

olycka eller ett tillbud som berört brand har inträffat, märk att risker som kan leda till 

brand inte rapporteras in. Brandskaderapporten omfattar fyra sidor frågor med 

kryssalternativ som ska ge uttömmande information om det inträffade. Formulären 

ska vara enkla att jämföra sinsemellan så frågor som genererar beskrivande svar har 

minimerats.  
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Brandskaderapporten bör fyllas i av person som är insatt i brandfrågor bland annat 

ska frågor om sprinkler och släckutrustning besvaras. Uppgiftslämnaren ska också 

uppskatta produktionsbortfall orsakat av brand vilket kräver god insikt i 

verksamheten. GRAMKO:s brandskaderapport återfinns i appendix 4. 

2.8 Räddningstjänstens insatstrapport 
 

Den normativa mallen för insatsrapporter är mycket koncis men detaljnivån i 

rapporterna kan öka beroende på insatsledarens ambition. Därför skiljer sig kvalitén 

mellan insatsrapporter avsevärt. (Kangedal, P 2007) 

 

Räddningstjänstens insatsrapport är en allmän handling. Offentlighetsprincipen ger 

därför alla möjlighet att ta del av denna. Dock gäller sekretesslagen 9 kap 30§ som 

säger: 

 

30 § Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter i verksamhet enligt 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avser 

1. utförande av räddningsinsatser, 

2. undersökningar av olyckor, eller 

3. tillsyn 

för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas 

att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider skada eller men om 

uppgiften röjs. 

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag 

(2003:779). 

 

Räddningstjänsten i Kiruna får endast i enstaka fall förfrågningar om utlämning av 

insatsrapporter. En bedömning om huruvida material skall lämnas ut sker då i varje 

enskilt fall. Att systematiskt hämta information från Räddningstjänsten skulle 

innebära mycket arbete då insatsrapporterna administreras i programmet alarmos, ett 

databassystem för landets räddningstjänster som inte är kompatibelt med andra 

program. (Kangedal, 2007) 

 

I Malmberget har LKAB en egen brandstation, detta krävs då den närmaste 

kommunala Räddningstjänsten finns belägen i Gällivare. Räddningstjänsten skriver 

en insatsrapport som är utformad just för att kunna användas som underlag för vidare 

rapportering till GRAMKO, denna rapport är dock inte lika detaljerad.  

2.9 Den standardiserade incidentrapporten 
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Inom LKAB skiljer man på två olika typer av incidentrapporter; Tillbud/risk samt 

olycksfall, den senare är lite mer uttömmande. Det kan dock vara svårt att förstå 

skillnaden mellan dessa båda typer. Distinktionen mellan begreppen är tydliggjord i 

interna dokument, men flertalet uppgiftslämnare har ändock svårt att särskilja 

begreppen.  

 

Risk/Tillbud 

Både risk och tillbud administreras på samma blankett. Om den rapporterande inte 

väljer något alternativ sorterar sig incidenten under kategorin risk. Rapporten 

innehåller fyra huvudrubriker som ska besvaras: 

 

 Vem rapporterar? (Namn, Ansvarsområde mm.) 

 När och var inträffade risken/tillbudet? (datum, klockslag, anläggning mm.) 

 Vad hände? (Händelseförlopp, orsak till risken/tillbudet) 

 Förslag och åtgärder 

(I appendix 2 återfinns risk/tillbudsrapport i sin helhet) 

 

Olycksfall 

 

Rapporten har en bra detaljeringsgrad, där det relevanta tydligt framkommer se 

appendix 1. På frågan varför olyckan inträffade finns det finstilt hjälpalternativ 

såsom: Stress och för få personer för arbetsuppgiften. Dessa kan få 

rapportavlämnaren att undvika intetsägande svar såsom ”jag tänkte mig inte för” eller 

”jag slarvade”. 

 

2.10 SAM-databas 
 

Förkortningen SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete, databasen innehåller 

information om bland annat regelvärk och kemikalier. Det är i denna databas som 

risker/tillbud och olycksfall rapporteras. Databasen är produkt från den egna 

verksamheten och är uppbyggd efter önskemål från företagshälsovården. Funktioner 

och utseende har uppdaterats kontinuerligt under de sex år som den funnits i bruk. En 

översiktsbild av databasen återfinns i appendix 5. 

2.11 GRIA- databas 
 

GRIA som lanserades 2006 är ett databassystem för arbetsskador, sjukdomar och 

tillbud. Systemet är anpassat för de speciella förutsättningar som gäller inom 

gruvindustrin. Liknande system finns sedan tidigare för pappersindustrin (PIA) samt 
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metall och stålindustrin (MIA). Databaserna utvecklas av försäkringsgivaren AFA 

för att få använda databaserna krävs således att företaget har en försäkring hos AFA. 

Databaserna är öppna för de olika medlemsföretagen vilket möjliggör jämförelser 

industrier emellan. (www.afa.se) Branscherna har stort inflytande över hur dessa 

databaser ska utvecklas och vilka frågeställningar som ska vara med.(Rosenling, I. 

2003) Det finns färdiga analysfunktioner för att snabbt få fram den mest relevanta 

statistiken. Det finns även möjlighet att exportera datamaterial till Microsoft Excel 

för att kunna göra ytterligare analyser. LKAB provar just nu GRIA i en pilotstudie 

för att få en uppfattning om funktioner och gränssnitt passar företagets verksamhet. 

2.12 Brandolycka 
 

Ett förklarande exempel: 

En fordonsbrand inträffar på industriområdet. Ett larm går till Industrivakten och till 

Räddningstjänsten. Industrivakten antecknar tid då räddningsfordon ankommer och 

lämnar området, ytterligare information som t.ex. vart på området olyckan inträffat 

antecknas. Om Räddningstjänsten medverkar skriver de en insatsrapport som mycket 

kort förklarar det inträffade, denna rapport förs in digitalt i programmet Alarmos och 

vidarebefordras sedan till Räddningsverket. En Olycksrapport fylls i av den anställde 

som upptäckt eller varit inblandad i brandolyckan. Denna rapport vidarebefordras till 

närmaste chef, företagshälsovård och till brandskyddsansvarig. Företagshälsovården 

gör en bedömning om huruvida olyckan ska anmälas till Arbetsmiljöinspektionen. 

Företagshälsovården anmäler eventuellt olyckan vidare till GRIA. 

Brandskyddsansvarig anmäler olyckan vidare till GRAMKO. 

 
Figur 9 Principen för hur ett Brandtillbud handhas och vilka aktörer som är 

inblandade. 

http://www.afa.se
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Produktionschef 

Avdelningschef 

Verksamhetschef  

Företags- 

hälsovård 

2.13 Administrering 
 

Alla risker/tillbud och olyckor ska rapporteras in till SAM-databasen. I SAM-

databasen finns möjligheten att generera statistik utifrån inrapporterade risker/tillbud 

och olyckor. Exempelvis kan olika sektorer jämföras med varandra gällande antalet 

tillbud/risk och olyckor. Även statistik om de mest skadade kroppsdelarna kan 

genereras. Från SAM-databasen rapporteras en del tillbud och olyckor vidare till 

databasen GRIA, detta görs mest som en pilotstudie för att få en uppfattning om 

databasens kvalitéer. Vissa olyckor och tillbud anses vara av en sådan art att de 

rapporteras vidare till Arbetsmiljöinspektionen. Risker som observerats och 

eventuellt lett till ett tillbud eller en olycka ska åtgärdas omedelbart eller senast inom 

30 dagar. Det är produktionschefens ansvar att se till att en åtgärd sätt in, om detta 

inte har skett kommer påtryckningar från produktionschefens närmaste chef. 

Linjeorganisationen fungerar så att närmaste chef utövar påtryckningar för att en 

förändring ska komma till stånd.  Företagshälsan kan också verka för att en 

förändring ska komma till stånd, men den är inte en del av linjeorganisationen utan 

jobbar enskilt. 

 

Figur 10 Företagshälsan ingår inte i företagets linjeorganisation. 
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3 Olycksteori 

3.1 Organisationskultur  
 

Begreppet organisationskultur introducerades första gången i samband med 

utredningen av Tjernobyl ”The Chernobyl Accident” 1986, det fick sedan fäste på 

1990-talet. Begreppet är svårt att definiera och inte sällan förväxlas det med liknande 

ord som organisationsklimat och säkerhetskultur. En stark organisationskultur 

kännetecknas av att personal inom olika nivåer har gemensamma mål och 

värderingar för verksamheten. (Reason, 1997) 

 

Aktiva och latenta fel 

 

Aktiva fel är de som sker i den operativa delen av ett system, dessa fel är högst 

påtagliga varför många olycksutredningar fokuserar på just dessa. De innebär någon 

form av misstag eller överträdelse från tillexempel en kontrollrumsoperatör eller 

maskinist. Latenta fel är inte lika uppenbara. De kan finnas inneboende i systemen 

under en lång tid men inte vålla någon skada förrän de i samband med lokala 

omständigheter och aktiva fel föranleder ett olycksförlopp. De latenta felen hörrör 

ofta från beslut tagna på en hög nivå inom företaget. (Reason 1997) 

 

Schweizerostmodellen säkerhetsbarriärer 

 

Ett olycksförlopp kan ofta förklaras som en lång kedja av händelser där brister på 

olika nivåer lett till en olycka. Detta kan illustreras med ostskivor där skivornas hål 

utgör brister i en rad av säkerhetsbarriärer. Där skivornas hål sammanfaller skapas 

utrymme för en olycka, genom att utnyttja flera barriärer (skivor) och minimera 

hålens antal och storlek kan olycksantalet reduceras. Modellen är inte ett 

analysverktyg utan enbart en modell för att visualisera hur en olycka kan inträffa. 
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Figur 5 Principskiss över Schweizerostmodellen. 

 

Isbergsmodellen 

 

Skillnaden mellan risker, tillbud och faktiska olyckor är ofta väldigt liten. Det finns 

därför mycket att lära från dessa händelser. Riskerna och tillbuden är dessutom fler 

till antalet och kan ge en god indikation på var och hur nästa olycka kan ske. Genom 

att följa upp och åtgärda risker och tillbud kan därför olyckor förhindras. 

Isbergsmodellen visar på hur en olycka föregås av ett stort antal tillbud och risker. 

Modellen syftar till att illustrerar principen mellan antalet olyckor och antalet ”nästan 

olyckor”. Om vi minskar triangelns bas minskar också antalet olyckor. 

 

 

Figur 6 Principskiss över isbergsmodellen. 

Risker 

Tillbud 

olyckor 

Olycka 
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3.2 Incidentrapportering en del av det systematiska 

brandskyddsarbetet 
 

Incidentrapportering är en del av det totala säkerhetsarbetet. Gamla incidenter är en 

god erfarenhet och ett sätt att undvika nya incidenter eller begränsa skadan av 

sådana. Det är viktigt att företagen behandlar incidenterapporter som ett tillfälle till 

kunskap och viktig information, (Reason, 1997). Att skapa en rapporterande kultur 

kan på många sätt vara svårt, i synnerhet om den som rapporterar ska erkänna en 

egen brist eller ett misstag. Konsekvenserna av en incidentrapport måste vara 

klargjorda så att avlämnaren av rapporten och hennes kollegor inte riskerar 

repressalier eller på annat sätt hamnar i dålig dager. Syftet med statistik från olyckor 

och tillbud är främst att visa på fakta. Statistiken redovisar vad som har hänt och hur 

företaget står sig i förhållande till andra verksamheter. Viljan att använda insamlade 

data i det olycksförebyggande arbetet finns men ofta är det svårt att omsätta i 

praktiken. (SRV, 2004) 



 

- 19 - 

 

De fem viktigaste komponenterna i en rapporterandekultur  

 Försäkran mot disciplinära åtgärder i den mån det är möjligt. 

 Konfidentiell eller avidentifierad rapportering 

 Separation mellan den enhet som tar emot och analyserar incidentrapporter 

och de som beslutar om disciplinära åtgärder och sanktioner. 

 Återkoppling skall vara snabb, användbar, tillgänglig och begriplig. 

 Enkel rapportering 

(Reason, 1997) 

 

Figur 7 De olika komponenterna i ett fungerande rapporteringssystem. 
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§§     Lagar   §§      

                     AML 

                     LSO 

              Förordningar                                 

myndighetskommentarer  

              AFS, SRVFS 

         Företagspolicy  

   Miljöcertifieringskrav 

Branschrekommendationer 

 

 

 

3.3 Styrande faktorer 
 

Det finns en mängd faktorer som styr hur incidentrapportering ska ske. Olika faktorer 

har olika dignitet där Sveriges lagar anger det minimikrav som måste åtföljas. 

Lagstiftningen på området är begränsad varför förordningar och kommentarer har 

tillkommit för att mer i detalj reglera incidentrapportering. Företag med ett fåtal 

anställda har mindre krav på dokumentation och rutiner jämfört med ett stort företag. 

Verksamheten som företaget bedriver har betydelse för vilka lagar som spelar in.  

Är verksamheten av en sådan art att olyckor kan medföra svår skada för vår miljö så 

styr miljöbalken och dess förordningar hur incidenter ska rapporteras. (AFS 2005:19) 

Om företag hanterar sprängämnen eller ämnen som ur kemisk synpunkt anses farliga 

kan specifika förordningar från kemikalieinspektionen (SÄIFS 1994:5) styra 

rapportering av olyckor och tillbud med stöd av lagen (1988:868) om brandfarliga 

och explosiva varor. 

 

Om företaget hanterar en större mängd brandfarliga eller explosiva varor faller det 

under Sevesodirektivet som även det ställer krav på incidentrapportering. Säkerheten 

upprätthålls vidare genom rekommendationer och säkerhetsföreskrifter som är 

allmänna för gruvindustrin. Företagets egen säkerhetspolicy och frivilliga 

miljöcertifieringskrav är andra faktorer som kan styra incidentrapporteringen dessa 

kan ställa större krav än vad som föreskrivs av lagar och förordningar. 

 

Figur 8 Faktorer som styr LKAB:s säkerhetsarbete och incidentrapportering. 
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3.4 Lagen om skydd mot olyckor 
 

2004 infördes Lagen om skydd mot olyckor (LSO)den innebar att ansvaret för 

verksamhetens brandskydd delvis förflyttades från kommunens räddningstjänst till 

den enskilde. Syftet med den nya lagen var att skapa en jämnare nivå på 

brandskyddet. Tidigare hade räddningstjänsten gjort brandsyner med relativt långa 

intervall detta gjorde det svårt att mäta statusen på brandskyddet mellan kontrollerna. 

Lagen innebär att företagen själva organiserar sitt brandskydd och kontroller. LSO 

innebar också utökade krav att dokumentera brandskyddet och en handlingsplan för 

att reducera risken för personskador i verksamheten. Förhoppningen var att de 

enskilda skulle få en helhetssyn på brandsäkerheten och att tillsynsmyndigheten då 

skulle fokusera på det organisatoriska brandskyddet istället för specifika detaljer. 

(www.srv.se) 

 

LSO 2 kap §2 säger: 

 

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för 

brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av 

brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En 

nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall 

kunna fullgöra sin skyldighet. 

 

Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 §* skall i stället den som utövar 

verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket 

upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de 

uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin 

skyldighet. Redogörelsen skall lämnas in till kommunen. 

 

*anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka 

allvarliga 

skador på människor eller miljön 

 

Det är Länsstyrelsen i samråd med kommunen som avgör om ett företags 

anläggningar innefattas av 4 § enligt förordningen (2003:789 2 kap 3 §) om skydd 

mot olyckor. Lagstiftnigen kan i många avseenden uppfattas som luddig därför finns 

förordningar som ska tydliggöra vissa delar för att undvika misstolkningar. I de 

allmänna råd som Räddningsverket ger ut angående skriftlig redogörelse för 

brandskyddet behandlas tillbudsrapportering i viss utsträckning. I checklistan för de 

moment som bör innefattas i redogörelse återfinns frågan under rubriken 

organisation. ”Finns dokumenterade rutiner för tillbudsrapportering och uppföljning 

av brandtillbud?” 

3.5 LSO (2003:778) 

Ställer krav på redogörelse för Brandskydd  

för anläggningar där verksamheten innebär 

fara för att en olycka skall orsaka allvarliga 

skador på människor eller miljön 

 LKAB är  

En sådan  

anläggning 

 

I de allmänna råd som 

Räddningsverket ger ut angående 

skriftlig redogörelse för brandskyddet 

finns frågan om tillbudsrapportering 

nämnd. (SRVFS 2004:4) 

http://www.srv.se
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3.5Arbetsmiljölagen 
 

Arbetsmiljölagen är tydligare i kraven på dokumenterad incidentrapportering. I tredje 

kapitlet om allmänna skyldigheter går det under § 2a att läsa: 

 

2a §  

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 

sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. 

Han skall utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och 

vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart 

skall tidsplaneras. 

 

Arbetsgivaren skall i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera 

arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner skall därvid upprättas. 

 

Arbetsgivaren skall vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt 

organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de 

uppgifter som enligt denna lag och enligt 22 kap. lagen (1962:381) om allmän 

försäkring vilar på honom. (Paragrafen ändrad genom SFS 2003:365) 

 

Kraven på incidentrapportering tydliggörs i arbetsmiljöverkets förordnings om 

systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) paragraf nio och tio. 

 

9 § Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om 

något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att 

risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Arbetsgivaren skall 

varje år göra en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud 

som inträffat i arbetet. 

 

10 § Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra 

de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

Arbetsgivaren skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en 

tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in 

i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara 

genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall 

kontrolleras. 

 

Arbetsmiljöverket har även publicerat kommentarer till paragraferna för att 

ytterligare förtydliga vad de i praktiken innebär. Till paragraf tio finns om 

handlingsplaner att läsa: 
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Handlingsplaner 

De åtgärder som inte vidtas omedelbart, dvs. samma dag eller någon av de närmast 

följande dagarna, antecknas i en skriftlig handlingsplan eller förs in i en reviderad 

plan. Det är ofta praktiskt att ta upp riskerna i anslutning till åtgärderna. 

 

Arbetsmiljöverket föreskriver med andra ord att orsaken till tillbud och olyckor ska 

vara åtgärdad inom ett par dagar i annat fall skall en handlingsplan upprättas. Till § 9 

är utredning av tillbud tydliggjort: 

 

Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhållanden och 

ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett olycksfall. Arbetsgivaren bör 

därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta reda på samtliga bakomliggande orsaker 

till det inträffade. 

 

Stycket ovan visar Arbetsmiljöverket eftersträvar utförliga utredningar av olyckor 

och tillbud. De vill också se att faktorer som människa, teknik och organisation 

(MTO) vävs samman för att förklara olycksbakgrunden. I teoriavsnittet ges en kort 

introduktion till MTO och andra begrepp som kan vara vägledande för att förklara 

olyckor. 

3.6 Frivilliga faktorer som påverkar 

incidentrapportering 

Miljöcertifieringskrav 
 

ISO (Internationel Organization for Standadization) är en världsomspännande 

sammanslutning för internationell standardisering. Idag är LKAB certifierade enligt 

ISO 9000 ett kvalitetssystem för kvalitetssäkring vid konstruktion, utveckling, 

produktion, installation och service. ISO 14000 är en mer övergripande certifiering 

som bland annat inbegriper organisationsstruktur, rutiner och processer. ISO 14000 

är mindre specificerad än lagstiftning vad gäller incidentrapportering. ISO 

14001:4.5.3 är det avsnitt som behandlar avvikelse, korrigerande och förebyggande 

åtgärder. ( Cascio, 1999) 
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Egen policy 
 

LKAB har en rad policys rörande bland annat etik, personalfrågor och information. 

Dessa har en generell utformning och reglerar inte explicit incidentrapportering. 

Följande går att läsa på LKAB:s hemsida avseende incidentrapportering: 

 

” Risk- och tillbudsrapportering är grunden för ett långsiktigt systematiskt 

förbättringsarbete. Samtliga inrapporterade risker, tillbud och olyckor bearbetas på 

arbetsplatserna för att få kunskap om och kunna åtgärda riskerna.” 

 

” Alla säkerhetsbrister skall åtgärdas snabbt.” 

(www.lkab.com) 

http://www.lkab.com
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4 Intervjustudie  
 

Syftet med intervjustudien är att få en så bra bild av hur verksamheten på LKAB 

handhar incidentrapportering. Alla intervjuade har fått förklara hur de tycker att 

incidentrapportering fungerar idag och hur detta skulle kunna utvecklas. De flesta är 

ense om att dagens system har brister. Nedanstående ämnesrubriker beskriver en 

gemensam uppfattning som de intervjuade personerna lämnade angående några 

utvalda ämnen. 

 

Tillbud/risk- och olycksrapportens utformning 

 

De huvudkategorier som olyckor delas in i är så gott som identiskt med 

Försäkringskassans motsvarighet till olycksrapport. Detta är ett medvetet val som 

förenklar jämförelser med andra verksamheter runt om i Sverige. Någon analys och 

utvärdering om hur de nuvarande frågorna fungerar har inte gjorts. Det anses att det 

nuvarande upplägget är bra för att ge svar på de frågor som är av störst intresse efter 

att en olycka eller tillbud har skett. 

 

Digital incidentrapportering 

 

De senaste åren har rapportering skett digitalt genom SAM-databasen, fortfarande 

finns det dock formulär i pappersform. Datoriseringen av rapportering har enbart haft 

positiva effekter och någon rädsla inför att använda datorer har inte märkts av. Efter 

att det digitala systemet införts rapporteras framför allt fler tillbud och risker. Det 

beror inte på än faktisk ökning utan snarare på att det tidigare höga mörkertalet har 

kraftigt reducerats. Innan digitalisering infördes administrerades statistik mer lokalt 

på respektive avdelning, med ett digitalt system är det lättare att få en översiktsbild 

som omfattar hela verksamheten. Dessutom uppdateras systemet i realtid så 

incidentrapporter blir inte ”liggande på skrivbordet” vilket tidigare ofta var fallet. En 

ytterligare fördel med det digitala systemet är enkelheten att delge information alla 

de parter som direkt eller indirekt berörs av en olycka eller ett tillbud.  

 

Bonussystem 

 

Tidigare hade de anställda ett bonussystem som premierade antalet skrivna 

incidentrapporter, denna lösning kändes inte långsiktigt hållbar. Det är sannolikt att 

många rapporter blir innehållslösa och skrivs endast i syfte att förbättra den 

gemensamma bonusen. Premiesystemet kan dock ha varit bra då rapportering av 
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risker och tillbud startade eftersom många därmed blev bekanta med hur rapportering 

går till. Antalet rapporterade incidenter har inte minskat sedan bonussystemet togs 

bort. 

 

Sekretess 

 

På LKAB har det tidigare varit möjligt att rapportera incidenter anonymt, denna 

funktion togs bort eftersom anonymitet försvårade uppföljningen. Är 

uppgiftslämnaren anonym finns inte möjlighet att få vidare uppgifter som kan 

behövas vid till exempel olycksutredning. Dessutom är det av intresse att veta ifall 

samma person rapporterar många risker/tillbud eller om informationen kommer från 

flera oberoende källor. 

 

Något problem med att det inte går att vara anonym ser man inte på LKAB då det 

inte finns några direkta straff eller sanktioner som tilldelas den som gjort ett misstag 

som lett till ett tillbud eller olycka. Vill uppgiftslämnaren trots allt vara anonym så 

finns möjligheten att låta sin närmaste chef rapportera. Det går också att ange ett 

anställningsnummer på måfå och på så sätt kringgå sekretessen.  

 

Incidentrapporter i det förebyggande arbetet 

 

Rapportering, Administrering och uppföljning av incidentrapporter sker inte bara för 

sakens skull, det utgör också ett viktigt underlag för det förebyggande 

säkerhetsarbetet.  

 I incidentrapporten föreslås en åtgärd för att undvika att något liknande 

inträffar framöver, går det inte att åtgärda per omgående så upprättas en 

handlingsplan för att på sikt åtgärda problemet.  

 Information om vissa olyckor/tillbud/risker annonseras på intranätet, på så 

sätt får alla medarbetare vetdom om vad som inträffat. 

 Företagshälsan systematiserar typer av händelser som under ett bestämt 

tidsintervall vållat särskilda problem eller förekommit mer frekvent därefter 

bedrivs kampanjer för att åtgärda dessa.  

 Vid nybyggnationer eller omstruktureringar inhämtas information om vilka 

olyckor och risker som funnits tidigare eller på liknande anläggningar. På 

detta sätt kan problem och brister ”byggas bort” i den nya anläggningen. Ett 

exempel på detta är vid nybyggnationen av pelletsverket MK3 i 

Malmberget, där satt företagshälsan med i en referensgrupp och fick bra 

gehör för sina synpunkter baserade på tidigare olyckor. 
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Brandtillbud 

 

Figur 9 visar vilka olika instanser som kan vara inblandade vid en brandolycka. I de 

olika stegen sker också betydande administrering, figuren nedan visar på hur det kan 

se ut. 

 

 

Figur 11 Administrering av en brand, endast mellan Brandskyddsavd. och 

GRAMKO. 

 

I Malmberget är strukturen liknande men där finns en egen räddningstjänst vars 

insatsrapport kan användas som underlag för att uppfylla GRAMKO:s rapport, 

därmed undgås arbetet med att söka kompletterande information.  

 

 (1) Kompletterande uppgifter 

Den standardiserade olycksrapporten täcker inte in den information som är 

nödvändig för att kunna analysera olyckan med avseende på brand. Mer information 

måste inhämtas från uppgiftslämnaren för att kunna klargöra vad som skett. Ifall 

olyckan krävt en insats från Räddningstjänsten så kan de bistå med information.  

 

(2) Manuell omskrivning 

Då Brandskyddsavdelningen har en klar bild av vad som inträffat skrivs 

informationen samman på en pappersblankett från GRAMKO, se bilaga x.  

 

Brand 
Incident 

Rapport 

Brandskydds 

avd. 

Övriga 

berörda 

Manuell omskrivning till 

pappersform (2) 

GRAMKO 

Manuell avskrivning (3) 

Administreras i Filemaker 

pro (4) 

Inhämtning av ytterligare 

uppgifter (1) 

Kommentarer till (1),(2),(3),(4) 

se nedan! 



 

- 28 - 

 

(3) Manuell avskrivning 

Olycks- tillbudsrapporter administreras i Zinkgruvan som är ett av medlemsföretagen 

i GRAMKO (Svemin). Rapporterna överförs manuellt till digitalform där de 

sammanställs i programmet File maker pro. 

 

(4) Administrering i databas 

Databasen med statistik över de olyckor som skett på gruvanläggningar anslutna till 

GRAMKO presenteras årligen för medlemsföretagen. Särskilda olyckor diskuteras 

och med statistiken som grund tas beslut om vilka förebyggande åtgärder eller 

särskilda satsningar som ska genomföras nästföljande år.  

Då alla medlemsföretag inte är bekväma med gränssnittet i File maker pro är det 

omständigt att få del av databasens innehåll. De enskilda medlemsföretagen kan då 

inte se statistik med tätare intervall eller statistik från just deras anläggningar.  
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5 Resultat 
 

Antalet rapporterade tillbud och riskidentifieringar är mycket stort. Det vittnar till att 

de flesta medarbetare inte ser det som något betungande att skriva en incidentrapport. 

Den stora kvantiteten bidrar till att uppmärksamma många problem och brister. 

Samtidigt erhålls ett tillförlitligt statistiskt underlag som är behjälpligt i det 

förebyggande arbetet. Nackdelen är att den stora kvantiteten medför betydande 

sovringsarbete och pappersexercis för administratörer. En nackdel med 

rapporteringen är att samma blanketter används för mer allmänna klagomål som 

delvis omformuleras som en risk. Den enkla rapporteringsstrukturen kan vara en 

orsak till detta. En annan orsak kan vara att en riskrapport delges mer 

uppmärksamhet och får en större dignitet än ett klagomål. Exempel på detta är 

arbetskläder som är slitna och därmed enklare kan fatta eld. Eller kallt vatten i 

duscharna vilket kan föranleda förkylning.  

 

Teknikbrister  

 

Har det inträffat en allvarlig olycka eller ett tillbud där konsekvensen kunde blivit 

allvarlig sker ofta en särskild olycksutredning. Olycksutredningen sker digitalt och 

registreras i SAM-databasen. Där är utredningen och olyckan/tillbudet två 

sammankopplade dokument; de återfinns i anknytning till varandra. Denna funktion 

att koppla dokument kan vara mycket värdefull för att enkelt komma åt flera 

dokument som på något sätt hänger samman. Att utveckla en funktion för att enkelt 

kunna koppla ihop utomstående olycksutredningar, bilder med mera skulle vara 

tekniskt värdefullt. 

 

Kategorisering och analys 

 

Att analysera olyckor, tillbud och risker är en förutsättning för att kunna återkoppla 

och få en bra erfarenhetsåterföring. Det stora antalet incidenter kräver god 

kategorisering så att specifika typincidenter kan analyseras. Idag är kategoriseringen 

fokuserad på enskilda arbetsområden inom företaget, vilka alla har förkortningar. 

Sorteringen känns oordnad för den icke insatte. Kategoriseringen är ändock en 

förutsättning då arbetsområdeschefen bär ansvar för de incidenter som inträffar på 

hans/hennes ansvarsområde. Samtidigt försvårar det arbetet att centralt analysera en 

specifik olyckskategori i hela företaget. Dagens kategorisering som är starkt influerad 

av Försäkringskassans motsvarighet bör bytas ut mot ett alternativ som bättre speglar 

LKAB:s lokala förutsättningar. Ett tekniskt problem med kategoriseringen är att det 
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bara går att välja en alternativ olyckskategori. Om ett tillbud kan härröras till flera 

olyckskategorier blir statistiken missvisande. Då incidenterna har kategoriserats på 

ett strukturerat sätt är de enklare att analysera. I SAM-databasen finns möjligheten att 

generera statistik utifrån givna parametrar. Endast ett fåtal förinställda 

statistikunderlag finns framtagna. Det går till exempel att få data över antalet olyckor 

vid en viss anläggning under ett visst tidsintervall. Det går däremot inte att sortera 

efter olyckskategori. SAM-databasen är inte kompatibel med Microsoft Exel så det 

finns ingen möjlighet att därigenom skapa statistik.  

 

Administreringsarbete av brandincidenter 

 

Idag är administreringsarbetet ineffektivt och det känns inte tidsenligt att handskriva 

dokument och skicka per post. Handpåläggningsarbete måste reduceras i de olika 

stegen dels för att informationen kan förvrängas på vägen men framför allt för att det 

finns viktiga tidsbesparingar att vinna. Den besvärliga administreringen innebär 

också att det blir svårt att nyttja den information som gemensamt sparas i 

GRAMKO:s databas. Användarna är inte bekanta med gränssnittet i programmet File 

maker pro som används vid administrering. Därmed blir det svårt att för 

medlemsföretagen att själva hämta information från GRAMKO:s register. File maker 

pro är kompatibelt med Microsoft exel. En förbättring skulle därför kunna vara att 

inrapportera incidenter i exel-format som sedan konverteras till File maker pro. Det 

går också att vice versa konvertera File maker pro dokument till Exel-format. 

Därigenom kan ett steg av manuella omskrivningar undvikas. Ett enklare och mer 

tidsenligt system är webbaserat så att alla uppdateringar sker i realtid. Då kan 

konverteringar mellan olika format och annat dubbelarbete helt kan undvikas. 

Villkoret är givetvis att det finns en lämplig rapporteringsmall som täcker in de 

områden som är intressanta att analysera vid brand.  

 

Åtgärdsförslag för att undvika att samma sak händer igen 

 

Den som rapporterar en incident ska också föreslå förändring för att det inträffade 

inte ska hända igen. Förslaget ges av uppgiftslämnaren och är i många fall väldigt 

enkla, se exempel i appendix. Åtgärder som ”städa undan” eller ”Säga åt” är vanliga 

åtgärdsförslag.  

Dessa åtgärdsförslag är bra då olycksorsaken ofta kan undanröjas omgående. 

Sannolikheten är ändå överhängande att samma olyckstyp inträffar snart igen. Att ha 

två fält med åtgärdsförslag där det ena föreslår en omedelbar förändring och det 

andra en mer långsiktig lösning möjliggör att riskmoment kan byggas bort över tid. 

Det långsiktiga åtgärdsförslaget föreslås med fördel av produktionschefen och kan 

bestå i att till exempel ändra rutiner och procedurer. 
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6 Diskussion 
 

I det här arbetet har jag försökt förmedla fördelarna och ge anledningar till att 

utveckla systemet för rapportering. Det är fortfarande viktigt att begrunda frågor 

som: Varför vi vill ha en viss information från tidigare olyckor? Skulle vi ta andra 

beslut eller agera annorlunda om vi inte hade den informationen?  

Genom att granska den statistik och de översiktliga rapporter som årsvis presenterar 

de risker, tillbud och olyckor som förekommit ges en vink om vilka uppgifter från 

incidentrapporter som faktiskt analyseras. Genom att på detta sätt ifrågasätta och 

utreda incidentrapporteringen kan utveckling och effektivisering ske. 

 

Hur tillgängligt systemet för incidentrapportering ska vara är svårt att avgöra. Att alla 

medarbetare har tillgång till systemet kan ses som en demokratisk lösning. Då kan 

alla ta del av och lära av tidigare erfarenheter. Samtidigt kan vissa olyckor eller 

riskmoment vara av känslig karaktär vilket berättigar att hela eller delar av systemet 

är slutet för den enskilde. Vilka personer som ska ha tillgång till vilken information 

är en fråga som är viktig att diskutera och bygga sitt rapporteringssystem utifrån. I 

samma syfte bör frågan om avidentifiering av personuppgifter diskuteras.  

 

Målsättning med den interna incidentrapporteringen avgör företaget självt. Beroende 

på företagets storlek och verksamhet föreligger krav från myndigheter. Vidare får 

företaget själv ta ställning till att frivilligt följa certifieringskrav eller med sin egen 

policy lägga nivån för hur omfattande rapportering och uppföljning ska vara. LKAB 

har en nollvision vad gäller olyckor och för att följa upp den målsättningen så måste 

incidentrapporteringssystemet vara i ständig utveckling. 

 

LKAB:s incidentrapportering har ett markerat fokus mot personskador. I interna 

dokument definieras en olycka som: ”en faktisk personskada”. Med den 

utgångspunkten är det svårt att registrera olyckor som vållat materiell skada eller 

olyckor med miljömässiga konsekvenser. Fokusområdena måste vidgas så att alla 

typer av olyckor kan inrymmas under ett och samma system. Med ett system för alla 

typer av olyckor får inte olyckor av olika karaktär jämföras sinsemellan. Att jämföra 

en materiell skada med en personskada skulle inte vara humant.  

 

Förslag till vidare fördjupning 

 

LKAB provar just nu funktioner och gränssnitt i databasen GRIA. Om systemet står 

upp till förväntningarna kommer troligtvis LKAB:s rapportering successivt fasas 
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över till detta nya system. Systemet är lättast att påverka då det är i 

uppstartningsfasen så redan nu bör GRAMKO utreda hur just brandincidenter ska 

kunna administreras i GRIA. AFA-försäkring har inget egenintresse av att styra hur 

strukturen utformas, medlemsföretagen har därför all möjlighet att få ett system som 

passar just dem.  

 

De anställdas inställning till att rapportera olyckor behöver undersökas närmare. Det 

kan konstateras att vissa sektorer inom företaget är mer benägna att rapportera än 

andra. Om det här har naturliga orsaker eller beror på olika uppfattning och skattning 

av risker är fortfarande oklart. Skiljaktigheten i antal och typ av rapportering vittnar 

till att ett mörkertal av antalet rapporterade incidenter finns, men ämnet är ännu inte 

undersökt. 
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Appendix 1 – Olycksfall 

Allmänt   Det är alltid närmaste chef som gör anmälan tillsammans med "den skadade" 
 och skyddsombud.  

Ort:   Kiruna   Anläggning:    

    Adress:      

Olyckstyp:     Datum intr:  
(ex 2007-12-05)  

  

Närm. 
chef:  

   Telefon:    

Vem är den skadade  

Anst.nr  
   

 Efternamn och tilltalsnamn   Personnr (år, månad, dag, nr)  

Anst.art   Utdelningsadress   Telefonnummer (inkl. riktnr)  

Ansvar   Postnummer   Ort  

Sektion   Anställningsform eller 
sysselsättning  

 Yrke eller för LSP 
personkategori  

Företag  

Hämta entr.  

 Huvudsakliga arbetsuppgifter  

Anställd (år-
mån)  

 Antal år i yrket   Skiftform  

Uppgifter om olyckan  

Vad var den skadade sysselsatt med då olyckan inträffade? (Specificera arbetsuppgift, 
arbetsmoment)  

Vad hände? Beskriv olycksförloppet steg för steg.  

Vad sammanfattar olyckan bäst?  

Annat:  

Vilka maskiner, redskap, apparater, kemikalier, smittämnen, skyddsutrustning ed. var 
inblandade i olyckan?  

Fabrikat/typbeteckning, tillverkningsår (i förekommande fall)  

Kemikaliens funktion (t.ex. härdare av lim)  

Produktnamn eller kemiskt namn  

Varför hände olyckan? Ange omständigheter som medverkade eller hade betydelse för 
händelsen (t.ex. lyfthjälpmedel/utrustning ej till hands, felmanöver, missförstånd, 
skyddsutrustning saknades, för få personer för arbetsuppgiften, stark tidspress, instruktioner ej 
kända eller uppdaterade, bristfällig träning för uppgiften, ej kartlagd risk i förändrings-
/ombyggnadsarbete.  

Personskadans omfattning  

Vilka skador eller besvär har olyckan/sjukdomen medfört?  

Vid olycka: t.ex sår, frätskada, förlust av kroppsdel, psykisk reaktion.  
Vid sjukdom: t.ex hudpåverkan, problem i luftvägarna, smärta, mår psykiskt dåligt.  

Ange den skadade kroppsdelen eller där besvären huvudsakligen sitter.  

Trolig frånvaro  
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Appendix 2 – Risk/Tillbud 
 

10 Under Utarbetande  Risk-/Tillbudsrapport   

 

Kort rubrik:   

Kategori:   

Typ av risk/tillbud  

(vad hade kunnat inträffa)  
 

Mottagare:  

(Närmaste chef/Arb.ledare)  
 

Delges:   

        Vem rapporterar  

Telenr   Anst.nr  

   
Namn  

Ansvar   Sektion  Företag          (Hämta entreprenör)  

    

När och var inträffade risken/tillbudet  

Datum  

2007-12-05  
  Klockslag  

14:09  

Ort  
Kiruna  

   

Anläggning    Adress  

   

Händelseförlopp  

Vad hände (Beskriv risken/tillbudet)  

Varför hände det  

Förslag och åtgärder  

Förslag till åtgärder för att risken/tillbudet inte skall upprepas  

 

Dokumenthistorik  
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Appendix 3 – Utredning olycksfall 
Utredning av risk/tillbud & olycksfall  

   

Plats:  Ort  
 

 

 Anläggning  Adress  

   

Organisation:  Ansvar  Sektion  

PMS  

Företag         
 (Hämta 
entreprenör)  

Tidpunkt:  Datum  Skift/tid  Klockslag  

Deltagare:  Arbetsgivare   

 Skyddsombud   

 Övriga medarbetare  

(om skadad deltar skriv 
"den skadade" ej namnet)  

 

Maskinnamn, 
ämne etc:  

 

 Beskriv olycksfallet/risken/tillbudet så noga som 
möjligt. Vad var den drabbade sysselsatt med? Hur 
gick olyckan till?  

 Har liknande händelse inträffat tidigare? Om ja, vad 
hände?  

 Vilka konsekvenser kan händelsen få för personen?  

Vilka olika faktorer var det som bidrog till att olycksfallet/risken/tillbudet 
inträffade?  

 Tekniska brister i utrustning eller i skyddsanordningar. Om ja, 
beskriv:  

 Yttre omständigheter och övriga faktorer (t.ex ordning och reda, 
temp, buller, ljus, fallande sten) :  

 Fanns brister i underhåll, service eller tillsyn. Om ja, beskriv:  

 Fanns brister i arbetsinstruktioner eller utbildning. Om ja, 
beskriv:  

 Finns det regler/rutiner för detta arbetsmoment? Kände 
personen till dessa?  

 Fanns brister i kommunikation/information? Om ja, beskriv:  

 Fanns brister i organisation (t.ex personal, tid, samordning) ? Om 



 

- 37 - 

 

ja, beskriv:  

 Är riskbedömning genomförd? Om ja, kände personen till 
dessa?  

 Vilka erfarenheter har personen av aktuellt arbete?  

 Användes rätt personlig skyddsutrustning för aktuellt 
arbetsmoment? Om nej, beskriv.  

 Om brandtillbud/olycksfall, var objekt/maskin brandbesiktad? 
Om nej, beskriv.  

Vid brandtillbud/olycksfall användes flykthuva? Om nej 
beskriv.  

Vid brandtillbudet/olycksfallet, fanns det släcksystem på 
objekt/maskin? Användes den? Om nej, beskriv.  

 

 Slutsatser av utredningen, vad berodde händelsen på? Försök 
att ange minst tre orsaker till varför händelsen inträffade.  

 Vad skall göras för att något liknande inte skall inträffa igen?  

 Ansvarig för åtgärder:  

 När skall det vara klart?  

Bilagor:   
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Appendix 4 – GRAMKO:s brandskaderapport 
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Appendix 5 SAM-databas 
 

 

 

 




