
 

 

ISRN B-2013/27-SE 

Examensarbete 15 hp 

              Oktober 2013 

Tillbudsrapportering inom JM 

En analys av förbättringsarbetet 

Robin Laine 





 

 

 
 

 

 

 

 

TILLBUDSRAPPORTERING INOM JM 

En analys av förbättringsarbetet 

Robin Laine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala Universitet 

Examensarbete 2013 



ii 

 

Detta examensarbete är tryckt på Polacksbackens Repro, Uppsala Uni-

versitet, Box 337, 751 05 Uppsala 

ISRN B-2013/27-SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright©Robin Laine 

Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet 



iii 

 

 

Abstract 

Tillbudsrapportering inom JM 

Incident reporting within JM 
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Robin Laine 

The construction business is one of the most accident prone businesses in Swe-
den. In order to make it safer it’s vital that all employees of a company report all 
accidents and incidents that occur. This report intends through qualitative inter-
views, to analyze the knowledge and attitude towards incident reporting among the 
employees of the Swedish construction contractor JM. 
The goal of the thesis work is to hopefully contribute to an increase of employees’ 
awareness on those issues. This report also intends to analyze why not all of the 
occurring incidents are reported and which measures can be taken in order to 
increase the number of reported incidents. 
The study shows that the knowledge towards incidents and accidents is diverse 
among all employees. Many employees are having difficulties defining what inci-
dents are to be reported and many craftsmen don’t know how and why they should 
report an incident. The major differences are on the one hand between craftsmen 
and white-collar workers, and on the other hand between senior employees and 
new recruits. 
In order to increase the number of reported incidents, JM can introduce incident 
report pads to be carried by their employees at all time. They can also continue 
educating their employees in why it’s important to report all incidents and how to 
complete a report. 

Handledare: Karin Westin 
Ämnesgranskare: Bo Tideman 
Examinator: Patrice Godonou 
ISRN B-2013/27-SE 
Tryckt av: Pollacksbackens Repro, Inst. för teknikvetenskaper, Uppsala Universitet 
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Sammanfattning 
Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sve-

rige. För att göra den säkrare är det viktigt att alla anställda i ett före-

tag rapporterar in de tillbud och olyckor som inträffar. Denna rap-

port syftar till att genom kvalitativa intervjuer, analysera JM:s tjäns-

temän och hantverkares kunskap och attityd till tillbudsrapportering 

för att öka inrapporteringen. Studien syftar även till att analysera 

varför inte alla tillbud som inträffar rapporteras och vad man kan 

göra för att öka inrapporteringen av tillbud. 

I studien framkom det att kunskapen om tillbud är varierande mel-

lan alla anställda. Många anställda hade svårt att definiera ett tillbud 

och många hantverkare hade även dålig kunskap i hur och varför 

tillbud ska rapporteras in.  De största skillnaderna finns mellan 

hantverkare och tjänstemän samt mellan anställda som jobbat på JM 

länge och de som är nya i företaget. 

För att öka tillbudsrapporteringen kan JM exempelvis införa att alla 

anställda alltid ska bära med sig ett olycks- och tillbudsblock. De kan 

också fortsätta utbilda sina anställda i vikten av att tillbuds-

rapportera och hur en rapport fylls i.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Tillbud, Tillbudsrapportering, Arbetsmiljö 
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Förord 
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Förkortningar 
OMF = Olycka Med Frånvaro 

OUF = Olycka Utan Frånvaro 

JME = JM Entreprenad 

Tjm = Tjänstemän 

DF = Dödsfall 
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1 Inledning 
Varje år skadas flera tusen medarbetare i byggbranschen och i snitt sker 

10 dödsfall varje år. Enligt Arbetsmiljöverket är byggbranschen en av 

de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige. Arbetsmiljöverket defi-

nierar ett tillbud som: ”en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa 

eller olycksfall” och det är viktigt för alla arbetare inom ett företag att 

förstå innebörden av den beskrivningen. Enligt Arbetsmiljöverket miss-

tänker man att det finns ett mörkertal mellan antalet tillbud som sker 

och antalet som rapporteras in. Det finns även stora skillnader i antalet 

inrapporterade händelser mellan olika regioner och arbetsplatser 

(www.av.se). 

För att kunna skapa så säkra arbetsplatser som möjligt är det viktigt att 

alla medarbetare i ett företag förstår innebörden av att rapportera in 

alla händelser som sker utöver det normala. Om alla som råkar ut för en 

olycka eller ett tillbud rapporterar in det, kan det leda till att farliga 

moment kan bli säkrare och resultera i alla hantverkare och tjänstemän 

får en säkrare arbetsplats.  

 

1.1 Syfte & Mål 

Syftet med rapporten är att genom en intervjustudie, analysera tjänste-

mäns och hantverkares kunskap och attityd till tillbudsrapportering för 

att öka inrapporteringen hos JM. Studien syftar även till att analysera 

varför inte alla tillbud som inträffar rapporteras in och vad man kan 

göra för att öka inrapporteringen av tillbud.  

Målet med rapporten är att fastställa varför tillbudsrapporteringen är så 

låg inom JM. Den ämnar även till att ge konkreta lösningsförslag som 

JM kan implementera och därmed förbättra tillbudsrapporteringen på 

sikt. Inga underentreprenörer ingår i studien utan den är enbart genom-

förd med anställda inom JM.  

http://www.av.se/
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1.1.1 Frågeställning och avgränsningar 

I det inledande skedet av examensarbetet diskuterades frågeställningar 

med kontaktpersoner på JM och flera frågeställningar utformades. Den 

slutgiltiga frågeställningen som rapporten komma att behandla be-

stämdes till: 

”Hur kan man öka tillbudsrapporteringen inom JM?” 

Frågeställningen begränsas av underfrågorna: 

1 Vad är största orsaken till att man inte rapporterar tillbud?  

2 På vilket sätt vill de anställda lämna in tillbud? 

3 Hur kan processen underlättas för att lämna in tillbud? 

Flera andra intressanta frågeställningar framkom även men som inte 

kommer kunna undersökas inom examensarbetets ramar. Exempel på 

dessa är: 

1 Vilken åldersgrupp är bäst respektive sämst på att rapportera tillbud 

och vad beror det på? 

2 Vad är orsaken till att JM:s regioner är olika bra på att rapportera 

tillbud? 

3 Inkludera underentreprenörer i studien  
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2 Bakgrund 

2.1 Definition av tillbud 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ett tillbud som en ” händelse som 

kunde medfört en (allvarlig) olycka”.  

Arbetsmiljöverket definierar ett tillbud på ett liknande sätt och förkla-

rar det även på lekmannaspråk som ”Ett tillbud är en oönskad händelse 

som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall; det vill säg ett "Oj!" i arbetet, 

medan en arbetsolycka är ett "Aj!"”. 

 

2.2 JM AB 

Byggmästare John Mattson grundade 1945 företaget John Mattson 

byggnads AB, det företag som idag är JM AB och deras första projekt 

var ett hyreshus med 18 lägenheter i Hägersten. JM har redan från star-

ten varit ledande inom byggbranschen gällande hållbart byggande. 

Detta har lett till att företaget är ledande inom miljöanpassade och 

energisnåla byggnader. 

Under 60-talet etablerades företaget i liten skala i Belgien och i slutet av 

90-talet förvärvades även norska och danska företag. Detta ledde till att 

företaget etablerades i respektive land. Under 2000-talet startades även 

JM i Finland och riktade in sig på huvudstadsregionen.  År 2004 bolagi-

serades JM:s entreprenadverksamhet och dotterbolaget JM Entreprenad 

AB bildades. År 2008 började JM bygga de första lågenergihusen vilket 

är standard i alla JM:s bostadsprojekt i Sverige idag. JM AB omsätter ca 

8 miljarder kronor årligen och har ca 2200 medarbetare (www.jm.se). 

Företagets strategi och vision baseras på ett antal kärnvärden: kvalitet, 

pålitlighet, långsiktighet, engagemang, lyhördhet och stilkänsla. 

Dessa kärnvärden beskriver hur JM vill att omvärlden ska uppfatta fö-

retaget och fungera som riktlinjer för varje enskild medarbetare i det 

dagliga arbetet (JM AB (publ.)). 
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2.2.1 Olycks- och Tillbudsrapportering inom JM 

När en händelse utöver det normala inträffar på någon av JM:s arbets-

platser ska detta, enligt 2§ Arbetsmiljöförordningen, rapporteras in sna-

rast möjligast. Hur händelsen ska rapporteras in är olika beroende på 

om det är ett tillbud, ett allvarligt tillbud eller en olycka. 

Om händelsen som inträffar enbart är ett tillbud, dvs. en oönskad hän-

delse som skulle kunna leda till en olycka, ska den som är inblandad 

snarast fylla i en tillbudsrapport, se Bilaga 1. 

När rapporten fyllts i av den inblandade lämnas denna in till närmaste 

arbetsledare på arbetsplatsen. Arbetsledningen i sin tur utreder det in-

träffade med skyddsombudet på arbetsplatsen och åtgärder vidtas för 

att förhindra att händelsen upprepas. 

Om tillbudet klassas som ett allvarligt tillbud ska samma procedur som 

för ett vanligt tillbud ske men rapporten ska även vidarebefordras till 

Arbetsmiljötjänsten på JM. Vid allvarliga tillbud eller tillbud som in-

volverat flera personer ska tillbudet även rapporteras in till Arbets-

miljöverket enligt 2§ Arbetsmiljöförordningen. 

Om händelsen som inträffat klassas som en olycka, dvs. en händelse 

som leder till skada i någon grad, ska den eller de inblandade rappor-

tera in händelsen snarast möjligast till närmaste arbetsledare. Det ska 

även, vid personskada, rapportera in händelsen till försäkringskassan. 

Arbetsledningen ska tillsammans med skyddsombudet utreda händel-

sen och vidta åtgärder för att säkerställa att olyckan inte kan inträffa 

igen. Det är även arbetsledningens ansvar att anmäla händelsen till 

både Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljötjänsten på JM (Änges, J. 2013).  
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2.2.2 Statistik 

För att beskriva hur viktigt det är med olycks- och tillbudsrapportering 

och förklara sambandet mellan olika händelser kan man rita upp det 

med en olycksfallspyramid, se Figur 2.2. Figuren är sammanställd ut-

ifrån studier genomförda i alla branscher i hela världen. Syftet med att 

framställa statistiken på detta sätt är att möjliggöra en jämförelse hur 

många tillbudsrapporter man borde få i på varje olycks- eller dödsfalls-

rapport. 

 

Figur 2.2 Olycksfallspyramid (Änges, J. (2013)). 

På JM rapporteras det kontinuerligt in olyckor och tillbud, och genom 

att studera vilka moment som majoriteten av rapporterna kommer in 

ifrån kan man avgöra vilka som är farligast att genomföra. Om man 

jämför Figur 2.2 med Tabell 2.1 kan man utläsa att det inte rapporteras 

in så många tillbud på JM som det borde i jämförelse med antalet 

olyckor. Detta gäller främst i vissa moment som t.ex. fall på samma nivå 

som har fler olycksrapporteringar än tillbudsrapporteringar när det 

borde vara tvärt om (Svensson, L-E. 2013).  

Tillbuden som rapporteras in ligger till grund för det säkerhetsarbete 

som sker på JM:s arbetsplatser. Om en arbetsplats får in många tillbuds-

rapporter inom samma moment så är det lättare för arbetsplatsen att 

finna en åtgärd för just det momentet och därmed göra arbetsplatsen 

och även företaget säkrare. Om arbetsplatsen inte får in tillbuds-

400 OMF 

2000000 Observationer 

240000 Tillbud 

40000 OUF 

1 DF 
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rapporteringar innebär detta ett problem då en stor del av säkerhets-

arbetet på arbetsplatserna och företaget baseras på rapporterna. Mo-

ment som skulle kunna leda till olyckor upptäcks då inte. Statistiken är 

dock inte tillämpbar på alla moment då antalet olyckor kan vara fler än 

inträffade tillbud som t.ex. i arbeten med maskiner. 

Tabell 2.1 Inrapporterade händelser: 2012 till mars -13, JM personal 

Moment Antal Andel OMF OUF Tillbud 

Kran/Lyft 43 18,2% 2 9 32 

Material, Förlorad kontroll 43 18,2% 9 6 28 

Fall på samma nivå 41 17,4% 15 19 7 

Fall till lägre nivå 40 16,9% 13 9 18 

Maskin, förlorad kontroll 23 9,7 % 8 11 4 

Övrigt 12 5,1 % 1 5 6 

Verktyg, förlorad kontroll 11 4,7 % 5 4 2 

Material, Ras 7 3,0 % 0 0 7 

Spräng/Explosion 5 2,1 % 0 0 5 

Fordon 4 1,7 % 0 1 3 

Kemiskt ämne 2 0,8 % 0 1 1 

Brand/Explosion 2 0,8 % 0 0 2 

El 2 0,8 % 0 0 2 

Överansträngning 1 0,4 % 1 0 0 

Totalt 236  54 65 117 

 

All data som rapporteras in hos JM sammanställs i tabeller. När all data 

är sammanställd får man en helhetsbild av hur JM:s situation ser ur. 

Dock kan rapporteringen från de olika momenten variera från olika re-

gioner. Om man delar upp statistiken regionvis kan man se en klar 

skillnad över vilka moment som är farligast och har flest inrapporte-

ringar i respektive region, se Tabell 2.2. 
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Tabell 2.2 Inrapporterade händelser per region: 2012 till mars -13, JM 
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Material 10 5 9 8 5 1 4 1 0 43 

Kran/Lyft 2 7 6 9 3 7 9 0 0 43 

Fall på samma nivå 15 5 6 3 3 2 7 0 0 41 

Fall till lägre nivå 9 5 10 7 2 3 4 0 0 40 

Maskin 8 0 5 4 1 0 5 0 0 23 

Övrigt 3 0 3 3 0 1 2 0 0 12 

Verktyg 1 2 2 3 1 2 0 0 0 11 

Material, Ras 4 2 1 0 0 0 0 0 0 7 

Spräng/Explosion 3 0 1 1 0 0 0 0 0 5 

Kemiskt ämne 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Brand/Explosion 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

El 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Överansträngning 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fordon 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 

Totalt 58 28 45 38 16 16 33 1 1 236 

 

Kommentar till Tabellerna: Tabell 2.1 och 2.2 visar statistik från januari 

2012 till mars 2013. Anledningen till att inte statistik från fler år inklu-

deras är att statistiken ser i stort sett likadan ut från år till år. Kategorin 

Dödsfall förekommer inte i tabellerna eftersom ingen JM anställd har rå-

kat ut för en dödsolycka sedan slutet av 1980-talet. 



TILLBUDSRAPPORTERING INOM JM 

 

 

8 

 

2.3 Litteraturöversikt 

2.3.1 Tidigare examensarbeten 

Tillbudsrapportering - Skillnaden mellan två arbetschefgrupper, skriven av 

Erik Eriksson och Carl Ramström, 2011. Rapporten beskriver en kam-

panj som PEAB hade för att öka antalet inrapporterade tillbud. Rap-

porten undersöker två arbetschefsgrupper på PEAB i fråga om kun-

skap, attityd och inställning till tillbudsrapporteringen. De undersöker 

även varför det är så stora skillnader mellan olika regioner och arbets-

chefsgrupper. Valet av arbetschefsgrupper gjordes utifrån antalet till-

bud de hade rapporterat in, då den ena gruppen hade många inrap-

porteringar och den andra hade få. 

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer som gjordes anonymt 

för att få så ärliga svar som möjligt från de deltagarna. Frågorna utfor-

mades så att de var öppna för följdfrågor för att kunna samla in så 

mycket information som möjligt. 

I slutsatsen kom författarna fram till att tillbudsrapporteringen kunde 

bli bättre på båda arbetsplatserna. Den främsta anledningen till att an-

talet inrapporteringar var så lågt var för att majoriteten av arbetarna 

inte kunde definiera vad ett tillbud var och vad skillnaden mellan ett 

tillbud och olycka är. Som förslag till förbättring föreslog författarna att 

man ska informera hantverkarna bättre om vad ett tillbud är samt att på 

alla veckomöten ta upp tillbudsarbetet som en punkt i protokollet. De 

föreslog även att förbättra uppföljningsarbetet så att de som rapporterar 

in ett tillbud känner att det ger något resultat. 

Tillbudsrapportering - Ett kognitivt dilemma eller en praktisk svårighet? skri-

ven av Tanja Vaara, 2012. Rapporten syfte är en kartläggning av de kri-

tiska kognitiva beslutsteg som kan leda till ökad tillbudsrapportering. 

Rapporten inriktar sig mot att studera hur människan påverkas av sin 

omgivning och hur det påverkar om ett tillbud rapporteras in eller inte. 

Rapporten utfördes i samarbete med Oxelösunds Hamn AB och genom-

fördes med hjälp av observationer, intervjuer och enkätundersökningar. 

Rapporten kom fram till flera saker som påverkar tillbuds-

rapporteringen bl.a. att man inte ska stressa fram en rapport då de som 

varit inblandade behöver tid att bearbeta händelsen för att inrapporte-
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ringen ska bli så komplett som möjligt. Författaren beskriver även att 

arbetsledarna bör poängtera syftet med tillbudsrapporteringen samt 

hur viktigt det är att de som lämnar in en tillbudsrapport får en positiv 

respons så de känner egennyttan med rapporteringen. 

””Jag skulle bara…"– En undersökning om vilka faktorer som påverkar indivi-

dens beteende i säkerhetsarbetet på två bruk inom Holmenkoncernen”, skriven 

av Gabriella Wegdell och Maria Wird, 2009. Rapporten syftar till att 

undersöka vilka faktorer som påverkar en individs beteende i säker-

hetsarbetet i ett företag. Företaget som undersöks i rapporten är Hol-

men. Undersökningen inriktades mot tre kategorier som kan påverka 

en individs beteende i säkerhetsarbetet: grupp och organisation, ledarskap 

och kommunikation samt attityd. Anledningen till att dessa kategorier 

valdes var att grupp och organisation ansågs viktigt att studera då indivi-

den lätt påverkas av det sociala umgänget och människorna i indi-

videns närhet. Ledarskap och organisation valdes eftersom det är viktigt i 

säkerhetsarbetet att det finns en stark ledare som kan föregå med gott 

exempel och förmedla sina kunskaper i ämnet. Attityden studerades då 

individens inställning och förhållningssätt kan vara inlärda och svåra 

att ändra, vilket kan influera de personer som finns i individens omgiv-

ning. 

I rapporten kommer författarna fram till att de viktigaste faktorerna 

som påverkar en individs beteende är ledarskap, gruppen, attityden, vanan 

och konsekvensövervägan. Ledarskap anses väga mycket tungt då den på-

verkar de andra faktorerna. Ett bristande ledarskap påverkar indi-

videns beteende i större utsträckning än de andra faktorerna. Författar-

na avslutar med att betona hur viktigt det är med en ledare som förstår 

innebörden av säkerhet och har förmågan att förmedla information till 

sina kollegor. Om budskapet sprids till arbetsledare och om de tar åt sig 

av informationen, kan de förmedla det vidare till gruppen och indivi-

den. Om denna kommunikation fungerar, kan det leda till att individen 

ändrar sin attityd och där med sitt beteende till säkerhet.
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3 Metod 

3.1 Intervjuer 

När en intervjustudie ska genomföras är det viktigt med god planering 

och goda förberedelser. Det första man ska tänka på inför en intervju-

studie är vilken typ av intervju som ska genomföras, kvalitativa eller 

kvantitativa intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer innebär att de frågor som ställs har en öppen eller 

riktat öppen struktur. Detta innebär att den intervjuade fritt kan svara 

på de frågor som ställs och beskriva olika fenomen, den svarande kan 

därför beskriva sin bild av situationen. Öppna eller riktat öppna frågor 

innebär även att valet av följdfrågor är flexibelt och kan därmed ställas 

fritt beroende på deltagarens svar. Nackdelen med denna typ av inter-

vjuteknik är att de svar som ges kan variera vilket leder till att svaren är 

svårare att sammanställa och analysen är svårare att genomföra. 

Motsatsen till kvalitativa intervjuer är kvantitativa intervjuer. Kvantita-

tiva intervjuer bygger på att de frågor som ställs är halv-strukturerade 

eller strukturerade.  Detta innebär att frågorna är mer begränsande i 

vilka svar den intervjuade kan ge. Fördelen med denna metod är att 

den kvantitativa analysen är lättare att genomföra då det är lättare att 

sammanställa svaren på ett mer övergripligt sätt (Lantz, 2007).  

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer då syftet var att un-

dersöka hantverkares och tjänstemäns syn på tillbudsrapportering, var-

för alla tillbud inte rapporteras in och vad man kan göra för att öka in-

rapporteringen. Intervjuerna genomfördes med öppna frågor då syftet 

med intervjuerna är att samla in så mycket information som möjligt, 

samt att låta möjligheten för eventuella följdfrågor att ställas beroende 

på den intervjuades svar. Alla intervjuer genomfördes anonymt för att 

undvika oärliga eller influerade svar. 

Inför intervjuerna togs en intervjuplan fram för att kunna sammanställa 

de frågor som ställdes vid varje intervjutillfälle, se Bilaga 2. Frågorna 

höll en öppen struktur och ställdes i samma ordning till samtliga delta-

gare. Ett par av frågorna var dock av kvantitativ design då svaren en-
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dast kan vara ”Ja” eller ”Nej”.  Dessa frågor valdes för att kunna ställa 

öppna följdfrågor beroende på det givna svaret.  

3.1.1 Genomförande 

Intervjuer har genomförts på fem av JM:s arbetsplatser: två i Uppsala, 

och tre i Stockholm. Uppsala tillhör Region Öst och Stockholm tillhör 

Region Stockholm. Arbetsplatserna benämns arbetsplats 1-5 i rapporten 

där arbetsplats 1 är den första som besöktes. Anledningen till att de be-

nämns med siffror och inte vid namn är för att hålla intervjutillfällena 

anonyma. 

Målet var att intervjua platschefen, skyddsombudet och åtta stycken 

hantverkare på varje arbetsplats. Detta mål uppnåddes dock inte på alla 

arbetsplatser på grund av att några hantverkare var sjuka eller för att 

arbetsplatsen var inne i ett hektiskt skede så vissa hantverkare inte 

kunde avvaras. 

Inför varje intervjutillfälle hade ett brev skickats ut till platschefen för 

respektive arbetsplats, se Bilaga 3. Brevet beskrev syftet med rapporten 

och vad ett besök på deras arbetsplats skulle leda till. Det innehöll 

också de frågor som ställdes till samtliga deltagare. Vid genomförandet 

av intervjuerna togs var och en av deltagarna in i ett separat rum där de 

fick syftet med intervjun förklarat för sig innan den inleddes. Under 

intervjun ställdes frågorna en åt gången och den intervjuade fick tid att 

svara. Alla svar nedtecknades under intervjun och sammanställdes efter 

den sista intervjun var gjord. 

 

3.2 Utbildningsdag 

Under perioden detta arbete genomfördes höll JM en utbildningsvecka 

för sina hantverkare och ett av de ämnen de behandlade under en av 

dagarna var arbetsmiljö. Jag blev tillfrågad om att delta på denna dag 

och fick ca 10-15 minuter att förfoga över. Under utbildningsdagen ut-

nyttjades tiden med att låta deltagarna diskutera i mindre grupper tre 

av de olika intervjufrågor som ställdes på de individuella intervjuerna, 

se Bilaga 2. 
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Frågorna som valdes baserades på möjligheten att föra en diskussion i 

grupp. Syftet med att låta deltagarna diskutera i grupp istället för att 

intervjua dem var att skapa ett utbildningstillfälle inom den begränsade 

tidsramen. En diskussion om tillbud och tillbudsrapportering kunde få 

dem att reflektera över vad ett tillbud är och varför tillbud är så viktiga 

att rapportera in. 

 

3.3 Möten 

Möten är en daglig rutin i byggbranschen och listan kan göras lång över 

alla möten som hålls under ett projekt. Möten är ett utmärkt tillfälle att 

informera om arbetsmiljö och tillbud till alla anställda och därför har ett 

visst antal möten besökts för att undersöka vilken information som dis-

kuteras, främst gällande arbetsmiljö och tillbud. De möten som under-

sökts är morgonmöten och fredagsmöten. 

 

3.3.1 Morgonmöte 

Morgonmöte, eller daglig beredning, är ett möte som hålls med alla 

JM:s hantverkare varje morgon innan arbetsdagens början. Mötet ska 

hållas på ca 7-10 minuter och syftar till att gå igenom de moment som 

ska ske under dagen . Man diskuterar även eventuella problem som 

uppstått föregående dag. 

 

3.3.2 Fredagsmöte 

Fredagsmöten är möten som hålls en gång i veckan. Syftet med mötet 

är att planera och följa upp planering, sprida information till arbets-

platsen och följa upp tidigare frågor och mål. En av punkterna som tas 

upp på fredagsmötena hos JM är ”Arbetsmiljö”. Denna punkt inklu-

derar tillbud. 
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4 Resultat & Analys 
De svar som givits till frågorna under intervjuerna presenteras och ana-

lyseras individuellt. Anledningen till att resultat- och analysdelen har 

sammanslagits är för att få en bättre översikt och en mer strukturerad 

och tydlig analys.  

 

4.1 Intervjustudie 

4.1.1 Hur definierar du ett tillbud? 

23 av de 36 intervjuade kunde ge en tillfredsställande beskrivning av 

vad ett tillbud är och majoriteten svarade ”en händelse som kunde blivit 

något värre” eller ”allt utöver det normala”. 13 av de 36 kunde inte be-

skriva vad ett tillbud är och 12 av dem uppgav definitionen av en 

olycka istället. En deltagare sa att han inte kunde definiera vad ett till-

bud är. Flera av de som intervjuades ansåg att det var svårt att definiera 

ett tillbud och veta skillnaden mellan ett tillbud och en olycka. Vid varje 

intervjutillfälle nämndes beskrivningen ”oj” som ett exempel på vad ett 

tillbud är. 

Eftersom nästan hälften av alla som intervjuats inte kunde definiera vad 

ett tillbud är, kan man se ett samband med den låga tillbudsrapporte-

ringen på JM. Genom att öka de anställdas kunskaper om tillbud blir 

det enklare avgöra när de ska anmäla eller inte. Det kan dock vara svårt 

att tolka och tillämpa Arbetsmiljöverkets definition i praktiken. För att 

underlätta tolkningen av definitionen kan JM ta fram en definition som 

är mer beskrivande och använder fallexempel för att tydligaregöra kun-

skapen i praktiken. Genom att göra detta skapar man en tydligare be-

skrivning över vad som ska rapporteras in och när det ska ske.   

Att ta fram en egen och mer beskrivande definition av tillbud är dock 

ett tidskrävande arbete. För att skapa en snabbare lösning kan man ar-

beta vidare med att utbilda alla anställda i definitionen ”oj”. ”Oj” 

nämndes av några intervjudeltagare som exempel på tillbud och anses 

vara enkelt att komma ihåg.  
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4.1.2 Hur fungerar tillbudsrapporteringen på den här ar-

betsplatsen? 

Svaren på denna fråga varierade mellan de olika arbetsplatserna, vilket 

var väntat då arbetsplatserna valdes ut beroende på antalet rapporter 

JM har fått in från dem. Statistiskt sett är dock antalet rapporter lågt på 

samtliga arbetsplatser.  Beroende på svaret från den intervjuade följdes 

huvudfrågan upp med följdfrågan ”vad är det som gjort att det fungerar 

bra/ dåligt?”. 

På arbetsplats 1 ansåg majoriteten, sju av 10, att tillbudsarbetet funge-

rade väldigt bra.  Den främsta anledningen var att arbetsledningen en-

gagerat sig i säkerhetsarbetet och hanterat problemen direkt. Reste-

rande tre ansåg att det inte fungerade bra då ingen information om det 

inträffade delgavs hantverkarna. Det ansåg även att ledningen var oin-

tresserad av att få in händelserapporter. 

På arbetsplats 2 ansåg samtliga deltagare att tillbudsrapporteringen 

fungerade relativt bra men att det finns mycket att förbättra. Förbätt-

ringsarbetet innefattar hela JM. Enligt hälften av de intervjuade är den 

främsta anledningen till att det fungerar dåligt är att det är svårt att de-

finiera skillnaden mellan ett tillbud och en olycka. De tyckte även att 

det var svårt att veta när en händelse ska rapporteras. En deltagare an-

såg att rapporteringen fungerade dåligt då det inte fanns något intresse 

från ledningen att få in tillbudsrapporter. Samtliga deltagare ansåg 

dock att de tillbudsrapporter som lämnats in hittills hade behandlats på 

ett bra sätt. 

På arbetsplats 3 svarade alla att rapporteringen fungerade bra och var 

eniga med varför det fungerade så bra.  De uppgav att alla hade fått bra 

information om varför tillbudsrapportering är viktigt samt att arbets-

platsen har en god rutin för hanteringen av rapporter. 

På arbetsplats 4 var ca hälften av deltagarna, fyra av sju, eniga att rap-

porteringen fungerade dåligt. Anledningen till detta var för att det inte 

märktes att det pågick något säkerhetsarbete gällande tillbud eller 

olyckor förutom då det inträffar något allvarligt. En hantverkare tyckte 

att det fungerade relativt dåligt då han ansåg att det ibland pratades 

mycket om säkerhet och ibland ingenting alls. 



Kap. 4 Analys 

 

 

17 

 

På arbetsplats 5 uppgav två av de sju intervjuade att tillbudsrapporte-

ringen på arbetsplatsen fungerade dåligt och att de inte hade informe-

rats om, eller observerat några åtgärder för de oönskade händelser som 

har inträffat. Tre av sju deltagare ansåg att de inte har varit på arbets-

platsen tillräckligt länge för att kunna uttala sig i frågan. De beskrev 

istället hur de tyckte att rapporteringen fungerade inom JM som helhet. 

Av de tre anser två av dem att tillbudsrapporteringen fungerar bra 

inom hela JM medan en anser att det fungerar dåligt. Deltagaren me-

nade att rapporteringen fungerade bättre för några år sedan. Bara två 

av de sju intervjuade ansåg att tillbudsrapporteringen fungerade bra på 

arbetsplatsen. 

Resultatet kan sammanfattas med att ca häften av alla intervjuade upp-

lever att tillbudsarbetet fungerar bra på JM:s arbetsplatser medan den 

andra halvan anser att det fungerar sämre. Ett fåtal deltagare anser att 

rapporteringen fungerar otillfredsställande då det ibland arbetas aktivt 

med tillbud och olyckor och ibland inte alls. Främsta anledningen till 

att det fungerar bra anses vara att ledningen bryr sig om alla tillbud 

som sker och har utvecklat goda rutiner kring hanteringen av rappor-

terna. Anledningen som angavs då det fungerade dåligt var främst oin-

tresse från ledningen att få in händelserapporter och att de enbart var 

intresserade då det inträffat något allvarligt. Många ansåg att det även 

beror på att det är svårt att definiera ett tillbud samt att tillämpa detta i 

praktiken. Det finns även en skillnad mellan hur hantverkare och tjäns-

temän upplever arbetet. Av de som anser att tillbudsarbetet fungerar 

dåligt är samtliga hantverkare. De som ansåg att det fungerar bra över-

vägande tjänstemän och skyddsombud, men även några hantverkare. 

Samtliga platschefer anser att tillbudsarbetet på deras arbetsplats fun-

gerar bra. 

Att hantverkarna ansåg att ledningen på deras arbetsplats är ointresse-

rade av att få in tillbudsrapporter är ett problem och något som måste 

arbetas aktivt med. Ledningens ointresse av tillbudsrapporter kan jäm-

föras med bristen av intresse för säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.  Ett 

bristande säkerhetsarbete innebär en ökad risk för att tillbud och olyck-

or sker på arbetsplatsen. En lösning på problemet kan finnas genom att 

analysera arbetsledningen på alla arbetsplatser och jämföra de som 

fungerar bra med de som uppges fungera sämre.  Att analysera varför 
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det uteslutande är hantverkare som anser att säkerhetsarbetet fungerar 

dåligt medan ledningen på samma arbetsplats tycker att det fungerar 

bra är av stor vikt för att lösa problemet. 

 

4.1.3 Hur informeras hantverkarna om tillbudsarbetet på 

den här arbetsplatsen? 

Vid varje intervjutillfälle ansåg nästan samtliga deltagare att arbets-

platserna kunde bli bättre på att informera sina anställda om de tillbud 

som inträffar och vad tillbudsarbetet leder till.  

11 av de intervjuade svarade att alla allvarligare händelser som inträffar 

tas upp snarast möjligt, antingen vid nästa fredagsmöte eller direkt 

samma dag.  Vid dessa möten diskuteras händelsen och vilka åtgärder 

man kan vidta för att den inte ska upprepas. Samtliga medverkande på 

mötet deltar i diskussionen och bidrar därigenom till säkerhetsarbetet. 

Ca hälften av alla deltagare i intervjuerna uppgav att alla tillbud som 

inträffar behandlas vid något möte under veckan. Detta sker främst un-

der morgonmötet eller fredagsmötet. 

10 av 36 deltagare ansåg att ledningen aldrig informerar om de tillbud 

som rapporteras in. Den information som eventuellt når hantverkarna 

sker genom att de samtalar med varandra om händelsen i arbetsboden 

vid arbetsdagens slut. 

Undantaget till detta är arbetsplats 5, där fyra av de sju intervjuade an-

såg att de fick information om tillbudsarbetet via skyddsronderna eller 

genom skyddsrondsprotokollet . Detta protokoll delas ut till alla an-

ställda på arbetsplatsen efter genomförd skyddsrond. Det är dock val-

fritt att läsa protokollet vilket innebär att hantverkarna bara tar del av 

informationen om de har tid eller intresse för det. 

Majoriteten av deltagarna i intervjuerna var eniga om att de händelser 

som rapporteras in behandlas vid ett tillfälle i veckan.  Detta är positivt 

eftersom det visar att information om tillbudsarbetet når ut till hant-

verkarna. Arbetet med att sprida informationen kan dock bli bättre ge-

nom att inte prioritera vilka rapporter som ska diskuteras utan att man 

faktiskt behandlar alla inkomna rapporter. 
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4.1.4 Har du någon gång rapporterat in ett tillbud? 

20 av de 36 intervjuade svarade att de aldrig har rapporterat in ett till-

bud någon gång under karriären. De främsta anledningarna var att de 

inte ansåg att händelsen var allvarligt nog att rapportera in och att den 

gamla attityden mot tillbudsrapportering finns kvar. 

 Följdfrågan som ställdes till de som har rapporterat in ett tillbud var, 

”hur tyckte du efterarbetet fungerande gällande respons, åtgärder etc.?” 

Av de som har rapporterat in tillbud ansåg enbart fem av 16 att efterar-

betet har fungerat bra, att de fick god respons och att åtgärder genom-

fördes för att förhindra att händelsen skulle upprepas. En av deltagarna 

från arbetsplats 5 uppgav att säkerhetsarbetet vid ett inrapporterat till-

bud hade fungerat bra. Direkt när händelsen inträffat gick arbets-

ledningen ut till platsen och diskuterade incidenten och vilka åtgärder 

som kunde vidtas. Resterande 11 ansåg att efterarbetet hade fungerat 

dåligt då de inte fick någon respons och inga åtgärder vidtogs på ar-

betsplatsen. En deltagare på arbetsplats 2 uppgav att han hade lämnat 

in ett tillbud några veckor tidigare.  Då ingen respons gavs valde per-

sonen i fråga att följa upp tillbudet men arbetsledningen påstod att ing-

en rapport hade lämnats in. Tre av 36 var osäkra på om det var ett till-

bud eller en olycka som de hade rapporterat in men de ansåg att efter-

arbetet varit dåligt. 

Den respons som majoriteten av hantverkarna önskar att få när de läm-

nar in en händelserapport är att någon kontaktar dem och förklarar att 

de fått in rapporten, vad som kommer att hända samt svara på eventu-

ella frågor.  

Då endast ett fåtal av JM:s anställda deltar i denna studie, skulle en mer 

övergripande analys av alla anställdas attityd till tillbudsrapportering 

behöva göras. Analysen kan motiveras av resultatet från intervjuerna 

där endast fem av 36 är positiv till den respons de fått på sin tillbuds-

rapportering. Om denna statistik motsvarar alla anställda på JM finns 

det mycket att förbättra gällande tillbudsrapportering. Alla anställda 

ska känna att tillbudsrapporteringen ska ge något resultat, vilket majo-

riteten av de som deltagit i denna studie ej har upplevt.  
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4.1.5 Har du någon gång varit med om ett tillbud men inte 

rapporterat in det? 

Av de 36 som intervjuats svarade 28 stycken att de någon gång varit 

med om ett tillbud utan att rapporterat in det. Till de som gav det sva-

ret ställdes följdfrågan ”vilket tillbud är vanligast att du ej rapporterat in 

och vilken är den vanligaste orsaken till att det inte skedde?”. 

Främsta händelsen som de flesta hade varit med om och inte rappor-

terat in är fall till samma nivå t.ex. halka eller ramla. Orsakerna till att de 

inte rapporterade in händelsen presenteras i Tabell 4.1. Varje deltagare 

hade möjlighet att ange flera orsaker till utebliven anmälan. 

Tabell 4.1 Orsaker till utebliven tillbudsrapport 

Anledning Antal 

Skam 3 

Definitionsfråga 3 

Dåligt rapporteringssystem 1 

Lathet 3 

Inget hände/inte så farligt 6 

Dålig information (Hur? Varför?) 5 

Ointresse från ledningen 1 

Dålig respons/inga åtgärder 1 

Inte lika vanligt förr/hårdare nu 4 

Tystades ner 1 

Stress/prioritering av arbete 3 

Bryr sig inte 1 

 

Ett fåtal av de intervjuade kunde inte uppge något specifikt tillfälle då 

de varit med om ett tillbud men inte rapporterat in det. De var dock 

säkra på att de någon gång varit med om en sådan händelse. 

De vanligaste orsakerna till att händelsen inte rapporterades är inget 

hände/inte så farligt, dålig information och inte lika vanligt förr/hårdare nu. 

Många av deltagarna menade att den främsta anledningen till att rap-

porten uteblev var för de ansåg att det egentligen inte hände något eller 
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att händelsen inte var så farlig. De förklarade att om det inte blev någon 

skadad vid incidenten är det inte värt att rapprotera in det. Några inter-

vjuade förklarade det även som att man tagit en medveten risk och att 

det på så vis är det ens eget fel om olyckan eller tillbudet inträffar. 

De som uppgav att orsaken var dålig information förklarade det med 

att de hade bristande kunskaper gällande syftet med att rapportera in 

mindre allvarliga händelser. De ansåg också att de saknade information 

om hur man gjorde en tillbudsanmälan och av den anledningen valt att 

inte rapportera in händelsen. 

Många av de som intervjuades var hantverkare som arbetat inom JM i 

många år. Några av de som arbetat där i minst 18 år anser att den 

främsta orsaken till att de inte rapporterar in tillbud när de inträffade är 

för att det var en annan attityd gentemot tillbud förr. De förklarade att 

när de var nya i branschen var det endast allvarligare olyckor som 

skulle rapporteras. Mindre skador eller tillbud som inträffade ansågs 

vara en del av arbetet och därför onödiga att rapportera in. Alla var 

eniga med att det är hårdare krav på tillbudsrapportering nu och att 

alla incidenter ska anmälas för att skapa en säkrare arbetsplats.  

Om hantverkarna anser att de har bristfällig information kring varför 

man ska rapportera in oönskade händelser eller hur man går till väga 

kan man åtgärda detta med att diskutera tillbud kontinuerligt.  Detta 

kan ske genom de rutinmässiga mötena eller genom utbildningar.  Ge-

nom en kontinuerlig behandling av tillbud samt ökad kunskap kan 

problemet med att tillämpa detta i praktiken underlättas.  Dessa åtgär-

der kan resultera i att fler rapporterar in de incidenter som sker och 

därmed förbättras även statistiken och säkerhetsarbetet. 

Påståendet med att attityden gentemot tillbudsrapportering var an-

norlunda förr kan stämma då det bara är de som jobbat länge hos JM 

som påpekat detta. Problemet med denna attityd kvarstår sedan tidi-

gare men med ökad förståelse kring tillbud kan det vara på väg att änd-

ras. För att motverka problemet kan man öka informationen till alla an-

ställda om tillbudsarbetet och betona vikten av att rapportera in tillbud. 
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4.1.6 Vad tror du är anledningen till att alla tillbud inte rap-

porteras in? 

Intervjudeltagarna gav flera anledningar av varför alla tillbud som sker 

inte rapporteras in. Några av de intervjuade angav flera anledningar, se 

Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Anledningar till utebliven tillbudsrapport 

Anledning Antal 

Lathet 5 

Stress/tidsbrist/prioritering av arbete 10 

Inget hände/inte så farligt 12 

Definitionsfråga 2 

Skam 6 

Mörka statistik/få dåligt rykte 5 

Dålig respons 4 

Inte lika vanligt förr/hårdare nu 3 

Dålig information (Hur? Varför?) 4 

Dålig attityd till tillbud 1 

Struntar i det/bryr sig inte 3 

Skjuter på det/glöms bort 4 

Pappersångest 4 

Krångligt system 2 

Är en del av branschen 1 

 

Precis som föregående fråga, är den vanligaste orsaken till utebliven 

tillbudsrapport att den inblandade inte anser att händelsen är ett tillbud 

eller att incidenten inte var allvarlig nog att anmäla.  Faktorer som 

stress/prioritering av arbete, skam och mörkning av statistik är även 

vanliga orsaker till varför man inte rapporterar in tillbud.   

Flera av deltagarna ansåg att arbetsledningen uppmanade hantver-

karna att prioritera arbetet istället för att anmäla tillbud. Orsaken till 

detta är för att arbetsplatsen inte ska överskrida tidsplanen för projek-

tet. De ansåg också att det känns onödig och tidskrävande att gå och 

rapportera till platskontoret varje gång något oönskat inträffar.  För att 

säkerhetsarbetet ska kunna fortgå och utvecklas på ett tillfredsställande 

sätt är det viktigt att alla ges tid att anmäla de händelser som inträffar. 
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En lösning på problemet kan vara att samtliga hantverkare bär med sig 

ett olycks- och tillbudsblock. När någon incident inträffar fyller man i 

rapporten direkt men lämnar in den vid slutet av arbetsdagen. Detta 

gör att arbetet enbart stannar upp i någon minut samtidigt som händel-

sen dokumenteras när den nyligen inträffat. 

Skam ansågs vara en av huvudfaktorerna till att man inte rapporterar in 

tillbud enligt deltagarna. De menar att vissa känner skam när man läm-

nar in en tillbudsrapport då de anser att rapporten visar att man har 

varit klumpig och orsakat en oönskad händelse. Det kunde också inne-

bära att andra medarbetare anser att man är en säkerhetsrisk och är 

därmed inte villiga att assistera vid vissa moment. Detta problem kan 

lösas genom att ledningen pratar mer om tillbud och att de uppmanar 

alla anställda att anmäla de oönskade händelser som sker. Om led-

ningen pratar mer om tillbud visar de för sina anställda att det är bra att 

rapportera samt att anmälaren inte anses vara en belastning. Detta gäl-

ler även synen medarbetare kan skapa om man ofta rapporterar in hän-

delser. Genom att öppet diskutera det som händer och hjälpa varandra 

med rapporterna, visar medarbetarna varandra att de inte anser att nå-

gon är en belastning enbart för att man rapporterar in tillbud. 

Fem stycken, varav en platschef, svarade att tillbud inte rapporteras in 

för att anställda inte ska få ett dåligt rykte eller att hela arbetsplatsen 

ska få dåligt anseende inom JM. Av denna anledning ansåg några del-

tagare att ledningen på arbetsplatsen inte valde att rapportera vidare 

anmälningar till JM centralt. På så vis mörkas olycksstatistiken på ar-

betsplatsen. 

 

4.1.7 Vad skulle man kunna göra för att få fler att rappor-

tera in tillbud? 

Flera intervjudeltagare ansåg att det var svårt att komma på förbätt-

ringsåtgärder. Av de 36 som intervjuats kunde sex stycken inte svara på 

frågan och därmed inte uppge någon förbättringsåtgärd. Av de sex var 

det två som tyckte att förändringar inte behövdes eftersom de anser att 

systemet fungerar bra.  De resterande 30 deltagarna hade olika förslag 

på förbättringsåtgärder, se Tabell 4.3.  
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Tabell 4.3 Förslag på förbättringsåtgärder 

Förslag Antal 

Bättre information (kurser, möten etc.) 16 

Prata mer om det 3 

Öka medvetenheten/bra att rapportera 3 

Stötta skyddsombud 2 

Bättre återkoppling 5 

Koll av åtgärder på skyddsrond 1 

Förstå definition 1 

Uppmuntra till rapportering 3 

Tjata/ligga på 3 

Person på heltid (tar hand om tillbud) 3 

Nykultur (mindre vanligt förr) 2 

Hjälpa varandra rapportera 1 

Anonymitet 1 

Bättre/enklare rapporteringssystem 6 

Mer engagemang från ledningen 6 

Mobilapplikation 2 

Dela ut tillbudsrapportsblock 1 

 

De förslag som majoriteten av de intervjuade nämnde var bättre informa-

tion, bättre återkoppling och bättre/enklare rapporteringssystem. Att förenkla 

inrapporteringssystemet kan vara svårt att genomföra eftersom det inte 

är JM som har utformat grunden till systemet. Systemet är främst upp-

rättat av Arbetsmiljöverket och det regleras av svensk lag. Problemet 

kan istället lösas genom att öka anställdas förståelse för hur systemet 

fungerar. Genom att ge ut bättre information, vilket majoriteten före-

slog som förbättringsåtgärd, ökar förståelsen för systemet och därige-

nom belyser man vikten av tillbudsrapportering. De som uppgav för-

slaget att få bättre information menade att de vill ha mer information 

och kunskaper om hur man rapporterar in oönskade händelser. De var 

inte heller säkra på varför man ska rapportera in små händelser som 

t.ex. att ramla, då det inte finns några särskilda åtgärder att vidta för att 

förebygga det. Genom att informera alla anställda hur viktigt det är för 

arbetsledningen att veta vad som händer på arbetsplatserna kan man 

öka deras förståelse och därmed deras vilja att anmäla tillbud. 
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De intervjuade som ansåg att en bättre återkoppling var ett sätt att mo-

tivera till fler anmälningar var främst de som själva hade varit med om 

ett tillbud men fått bristfällig respons. De menade att om man lämnar in 

en tillbudsrapport och blir kontaktad med ett bekräftande att ledningen 

fått in rapporten, blir man uppmuntrad att rapportera fler händelser. I 

dagsläget fungerar detta dåligt vilket innebär att de som lämnar in en 

tillbudsrapport inte anser att det inte ger något resultat. Genom att ge 

bättre respons på inlämnade anmälningar och informera om vilka åt-

gärder som genomförs, är det möjligt att ändra anställdas inställning till 

tillbudsarbetet. 

 

4.1.8 Övriga kommentarer 

En del saker som nämndes under intervjuerna saknade samband med 

frågan som ställdes. Det gav dock en bra bild över hantverkarnas och 

tjänstemännens upplevelse av tillbudsarbetet.  

Flera av de intervjuade tyckte att hantverksutbildningen var bra och 

informativ. De ansåg att det var ett mycket bra tillfälle att delge in-

formation till sina anställda, speciellt information som rörde arbets-

miljö. 

Olycks- och tillbudsrapporteringsblock har tidigare funnits på JM:s ar-

betsplatser. Det har då enbart funnits något enstaka block som ligger i 

arbetsbodarna men det har nyligen börjat komma ut fler block till varje 

arbetsplats. I och med detta uppmärksammas det mer att man ska rap-

portera och hur dessa rapporter ska skrivas. Dessa block ligger dock 

ännu främst kvar i bodarna. 

 

4.2 Utbildningsdag 

4.2.1 Hur definierar ni ett tillbud? 

Frågan gav ett enhälligt svar från deltagarna. Alla definierade ett till-

bud som, ”nära att hända en olycka, men inget sker” eller ”risk för olycka”. 

Dessa definitioner liknar beskrivningen av tillbud från Arbetsmiljö-

verket, ”ett tillbud är en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa 

eller olycksfall”.  
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Att deltagarna i diskussionen kunde definiera ett tillbud på liknande 

sätt som Arbetsmiljöverket är bra. Det viktiga är inte att kunna defini-

tionen ordagrant utan att man förstår innebörden av den. Svaret på frå-

gan var dock väntat då deltagarna hade gått igenom skillnaden mellan 

tillbud och olycka några timmar innan diskussionen. 

 

4.2.2 Vad tror ni är anledningen till att alla tillbud inte rap-

porteras in? 

Frågan diskuterades mer bland deltagarna än föregående fråga men de 

var ändå eniga angående några av de anledningar till varför så få till-

bud rapporteras in. 

Den anledning som majoriteten uppgav direkt var att hantverkarna an-

såg att det inte är ett tillbud om det inte blir någon personskada eller att 

händelsen som inträffar inte är allvarlig. 

Deltagarna var även eniga om att det är vanligt att den som råkar ut för 

ett tillbud känner skam över det som har inträffat. De ansåg även att 

genom att anmäla till platsledningen framkommer det att man tagit en 

onödig risk och varit klumpig. 

Flera deltagare kom även fram till att okunskap kring hur och varför 

man ska rapportera in tillbud leder till att anmälan uteblir. De menar 

att tillbudsrapporteringssystemet upplevs krångligt och att deras egen 

kunskap i systemet inte är tillräcklig. Det nämndes också att eftersom 

inrapporteringssystemet kan upplevas krångligt, undviker många att 

fylla i tillbudsrapporterna.  De uppgav även att det fanns ångest över 

pappersarbetet som ett tillbud leder till. Lathet ansågs också vara en 

bidragande faktor till varför många inte fyller i tillbudsrapporter. 
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4.2.3 Vad skulle man kunna göra för att få fler att rappor-

tera in tillbud? 

Deltagarna i diskussionen angav många konkreta förslag och några av 

dessa var flera grupper eniga om. 

Deltagarna ansåg att en av de viktigaste åtgärderna var att informera 

alla anställda om hur och varför man ska tillbudsrapportera. Om man 

informerar om vikten av att rapportera in alla oönskade händelser som 

sker kan det leda till fler anmälningar. Det är även viktigt att samtidigt 

informera hur man fyller i tillbudsrapporten och var man lämnar den. 

Deltagarna var eniga om att möten är ett bra tillfälle att informera sina 

anställa om tillbud och säkerhetsarbetet. De anser att JM borde arbeta 

vidare med att betona vikten av tillbud och ta upp det som en stående 

punkt på vissa möten. Aktuella möten är främst morgonmöten och fre-

dagsmöten då de samlar alla anställda på samma ställe.  

Deltagarna var även eniga om att ledningen ska ”tjata” på hantverkarna 

om att de ska lämna in tillbudsrapporter. Detta för att hantverkarna inte 

ska glömma bort att rapportera samt för att skapa en vana hos alla an-

ställda. 

Att informera och diskutera mer om hur och varför man ska rapportera 

in tillbud är en viktig åtgärd för att öka förståelsen till tillbudsarbetet.  

Gränsen mellan att informera och ”tjata” är dock fin. Tjatar man för 

mycket kan det resultera i att hantverkarna blir mer negativa mot till-

budsrapportering än vad de redan kan vara. Att informera om syftet 

kring tillbudsrapportering kan öka hantverkares förståelse varför det är 

viktigt att rapportera in oönskade händelser och hur man gör.  Infor-

mation är dock viktigt då många hantverkare inte har kunskap om var-

för man ska rapportera in tillbud. Många tror även att inrapporterings-

systemet är krångligare än vad det egentligen är. 
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4.3 Möten 

4.3.1 Morgonmöte 

Morgonmöte eller daglig beredningen används främst till att delge 

hantverkarna information om vad som ska göras under arbetsdagen 

samt svara på eventuella frågor som hantverkarna har. Arbetsledarna 

har även möjlighet att informera om de händelser som har skett och 

påminna hantverkarna om att rapportera alla tillbud och olyckor.  

Morgonmötet medverkades vid på arbetsplats 1 och 2. Det som togs 

upp var vilka moment som skulle utföras samma dag samt vilka åtgär-

der som skulle vidtas åt de problem som hade uppstått föregående ar-

betsdag. Ingenting gällande tillbud nämndes på respektive arbetsplats. 

Att tillbud inte nämndes på mötet beror främst på att mötet ska hållas 

på max sju minuter och huvudfrågan som ska diskuteras är dagens ar-

bete. Det finns inte heller någon rutin för att behandla tillbud vid mor-

gonmötet. Morgonmötet är ett bra tillfälle att påminna alla anställda om 

tillbudsrapportering och genom daglig upprepning kommer de an-

ställda få en rutin kring tillbud och dess inrapportering. 

 

4.3.2 Fredagsmöte 

Liksom på den dagliga beredningen är fredagsmöten ett tillfälle för 

ledningen på arbetsplatsen att informera och påminna hantverkarna 

om vikten av tillbudsrapportering. Detta gjordes inte på de besökta ar-

betsplatserna utan mötet användes som en kontroll av att tillbuds-

rapporterna tas om hand. Enligt de som intervjuades brukar allvarli-

gare händelser tas upp och diskuteras på mötet och alla får då vara med 

i förbättringsarbetet. 

Deltagande på ett fredagsmöte gjordes enbart på arbetsplats 2. När 

punkten arbetsmiljö togs upp nämndes tillbud. Det som behandlades 

gällde ett tillbud som inträffat föregående vecka och diskussionen 

gällde bara om tillbudsrapporten hade skickats in till JM centralt eller 

ej. Liksom vid morgonmötet är fredagsmötet ett bra tillfälle att påminna 

de anställda om tillbudsrapportering. Till skillnad från morgonmötet 

har fredagsmötet en dagordning där tillbud är en stående punkt. Att 
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tillbud inte diskuteras i större utsträckning än det gör för att arbetet 

kring tillbud inte prioriteras. 
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5 Diskussion & Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka JM:s hantverkares och tjäns-

temäns attityd och inställning mot tillbud och tillbudsrapportering. 

Studien syftade även till att hitta lösningar på hur JM ska kunna öka 

tillbudsrapporteringen. 

I studien framkom det att alla deltagare i intervjustudien hade en posi-

tiv attityd mot tillbudsrapportering men majoriteten av dem ansåg att 

arbetet med detta behöver förbättras. 

Ett problem som existerar idag är att bara ca hälften av alla anställda 

kan definiera vad ett tillbud är. Resterande hade svårt med definitionen 

och kunde inte skilja mellan ett tillbud och en olycka. Om de anställda 

inte vet när en situation är ett tillbud eller inte, så vet de heller inte om 

de ska rapportera in händelsen. Genom att informera alla anställda om 

vad ett tillbud är och undervisa om vad skillnaden mellan ett tillbud 

och en olycka är, kan man få alla anställda att bättre förstå när en hän-

delse ska rapporteras in. En ökad förståelse för vad ett tillbud är kan 

öka inrapporteringen och därmed förbättra säkerhetsarbetet på arbets-

platserna. 

Den främsta orsaken till varför antalet inrapporterade tillbud är lågt är 

för att de anställda har en felaktig attityd mot det. Många väljer att inte 

rapportera in incidenter eftersom de inte anser att det som inträffade 

inte var allvarligt eller att händelsen inte ledde till att någon person-

skada uppkom. Detta problem kan återkopplas till problemet med att 

de anställda har svårt att definiera vad ett tillbud är men även till pro-

blemet att tidigare generationer har en annan syn mot tillbud. Denna 

syn finns dock kvar hos den äldre generationen i branschen. Problemet 

kan åtgärdas genom bättre information och fortsatt utbildning inom 

tillbud till alla anställda. 

Det framkom även av studien att många hantverkare inte förstår syftet 

med att rapportera in tillbud. Många visste dessutom inte hur man 

skulle gå till väga när en rapport skulle skrivas. Det är viktigt för ar-

betsgivaren att poängtera vad syftet med tillbudsrapporterna är och att 

rapporterna inte bara arkiveras. Alla anställda behöver förstå att syftet 

är att kartlägga de moment och områden där förbättrande insatser be-
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höver vidtas för att arbetsmiljön på arbetsplatsen ska kunna förbättras. 

Det är dessutom viktigt att alla anställda ser vilka åtgärder som genom-

förs för att öka motiveringen till tillbudsrapportering. Då alla åtgärder 

som genomförs inte är synliga, behöver man informera alla medarbe-

tare vilka åtgärder som vidtagits för respektive tillbudsrapport. De an-

ställda måste även vara säkra på hur de ska fylla i en rapport om något 

inträffar. Detta kan lösas genom att utbilda alla anställda i hur rappor-

ten fylls i samt att det finns någon på arbetsplatsen som kan hjälpa 

andra med rapporten t.ex. skyddsombudet. 

Många hantverkare och tjänstemän påstod att de tillbud som inträffar 

brukar tas upp på fredagsmötena och ett deltagande på ett fredagsmöte 

bevisar detta. Det var dock inte mycket som nämndes om det tillbud 

som inträffat och enligt de anställda brukar tillbud bara diskuteras när 

något allvarligare har inträffat. Eftersom möten är ett tillfälle då hela 

arbetsplatsen är samlad är det ett bra tillfälle att delge information till 

alla samtidigt. Det är därför ett bra tillfälle att informera alla om tillbud 

och visa hur man går till väga när en incident inträffar. Det är inte bara 

under fredagsmöten man kan göra detta utan även morgonmötena är 

ett bra tillfälle för att behandla tillbud. Genom att informera på mor-

gonmötena får alla anställda en upprepning varje morgon vilket i sin 

tur kan leda till att tillbudsrapportering blir en vana hos de anställda. 

 

5.1 Slutsats 

Den frågeställning som studien avser att svara på är, ”hur kan man öka 

tillbudsrapporteringen inom JM?”. 

Det är tydligt att tillbudsarbetet behöver förbättras på JM och lösning-

arna till detta är många. För att lyckas med detta bör man initiera med 

små ändringar som snabbt går att införa t.ex. tillbudsblock till alla an-

ställda. Även små förändringar kan ge en markant ökning av inrap-

porterade tillbud. Att förbättra tillbudsrapporteringen är dock ett lång-

siktigt och tidskrävande arbete men om alla anställda är villiga att ta åt 

sig information och ändra sina vanor kan processen underlättas. 
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5.2 Rekommendationer 

För att ingen anställd ska skjuta upp eller glömma att anmäla tillbud 

föreslås att samliga av JM:s anställda som arbetar ute på byggarbets-

platserna alltid ska bära med sig ett olycks- och tillbudsblock.  Alla 

händelser kan då skrivas ner direkt vid inträffandet och lämnas in vid 

slutet av arbetsdagen. Inlämningen av tillbudsrapporter kan under-

lättas genom att alla rapporter lämnas in i en låda i arbetsboden. Lådan 

ska tömmas regelbundet av berörd personal. 

Eftersom många av de intervjuade anser att den hantverksutbildning 

JM har genomfört, har varit mycket informativ borde JM fortsätta med 

denna. De borde även öka informationen om tillbud på utbildnings-

dagen om arbetsmiljö. 

Flera av de intervjuade menade att tillbud tas upp på fredagsmöten 

men främst bara om något allvarligt har hänt. Tillbud bör betonas mer 

under punkten arbetsmiljö på fredagsmötena oavsett om något har in-

träffat eller ej. För att anställda kontinuerligt ska påminnas om tillbuds-

arbetet bör tillbud även behandlas på morgonmötena. 

För att motivera anställda och JM:s arbetsplatser till att lämna in till-

budsrapporter kan man införa en belöning till den arbetsplats som 

lämnar in och åtgärdar mest rapporter varje period.  De anställda kan 

enskilt motiveras till en förbättrad attityd och hantering av tillbud ge-

nom att JM slumpmässigt belönar några av de som rapporterat in inci-

denter varje period.  

För att alla anställda ska arbeta med samma definition av ett tillbud kan 

JM ta fram en egen definition som alla anställda ska kunna förstå och 

tillämpa praktiskt. För att tydliggöra vad ett tillbud är kan definitionen 

kompletteras med fallexempel. 

”Ditt förhållningssätt till arbetsmiljö smittar av sig. 

Bryr du dig om andras hälsa och säkerhet, så kommer de att bry sig om dig” 

Lars-Erik Svensson, JM AB 
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5.3 Förslag på fortsatta studier 

Under studiens genomförande har flera intressanta frågeställningar 

framkommit som inte kunnat undersökas inom examensarbetets ramar. 

Några av dessa är intressanta att undersöka vidare. 

Under intervjuerna framkom det att de som har jobbat inom JM och 

byggbranschen under en längre tid har en annan syn på tillbud och 

dess rapportering än de som är nya i branschen. En undersökning 

skulle kunna göras för att utreda vilka åldersgrupper som är bäst re-

spektive sämst på olycks- och tillbudsrapportering. Undersökningen 

skulle kunna presentera lösningar till vad JM kan göra för att jämna ut 

den eventuella klyfta som finns mellan åldersgrupperna. 

Då denna rapport enbart behandlar fem av JM:s arbetsplatser och 36 

anställda representerar den enbart en bråkdel av JM:s koncern. Då en-

bart hälften av deltagarna kunde definiera ett tillbud kan det vara in-

tressant att undersöka om detta motsvarar kunskaperna för alla an-

ställda inom JM. Detta är intressant då kunskapen om tillbud och dess 

rapportering styr utvecklingen av säkerheten på arbetsplatsen. Fortsatta 

studier bör behandla fler av JM:s arbetsplatser och regioner för att pre-

sentera en sammanställning av hela JM Sverige. 

Studien skulle kunna utvecklas genom att inkludera underentrepre-

nörer då mörkertalet med inrapporterade händelser kan vara stort 

bland dessa. 

Eftersom syftet med denna rapport är att ge konkreta rekommenda-

tioner till JM hur de kan öka sin tillbudsrapportering skulle det vara 

intressant att följa upp denna studie. Detta för att se om några av de 

föreslagna rekommendationerna har genomförts och vad det har re-

sulterat i. 
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B1.1 

 

7 Bilagor 

Bilaga 1 - Tillbudsrapport 

 
Bild 1: Tillbudsrapport inom JM



 

 

B2.1 

 

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

1. Hur definierar du ett tillbud? 

2. Hur fungerar tillbudsrapporteringen på den här arbetsplatsen? 

3. Hur informeras hantverkarna om tillbudsarbetet på den här ar-

betsplatsen? 

4. Har du någon gång rapporterat in ett tillbud? 

a. Om JA: Hur tyckte du efterarbetet fungerande gällande re-

spons, åtgärder etc.? 

5. Har du någon gång varit med om ett tillbud men inte rapporte-

rat in det? 

a. Om JA: Vilket tillbud är vanligast att du ej rapporterat in 

och vilken är den vanligaste orsaken till att det inte sked-

de? 

6. Vad tror du är anledningen till att alla tillbud inte rapporteras 

in? 

7. Vad skulle man kunna göra för att få fler att rapportera in till-

bud? 

 

Fråga 1, 6 och 7 var de frågor som ställdes under utbildningsdagen med 

syfte att deltagarna skulle diskutera fram svaren i smågrupper. 
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Bilaga 3 - Brev till platschef 

 

Hej, 

Jag heter Robin Laine och läser sista året på byggingenjörsprogrammet 

vid Uppsala Universitet. Som en del av min examen ska jag skriva ett 

examensarbete tillsammans med ett företag och detta ska jag göra med 

JM. Arbete kommer att handla om hur man kan öka tillbudsrapporte-

ringen inom JM och för att få in information till det planerar jag att in-

tervjua hantverkare och tjänstemän ute på JM:s byggarbetsplatser. 

 Jag önskar därmed att få besöka er arbetsplats och intervjua era hant-

verkare och se hur det fungerar ute hos er. 

Jag vet inte om ni har blivit kontaktad av någon på JM angående detta 

men om ni har frågor så kan ni höra av er till mig eller till Jonny 

Änges/Karin Westin. 

Jag planerar att intervjua platschef, skyddsombud samt 8 hantverkare 

på er arbetsplats och jag beräknar att intervjuerna tar ca 10 minuter per 

intervju då jag bara har 6 frågor plus eventuella följdfrågor som kan 

dyka upp.  

De frågor jag planerar att ställa är:  

1. Hur definierar du ett tillbud? 

2. Hur fungerar tillbudsrapporteringen på den här arbetsplatsen? 

3. Hur informeras hantverkarna om tillbudsarbetet på den här ar-

betsplatsen? 

4. Har du någon gång rapporterat in ett tillbud? 

5. Har du någon gång varit med om ett tillbud men ej rapporterat 

in det? 

6. Vad tror du är anledningen till att alla tillbud inte rapporteras 

in? 

7. Vad skulle man kunna göra för att få fler att rapportera in till-

bud? 
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 Samtliga intervjuer kommer att vara anonyma. 

Önskvärd vecka för mig att besöka er är vecka X, men om det inte pas-

sar er så kan vi komma överens om någon annan vecka. Om ni tar emot 

mig så kan jag komma direkt på morgonen så jag kan presentera mig på 

morgonmötet så alla vet vem jag är och vad jag gör där. 

Ni kan kontakta mig för besked på denna mail eller på tel. XXXX 

Hälsningar 

Robin Laine 

 

 

 

 


