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Fšrord
Inom projektet "Enkla-hanteringen Ð dokumenterar olycksfallsproblemet, ger
fšretaget underlag till handlingsplaner och mšjligheter att utvŠrdera ŒtgŠrder"
har syftet varit att genom metodutveckling Œstadkomma effektivare sŠtt att
hantera olycksfallsproblemet inom fšretag och andra verksamheter.
FormulŠrskonstruktion, datainsamling, bearbetning, analys och Œterrapportering har till helt švervŠgande del genomfšrts av Elisabeth •berg. Projektledarna Tomas Backstršm och Marianne Dššs har fšrutom under planering samt utveckling av blankett och sammanstŠllningar, haft sin roll i bakgrunden. Projektet har utfšrts i samarbete med Arvid LindŽn vid Arbetarskyddsstyrelsens Informationssystem om arbetsskador (ISA). Fšr finansieringen har Arbetsmiljšfonden/RŒdet fšr arbetslivsforskning stŒtt.
Forskargruppen Šr mycket tacksam fšr de deltagande fšretagens insats i
Enkla-projektet. Trots att stora organisationsfšrŠndringar pŒgŒtt under perioden pŒ alla hŒll, har de šverenskomna Œtagandena i projektet fullfšljts.
Samarbetet har gett oss mŒnga lŠrorika erfarenheter och utan tvekan bidragit
med kunskaper, som finns i denna rapports beskrivning av Enkla-hanteringen. Den arbetsinsats man lagt ner pŒ projektet har gagnat forskningen
och fšrhoppningsvis Šven varit kostnadseffektiv fšr fšretagen sjŠlva.
Stockholm i januari 1998

Elisabeth •berg

Tomas Backstršm

Marianne Dššs
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Sammanfattning
…ka sŠkerheten med hjŠlp av olycksfallÐ ett verktyg fšr informationshantering
och dess tillkomst. •berg E, Backstršm T, Dššs M. Arbetslivsrapport 1998:1.
Arbetslivsinstitutet, Enheten fšr Arbetsorganisation, Solna.
I projektet har den sÊk Enkla-hanteringen utvecklats Ð en metod fšr att
hantera information om olycksfall, tillbud och andra felhŠndelser. Med Enkla
kan man utreda hŠndelser och finna dess orsaker, dokumentera och analysera riskerna, ge ansvariga underlag till beslut om fšrbŠttringar och handlingsplaner och man kan utvŠrdera effekten av insatta ŒtgŠrder. Enklahanteringen Šr ett verktyg i fšretagets internkontroll.
Rapporten Šr uppdelad i tvŒ delar. I den fšrsta finns allt man behšver fšr
att bšrja anvŠnda Enkla-hanteringen pŒ sitt fšretag. HŠr finns en utredningsblankett (som man kan kopiera), anvisningar till ansvariga, kodfšrteckningar till analysen, fšrslag pŒ olika sammanstŠllningar fšr olika
ŠndamŒl och fšrslag pŒ arbetsprocedurer.
Den andra delen av rapporten behandlar sjŠlva forskningsprojektet, som
utvecklat Enkla-hanteringen. Syftet var att skapa ett enkelt verktyg fšr
insamling och anvŠndning av information efter intrŠffade olycksfall, information avsedd fšr olika befattningshavare i ett fšretags beslutshierarki.
I studien ingick tre fšretag frŒn skilda branscher Ð ett sŒgverk, ett byggnadsfšretag och ett sjukhus. Efter kartlŠggning av fšretagens informationsbehov medelst intervjuer med nyckelpersoner i beslutshierarkin, pršvades utredningar med hjŠlp av en blankett fšr olycksfall och tillbud under ca
ett Œrs tid vid de tre fšretagen. Efter provperioderna fšljde ytterligare en intervjuomgŒng med samma personer, dels fšr att inhŠmta deras uppfattning om
och erfarenheter frŒn utredningarna med hjŠlp av Enkla, dels fšr att ge feedback till fšretagen.
De viktigaste lŠrdomarna frŒn Enkla-projektet efter samarbetet med medverkande fšretag Šr av tvŒ slag. Fšr det fšrsta har vi sett att Enklas grundidŽ
kan fungera i verkligheten, dvs att man med hjŠlp av en enkel utredningsblankett kan samla in mer ŒtgŠrdsinriktad information Šn den som fŒs frŒn
arbetsskadeanmŠlan, och att denna information kan sammanstŠllas pŒ ett
sŒdant sŠtt att personalkategorier pŒ olika nivŒer i fšretaget anser den som
anvŠndbar i det fšrebyggande arbetet. Fšr det andra har vi fŒtt flera idŽer till
fšrbŠttringar av den preliminŠra version av Enkla-hanteringen, som fšretagen
provade. Dessa idŽer finns redovisade i fšreliggande rapport.
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Summary
Increasing safety through accidents Ñ on a tool for information management
and how it was developed. •berg E, Backstršm T, Dššs M. Worklife Report
1998:1 (in Swedish). Dept of Work Organisation Research, National Institute
for Working Life, Solna, Sweden.
The project effected the development of the so-called "Enkla" management tool
Ñ a method for handling information about accidents, near-accidents, and
other undesired/deviant events. Enkla is used to investigate and find the
causes of such events, document and analyze risks, and provide persons responsible with a basis on which to make decisions on improvements and
implement action plans. It can also be employed to evaluate the effects of
measures taken. Enkla is one of the tools available to organizations/companies for internal control. The aim of the research project, within which
Enkla was developed, was to create a simple tool for the gathering and use of
information after an accident had occurred Ñ information intended for various
actors within a company's decision hierarchy.
The report is divided into two parts. The first contains everything needed to
start using Enkla information management within a company: an investigation form (that can be copied), instructions to persons in charge, a list of codes
to be used for analysis, proposals for various data-compilations for different
purposes, and suggestions for work procedures.
The second part of the report treats the research project and the
development of Enkla. The study encompassed three organizations from different sectors Ñ a sawmill, a construction company, and a hospital. After
surveying the information needs of each organization by means of interviews
with key persons in its decision hierarchy, trial investigations were conducted
over a period of around one year at each of the three companies using a
special accident and near-accident investigation form. The trial periods were
followed by a further round of interviews with the same persons, both to receive their views and experiences with regard to the Enkla-aided investigations, and to supply feedback to the organizations.
The most important lessons learned from the Enkla project following collaboration with the participating organizations were of two kinds. First, we
have seen that the basic idea underlying Enkla can work in practice; i.e. that
a simple investigation form can be employed to gather more action-oriented information than that obtained from an occupational-injury report, and that this
information can be synthesized in such a manner that groups of personnel at
different levels in an organization can see what is utilizable in terms of
prevention. Second, we have obtained many ideas for improving the provisional version of Enkla that was tested in these organizations. These ideas are
described and discussed in the current report.
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De flesta personskador i arbetet orsakas av olycksfall. •rligen inrapporteras
ca 75 000 arbetsolycksfall (30 000 med sjukdagar), varav 6Ê500 sŠrskilt allvarliga (Andersson 1997, Arbetarskyddsstyrelsen & Statistiska CentralbyrŒn
1997). Intentionerna i Arbetsmiljšlagen (Arbetarskyddsstyrelsen 1997) och
fšreskriften om internkontroll (Arbetarskyddsstyrelsen 1996) kontrasterar mot
hur mŒnga fšretag hanterar olycksfallsproblematiken. •terkopplingen av information sker sŠllan pŒ sŒ sŠtt att fšretagen kan anvŠnda den i fšrebyggande
syfte. Utformningen av den obligatoriska blanketten fšr arbetsskadeanmŠlan
ger inte tillrŠckligt stšd fšr detta. Den bidrar i huvudsak till sammanstŠllningar om skadad kroppsdel och skadans art, medan inga fšrberedda klassificeringar finns fšr ur preventiv synpunkt mer vŠrdefull information ršrande
arbetsaktiviteter och ŒtgŠrder.
Ett fšretag, som Šr angelŠget att minska olycksfallen, behšver verktyg fšr
att djupare trŠnga in i sitt olycksfallsproblem. Fšr att bidra till mer effektiv
hantering av problemet krŠvs utveckling av verktyg fšr Œterfšring av information frŒn intrŠffade olycksfall till fšretagets beslutsprocesser.
I detta projekt utvecklades den sÊk Enkla-hanteringen, ett tillvŠgagŒngssŠtt
eller en procedur som dokumenterar olycksfallsproblemet, ger fšretaget
underlag till handlingsplaner och mšjlighet att utvŠrdera effekten av insatta
ŒtgŠrder. Avsikten var att Œstadkomma en enkel hantering fšr att samla in och
sammanstŠlla information om intrŠffade olycksfall. SammanstŠllningarna
skulle uppfylla de skilda behov av information om olycksfallsproblemet som
olika beslutsfattare pŒ ett fšretag har, nŠr de exempelvis ska tilldela resurser,
gšra prioriteringar, upprŠtta handlingsplaner, utvŠrdera insatta ŒtgŠrder,
besluta om eller konkret genomfšra fšrŠndringar i produktionssystemet
(Backstršm T, Dššs M 1992).
I fšreliggande rapport avrapporteras Enkla-projektet. Rapporten bestŒr av
tvŒ delar:
ä Fšrsta delen riktar sig framfšr allt till praktiker och framtida utredare av

olycksfall. Den beskriver projektets slutprodukt, dvs blankett fšr inhŠmtande av data, praktiska rŒd dŠrvidlag samt sammanstŠllningar fšr presentation av dessa data fšr olika hierarkiska nivŒer.
ä I andra delen beskrivs forskningsprojektet, som utvecklat Enkla: bak-

grund, arbetsgŒng, metoder och empiri. Avslutningsvis redovisas erfarenheter frŒn proven med Enkla-hanteringen pŒ ett sŒgverk, ett byggnadsfšretag och ett sjukhus.

7

Del 1. HANTERA OLYCKSFALLSRISKER MED ENKLA
Enkla-hanteringen bestŒr av tre delar:
ä utredningsblanketten
ä sammanstŠllningar
ä arbetsproceduren
IntrŠffade olycksfall utreds med hjŠlp av blanketten, vars uppgifter kodas
och bearbetas manuellt eller matas in i nŒgot av de tvŒ datasystem som i
dagslŠget Šr fšrberedda fšr Enkla. Datauttag och sammanstŠllningar gšrs
sedan vid lŠmpliga tillfŠllen. Utvecklingen av datasystemen, Lisa och MiA
(Miljšdata 1997; InfoService Sweden AB 1997) och anpassning till Enkla har
skett successivt under projektet och pŒgŒr fortlšpande.1
Utredningsblanketten
Enkla-blanketten Šr fšrberedd fšr sammanstŠllningar av information om hŠndelsefšrlopp och olycksfallsorsaker. Den utgšr ett komplement till den obligatoriska arbetsskadeanmŠlan. Fšr att underlŠtta fšr ovana utredare innehŒller
blanketten mycket vŠgledande och idŽgivande text och checklistor. TvŒ versioner anvŠndes pŒ fšrsšk i medverkande fšretag. En frŒga skiljer dem Œt. En
tredje mer komplett, men opršvad utredningsblankett, har utarbetats senare.
Den innehŒller Šven uppgifter erforderliga fšr att gšra en fullstŠndig ifyllnad
av den obligatoriska arbetsskadeanmŠlan. Vilken Enkla-blankett man vŠljer
att anvŠnda Šr en smaksak, delvis styrt av hur man uppfattar att de passar in
med fšretagets švriga utredningsblanketter och rutiner samt befintligt datasystem fšr arbetsskador.
Blankett 1: Komplement till arbetsskadeanmŠlan och avsedd fšr fšretag,
vilka anvŠnder informationssystemet Lisa, dŠr vissa uppgifter
redan finns (se bilaga 1).
Blankett 2: Komplement till arbetsskadeanmŠlan fšr dem som inte anvŠnder
informationssystemet Lisa (se sid 10-11).
Blankett 3: Samlar Šven in den information om olycksfallet, som behšvs fšr
att med Enkla-utredningen som utgŒngspunkt fylla i den obligatoriska arbetsskadeanmŠlan (se bilaga 2).
Antingen utreder man sŒledes olycksfallen med hjŠlp av Blankett 3 och fšr
dŠrefter šver information till den obligatoriska arbetsskadeanmŠlningsblankett
som ska insŠndas till FšrsŠkringskassan, eller sŒ fyller man pŒ vanligt vis i
den obligatoriska blanketten och kompletterar den med nŒgon av Enklablanketterna 1 eller 2. Den frŒga som skiljer blankett 1 och 2 Œt Šr FrŒga 2 pŒ
Blankett 2 Ð HŠndelsen som gav skadan (se sid 10). Om man anvŠnder Lisa-

1 FramhŒllas bšr dock att datasystemen Šr frŒn forskningsprojektet fristŒende produkter.
Innebšrden av detta Šr att den intresserade anvŠndaren sjŠlv, i kontakt med resp
systemleverantšr, har att avgšra systemens kvalitet samt fšr och nackdelar i fšrhŒllande till
varandra.
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systemet ingŒr redan denna klassificering bland de fšrberedda inmatningsprotokollen.
Som stšd till Enklas blanketter finns anvisningar, som blÊa kan leda utredaren in pŒ nya tankebanor (anvisningar fšr blankett 2: se sid 12-13, fšr
blankett 1: se bilaga 3 och fšr blankett 3: se bilaga 4).
Utredningsarbetet
Utredning av olycksfall och tillbud kan gŒ till pŒ mŒnga olika sŠtt. Extremerna
kan beskrivas enligt fšljande. DŠremellan kan olika tŠnkbara kombinationer
rymmas.
ä

Utredningen sker pŒ arbetsplatsen, gŠrna i nŠrvaro av den skadade och
nŠrmaste chef. Kompletteringar och kontroll sker sedan centralt.

ä

Utredningen utfšrs av en fast utredare eller utredningsgrupp, som utreder
alla olycksfall pŒ fšretaget.

PŒ fšretag dŠr olycksfallsutredningar inte alltid lett fšrbŠttringar, kan det
finnas ett motstŒnd mot att genomfšra noggrannare utredningar. DŒ kan det
vara bra om en fast utredare eller utredningsgrupp genomfšr eller stšdjer
utredningarna pŒ arbetsplatsen. NŠr arbetstagare och lŠgre chefer bšrjar inse
de mšjligheter till utveckling, som en Enkla-utredning innebŠr, kan de sjŠlva
ta šver allt stšrre del av ansvaret fšr utredandet. PŒ sikt kan mŒlsŠttningen
vara att en fast utredare eller utredningsgrupp bara anvŠnds vid allvarligare
olycksfall eller mer komplicerade felhŠndelser.
Administration av blanketten
Fšr att anvŠndbara sammanstŠllningar av den via Enkla-rapporteringen insamlade informationen skall kunna gšras, krŠvs att uppgifterna kodas pŒ ett
fšr fšretaget meningsfullt sŠtt. De flesta av frŒgorna Šr redan fšrkodade pŒ
blanketten. Fšr de šppna frŒgorna finns kodnycklar. Kodfšrteckning 1
(bilagaÊ5) innehŒller grundkoder, vilka huvudsakligen baserar sig pŒ kodningen i det nationella olycksfallsregistret: Informationssystemet fšr arbetsskador (ISA). Dessa generella koder Šr anvŠndbara fšr flertalet fšretag inom
skilda branscher (tÊex produktions- och byggnadsindustri), men med tiden
kan man pŒ fšretaget utveckla egna mer specifika koder, vilket fšrbŠttrar
sammanstŠllningarna. Fšr andra verksamheter Šr de inte tillŠmpliga i denna
utformning utan bšr redan frŒn bšrjan anpassas till den bransch det gŠller
och dŒ sŒ nŠra grundkodningens uppbyggnad som mšjligt. Ett exempel pŒ en
sŒdan anpassning framgŒr av kodfšrteckning 2 (bilaga 6), som Šr avsedd fšr
sjukhusverksamhet.
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Handledning till Enklas olycksfallshantering (blankett 2)

Anvisningar till utredaren av olycksfall och tillbud
(Siffrorna hŠnvisar till frŒgenummer pŒ Enkla-blanketten)
ä 1. Vilka uppgifter ska finnas under" ArbetsstŠlle" respektive "Avdelning"
Uppgifterna Šr till fšr att ange var olyckan intrŠffade. DŠr ska stŒ de
namn pŒ delar av fšretaget ni brukar anvŠnda eller vill anvŠnda, nŠr
ni internt presenterar statistik och kostnader fšr olycksfallen.
ä 4. Undvik att svara "tŠnkte sig inte fšr", "slarv" osv.
Det fšrsta mŒnga kommer att tŠnka pŒ Šr att den skadade gjort fel
eller slarvat. Fastnar man dŠr och inte tŠnker lŠngre, blir det svŒrt att
fšrebygga liknande hŠndelser. MŠnniskor kommer alltid att gšra fel
och slarva, vad man Šn sŠger till dem. Det finns nŠstan alltid andra
avvikelser bakom, som Šr viktigare nŠr man skall fundera pŒ ŒtgŠrder.
ä 4, 6, 7. LŠs igenom frŒgornas exempel pŒ svarsfšrslag Ð fšr att fŒ idŽer
till orsaker man inte tŠnkt pŒ i fšrsta hand.
Det Šr viktigt att fundera bakŒt i tiden och att gŒ pŒ djupet. Olyckor
har mŒnga orsaker och som utredare ska man fšrsška finna sŒ mŒnga
pŒverkande faktorer som mšjligt. Ju fler man hittar desto fler mšjliga
ŒtgŠrder finns det. Exemplen tŠcker inte allt, men Šr bra att utgŒ ifrŒn.
ä 6, 7. Skriv en fšrklaring
i de fall dŒ fšreslagna exempel inte passar fšr det aktuella olycksfallet
och du tvingas vŠlja "Annat".
ä 7. Undvik att bara kryssa i "Information", bygg ŒtgŠrderna pŒ orsakerna
Fšrsšk komma fram till mŒnga ŒtgŠrdsfšrslag. Tekniska fšrbŠttringar Šr
mer varaktiga Šn instruktioner. •tgŠrder som gŠller hela fšretaget Šr
ofta bra. De kan fšrebygga mŒnga olycksfall. Klargšr vems ansvar det
Šr att genomfšra och fšlja upp fšreslagna ŒtgŠrder och ange en tidpunkt nŠr det skall vara fŠrdigt.
ä 8. Bedšmning av hŠndelsens tŠnkbara allvarlighet/farlighet.
TŠnk pŒ mšjliga konsekvenser och sannolikheten fšr att nŒgot liknande
skall hŠnda igen.
FŒr kopieras
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Handledning till Enklas olycksfallshantering (forts.)

Administrativ komplettering av blanketten
(Siffrorna hŠnvisar till frŒgenummer pŒ Enkla-blanketten)
NŒgra uppgifter pŒ blanketten skšts ofta bŠttre centralt och fylls dŠrfšr
inte i av utredaren.
ä

3a, b, c, d, 4. Kodning.
Fšr att sammanstŠllningar av den insamlade informationen skall kunna
gšras, krŠvs att uppgifterna kodas. I rapporten "…ka sŠkerheten med
hjŠlp av olycksfall", bilaga 5 och 6, Œterfinns kodningslistor.

ä

5. Kostnaden fšr olycksfallet.
Datorsystem finns, som skšter utrŠkningen av kostnader (tÊex Informationssystemet Lisa). UtifrŒn svaren pŒ frŒga 5 kan man rŠkna ut kostnaden, om man kŠnner till timkostnaden och fšrsŠkringssystemet. Man
anger storleken pŒ nŒgra konstanter (beroende pŒ lšnelŠge och fšrsŠkringssystem) och matar in uppgifterna frŒn punkt 5 pŒ blanketten.
Komplettera och sammanstŠll de berŠknade kostnaderna fšr olycksfallet.

ä

8. Bedšmning av hŠndelsens tŠnkbara allvarlighet/farlighet.
Skyddsingenjšr eller motsvarande kan i dialog med utredaren revidera
bedšmningen.

ä

SammanstŠll, sprid och anvŠnd kunskapen om riskerna! •terrapportera
till dem som varit med och gjort olycksfallsutredningen och berŠtta om
ŒtgŠrderna ni genomfšrt! De behšver veta att deras utredning gjort
nytta.
FŒr kopieras

Utformning och innehŒll av sammanstŠllningar av olycksfall
SammanstŠllningarna ger exempel pŒ hur olycksfallsdata kan sammanstŠllas
och presenteras pŒ ett lŠttfattligt och šverskŒdligt sŠtt. Det stŒr varje fšretag
fritt att vŠlja de sammanstŠllningar, som man finner av intresse. Mšjligheten
att gšra andra uppdelningar av sina data fšr att fŒ en bŠttre anpassning till
den egna verksamheten finns Šven. Fšr smŒ fšretag och/eller fšretag med fŒ
olycksfall Šr det av mindre intresse med statistiska sammanstŠllningar. De
har stšrre nytta av korta sammanfattningar av enskilda olycksfall.
SammanstŠllningarna, som Šr av tre typer och oftast i grafisk form, Šr avsedda fšr befattningshavare utifrŒn deras skilda informationsbehov. Skilda informationsbehov kan Šven fšreligga fšr en och samma befattningshavare
beroende pŒ vilken fšrebyggande uppgift man har fšr avsikt att utfšra. En
skyddsingenjšr kan exempelvis dra nytta av samtliga tre sammanstŠllningar
beroende pŒ aktuell arbetsuppgift.
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A ä Problemets storlek fšr personer pŒ ledningsnivŒ och med šverblick šver
hela verksamheten. Informationen visar pŒ problemets storlek i jŠmfšrelse med tidigare Œr, i jŠmfšrelse med branschen samt jŠmfšr olika delar av
fšretaget och anger olycksfallens ekonomiska konsekvenser.
B ä Olycksfallens nŠr, var och hur fšr personer med ansvar att leda det
praktiska arbetsmiljšarbetet. Gšr det mšjligt att prioritera det fšrebyggande arbetet och fundera kring orsaker och ŒtgŠrder. Grupper av olycksfall kan vŠljas ut fšr vidare utredning. Olycksfallen redovisas pŒ avdelningar, befattningar, typ av hŠndelse, pŒgŒende aktivitet dŒ olyckan
skedde osv.
C ä Korta beskrivningar fšr personer som skall jobba konkret med ŒtgŠrdande och fšrebyggande som dŠrfšr behšver mer detaljerad information. Ger
underlag fšr beslut om konkreta fšrŠndringar genom en kort och standardiserad beskrivning šver varje enskilt olycksfall.
Problemets storlek Ð SammanstŠllning A
I sammanstŠllning A ingŒr fšljande information:

ä Antal rapporterade olycksfall och tillbud under de senaste Œren (A1)
ä Antal sjukskrivningsdagar under de senaste Œren (A2)
ä Antal olycksfall per 1 000 anstŠllda fšr olika delar av fšretaget (A3)
ä Medelantal sjukskrivningsdagar fšr olika delar av fšretaget (A4)
ä Antal olycksfall och tillbud per avdelning och Œr (A5)
ä Kostnader fšr olycksfall (A6)

SammanstŠllning A, benŠmnd "Problemets storlek", Šr av švergripande karaktŠr och avsedd fšr personer pŒ ledningsnivŒ och med šverblick šver hela
verksamheten. Antal rapporterade olycksfall och tillbud (A1) respektive Antal
sjukskrivningsdagar (A2) omfattar jŠmfšrelser inom fšretaget. Antal olycksfall
per tusen anstŠllda (A3) och Medelantal sjukskrivningsdagar (A4) innehŒller
jŠmfšrelsetal med branschen. Stora fšretag kan hŠr Šven brytas ned i dotterbolag, regioner, filialer, avdelningar etc, och pŒ sŒ vis jŠmfšrs delar av verksamheten med fšretaget i stort eller med branschen. Antal olycksfall/tillbud
per Œr och avdelning (A5) visas i tabellform.
En faktor, som vŠger tungt i mŒnga fšretag, nŠr det gŠller att fŒ ned antalet
olycksfall, Šr den kostnad som olycksfallen ibland fšr med sig. En sammanstŠllning anger olycksfallens ekonomiska konsekvenser per Œr, uppdelade i
antal olycksfall pŒ en skala med skalsteg om 10Ê000 kr samt en uppgift om
totala kostnaden (A6). HŠr kan man ocksŒ fšra in kostnaden fšr olika Œr och
hŠrigenom fŒ fram kostnadsutvecklingen fšr olycksfallen.
I exemplen redovisas uppgift per Œr. Tidsperiod kan dock varieras beroende
pŒ vad man anser lŠmpligast.
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Olycksfallens nŠr, var och hur Ð SammanstŠllning B
SammanstŠllning B innehŒller:

ä Olycksfall och tillbud fšrdelade pŒ befattningar (B1)
ä Olycksfall och tillbud fšrdelade pŒ befattningar och avdelning (B2)
ä HŠndelse som orsakade skadan (B3)
ä Det man gjorde sig illa pŒ (B4)
ä Plats dŠr skadan skedde (B5)
ä Syssla dŒ skadan intrŠffade (B6)
ä Avvikelser Ð nŒgot som tillfŠlligt var annorlunda (B7)
ä FšrhŒllanden som pŒverkat (B8)
ä •tgŠrder (B9)

SammanstŠllning B, "Olycksfallens nŠr, var och hur", gŒr in pŒ vad som var
involverat i hŠndelsekedjan. Den Šr avsedd fšr personer pŒ mellannivŒ och
torde vara av sŠrskilt intresse fšr personer i arbetsledande stŠllning och i
skyddsorganisationen. SammanstŠllningen gšr det mšjligt att prioritera det
fšrebyggande arbetet genom att redovisa vilka befattningar (B1) och avdelningar (B2), som Šr drabbade av olycksfall. Vidare vilken typ av hŠndelse (fall,
feltramp, šverbelastning av kroppsdel etc) som fšrorsakade skadan (B3) och
hur skadan uppstod, dvs vad man gjorde sig illa pŒ (B4). Den plats (del av
byggnad, vid maskin etc), dŠr olycksfallet skedde (B5) redovisas Šven, liksom
vad den skadade var sysselsatt med vid olyckstillfŠllet (B6). SammanstŠllning
B visar ocksŒ avvikelser, dvs om nŒgot tillfŠlligt var annorlunda Šn det brukar
vara (B7) samt fšrhŒllanden, som i och fšr sig var normala men som kan ha
bidragit till att olycksfallet skedde (B8), redovisas. Det sista av diagrammen i
sammanstŠllning B innehŒller fšrslag till ŒtgŠrder fšr att undanršja brister, sŒ
att liknande olycksfall inte upprepas (B9).
NŠr man valt att prioritera en typ av olycksfall med hjŠlp av ett diagram i
SammanstŠllning B, kan man sortera fram de olycksfall det gŠller och titta pŒ
dem med hjŠlp av sammanstŠllning C, se nedan.
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Korta beskrivningar Ð SammanstŠllning C
Den tredje och sista sammanstŠllningen "Korta beskrivningar", kan vara av
intresse pŒ olika hŒll inom fšretaget men speciellt fšr dem som har till uppgift
att genomfšra konkreta fšrŠndringar och dŠrfšr behšver mer detaljerad information, som underlag fšr beslut om konkreta fšrŠndringar. Den utgšrs av
korta standardiserade beskrivningar šver varje enskilt olycksfall/tillbud och
innehŒller t ex personuppgifter om den skadade, nŠr, var och hur olycksfallet
skedde, uppgifter om sjŠlva skadan och dess konsekvenser samt ŒtgŠrder.
Nedan fšljer ett exempel pŒ en sŒdan beskrivning frŒn vardera branschen.
Namnen Šr fingerade.
Namn : Alvar Andersson
Olycksfall 1994
Skadedatum: 940804
Tidpunkt: 10.00
Avdelning: FŠrdigstŠllning
Befattning: Truckfšrare
Kšn: Man •lder: 34 Œr •r i yrket: 10
Plats: Utlastningskajen
Syssla: Steg ur truck
HŠndelse: Steg pŒ underslag
Skadade sig pŒ: Marken
Avvikelse: Underslag lŒg pŒ fotsteget
FšrhŒllanden som pŒverkat: Underslag lŒg fel p g a ojŠmnheter i vŠgbanan
Skadad kroppsdel: Hand
Skadans art: Skelettskada
Kostnad: 6 120 kr
Antal sjukdagar : 7
Bedšmning : Oviktig hŠndelse
•tgŠrder: OfšrutsŠgbar hŠndelse

Namn : Bo Bengtsson
Olycksfall 1995
Skadedatum: 950720
Tidpunkt : 08.35
Avdelning: Husbyggnad
Befattning: TrŠarbetare
Kšn: Man
•lder: 38
•r i yrket: 18
Plats: Byggarbetsplats
Syssla: SŒgade lister
HŠndelse: SŒgade sig i tummen
Skadade sig pŒ : SŒgklingan
Avvikelse: TvŒ skydd var borttagna
FšrhŒllanden som pŒverkat: Tidspress; 5 dgr fšre besiktning, klingskydd borta
Skadad kroppsdel: Tumme
Skadans art: SŒrskada
Kostnad: 30 000 kr
Antal sjukdagar : 10
Bedšmning : Allvarlig hŠndelse
•tgŠrder: Klingskydd ska vara lŠttare;

information till alla pŒ arbetsplatsen

Namn : Caroline Carlsson
Tillbud 1995
Skadedatum: 951115
Tidpunkt : 11.02
Avdelning: Operationsavd.
Befattning: Sjukskšterskestud.
Kšn: Kv.
•lder: 25 •r i yrket: 3
Plats: Vid operationsbord
Syssla: Assisterade vid operation
HŠndelse: Stack sig i fingret
Skadade sig pŒ : Operationsinstrument
Avvikelse: MisstŠnkt skada pŒ nŒgot operationsinstrument
FšrhŒllanden som pŒverkat: TrŒngt, dŒlig arbetsstŠllning. OtillrŠckligt starka

operationshandskar
Skadad kroppsdel: Hšger pekfinger
Kostnad: 1 000 kr
Bedšmning : Allvarlig hŠndelse

Skadans art: SŒrskada
Antal sjukdagar : 0
•tgŠrder: BŠttre information

risker vid operation

19

till stud om

Arbetsprocedurer
Det viktigaste i arbetsprocessen Šr att det finns rutiner fšr hur informationen
frŒn intrŠffade olycksfall och tillbud kommer in i beslutsfattandet, dvs att
sammanstŠllningarna kommer till anvŠndning. NŠr och hur ofta sammanstŠllningar skall gšras (periodvis och/eller infšr vissa beslut eÊdyl, och vilka
personer som skall ta del av de olika sammanstŠllningarna mŒste anpassas
till det egna fšretagets styrning. Detta Šr en viktig frŒga fšr att
olycksfallshanteringen skall komma att fungera. Innan man bšrjar anvŠnda
Enkla, mŒste man Šgna tid och kraft Œt att besluta om de framtida
sammanstŠllningarnas anvŠndning.
Fšr att utfallet av en Enkla-utredning skall ge ett lyckat resultat och fšr att
Enkla-hanteringen skall leva vidare och utvecklas, fordras att fyra steg i en
arbetsprocess fullfšljs, nŠmligen att
1)
2)
3)
4)

en utredning kommer till stŒnd och ŒtgŠrdsarbetet startas
utredningsresultatet tas om hand och sammanstŠlls
sammanstŠllningarna kommer till praktisk anvŠndning
ŒtgŠrder Œterrapporteras till dem som gjort utredningen.
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Del 2. FORSKNINGSPROJEKTET SOM UTVECKLAT
ENKLA
UtgŒngspunkter fšr projektet
MŒnga Œrs erfarenhet inom olycksfallsomrŒdet har tydliggjort fšr oss, att problematiken inte kan hanteras enbart med hjŠlp av nya blanketter. Inte heller
datoriserat stšd Šr tillrŠckligt fšr ett lyckat resultat. Det Šr snarare en kedja
som mŒste fungera; alltifrŒn sjŠlva utredningen och blankettifyllnaden, anvŠndande av insamlad information, till att beslut fattas pŒ bŒde kort och lŒng
sikt om ŒtgŠrder och handlingsprogram fšr organisationen.
En fullstŠndig procedur fšr fšretagets hantering av olycksfallsinformation
har saknats, dŠr olycksfallsutredningar gett ur preventiv synpunkt bra sakinformation och i form av enkla sammanstŠllningar bildat beslutsunderlag,
som krŠvts fšr att minska olycksfallen. Dvs beslutsunderlag med information
om ekonomi, problem-tyngdpunkter och trender, utifrŒn vilka man kan
prioritera, gšra handlingsplaner och šver tid bedšma om de ŒtgŠrder, som
man vidtagit, haft effekt eller inte.
Tidigare utredningsmetoder har, sŒvitt framgŒtt, inte utvecklats utifrŒn
nŒgon kartlŠggning av vilka skilda informationsbehov, som i sammanhanget
viktiga funktioner och yrkeskategorier pŒ fšretag har, nŠr det gŠller olycksfall.
Tidigare fšrsšk har antingen byggt pŒ arbetsskadeanmŠlningsblanketten, skapad med andra mŒl (fšrsŠkringstekniska och ge underlag fšr nationell statistik), eller pŒ utveckling av nya blanketter som inte satts in i sitt organisatoriska sammanhang.2
Det frŠmsta motivet till att utveckla en enkel hanteringsprocedur fšr att utreda olycksfall och fŒ insamlade data anvŠndbara var alltsŒ att det hitintills
saknats sŒdana procedurer. Indikationer pŒ att detta behšvts har vi lšpande
fŒtt, tÊex frŒn fšretag och yrkesinspektioner, som vi haft kontakt eller samarbete med, i samband med undervisning vid Arbetslivsinstitutets fšretagshŠlsovŒrdsutbildningar samt via egen och andras forskning (tÊex Dššs,
Backstršm & Samuelsson 1994, Sundstršm-Frisk 1991a, 1991b).
Arbetsolycksfallen Šr fortfarande ett allvarligt samhŠlls- och arbetsmiljšproblem, trots att det i dag finns en hel del samlad kunskap om sŒvŠl olycksfallens mekanismer och orsaker som ŒtgŠrder i fšrhindrande syfte. Man kan
dŠrmed ifrŒgasŠtta om den existerande kunskapen kommer till anvŠndning,
och om den kommer rŠtt personer till del.
SŒvŠl arbetsmiljšlagen (Arbetarskyddsstyrelsen 1997) som fšreskriften om
internkontroll (Arbetarskyddsstyrelsen 1996) ŒlŠgger arbetsgivaren att utreda
olycksfall i arbetet. Vikten av att sammanstŠllningarna lŠggs upp pŒ ett
sŒdant sŠtt att det gŒr att jŠmfšra skador och tillbud fšr olika Œr, betonas lik2 MŒnga fšrsšk har Šven tidigare gjorts fšr att gšra mer ŒtgŠrdsinriktade utredningar av
arbetsskador och tillbud, bŒde som kompletteringar till den obligatoriska arbetsskadeanmŠlan
och fristŒende. €ven fšrsšk har gjorts att utifrŒn fšrŠndrade arbetsmetoder fŒ fšretag att
hantera olycksfallen bŠttre med hjŠlp av den obligatoriska arbetsskadeanmŠlan. En del av detta
finns kortfattat beskrivet i vŒr forskningsmedelansškan (Backstršm & Dššs, 1992).
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som att kunna jŠmfšra skador och tillbud inom olika delar av verksamheten
och vid olika arbetsuppgifter (Arbetarskyddsstyrelsen, 1996). Att arbetsmiljšn
dokumenteras och att handlingsplaner upprŠttas krŠvs i stšrre utstrŠckning
Šn tidigare. I och med detta finns ett behov av att nya metoder och instrument
utvecklas, som kan underlŠtta fšretagens internkontroll och gšra det mšjligt
att utifrŒn de olycksfall man har arbeta mer effektivt lokalt.
Att dra lŠrdom av redan intrŠffade olycksfall Šr en viktig del i ett effektivt
olycksfallsfšrebyggande arbete. Av erfarenhet vet vi att mŒnga stora fšretag
saknar bra och enkla systematiska metoder som hjŠlpmedel i arbetet. Metoder, som gšr det mšjligt att upptŠcka brister pŒ det enskilda fšretaget vad gŠller
tÊex teknik och organisation, i syfte att i framtiden minska risken fšr liknande
olycksfall; som visar pŒ problemets tyngdpunkter och ger ett underlag fšr
prioritering av insatser, tÊex mot riskfyllda delar av verksamheten eller riskfyllda arbetsuppgifter; som visar kostnader fšr olycksfall inom olika delar av
verksamheten; som visar trender och mšjliggšr utvŠrdering av insatta ŒtgŠrder.
Inte heller mindre fšretag har tillgŒng till bra metoder. Enkla skulle i deras
fall sannolikt frŠmst innebŠra, att enstaka olycksfallsutredningar bidrar med
vŠrdefull information fšr att fšrhindra upprepningar. Till skillnad frŒn stora
och medelstora fšretag har ett litet fšretag dŠremot normalt inte den mŠngd
olycksfall, som gšr det intressant att tala om problemets tyngdpunkter resp
trender.
Den fšretagslokala olycksfallshanteringen har mŒnga gŒnger stannat vid
att samla arbetsskadeanmŠlningarna i pŠrmar. …kad datoranvŠndning medfšr
troligen att man i dag i stšrre utstrŠckning lŠgger upp dataregister šver fšretagets egna arbetsskador. DŠrigenom fšrŠndras dock inte automatiskt den information och kunskap man fŒr ut pŒ nŒgot avgšrande sŠtt. I de fšretag, dŠr
man fšrsškt anvŠnda sig av skadeanmŠlningarna i det fšrebyggande arbetet,
brukar tÊex en skyddsingenjšr sammanstŠlla nŒgon form av arbetsskadestatistik en ˆ tvŒ gŒnger per Œr. Koncentrationen ligger dŒ vanligen pŒ information om sjŠlva skadan (tÊex skadad kroppsdel och skadans omfattning). Ibland
gšrs en uppdelning pŒ veckodag, den skadades Œlder eller kšn. Man jŠmfšr
antalet skador Œr frŒn Œr och sŠtter kanske upp som mŒl att en viss minskning ska ske. Information som tÊex baserats pŒ olycksfallets hŠndelsefšrlopp
eller pŒ genomfšrda ŒtgŠrder vore sannolikt mer effektiv ur preventiv synpunkt men fšrekommer sŠllan.
Den koncentration pŒ skadeinformation, som ofta framtrŠder i lokal fšretagsstatistik, Šr troligen ett resultat av att skadeanmŠlningsblanketten ger
stšd fšr denna indelning i form av fšrberedda klassificeringar. Om blanketten
gav ett sŒdant stšd Šven fšr frŒgor, som kan antas vara mer effektiva att
arbeta med i preventivt hŠnseende, sŒ skulle bŒde mer anvŠndbar kunskap
fŒs ut av det enskilda olycksfallet och relevant information lŠttare kunna
sammanstŠllas. PŒ fšretagen finns i allmŠnhet varken den kompetens eller de
resurser som behšvs fšr att bilda klassificeringssystem, som pŒ ett bra sŠtt
utvinner preventivt viktig information ur de egna skadeanmŠlningarna. Eftersom detta Šr naturligt med tanke pŒ att olycksfall pŒ den enskilda arbets-
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platsen Šr en sŠllsynt fšreteelse, bšr detta sŒ lŒngt mšjligt finnas inbyggt i
sjŠlva utredningsblanketten. Genom att den i sig pŒ ett bŠttre sŠtt vŠgleder
den som gšr utredningen och ger stšd fšr att gšra sammanstŠllningar i preventivt syfte (genom tÊex fšrberedda koder fšr sammanstŠllning), škar fšretagets mšjlighet att lokalt kunna fšrebygga olycksfall. Med ett stšdjande datasystem fšr arbetsskador kan Šven kodning/klassificering av šppna frŒgors
svar bli mšjlig lokalt.
Till skillnad frŒn hur blanketten fšr den obligatoriska arbetsskadeanmŠlan
Šr uppbyggd, sŒg vi det som šnskvŠrt att lŠgga tyngdpunkten pŒ faktorer som
ršr sjŠlva hŠndelsefšrloppet, dess mšjliga orsaker och pŒverkande faktorer,
liksom pŒ de ŒtgŠrder som skulle kunna tŠnkas vara verksamma i det fšrebyggande arbetet. Blanketten borde vidare vara kopplad till hur insamlade
data kan sammanstŠllas till rapporter och beslutsunderlag som uppfyller olika
beslutfattares šnskemŒl.
En kartlŠggning av vilket informationsbehov, som centrala funktioner och
yrkeskategorier pŒ fšretaget har nŠr det gŠller olycksfall, har lagt grunden fšr
utvecklingen av Enkla-blanketten, som Œtfšljs av en sammanstŠllningsmetod
som uppfyller de behov som framkommit i kartlŠggningen. Blanketten Šr bara
en av lŠnkarna i en lŒng kedja av aktiviteter som krŠvs fšr att fšrebygga
olycksfall. Standardiserade rapportformat behšvs tÊex, som underlŠttar datauttag av relevant information och som kan anvŠndas som beslutsunderlag fšr
handlings- och verksamhetsplaner, vid utvŠrdering av insatta ŒtgŠrder eller
vid projektering av ny utrustning.
MŒlet med Enkla-hanteringen
Avsikten med Enkla-hanteringen var alltsŒ att Œstadkomma en enkel hantering fšr fšretag, nŠr det gŠller att samla in och sammanstŠlla information om
intrŠffade olycksfall, dvs ett verktyg fšr att pŒ ett effektivare sŠtt hantera
olycksfallsproblemet. Fšretag som aktivt fšrsšker arbeta med olycksfallsproblemet har behov av hjŠlpmedel fšr att komma underfund med bakomliggande faktorer till olycksfallen. Information som Šr relevant, nŠr det gŠller att
fšrebygga framtida olycksfall, ska vara lŠtt att sammanstŠlla och bygga pŒ de
skilda behov som personer pŒ olika nivŒer i fšretag har. Utredning av ett
redan intrŠffat olycksfall bšr dŠrfšr gšras pŒ sŒ sŠtt, att kunskapen om hŠndelsefšrlopp och bakomliggande orsaker tas tillvara. Genom Enkla-blanketten
har vi fšrsškt fullfšlja denna intention och samtidigt hŒlla oss till en omfattning, som ryms pŒ tvŒ A4-sidor, i konflikten mellan att verktyget skulle komma till anvŠndning och dŠrmed vara lŠtt att bruka och att ge nšdvŠndig
kunskap och uppgifter. Enkla Šr designad fšr att understšdja att
skadeinformation av god kvalitet kommer till anvŠndning. Dess mŒl Šr att:
ä medverka till att ŒtgŠrderna efter ett olycksfall fšrbŠttras, sŒ att likartade

olycksfall inte upprepas.
ä sammanstŠllning av flera utredningar skall underlŠtta upptŠckten av fšre-

tagets tyngdpunkter vad gŠller olycksfallsproblemet, att man fŒr en insikt
om de ekonomiska konsekvenserna av olycksfallen och att en kunskap
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byggs upp om vilka ŒtgŠrder som Šr verksamma fšr att fšrebygga en viss
typ av olycksfall.
ä sammanstŠllningarna ska kunna anvŠndas vid speciella tillfŠllen, t ex dŒ

fšretaget projekterar fšrŠndringar i produktionssystemet.
ä periodvis utkommande sammanstŠllningar skall underlŠtta fšr beslutsfatt-

are att inse att det Šr irrationellt och ofta olšnsamt fšr fšretaget att en viss
typ olycksfall upprepas Œr frŒn Œr.
ä underlŠtta utformningen av handlingsprogram mot dessa olycksfall och gšra

det mšjligt att utvŠrdera om handlingsprogrammet minskat denna typ av
olycksfall eller om ytterligare ŒtgŠrder behšvs.
Projektets genomfšrande
En kartlŠggning av informationsbehovet i fšretagen gjordes via intervjuer av
nyckelpersoner (se nedan). Den lŒg ocksŒ till grund fšr utvecklandet av en prototyp fšr standardiserade sammanstŠllningar av insamlad information. Samtidigt insamlades fakta om resp fšretag och dess befintliga olycksfallshantering. Efter en provperiod, dŒ alla olycksfall och tillbud vid fšretagen utreddes
med hjŠlp av Enkla-blanketten, intervjuades samma personer om sina erfarenheter av Enkla-hanteringen. De presenterades dŒ ocksŒ informationsuttag/sammanstŠllningar, grundade pŒ insamlade data, och ombads sŠga sin
mening om huruvida dessa motsvarade deras šnskemŒl.
I det fšljande Œterfinns kortfattade beskrivningar av de i projektet ingŒende
fšretagen. Vidare redogšrs fšr arbetsgŒngen och utformningen av Enkla-blanketten samt fšr hur fšretagens informationsbehov kartlades. Medverkande
fšretag har fŒtt Œterrapportering genom fšretagsvisa rapporter (•berg E, Backstršm T & Dššs M, 1997a, 1997b). Avsnittet avslutas med en redogšrelse fšr
de erfarenheter som ršnts genom proven med Enkla-hanteringen och de idŽer
som den givit upphov till. Fšretagsbeskrivningen Šr gjord utifrŒn intervjuerna
vid projektets bšrjan och slut.
Medverkande fšretag
Tre fšretag, medvetet valda utifrŒn att de tillhšr skilda branscher (tillverkningsindustri, byggnadsindustri och sjukvŒrd) deltog i projektet. Inom tillverkningsindustrin uteslšts verkstadsindustrin, eftersom den varit aktuell i flera
av vŒra andra forskningsprojekt, och vi dŠrmed hade stor erfarenhet frŒn
denna bransch. De fšretag som slutligen kom i frŒga var ett sŒgverk (SŒgen)
ute i landet, ett byggnadsfšretag (Bygget) och ett sjukhus (Sjukhuset) i en
storstadsregion. De personalkategorier som intervjuades var i stora drag valda
fšr att Œterspegla den hierarkiska strukturen (fšretagsledare, arbetsledare,
skyddsombud, skyddsingenjšr).
SŒgen
Ð vid projektets start 1995
SŒgen ingick tillsammans med tre andra produktionsenheter i en stšrre koncern. Den hade vid tiden fšr projektets start en Œrskapacitet pŒ 200Ê000Êm 3
sŒgade trŠvaror och en omsŠttning av 200 miljoner kronor. •ren nŠrmast fšre
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hade en omfattande automatisering/datorisering genomfšrts. SŒgen var indelad i fem avdelningar, varav tvŒ administrativa (administrativ/personalavdelning och sŠljadministration) och tre produktionsavdelningar (sšnderdelning, fŠrdigstŠllning och anlŠggning/underhŒll).
SŒgen leddes av sŒgverkschefen som ytterst ansvarig. I ledningsgruppen ingick Šven administrative och sŠljadministrative chefen. Antalet anstŠllda var
190 personer, varav 148 kollektivanstŠllda och 14 reserver samt 22 tjŠnstemŠn.
Ð vid provperiodens slut 1995
En omorganisation hade skett inom SŒgen med start den 1 februari 1996. En
ny sšnderdelning togs i bruk med fulla skift samma dag men hade varit under
inkšrning ett par mŒnader. Det skulle dock dršja en tid innan anlŠggningen
var intrimmad, och full produktion kunde uppnŒs. Till fšljd av omorganisationen och den nya effektivare sšnderdelningen permitterades vid samma tidpunkt 55 personer.
Omorganisationen bestod Šven i att ett mellanled mellan platschef och produktionsenheter hade skapats genom inrŠttandet av en produktionschefsbefattning. Denne hade ansvar fšr tre švergripande omrŒden, produktion,
underhŒll och staber. Produktion omfattade tvŒ produktionslag, ledda av en
produktionsledare vardera. Varje lag var sedan uppdelat pŒ en rŒdelsgrupp
och en torrdelsgrupp, vilka kunde sŠgas motsvara tidigare sšnderdelning och
fŠrdigstŠllning, samt lagergruppen. Inom underhŒll fanns likaledes tvŒ delar,
en fšr det mekaniska och en fšr det elektriska. Varje underhŒllsledare hade
mek- och elgrupper fšr bŒda produktionslagen. Staberna bestod av sex undergrupper: sŠljadministrationsgruppen, som tidigare varit en avdelning fšr sig,
samt de nytillkomna produktionsadministration, teknik, systemansvarig, kvalitetscontroller och fšrebyggande underhŒll.
Bygget
Ð vid projektets start 1994
Vid de inledande diskussionerna om Byggets eventuella deltagande i projektet
var fšretaget indelat i sex regioner, varav en ingick i projektet, och det totala
antalet anstŠllda var ca 6Ê500-7Ê000 personer. Dessutom fšrekom verksamhet
utanfšr Sverige. Vid tiden fšr fšrsta intervjuomgŒngens genomfšrande hade en
omorganisation skett, varvid regioner slagits samman. Regionerna var i sin tur
uppdelade i avdelningar. DŠrunder fšljde arbetschefsgrupper som handhade
ett eller flera byggprojekt.
Organisationen var strikt hierarkiskt uppbyggd med en verkstŠllande
direktšr i spetsen fšr koncernen. Under honom lydde regionchefer, som i sin
tur hade flera avdelningschefer under sig. Dessa var šverordnade arbetschefer, vilka i sin tur "chefade" šver en eller flera platschefer.
Fšr varje arbetsstŠlle (bygge) fanns en platschef . Denne hade ansvar fšr
sŒvŠl personal som ekonomi fšr bygget. DŠrefter fšljde en lika strikt hierarki
som hšgre upp i organisationen med 1:a arbetsledare, 2:a dito, lagarbets-
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ledare, delarbetsledare, hjŠlparbetsledare och lŠngst ned pŒ arbetsledarskalan
utsŠttare.
Byggets verksamhet omfattade tre grenar: Byggnadsarbeten (husbyggnad),
anlŠggningsarbete (vŠgar, broar mÊm) och ROT-arbeten3 (reparation och underhŒll). Dessutom hade fšretaget fastigheter i egen regi. PŒ grund av lŒgkonjunktur omfattade produktionen vid denna tidpunkt nŠstan uteslutande
rotarbeten, vilket medfšrde att andra riskmoment Šn tidigare hade kommit
med i bilden. SŒlunda medfšrde rivningsarbetena exempelvis att damm och
luftfšroreningar škade, medan risken fšr olycksfall som en fšljd av arbete pŒ
byggnadsstŠllningar minskade.
VŒr studie omfattade Byggets alla stšrre arbetsstŠllen inom Stockholmsregionen.
Ð vid provperiodens slut 1995
En omorganisation skedde den 1 januari 1996. Bygget blev dŒ uppdelat pŒ tre
produktorganiserade affŠrsomrŒden, anlŠggning, bostad samt hus och industri. DŠrutšver fanns fastighet och utland. Varje affŠrsomrŒde var sedan
uppdelat i regioner, egentligen motsvarande de tidigare avdelningarna. Antalet
regioner varierade inom de olika affŠrsomrŒdena, eftersom storleken pŒ regionerna var avhŠngig den ekonomiska omsŠttningen. Avsikten var att omsŠttningen skulle vara i ungefŠr samma storleksklass i alla regioner. De tidigare, šver Sverige geografiskt placerade regionerna, fanns inte lŠngre. Stockholm omfattade fem regioner. Omorganisationen innebar hŠr vŠldigt liten
skillnad jŠmfšrt med švriga landet, eftersom arbetssŠttet var ungefŠr detsamma Šven tidigare.
Befattningarna hade samma hierarkiska uppbyggnad som fšrut, Šven om
vissa yrkesbenŠmningar var anpassade till omorganisationen. I spetsen stod
nu en koncernchef, som under sig hade affŠrsomrŒdeschefer. DŠrefter fšljde
regionchefer, arbetschefer, platschefer och arbetsledare. Antalet anstŠllda var
1996 omkring 6 500-7 000 personer, detsamma som tvŒ Œr tidigare.
Sjukhuset
Ð vid projektets start 1995
Huvudman fšr sjukhuset Šr Landstinget. Den hšgsta ledningen fšr sjukhuset
utgjordes av sjukhusdirektšren tillsammans med chefslŠkaren. En chefsšverlŠkare fanns fšr varje klinik. Tidigare titulerades denne klinikchef. PŒ klinikerna fanns Šven klinikrŒd, vilka bestod av arbetsledarna pŒ kliniken, dvs
šverlŠkare och chefssjukskšterskor. Varje avdelning hade eget budgetansvar.
ArbetsmiljšfrŒgor togs upp vid arbetsplatstrŠffar och kunde sedan gŒ vidare
till klinikens beredningsgrupp. I denna fanns representanter fšr arbetsgivaren
och arbetstagarna samt fackliga fšretrŠdare frŒn alla fackfšrbund. Beredningsgrupperna var i stŠllet fšr skyddskommittŽer.
En kraftig besparingsplan hade Œlagts sjukhuset. Under 1995 skulle 105
miljoner kronor sparas, vilket fšrde med sig stŠngning av vissa avdelningar.

3 Reparation Ombyggnad Tillbyggnad (ROT)
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Ð vid provperiodens slut 1995
Vid Sjukhuset fšretogs av resursskŠl inga intervjuer vid projektets slut. Detta
beroende pŒ flera faktorer. Sjukhusets anmŠlningar bestod uteslutande av
tillbud, dvs fšranledde inte nŒgon sjukskrivning. Detta betydde att de inte
fanns registrerade hos Informationssystemet fšr Arbetsskador (ISA) och att en
del nšdvŠndiga uppgifter dŠrfšr saknades fšr att gšra vissa sammanstŠllningar enligt Enkla-hanteringen. Som tidigare nŠmnts Šr den anvŠnda Enklablanketten utformad som en komplettering till den obligatoriska arbetsskadeblanketten.
Fšrsta prototypen till Enkla
En prototyp till utredningsblankett (se del 1, sid 10-11) utformades i tvŒ
versioner beroende pŒ att fšretagen anvŠnde olika datoriserade informationssystem. Versionerna skiljer sig Œt endast i det avseendet att fšr anvŠndare av
arbetsskadesystemet Lisa (Miljšdata 1997) utgick frŒgan om "typ av hŠndelse
som gav skadan", eftersom detta system redan innehŒller den informationen.
Fšrutom allmŠnna uppgifter som skadedatum, befattning och avdelning,
personnummer etc innehšll utredningsprototyperna
ä hŠndelsen som gav skadan
ä plats inom fšretaget fšr olycksfallet
ä vilket arbete som utfšrdes
ä olycksfallets hŠndelsefšrlopp
ä situationen pŒ arbetsplatsen; fysikaliskt, organisatoriskt och skyddsmŠssigt.
ä eventuella avvikelser Ð nŒgot som tillfŠlligt var annorlunda vid tidpunkten fšr

olycksfallet
ä ŒtgŠrder; genomfšrda och ytterligare šnskvŠrda
ä ekonomiska konsekvenser av olycksfallet
ä bedšmning av hŠndelsens tŠnkbara farlighet och allvar samt vikt i

skyddsarbetet
Den utformade blankettprototypen sŠndes redan fšre intervjuerna till respektive kontaktperson vid fšretagen fšr synpunkter. Versionerna reviderades
dŠrefter med hŠnsyn tagen till erhŒllna synpunkter. Blanketterna modifierades fšr att passa flera branscher.
Informationsuttag
Vid intervjuerna i projektets bšrjan presenterades exempel pŒ informationsuttag, grundade pŒ material frŒn ISA, som de intervjuade fick mšjlighet
att yttra sig om. SammanstŠllningarna var pŒ tre nivŒer, frŒn mer švergripande information fšr ledningen till detaljuppgifter i det konkreta
olycksfallsfšrebyggande arbetet (se del 1, sid 13-19).
KartlŠggning av informationsbehov
FŠltarbetet/datainsamlingen i fšretagen inleddes i och med att intervjuer med
ett antal personer fšretogs. DŠrpŒ fšljde en provperiod med Enkla-blankettens
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prototyp under ca ett Œr, och dŠrefter intervjuades Œnyo samma personer som
fšrut (se nedan).
Intervjuer fšre provperioden vid projektets bšrjan
En intervjuguide om ett 30-tal frŒgor utarbetades, och halvstrukturerade
intervjuer med nyckelpersoner (tÊex skyddsingenjšr, skyddsombud, arbetsledare, produktionsledare, avdelningschefer, fšretagsledare) pŒ de utvalda
fšretagen fšretogs. Varje intervju tog drygt en timme i ansprŒk. Vid intervjuerna deltog tvŒ forskare. Fšr att fŒ kontinuitet och likhet var en med vid
alla fšretagen. De švriga forskarna vid ett fšretag vardera. Under intervjun beršrdes fšljande frŒgor:
ä Vilken information om olycksfall som fŒs och hur den utnyttjas
ä Vilka i organisationen som borde nŒs av information om olycksfall och

olycksfallskonsekvenser
ä I vilka arbetsuppgifter/sammanhang information frŒn olycksfall Šr till nytta
ä Vilken information man šnskar och hur den bšr vara utformad
ä Vad man tycker om den fšrsta prototypen till blankett och de exempel pŒ

informationsuttag/sammanstŠllningar som vi presenterar
DŠrutšver inhŠmtades allmŠn information om fšretaget, fakta om aktuell
olycksfallsituation och -hantering, olycksfallspolicy m m.
Provperiod
Fšr att blÊa fŒ underlag till ytterligare anpassning och erfarenhet av hur den
utformade blanketten fungerade i praktiken, provades den vid de tre fšretagen
vid intrŠffade olycksfall och tillbud under ca ett Œr. Dessfšrinnan hade
kontaktpersonerna fŒtt instruktioner om hur vi šnskade att utprovningen
skulle gŒ till, dvs hur de skulle gŒ till vŠga. Efter avslutad provperiod avstŠmdes de inkomna Enkla-utredningarna mot de till ISA rapporterade
arbetsskadorna. I de fall arbetskadeanmŠlningarna inte motsvarades av nŒgon
Enkla-blankett, anmodades fšretagen att komplettera med sŒdan.
Ð vid SŒgen
Provperioden vid SŒgen Šgde rum frŒn mars 1994 t o m oktober 1995 och
innebar, att Enkla-blanketten skulle anvŠndas vid utredning av SŒgens samtliga olycksfall under perioden (tidsaxel, se figur 3). Med bistŒnd av vŒr kontaktperson vid SŒgen, en skyddsingenjšr, distribuerades blanketten ut i sŒgverket. Som stšd hade han fŒtt en skriftlig instruktion att delge utredarna vad
de speciellt skulle iaktta vid utredningen. Skyddsingenjšren vidtalades att inte
aktivt delta vid blankettens ifyllande utan att fšrhŒlla sig "som vanligt", fšr att
vi skulle fŒ veta hur utredande och rapportering artade sig, nŠr den skšttes pŒ
egen hand ute i produktionen. Under provperioden tog vi kontakt med skyddsingenjšren med vissa mellanrum fšr att efterhšra hur rapporteringen fšrlšpte.
Enkla-blanketten blev Šven infšrd i SŒgverkets skriftliga rutiner fšr olycksfall
och tillbud, som tillŠmpades fr o m 950101: ... "utredningen dokumenteras pŒ
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blankett FKF9210 ... och kompletteras alltid med Enkla Ð blankett B ...". (ur
Rapportering av tillbud/olycksfall 1994-12-14).
Intervju 1
febr

Sammanokt stŠllningar

- - - - - - -- P r o v p e r i o d - - - - - - mars

1994

1995

Intervju 2
febr/mars

1996

Figur 3. Tidsaxel fšr projektperioden vid SŒgen.

Ð vid Bygget
Vid Bygget Šgde provperioden rum frŒn december 1994 tÊoÊm november 1995
(tidsaxel, se figur 4) och innebar att Enkla-blanketten skulle anvŠndas vid utredning av olycksfall vid Byggets arbetsstŠllen inom Stockholmsregionen
under perioden. En arbetsmiljšsamordnare vid Bygget, som var vŒr kontaktperson, anmodades att gšra ett lŠmpligt urval av arbetsstŠllen med tanke blÊa
pŒ storlek, lŠge och varaktighet. Utredningar har inkommit frŒn ett 20-tal
arbetsstŠllen. Liksom vid SŒgen efterhšrde vi med vissa mellanrum under
provperioden hos arbetsmiljšsamordnaren hur rapporteringen fšrlšpte.
Arbetsmiljšsamordnaren fšredrog att sjŠlv gšra samtliga Enkla-utredningar i
dialog med personer pŒ de olycksdrabbade arbetsstŠllena,
Intervju 1
aug

---dec

1994

Provperiod

SammanstŠllningar
mars

---nov

1995

Intervju 2
juni

1996

Figur 4. Tidsaxel fšr projektperioden vid Bygget

Ð vid Sjukhuset
Vid Sjukhuset omfattade provperioden tiden maj 1995- juni 1996 (tidsaxel se
fig 5) och involverade fyra avdelningar: centraloperation, blodverksamhet, en
medicinavdelning, samt en avdelning vid ortopeden. En skšterska vid fšretagshŠlsovŒrden var vŒr kontaktperson och ombesšrjde att Enkla-blanketterna kom ut till de aktuella avdelningarna, dŠr respektive chefssjukskšterska
ansvarade fšr att de blev ifyllda och tillbakasŠnda. FŒ kontakter togs under
provperioden.
Intervju 1
sept
1994

----

Provperiod

maj

SammanstŠllningar

---juni

1995

1996

Figur 5. Tidsaxel fšr projektperioden vid Sjukhuset
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Intervjuer efter provperioden vid projektets slut vid SŒgen och Bygget
Liksom vid det fšrsta tillfŠllet fšljdes en intervjuguide omfattande ett 30-tal
frŒgor. FrŒgorna var i stort desamma som vid fšrsta intervjutillfŠllet men nŒgot
fŠrre betrŠffande mŒlsŠttning och information om olycksfall. I stŠllet ingick ett
antal frŒgor om erfarenheter av Enkla-hanteringen samt om instŠllning till
Enkla-blanketten och de olika typer av sammanstŠllningar som provrapporteringen resulterat i. Intervjuerna gjordes av den forskare som deltog vid samtliga intervjuer i projektets bšrjan. Som tidigare nŠmnts fšretogs inga intervjuer
vid Sjukhuset vid projektets slut.
Erfarenheter frŒn SŒgen och Bygget av prov med Enkla-hanteringen
Vid SŒgen var man av uppfattningen, att dess medverkan i Enkla-projeket
hade bidragit till annorlunda och fšrbŠttrad information om olycksfallen,
genom att man mŒste gŒ djupare fšr att komma fram till bakomliggande
orsaker. Det medfšrde automatiskt, att problemet analyserades och
funderades kring i stšrre utstrŠckning Šn vad som gjorts tidigare. Vid Bygget
hade nŒgra av de intervjuade dŠremot inte hšrt talas om Enkla alls under
provperioden och inte heller funderat pŒ vad som hade hŠnt med fšrsšket,
efter att det startade.
Vilka gjorde utredningarna, och vilka borde?
TillvŠgagŒngssŠttet vid utredandet med hjŠlp av Enkla-blanketten skilde sig Œt
vid de tvŒ fšretagen. Vid SŒgen skedde det ute pŒ arbetsplatserna och fšljde de
vanliga rutinerna fšr arbetsskadeanmŠlan/tillbudsrapportering. Arbetsledaren
gjorde tillsammans med den skadade personen utredningen. Om skyddsombudet var pŒ plats, fanns Šven han i regel med. NŠr det uppstod frŒgor
omkring olycksfallet eller vissa uppgifter att komplettera pŒ blanketten, var
samrŒd mellan arbetsledare och skyddsombud ibland nšdvŠndigt.
Vid Bygget gjordes utredningen av arbetsmiljšsamordnaren, som Œkte ut
till arbetsplatsen dŠr olyckan hŠnt, tillsammans med den skadade och
platschefen. TillvŠgagŒngssŠttet var att arbetsmiljšsamordnaren "ledde" det
hela och stŠllde frŒgorna. Samtidigt kollade han med vad som stod pŒ arbetsskadeanmŠlan. Till sin ledning hade han Šven de anvisningar, som vi utarbetat, fšr att kontaktpersonerna skulle delge utredarna.
I de fall, dŒ olycksfall inrapporterade till ISA inte motsvarades av nŒgon
Enkla-utredning, efterfrŒgade vi i forskargruppen dessa uteblivna utredningar,
varefter arbetsmiljšsamordnaren tog kontakt med beršrda arbetsplatser och i
efterhand, sŒ lŒngt det varit mšjligt, telefonledes gjorde en Enkla-utredning. I
den mŒn detta inte lyckades, kompletterade han med information frŒn arbetsskadeanmŠlan.
Den vanligaste uppfattningen bland de intervjuade var, att platschef
och/eller arbetsledare, den skadade och skyddsombud borde vara med och
utreda. Vid SŒgen var det fšr švrigt dessa som redan under testperioden
skštte utredningen. I stŠllet fšr arbetsledaren ansŒgs dŠr en fšrstaman
(kollektivanstŠlld, ett mellanting mellan arbetsledare och arbetare) kunna vara
med. Andra fšrslag var arbetsledare och huvudskyddsombud, eller den ska-
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dade, arbetsledare och skyddsingenjšr. Att vara med och utreda skulle fšr
skyddsombuden kunna vara ett sŠtt att bli informerade. Vid Bygget, som
ibland hade sŒ smŒ arbetsplatser att skyddsombud inte fanns, ansŒgs att i
sŒdana fall borde i stŠllet huvudskyddsombudet vara med. De som fyllde i
arbetsskadeanmŠlan skulle dŒ samtidigt kunna gšra Enkla-utredningen som
ett komplement. PŒ stšrre arbetsplatser borde Šven nŒgon personalansvarig
vara med.
Man framhšll det viktiga i att Enkla-utredningen gjordes omedelbart efter
att en olycka skett, helst samma dag och dŠr olycksfallet intrŠffade. Det skulle
"ske vid roten" och av dem som arbetade dŠr. Dels fšr att detaljer om hur
olyckshŠndelsen gick till inte skulle falla i glšmska, men ocksŒ fšr att
anmŠlan skulle komma in i tid till nŠrmaste skyddskommittŽsammantrŠde.
En rutin mŒste tillskapas, som gjorde att anmŠlan snabbt kom in. Det var
viktigt att beskriva hŠndelsefšrloppet ordentligt, och hur man skulle ŒtgŠrda.
Efter en olyckshŠndelse uppstod alltid diskussioner. Det var dŠrfšr viktigt att
fŒ med de synpunkter pŒ ŒtgŠrder, som kom fram vid "bodsnacket", varfšr
olyckan hŠnde och vad man kunde gšra fšr att det inte skulle upprepas.
Hur var det att utreda enligt Enkla- blanketten?
Det hade inte varit nŒgra stšrre problem fšrknippade med Enkla-utredningen.
Blanketten ansŒgs lŠttlŠst, och den myckna hjŠlptexten hade inte verkat avskrŠckande. TvŠrtom lade den orden i munnen pŒ den som skrev, eftersom
det fanns mŒnga exempel. I och med att det bara var att kryssa i, gick den
delen snabbare att fylla i. MŒnga personer hade svŒrt fšr att formulera sig, och
det var lŠttare att kryssa i Šn att med egna ord uttrycka vad som hade hŠnt.
BŒde de som var med om att utreda och de som tog del av blanketten i ett
senare skede pŒpekade, att den ibland inte fylldes i fullstŠndigt, och att den
som utredde gjorde det lite enkelt fšr sig. Somliga frŒgor hoppades ibland šver,
fšrmodligen beroende pŒ att det var svŒrt att veta; man visste inte vad man
skulle skriva. Vid SŒgen hŠnde att blanketten skickades tillbaka frŒn administrationen eller fšretagshŠlsovŒrden fšr att kompletteras, nŠr den var ofullstŠndigt ifylld.
Outnyttjade mšjligheter
Mšjligheten, som Enkla erbjuder att fŒ kunskap om vad olycksfallet/tillbudet
kostar fšretaget, har tagits vŠl till vara pŒ i det fall, dŠr arbetsmiljšsamordnaren varit behjŠlplig vid utredningen. Den del som skall tjŠna som underlag
fšr berŠkningen av olycksfallets/tillbudets ekonomiska fšljd Šr i fšrekommande fall noggrant ifylld. DŠremot Šr den delen fragmentariskt ifylld, nŠr
blanketten fyllts i sjŠlvstŠndigt ute pŒ arbetsplatsen.
Ett par mšjligheter som Enkla erbjuder har inte utnyttjats till fullo. Bedšmning av hŠndelsens tŠnkbara farlighet har inte fyllts i. Detta kan dock inte
lastas utredarna, eftersom de uttryckligen anmodats att inte gšra det. Tanken
var att man senare, nŠr olycksfallet var avslutat och ŒtgŠrdat och totala kostnader var framtagna, administrativt skulle komplettera den detaljen.
Dessutom har inte i nŒgot fall angetts datum fšr, nŠr beslutade ŒtgŠrder
skall vara ŒtgŠrdade.
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Ibland har man enligt vŒr uppfattning, och trots det stšd och de mšjligheter som Enkla ger, gjort det lŠtt fšr sig vid utredningen. I stŠllet fšr att gŒ
bakŒt i hŠndelsekedjan har man kryssat i "Annat" med kommentaren "slarv"
eller "tŠnkte sig inte fšr".
Fšrdelar och nackdelar
Det var mŒnga saker, som ansŒgs bra med blanketten. Blanketten var bra
som underlag att jobba utifrŒn. FrŒgorna var bra och det var bra med mŒnga
exempel. Den ledde till systematiskt tŠnkande och man tvingades att ta
stŠllning till det som intrŠffat. Ambitionen borde vara att ta reda pŒ vad som
har hŠnt, varfšr det har hŠnt, och vad man ska gšra fšr att undvika att
samma sak hŠnder igen. Det kommer fram i den hŠr blanketten, ansŒg man
pŒ SŒgen och Bygget.
Vad som Šven upplevdes som viktigt var att en diskussion ute i organisationen kommer i gŒng, nŠr det hŠnt nŒgonting. Enkla-blanketten Šr ett instrument eller hjŠlpmedel fšr att fŒ i gŒng den diskussionen. Det ska i organisationen finnas en vilja och fšrutsŠttning fšr att utreda tillbud och olycksfall
som en naturlig del i jobbet, och man ska jobba med det pŒ rŠtt sŠtt.
NŒgon saknade ett stŠlle att beskriva hŠndelsefšrloppet pŒ och tyckte att
man fick skriva pŒ sŒ mŒnga olika stŠllen, samt att utrymmet fšr svar pŒ en
del frŒgor var fšr knappt.
Man ville gŠrna fortsŠtta att anvŠnda Enkla-blanketten, i varje fall fšr tillbud. Det fanns ingen anledning att sluta med den, tyckte man.
Omdšmen om sammanstŠllningarna
SammanstŠllningarna presenterades fšr de intervjuade pŒ olika sŠtt vid de tvŒ
fšretagen. Vid SŒgen hade skyddsingenjšren visat ett urval av sammanstŠllningarna vid ett skyddskommittŽmšte, men fšr dem av de intervjuade som
inte var med i skyddskommittŽn, var de okŠnda. De intervjuade vid Bygget
hade fŒtt sammanstŠllningarna i samband med kallelsen till uppfšljningsintervjun. Inga andra i fšretaget hade fŒtt dem.
Vissa sammanstŠllningar innehšll ny och mer detaljerad information Šn
vad man tidigare fŒtt. Fšrut hade den varit mer fokuserad pŒ sjŠlva skadan.
Olycksdrabbade befattningar och avdelningar och vilka hŠndelser, som orsakat skada, kunde man fŒ veta via andra kŠllor. Lisa-systemet tillhandahšll det
mesta av innehŒllet i sammanstŠllningarna. Dock inte i form av stapeldiagram. Vad den skadade gjort sig illa pŒ liksom antal olycksfall, nedbrutet pŒ
regioner och avdelningar var nytt. LikasŒ kostnaderna och de korta beskrivningarna šver varje enskilt olycksfall och tillbud. MŒnga ansŒg kostnaden viktig, medan den exempelvis fšr personer vid personalavdelningen pŒ fšretaget,
inte hade nŒgon betydelse. Vid SŒgen gjorde nŒgon reflektionen hur viktigt det
Šr att ocksŒ registrera utrustning, klŠder och skodon (vilket finns mšjlighet att
gšra pŒ Enkla-blanketten), i och med att stukningar och vrickningar var bland
de vanligaste anledningarna till olycksfall dŠr.
Fšrutsatt att sammanstŠllningarna var korrekta, dvs att underlaget var
ifyllt pŒ rŠtt sŠtt, ansŒgs att de skulle vara till nytta pŒ flera hŒll inom
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fšretagen: fšr arbetsmiljšgruppen4 , vid arbetsplatstrŠffar fšr att pŒvisa
orsakerna bakom olycksfallet och kanske kunna Œstadkomma effektivare
lšsningar, ute i produktionen, i linjen, eftersom de kan brytas ner pŒ regionoch avdelningsnivŒ och visa hur det ser ut just pŒ den egna avdelningen eller
regionen. Vid Bygget fšreslogs att sammanstŠllningarna ocksŒ skulle lŠggas ut
i bodarna, dŠr de sŠkerligen skulle ge upphov till diskussioner bland de
anstŠllda, speciellt med tanke pŒ kostnadsuppgifterna. Endast en person med
administrativa uppgifter var av den uppfattningen att han personligen inte
skulle ha nŒgon praktisk nytta av sammanstŠllningarna. "Det skulle bara bli
ett papper bland andra papper".
MŒnga vid SŒgen var intresserade av att erhŒlla den hŠr typen av sammanstŠllningar, och personer i olika befattningar tyckte att det Šr en viktig och
mycket bra information, som Šven skulle kunna tŠnkas ge inspiration till att
ŒtgŠrda annat. Alla sammanstŠllningarna var bra pŒ sitt sŠtt, men det gŠller
dock att plocka bort sŒdant, som man inte har nytta av. Man hoppades ocksŒ
kunna lŠgga in underlaget i den egna fšretagshŠlsovŒrdens datasystem, sŒ att
man sjŠlv skulle kunna producera dem. 5
NŒgon tydlig tendens, som bekrŠftar vŒr teori om skiftande intresse fšr
sammanstŠllningarna pŒ olika hierarkiska nivŒer, har vi dock inte funnit.
SammanstŠllning A
Omdšmet om innehŒllet i A-sammanstŠllningarna varierade. En del som tÊex
skyddskommittŽledamšter ansŒg att jŠmfšrelsen med branschen och andra
fšretag Šr intressant och viktig, dŒ man behšver ha ett mŒl att strŠva mot.
Man behšver jŠmfšrelse med andra fšr att inspireras att ta upp kampen om
att vara bŠst. Andra var mycket negativa till dem och tyckte att jŠmfšrelser
med andra fšretag eller med andra delar av fšretaget inte alltid ger en rŠttvisande bild, eftersom ju mer noggrant man rapporterar olycksfall och tillbud,
desto sŠmre ligger man till statistiskt.
SammanstŠllning B
Rapporterna under B ansŒgs vara bra, speciellt av dem som arbetade med
arbetsmiljšfrŒgor, fšrutsatt att underlaget var riktigt, dvs man var osŠker pŒ
om vissa kŠnsliga frŒgor besvarades Šrligt. HŠr gavs mšjlighet att ringa in var
problemen finns. Vissa saker var troligen mer intressanta Šn andra, beroende
pŒ var i organisationen man fanns. SammanstŠllningen šver kostnaderna fšr
olycksfallen tyckte mŒnga var mycket bra, "nŒgonting som man kan gšra
nŒgot av". Eftersom det var vanligt att inga ŒtgŠrder fšreslogs, vilket man
beklagade, tyckte man det var mycket bra att fŒ det fastslaget i rutan "inga ŒtgŠrder fšreslŒs". •tgŠrder mŒste automatiskt fyllas i varje gŒng nŒgot
intrŠffade, ansŒg man. En del variabler som tÊex platsen fšr olycksfallet och
vad man hšll pŒ med borde dock fŒ en finare indelning. Vidare ifrŒgasattes
svarsalternativet "annat", eftersom det var lŠtt att ta till, om man inte ville
gšra sŒ mycket. Det betydde ungefŠr "vet ej".
4 Vid Bygget: Regionala arbetsmiljšgrupper/arbetsmiljšrŒd arbetar pŒ avdelningsnivŒ,
fšrbereder och sŠnder Šrenden vidare till det centrala arbetsmiljšrŒdet.
5 Detta Šr nu gjort hos InfoService som tillhandahŒller MiA.

33

Diagrammet med avvikelser fšranledde kommentaren, att mycket fŒ
arbetsledare Šr benŠgna att uppge att en olyckshŠndelse beror pŒ
organisationen, eftersom det knappast finns nŒgon som erkŠnner att nŒgot Šr
fel med hans organisation Ð "trots att det mŒnga gŒnger Šr sŒ". Upphovet till
olycksfall och tillbud ansŒgs mŒnga gŒnger vara en dŒlig organisation. "Och
har vi dŒlig ledning, dŒlig planering, dŒligt med resurser, dŒligt med
arbetsledare och fšr dŒligt utbildade sŒ ska man fŒ med det, annars kan man
ju aldrig fšrŠndra nŒgot".
SammanstŠllning C
Omdšmet om denna sammanstŠllning var odelat positivt. Uttrycket "helt perfekt" anvŠndes till och med. En vŠrdefull sammanstŠllning som sŠger mycket
och som gšr det mer ŒskŒdligt Šn att gŒ till blanketterna. Den ansŒgs lŠttlŠst
och lŠtt att kunna dela ut och ta del av direkt. Om mŒnga olycksfall och tillbud intrŠffar, Šr en sŒdan beskrivning bra att ha fšr att erinra om hur de ser
ut. Den kan dessutom ge en form av historik, nŠr det gŠller att gŒ tillbaka och
se vad som hŠnt. Den kan ocksŒ vara ett underlag fšr en eventuell ny investering, fšr att se vad man skall ta hŠnsyn till vid investeringen. Namnuppgiften
reagerade dock somliga mot och ansŒg onšdig.
Alla borde vara medvetna om vad olycksfall kostar, och man ansŒg dŠrfšr
att sammanstŠllningen ocksŒ borde gŒ ut till de skadade, arbetsledare och
skyddsombud. Kostnaden styr arbetssŠtt. Den skulle dessutom bli ett pŒtryckningsmedel fšr att man ska ŒtgŠrda.
FšrŠndringar i olycksfallsarbetet i samband med Enkla-hanteringen
Vid SŒgen trodde man, att Enkla-projektet hade haft en positiv inverkan och
att Enkla hade fšrbŠttrat innehŒllet i olycksfallsarbetet. PŒ de stŠllen, dŠr
olycksfall intrŠffat, hade det varit mer information Šn vanligt. Enkla-blanketten medfšrde att det analyserades djupare, och i och med att en massa
frŒgor skulle besvaras, blev man tvingad att tŠnka till. €ven den feed-back
man fick ute i fšretaget, i och med att resultatstatistik av rapporteringen
redovisades, ansŒgs positiv. "Fšr det farligaste Šr att fylla i en massa blanketter, som det inte blir nŒn Œterrapportering pŒ."
Vid Bygget hade nŒgra fšrŠndringar i olycksfallsarbetet inte mŠrkts pŒ
nŒgon nivŒ under den tid som Enkla-projektet pŒgŒtt.
FšrŠndringar i informationen om fšretagets olycksfallsproblem
Att fšrsška utlŠsa ifall kunskaperna om olycksfall och olycksfallsarbete frŒn
det fšrsta till det andra intervjutillfŠllet fšrŠndrades, var inte sŠrskilt lŠtt. Vid
SŒgen fšrsvŒrades det av, att en ny fabriksavdelning uppfšrdes och togs i bruk
under mellantiden. Vid Bygget komplicerades bedšmningen delvis av att de
intervjuade fick vŒra Enkla-sammanstŠllningar samtidigt med kallelsen till
uppfšljningsintervjuerna, vilket kunde ha bidragit till att friska upp minnet,
eftersom flera hŠnvisade till sammanstŠllningarna vid vissa frŒgor.
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FšrŠndringar i olycksfallssituationen
Vid Bygget hade olycksfallen blivit fŠrre, vilket inte behšver betyda att
kunskapen om olycksfall var bŠttre, utan kan bero pŒ att antalet anstŠllda
ocksŒ var fŠrre. Under de nŠrmast fšregŒende Œren hade ingen stšrre
fšrbŠttring skett procentuellt, ansŒg man, men i ett lŠngre tidsperspektiv, fem
eller tio Œr tidigare, var skillnaden betydande.
Somliga hade en teori om att bidragande orsak till att olycksfallen minskat,
var att Œldersbilden i fšretaget hade fšrŠndrats. Antalet anstŠllda hade kraftigt
reducerats och de yngre hade fŒtt sluta, vilket medfšrt att medelŒldern inom
byggbranschen totalt lŒg pŒ ca 48-50 Œr. Somliga menade att unga bidrar till
en škning av antalet olycksfall, eftersom de har sŒ brŒttom och flŠnger
omkring utan eftertanke.
En annan framfšrd teori var att folk i dag Šr mer medvetna i sina jobb och
har en annan medvetandegrad vad gŠller olycksfall, eftersom det mestadels Šr
frŒga om Šldre, erfarna mŠnniskor, som bŒde ser och tŠnker sig noga fšr
innan de handlar.
Det vanligaste olycksfallet var fallolyckor, dvs fall pŒ befintlig nivŒ eller till
lŠgre hšjd. Flera bakomliggande fšrklaringar till detta fšrdes fram. En sŒdan
var att de Šldre fŒtt šverta de "farliga" jobben, som tidigare fallit pŒ
ungdomarnas lott, en annan att det huvudsakligen berodde pŒ den typ av produktion som man hade (dvs sÊk ROT-arbeten; Reparation, Ombyggnad,
Tillbyggnad).
•tgŠrdsfšrslag
Forskargruppen anser att fšrslagen pŒ ŒtgŠrder, som angivits pŒ anmŠlningarna šverlag skulle kunna vara av mer konstruktiv och varaktig karaktŠr. Den
i sŠrklass vanligaste ŒtgŠrden var information, DŒ vi sjŠlva inte ser information som en sŠrskilt konstruktiv ŒtgŠrd pŒ grund av dess ofta begrŠnsade
effektivitet och varaktighet, diskuterades detta vid intervjuerna. Det visade sig
att information av mŒnga anses effektiv, fšrutsatt att den gšrs pŒ rŠtt sŠtt, dvs
skŠl skall anges till varfšr man bšr gšra si eller sŒ. "Information Šr a och o".
Fšr konstruktiva ŒtgŠrdsfšrslag behšvs engagemang och fšr att skapa sŒdant
Šr tÊex dialoger ute pŒ arbetsplatserna med byggarbetarna viktiga. Den art av
information, som fšreslagits i utredningarna, fšrefaller dock mer vara av typen
pŒpekanden och tillsŠgelser.
DŒ vi jŠmfšrde ŒtgŠrdsfšrslagen efter tillbud och olycksfall vid SŒgen, fann
vi en tendens till att i hšgre grad fšrsška finna mer varaktiga, konstruktiva
lšsningar efter tillbud (se nedan). Vid olycksfallen var det mer av information =
tillsŠgelser, vilket erfarenhetsmŠssigt har sŠmre effekt.
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•tgŠrdsfšrslag frŒn tolv olycksfall
ä •tergŒtt till sin ordinarie sysselsŠttning
ä OfšrutsŠgbar hŠndelse (inga beslut)
ä GŒr ej att skydda sig (inga beslut)
ä GŒr ej att gšra nŒgot Œt ojŠmnheten som
blir mellan asfaltyta och jŠrnvŠgsrŠls

•tgŠrdsfšrslag tolv tillbud
ä Informera personal
ä Muntlig information om riskerna
ä Muntlig information (2 st)
ä Informera
ä Att anvŠnda hake

ä Mer information om riskerna som finns

ä En bŠrbar varningsskylt arbete

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

vid denna arbetsplats
Muntlig information
Att tŠnka sig fšr (2 st)
PŒpekande - inga lšsa fšremŒl
Iaktta stšrre fšrsiktighet
Inte slŒ sŒ hŒrt men fler slag
Omarbetade (rutiner, instruktioner)
Ta ur avskurna bultar
Vikten av att fixera arbetsstycket

ä Kontroll att informationen efterlevs
ä Ombyggnation av emballagestŠllet

pŒgŒr att stŠlla framfšr det aktuella bordet, gŠrna tillsammans
med blinkande lampa (2 st)
ä Se šver stŠdrutiner
ä Anordna sŒ ej klingor kan

startas med valsar uppe
ä Tillverkning av ett nytt lock
ä SkyddsplŒt uppsŠttes
ä Vagnen tagen ur bruk fšr
šversyn och reparation
(Ett tillbud saknar ŒtgŠrdsfšrslag)

ä LŠngre sikt: ombyggnad av paketeringen
ä Hšja skyddsplŒt

Ingen av de intervjuade tycktes vara medveten om detta fšrhŒllande men
vid fšrfrŒgan varfšr det fšrhšll sig sŒ, framkom olika teorier:
ä Det faller sig ganska naturligt, fšr om tillbuden och dess ŒtgŠrder skšts bra
minimeras risken fšr olycksfall. Minimeras risken fšr olycksfall pŒ anlŠggningen Šr det inte brister i anlŠggningen utan slarv som gšr att olycksfall intrŠffar.
ä DŒ tillbud utreds, Šr den som rŒkat ut fšr tillbudet med. Denne Šr skrŠmd
och lite smŒfšrbannad och brukar ha idŽer om vad som skall gšras. Tillbudsrapporter skrivs ocksŒ nŠstan omedelbart, medan det fšr olycksfall kan dršja
en dag eller fler, vilket gšr att man kanske glšmmer vissa detaljer.
ä Tillbuden har inte nŒgon personlig inblandning pŒ samma sŠtt som
olycksfallen. DŒ Šr det kanske mindre kluvet att fšreslŒ genomgripande ŒtgŠrder.
ä Vid tillbud har man bara en blankett att fylla i (Enkla), vid olycksfall bŒde
arbetsskadeanmŠlan och Enkla. DŒ kanske det blir arbetsskadeblanketten
som styr, och av slentrian fyller man i pŒ ungefŠr samma sŠtt.
ä Lyckas man fŒ mŠnniskorna ute i fšretaget mer engagerade, och ledningen
Šven kan stŠlla upp med medel, fŒr man ocksŒ mer genomgripande ŒtgŠrdsfšrslag. (VŒr tolkning var att tillbudsrapporten skrevs fšr att man šnskar fšrŠndring, olycksfallsrapporten fšr att man mŒste.)
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ä €r det kanske nŠr man drar olycksfallen i skyddskommittŽn, dŠr alla hjŠr-

nor finns, som man ska fšrsška komma med fšrslag. (VŒr tolkning Šr att utredarna inte anser sig behšva fšreslŒ ŒtgŠrder pŒ blanketten vid olycksfall,
eftersom man vet att sŒdana kommer att diskuteras senare. Vilket inte Šr
fallet vid tillbud.
Vid Bygget saknades fšrslag pŒ ŒtgŠrder pŒ blanketten i ca en tredjedel av
de rapporterade olycksfallen. I fyra fall var alternativet "Inga ŒtgŠrder fšreslŒs"
fšrkryssat, i fem fall fanns ingenting ifyllt. Nedan listas ifrŒgavarande olycksfall. Vi har inte undersškt vidare vad detta berodde pŒ. Vid bŒde Bygget och
SŒgen fanns en attityd att vissa olycksfall Šr omšjliga att fšrebygga.
Fšrkryssat alternativ
"Inga ŒtgŠrder fšreslŒs"

Fšrslag pŒ ŒtgŠrder ej ifyllt

ä Stštte tand i dšrr till personalskŒp

ä Slant med handen vid flyttning av

vid omklŠdning i manskapsbod
ä Tittade upp pŒ ett kranlyft och

gick in i en ventilationstrumma
ä Missbedšmning av avstŒndet mellan

hand och sŒgskŠr vid arbete med
sticksŒg
ä Halkade pŒ isflŠck vid inhŠgnande
av arbetsplats

ä
ä
ä
ä

kabel. Arbete pŒ knŠ vid golvtŠckning med masonit
Kran fšll omkull vid kraftig blŒst
Halkade omkull vid nedstigning
frŒn bock utomhus
Slant med morakniv vid ršrlŠggning
Vid flyttning av garderober fšll
luckorna ned som lŒg ovanpŒ

Inom byggbranschen Šr arbetsplatserna tillfŠlliga och fšrŠnderliga, vilket
kan tas som skŠl fšr att inte ŒtgŠrda efter olycksfall. De tenderar dock att
upprepas, varfšr man borde ta med sig ŒtgŠrder till nŠsta arbetsplats. Vid
flyttning av byggarbetsplatser fšljer dock inte alltid ŒtgŠrderna med, trots att
man fšrsšker. NŠr samma typ av arbete senare skall utfšras pŒ nŠsta stŠlle,
glšmmer man ofta bort dem. Vid arbete pŒ tak tÊex sŠtter man pŒ det fšrsta
taket upp skyddsrŠcken och linor, men pŒ nŠsta glšms linorna och lŠngre
fram Šven rŠckena. Somliga ŒtgŠrder medfšr att arbetet gŒr lŒngsammare, och
man tar dŒ genvŠgar.
Diskussion

Olika fšrfaringssŠtt
Utredandet med hjŠlp av Enkla-blanketten kom att ske pŒ skilda sŠtt pŒ de
tre fšretagen. VŒr ursprungliga intention var, att man ute pŒ avdelningarna pŒ
egen hand skulle gšra utredningen. Efter att ha tagit del av Enkla-utredningarna och sett, att de i vissa avseenden inte var sŒ vŠl ifyllda, kan man ifrŒgasŠtta det fšreslagna tillvŠgagŒngssŠttet. Man har blÊa inte fšrsškt gŒ djupare
bakŒt i hŠndelsekedjan utan hŠnvisat till slarv eller obetŠnksamhet som bidragande orsaker. Utan stšd kan det ta lŒng tid att vŠnja sig vid en ny blankett och att tŠnka i andra tankebanor. Detta stšd kan ges pŒ flera sŠtt. En
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mšjlighet Šr att vid introduktionen av det nya utredningsarbetet pŒ fšretaget,
samla de tilltŠnkta utredarna (tÊex arbetsledare pŒ produktionsavdelningar)
till en gemensam genomgŒng. Denna genomgŒng kan exempelvis hŒllas av en
skyddsingenjšr och dels omfatta information om blanketten och vad som
efterŒt hŠnder med de uppgifter man lŠmnar pŒ den, dels en eller ett par
provutredningar som man fŒr feed-back pŒ vad gŠller sŠrskilt kritiska delar
(som tÊex pŒverkande faktorer och ŒtgŠrdsfšrslag). Andra varianter fšr att
stšdja utredandet kan tÊex vara att man arbetar parvis eller tillsŠtter en permanent utredningsgrupp, dvs nŒgon enkel form av haverikommission. Fšr att
fŒ tillrŠckligt genomtŠnkta olycksfallsutredningar krŠvs med andra ord oftast
nŒgot mer Šn en ny blankett och nya instruktioner. NŒgon form av sammanhŒllande ansvar och kunnande behšvs som motor och drivkraft. De som ska
lŠmna informationen till utredarna, mŒste fŒ erfara att deras utredningar
leder till att informationen anvŠnds till fšrbŠttringar.
Ett annat tillvŠgagŒngssŠtt var att utredandet, som tidigare nŠmnts, skšttes av arbetsmiljšsamordnaren tillsammans med den skadade och platschefen
i efterhand. Anledningen till att det gick till pŒ detta sŠtt var farhŒgor inom
fšretaget fšr att de inte skulle kunna deltaga i projektet som šverenskommet,
dŒ sannolikt inte mŒnga Enkla-utredningar skulle ha kommit tillbaka, om
blanketterna lagts ut i arbetsplatsbodarna. Fšr att detta skall lyckas, gŠllde
det att fŒ med platscheferna, och hos dem antogs det vid detta tillfŠlle finnas
en hel del motstŒnd mot att fylla i en extra blankett, eftersom de hade fullt
upp med certifiering, kvalitet och arbetsmiljš. I en framtid dŠremot ansŒg man
dock, att ansvaret borde ligga hos arbetsledningen pŒ den lokala arbetsplatsen.
Det negativa ligger i att en tid fšrflutit sedan olycksfallet skedde, och att
det exakta tillvŠgagŒngssŠttet och smŒ men i sammanhanget kanske betydelsefulla detaljer hunnit falla i glšmska. DŠrigenom har man blivit tvungen att
gŒ efter vad som stod pŒ arbetsskadeblanketten, och pŒ sŒ sŠtt har ingen ny
information om olycksfallet tillfšrts. Kunskapen om den pŒgŒende Enklarapporteringen skulle mšjligen ha fŒtt stšrre spridning i organisationen och
blivit fšremŒl fšr diskussioner, om blanketten funnits tillgŠnglig ute pŒ
arbetsplatserna.
InformationsŒterfšring
Det Šr troligt, att det tar tid att fŒ ett nytt informationssystem att fungera. Det
Šr kanske inte fšrrŠn man fŒtt se, pŒ vilket sŠtt utredningarna kan utnyttjas i
fšrebyggande syfte, som man fšrstŒr en del av utredningens frŒgor och blir
motiverad att lŠgga ned arbete pŒ dem. Enkla-hanteringen introducerar en
feed-back loop fšr verksamheten. Olycksfall ses som icke šnskade produkter
av verksamheten. Enkla-hanteringen Œterfšr information om dessa "outputs"
till produktionssystemets "input", och pŒverkar pŒ sŒ sŠtt styrningen av verksamheten, sŒ att den blir mer effektiv ur sŠkerhetssynpunkt. Det finns bŒde
en kort loop, som initieras av varje enskild utredning, och en lŒng loop, som
initieras av periodiska sammanstŠllningar av utredningar. Fšr att feed-back
loopen ska fungera, sŒ mŒste styrningen pŒverkas, dvs utredningen eller
sammanstŠllningen mŒste leda till faktiska fšrbŠttringar av verksamheten.
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Det kan hŠnda, att de inblandade personerna mŒste fŒ vara med om flera fungerande varv av informationssystemets bŒda loopar, innan de fšrstŒr Enklas
systematik och Šr motiverade att fylla i blanketten fullstŠndigt.
Positiva reaktioner
En av de positiva erfarenheterna frŒn provanvŠndningen av Enkla-blanketten
Šr, att den mŒngordiga texten inte har verkat avskrŠckande utan i stŠllet har
uppfattats som stšd. Det var ju ocksŒ intentionen att hjŠlptexterna, utan att
gšra ansprŒk pŒ att vara uttšmmande, skulle bidra till att ge idŽer och underlŠtta till att ge genomtŠnkta och tillfšrlitliga svar.
Positivt Šr ocksŒ att anvŠndandet av Enkla tycks ha medverkat till att
starta en process att bšrja fundera, diskutera och analysera mer runt olycksfallsproblemen. Det Šr ocksŒ glŠdjande att man pŒ bŒda fšretagen Šr
intresserad av en fortsatt anvŠndning av Enkla-blanketten Šven efter
provperiodens slut.
TvŒ viktiga lŠrdomar
De viktigaste lŠrdomarna fšr Enkla-projektet efter samarbetet med SŒgen och
Bygget Šr av tvŒ slag. Fšr det fšrsta har vi sett att Enklas grundidŽ kan fungera i verkligheten, dvs att man med hjŠlp av en enkel utredningsblankett kan
samla in mer ŒtgŠrdsinriktad information Šn den som fŒs frŒn arbetsskadeanmŠlan, och att denna information kan sammanstŠllas pŒ ett sŒdant sŠtt att
personalkategorier pŒ olika nivŒer i fšretaget upplever den som anvŠndbar i
det fšrebyggande arbetet. Fšr det andra har vi fŒtt flera idŽer till fšrbŠttringar
av den preliminŠra version av Enkla-hanteringen som fšretagen provade.
Nedan redogšrs fšr en del av dessa idŽer.
Vi har ocksŒ noterat att ifyllandesŠttet av blanketten kan ha betydelse, Vid
SŒgen, dŠr personalen var indragen i proceduren pŒ ett annat sŠtt, har man i
allmŠnhet varit mera medveten om och engagerad i projektet. Det kan ocksŒ
vara en fšljd av branschen och arbetsplatsens utseende. SŒgen Šr en stationŠr
produktionsanlŠggning med mestadels fast installation och utrustning, dŠr
hela produktionsprocessen oupphšrligen repeteras med korta intervaller.
Bygget dŠremot har en produktion som Šr parallell, och dŠr mŒnga moment Šr
desamma och kan sŠgas upprepas, men som samtidigt Šr flexibel och
individuell och dŠr installation och omgivning inte Šr fast och statisk. •tgŠrder
som fšretas Šr inte permanenta.
Tecken som tyder pŒ att Enklas grundidŽ fungerar
Flera personer har vittnat om att blanketten Šr lŠtt att fylla i, speciellt genom
att det finns fšrslag som man bara kan kryssa fšr, dŒ det kan vara svŒrt och
tidskrŠvande att med egna ord berŠtta vad som hŠnt. Detta Šr en erfarenhet
som vi Šven gjort i ett tidigare projekt, dŠr vi utvecklade den participativa riskanalysmetoden Riv (Backstršm & Dššs 1996, Dššs & Backstršm 1993, 1994).
Den person, som vid Bygget faktiskt skštte om ifyllandet av Enkla-blanketten,
stštte inte heller pŒ nŒgra svŒrigheter. Bedšmningen, att den information man
fŒr genom Enkla-blanketten Šr bra, tyder ocksŒ pŒ att vŒr grundidŽ fungerar,
eftersom frŒgorna uppfattats som vŠldigt bra, vilket gšr det hela effektivt.
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Andra bekrŠftelser frŒn de intervjuade pŒ Enklas grundidŽ: Mšjligheten att
fŒ feed-back via statistik och grafiska sammanstŠllningar pŒ vad man rapporterat in, gšr det meningsfullt att bemšda sig om att fylla i Enkla-blanketten.
Intresset av att framdeles erhŒlla sammanstŠllningar, och Œsikten att det Šr en
viktig och bra information fšr olika befattningsnivŒer. Att sammanstŠllningarna kan vara till nytta vid trŠffar av olika slag fšr att pŒvisa orsakerna bakom
olycksfallet och dŠrigenom Œstadkomma effektivare lšsningar.
IdŽer till fšrŠndringar som provperioden givit upphov till
VŒr tanke att man helt pŒ egen hand skulle skšta om ifyllandet av Enklablanketten ute pŒ avdelningarna kanske fŒr revideras. •tminstone nŠr ett
fšretag skall bšrja anvŠnda Enkla, vore det kanske lŠmpligt att nŒgon person i
skyddsorganisationen som tÊex skyddsingenjšren var med vid utredningar, fšr
att sŠtta i gŒng och fšrdjupa tankeprocessen runt olycksfallets/tillbudets
uppkomst.
Vilket som Šr det lŠmpligaste tillvŠgagŒngssŠttet fšr att bedšma hŠndelsens
tŠnkbara farlighet och vikt i skyddsarbetet, kan variera med de lokala och
branschmŠssiga fšrutsŠttningarna. FrŒgan Šr emellertid, om inte utredarna
och de som Šr med dŒ olycksfallet eller tillbudet intrŠffar, Šr de rŠtta
personerna att gšra den bedšmningen och inte centralt i efterhand. Det kan
vara svŒrt att pŒ avstŒnd fŒ tillrŠckligt god kunskap om den aktuella
situationen vid olycksfallet fšr att kunna bilda sig en riktig uppfattning om
allvarligheten i sjŠlva olycksfallet/tillbudet. Det Šr inte bara den fysiska
skadan och sjukskrivningstidens lŠngd som skall vŠgas in i bedšmningen
utan Šven omgivande omstŠndigheter som tÊex hur det ser ut pŒ byggarbetsplatsen. Dessutom frŒnsŠger man sig en del ansvar ute pŒ arbetsplatsen, dŒ man fšrlitar sig pŒ att nŒgon pŒ kontoret skall gšra bedšmningen.
• andra sidan behšvs ofta en samlad erfarenhet fšr att kunna gšra en fšr
skyddsarbetet relevant bedšmning. Denna erfarenhet kan tŠnkas finnas hos
fšretagets skyddsingenjšr (antingen anstŠlld internt eller anlitad frŒn extern
fšretagshŠlsovŒrd). Ett fšrslag Šr dŠrfšr att ge denne mšjlighet att i efterhand
revidera den bedšmning, som gjorts av den ursprunglige utredaren. En dylik
revidering bšr gšras i dialog med utredaren.
Slutlig kommentar
Mšjlighet att mata in, lagra och anvŠnda information enligtÊEnkla-blanketten
finns nu att tillgŒ i de tvŒ informationssystemen Lisa (Miljšdata 1997)
respektive MiA (InfoService 1997), vilket glŠder oss mycket. Lisa-systemet har
i den senaste versionen kompletterats sŒ att Enkla-blanketten finns i systemet
och kan fyllas i direkt med datorn. Enkla-blanketten kan skrivas ut: ifylld eller
tom. Man fŒr ocksŒ stšd att gšra statistik šver Enklas variabler. I MiAsystemet, som Šr ett ADB-system fšr hŠlsa och arbetsmiljš, har i delmodulen
"Arbetsskadehantering" hela Enkla-blanketten lagts in. Den Šr dŠr framfšr allt
avsedd att appliceras pŒ tillbud. Information om Enkla finns nu Šven under
ett avsnitt i Chefshandbok Arbetsmiljš, utgiven av Sveriges Verkstadsindustrier (1997).
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