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Sammanfattning

Abstract
Purpose: The purpose of this study is to improve the influence by a safety construction
coordinator at smaller enterprises.
Method: In order to reach this goal, the group has studied already existing studies
within this field. Facts has been reflected with Arbetsmiljöverket, a Swedish institution
that provide the industry with regulatory frameworks.
Collected facts are then used in interviews as a framework in order to dig deeper in the
understanding of the problems.
Once the interviews are finished, patterns that are related to the theories are discussed
in order to create the fundamental steps in the work environment model.
Findings:
A Safety construction coordinator must ensure that the workplace is safe by organizing
and control the building process. Construction workers are aware about the risks, but
due to stress or poor planning many mistakes are made. With the support of a work
environment model as a complement to make the work easier for the safety construction
coordinator could potentially reduce these problems.
Implication: With the help of this report problems that may be contributing causes gets
informed, then with the help of theories and discussions deemed feasible for
improvement.
Limitations: The results are based on the general problems identified in theory and
through conversation.
Keywords: Safety construction coordinator, working environment, Safety, Bas-U, BasP

Sammanfattning

Sammanfattning
Syfte: Meningen med denna studie är att förbättra inflytandet hos en
arbetsmiljösamordnare på små byggföretag
Metod: För att uppnå detta mål har gruppen studerat tidigare undersökningar och
vetenskapliga artiklar inom området. Fakta jämförs med arbetsmiljöverkets uppsatta
krav och regler. Sedan används detta i intervjuer med små och stora företag för att
fördjupa sig i problemen. När intervjuer är klara sammanställs resultaten av intervjuer
med teori för att komma fram till en lösning i form av en arbetsmiljömodell.
Resultat: En byggarbetsmiljösamordnare ska se till att samordna bygget på ett
arbetsmiljövänligt sätt genom att organisera och kontrollera byggprocessen.
Byggarbetare vet ofta om riskerna av vissa arbeten, men på grund av stress eller dålig
planering begås misstag och slarv. Med hjälp av en arbetsmiljömodell som
komplement till att förenkla arbetet för arbetsmiljösamordnaren kan dessa problem
minska.
Konsekvenser: Med hjälp av den här rapporten kan problem som uppstår upplysas.
Med hjälp av teorier och samtal kan detta bedömas möjligt för förbättring
Begränsningar: Resultatet baserar sig på generella problem hos små byggföretag
som bedöms kunna förbättras. Person som är Arbetsmiljösamordnare har oftast även
andra uppgifter på företaget vilket kan innebära att tidsresurser för
arbetsmiljösamordnaren kan vara begränsad.
Nyckelord: Byggarbetsmiljösamordnare, Arbetsmiljö, Säkerhet, Bas-U, Bas-P
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Inledning

Detta examensarbete är skrivet vid Jönköpings Tekniska Högskola och är det
avslutande momentet i byggingenjörsprogrammet. Målet med rapporten är att skapa
förståelse för arbetssäkerhet på mindre byggföretag och förenkla arbetet för en
byggarbetsmiljösamordnare.

1.1 Bakgrund
I dagsläget är arbetsolyckor och arbetssjukdomar väl förekommande bland
byggnadsarbetare, mer så än för många andra yrkesgrupper (Arbetsmiljöverket).
Internationell statisk visar på att det är ungefär 250 miljoner anställda som skadar sig,
150 miljoner smittas av olika sjukdomar och mer än 1,1 miljoner människor dör på sina
arbetsplatser om året (Dėjus T, 2013).
Samtidigt som många byggföretag strävar efter att göra byggarbetsplatsen lika säker
som andra arbetsplatser anses byggindustrin som en högrisk bransch
(Arbetsmiljöverket).
Anledningarna är bland annat arbete på höga höjder, farliga redskap, tunga material etc.
Information och kommunikation verkar också vara ett problem, alltså att anställda inte
blir informerade tillräckligt om farorna i de olika momenten (Lindell D, 2015). På
byggföretag är förhållanden olika beroende på arbetsplats, vilket kan kräva mer
inflytande och kompetens för en byggarbetsmiljösamordnare (Håkansson D, 2015).
Svenska företag är i framkant med att förespråka nollvisionen, som går ut på att ingen
byggarbetare ska behöva skadas allvarligt för att utföra sina arbetsuppgifter. Men trots
insatserna bland byggföretagen så har olyckor på senare tid inte minskat
(Arbetsmiljöverket).

1.2 Problembeskrivning
Enligt (Arbetsmiljöverket) infördes 1 januari 2009 en ny lag som säger att alla
byggprojekt måste ha en byggarbetsmiljösamordnare. Dennes arbete bör iakttas och
studeras då planeringsarbetet som byggarbetsmiljösamordnare skall utföra kan bidra till
en klar förbättring av säkerhet och skapa ekonomiska vinster (Almen & Larsson, 2014).
Studier har i andra länder påvisat slarv, eller avsaknad av kompetens som kan vara
viktiga faktorer till att en byggarbetsmiljösamordnare inte får det inflytande som
behövs, ett vinstdrivande tankesätt är en bidragande orsak till detta (Serrano, Marcos,
Palomo, Angel, Uruburu, 2012). Byggkulturen har genom historien haft ett dåligt
säkerhetstänk där de anställda inte prioriteras som de borde menar en nyhetstidning
(Ingenjören).
Tanke på säkerhet förknippas ofta med fördröjning av arbete, vilket skulle påverka
företaget ekonomiskt (Antonio, Isabel, Sánchez, Uruburu, 2012).
Genom att förbättra byggföretagets arbete inom arbetsmiljö kan det innebära minskade
trauma i samhället och även påverka samhällsekonomin positivt (Bulletin, Albin,
Tinnerberg, 2013).
Genom att fördjupa sig i ämnet finns möjligheter till lösningar som gör säkerheten
lönsam (Aspelin, B, 2015).
Införandet av en byggarbetsmiljösamordnare är ett av stegen som får byggföretag att
förebygga skador, vilket man inte bara ser inom byggindustrin utan även på andra sorts
branscher. Det inflytande på arbetsmiljön som byggarbetsmiljösamordnaren har är inte
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tillräckligt, vad det kan bero på är viktigt att lösa för att åstadkomma en säkrare
arbetsplats (Kines, Andersen, Nielsen, Pedersen, 2013).
Små såsom stora byggföretag är därmed i behov av att utvecklas genom att granska sin
verksamhet angående säkerhet, som ett av stegen för att uppfylla arbetsmiljöverkets
krav samtidigt som produktionen inte blir lidande.
Det största problemet varför olyckor sker beror i de flesta fall på dålig organisation, att
byggarbetare inte följer anvisningar till en bra säkerhet eller att man blir dåligt
informerad (Dėjus T, 2013).
I Sverige sker flest arbetsolyckor på mindre byggföretag då många av dessa visar på
allvarliga brister på arbetssäkerhet (Arbetsmiljöverket). Små byggföretag kan bli mer
konkurrenskraftiga om de utför arbeten på kortare tid, vilket kan innebära slarv bland
de anställda (Håkansson D, 2015). Med hjälp av en arbetsmodell kan arbetet förenklas
och bli mindre kostsamt för ett byggföretag.

1.3 Mål och frågeställningar
Målet är att skapa en vägledande modell för en byggarbetsmiljösamordnare på mindre
byggföretag.
För att uppnå målet skall följande frågeställningar besvaras i rapporten:


Hur ser arbetet ut för en arbetsmiljösamordnare på mindre byggföretag?



Vilka brister i arbetsmiljön förekommer på mindre byggföretag?



Hur kan arbetet för en byggarbetsmiljösamordnare på mindre byggföretag
förbättras?

1.4 Avgränsningar
Modellen avgränsar sig till byggföretag där personalen är mindre än 20 anställda
eftersom den endast berör mindre byggföretag. Arbetet omfattar inte arbetsprojekt där
en arbetsmiljöplan inte behöver upprättas eftersom arbetet då inte medför något “arbete
med särskild risk”.
Arbetet omfattar dessutom inte byggarbetsmiljösamordnare som hyrs in utifrån
byggföretagets verksamhet.
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1.5 Disposition
Arbetet baseras på tidigare genomförda undersökningar som sedan tillsammans med
Arbetsmiljöverket visar på det ansvar som måste uppfyllas på svenska
byggarbetsplatser.
Intervjuer med två mindre byggföretag grundar på det som studerats. De brister som
framkommer i dessa intervjuer kan sedan jämföras med Arbetsmiljöverkets syn på
frågorna, för att sedan komma fram till en förbättring. Teori visar tillexempel på att
kommunikationen angående säkerhet mellan entreprenören och dess
underentreprenörer är en bidragande orsak till att risker uppstår. För att införskaffa
tillräcklig kunskap om problemet utförs intervjuer även på ett större byggföretag, där
arbetet med arbetsmiljö ser annorlunda ut.
När informationen är sammanställd kan arbetet på en vägledande arbetsmiljömodell för
byggarbetsmiljösamordnaren på mindre byggföretag bearbetas som ett resultat av
rapporten.
Mallen
kommer
att
fungera
som
en
vägledning
för
byggarbetsmiljösamordnaren och hjälpa dem att undvika vanliga problem.
Kapitel 1 - Inledning
Presentation om varför det är relevant att fördjupa sig i problematiken om säkerhet på
byggarbetsplatsen och vilka bakomliggande problem som finns. Mål i rapporten
presenteras och de frågeställningar som skall besvaras för att nå målen redovisas.
Avgränsningar som har gjorts framkommer med motivering.
Kapitel 2- Metod och genomförande
Beskrivning av de metoder som använts för att uppfylla mål och besvara rapportens
frågeställningar. Rapportens frågeställningar beskrivs tillsammans med den
datainsamling som använts. Kapitlet besvarar även arbetsgången och trovärdigheten.
Kapitel 3 - Teoretiskt ramverk
Teorier som ligger till grund för att besvara frågeställningar tillsammans med en
sammanfattning av dessa teorier.
Kapitel 4 - Empiri
Redovisning av empiri som framkommit från fyra intervjuer som genomförts. Varje
intervju sammanfattas i en flytande text och avslutas med en kortfattad sammanfattning
av samtliga intervjuer.
Kapitel 5 - Analys och resultat
Analys av insamlad empiri och teoretiskt ramverk bidrar till det resultat som redovisas
i form av en arbetsmiljömodell.
Kapitel 6 - Diskussion och analys
Diskussion angående resultatets trovärdighet och använda metoder. Arbetets
begränsning diskuteras tillsammans med förslag på vidare forskning.
Referenser
Här sammanställs rapportens referenser som studien har använt.
Bilagor
Under bilagor redovisas de intervjufrågor som använts och bilagor från de elektroniska
källor som använts.
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Under metod och genomförande beskrivs hur arbetet har genomförts och hur rapporten
blir så trovärdig och pålitlig som möjligt. Strategier och beslut av olika metoder
redovisas i kapitlet.

2.1 Undersökningsstrategi
Undersökningasstrategin är ett kvalitativt angreppssätt som bygger på litteraturstudier
och intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Med hjälp av kvalitativa metoder skapas
en bättre förståelse för hur det verkliga tankesättet som idag existerar inom
byggbranschen ser ut. Kvantitativa metoder, som istället bygger på mätvärden och
statistik visar inte dessa tankesätt då den personliga aspekter inte berörs. Genom att
använda kvalitativa metoder kan därmed en bättre uppfattning om hur beteendet på
byggarbetsplatsen ser ut jämfört med kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder är mer
relevant till mätningar av olika angivna värden t.ex. skadestatistik, något som inte
beaktas med hjälpa av frågeställningarna i detta arbete.
Det krävs en förståelse i hur Sveriges arbetsmiljölagstiftning fungerar för att arbeta mot
problemen, detta står tydligt på Arbetsmiljöverkets hemsida. Det tillkommer insamling
av data genom annan litteraturstudie, i form av det teoretiska ramverket.
Litteraturstudien följs upp utav intervjuer med kompetent personal inom området.
Företag och myndighet som intervjuats är Finnvedens bygg, D. Håkanssons bygg, Peab
och Arbetsmiljöverket.

2.2 Koppling mellan
datainsamling

frågeställningar

och

metoder

för

Hur ser arbetet ut för arbetsmiljösamordnaren på mindre byggföretag?
Ett grundläggande kriterier för att förstå hur en situation kan förbättras är att undersöka
hur det faktiskt fungerar idag. Baserat på Arbetsmiljöverkets uppsatta mål kan man läsa
tidigare vetenskapliga artiklar som fördjupat sig i området. Det genomförs genom en
datainsamling av relevanta teorier angående de vanligaste problem som förekommer,
dessutom görs intervjuer på mindre byggföretag.
Vilka brister i arbetsmiljön förekommer på mindre byggföretag?
Baserad på tidigare fördjupad kunskap görs två intervjuer med mindre byggföretag, där
problem kan diskuteras. För att få olika synvinklar och åsikter intervjuas dessutom en
inspektör på Arbetsmiljöverket för att se hur dom uppfattar problemen.
Hur kan arbetet för en byggarbetsmiljösamordnare på mindre byggföretag
förbättras?
Genom tidigare intervjuer med mindre byggföretag och Arbetsmiljöverket görs en
ytterligare intervju med ett stort byggföretag som kan bidra med kunskaper och åsikter
om hur en byggarbetsmiljösamordnares arbete kan förbättras. De litteraturstudier som
undersöks står också till grund för att frågeställningarna ska besvaras.
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2.3 Valda metoder för datainsamling
Litteratur- och intervjustudier som står till grund för rapportens datainsamling.
2.3.1

Litteraturstudie

För att införskaffa sig kunskap inom området används databaser på Internet och
litteratur från Jönköpings högskolebibliotek. På högskolan i Jönköping har det
genomförts en genomgång över hur sökning i skolans databaser sker på bästa sett. Med
hjälp av tidigare arbetens referenslista kan relevanta vetenskapliga artiklar, böcker och
doktorshandlingar upptäckas (Ejvegård, 2009). För att litteraturstudien skall orientera
kring aktuella forskningsfrågor inom ämnet används internationella litteraturstudier.
Genom att använda engelska sökord som “working environment”, “construction safety
coordinator” och “safety in construction projects” kan relevanta källor för denna studie
hittas.
2.3.2 Intervjustudie
Viktig del för problemlösningen är att komma i kontakt med de som arbetar inom
området. Intervju med personer som är direkt berörda av att arbeta för en bättre
arbetsmiljö är relevant för att skapa sig den förståelse som krävs.
Det finns olika former av intervjuer att använda sig av, parintervju, gruppintervju och
panelintervju (Justesen & Mik-Meyer, 2011).
Parintervju: En som intervjuar och en intervjuad som tillsammans utgör ett par med
gemensamt ansvar för att det ska bli en bra intervju.
Gruppintervju: Ibland kan man använda sig av flera personer på samma gång och som
intervjuar styra diskussionen med frågor. I första hand går det ut på att lyssna på debatt
för att sedan följa upp med frågor, rollen blir alltså mer styrande än frågande.
Panelintervju: Denna form av intervju innebär att flera intervjuare, intervjuar en
enskild person åt gången. Tanken är att intervjuarna tillsammans ska kunna belysa olika
aspekter av arbetet.
Panelintervju är främst det som används i datainsamlingen för detta arbete eftersom
arbetet utförs av två personer, som båda deltar i intervjuerna. Arbetet handlar om
arbetsmiljösamordnare vilket de flesta mindre byggföretag endast har en anställd för
vilket gör en gruppintervju olämplig.
Innan intervjutillfället kommer man inom gruppen överens hur intervjun ska gå tillväga,
en huvudintervjuare som för diskussionen framåt och en som mer inriktar sig på att
lyssna och föra anteckningar. Den som för anteckningar kan samtidigt ställa frågor när
det behövs. Brister enligt en äldre studie kan vara att personer med stort maktinflytande
får för stor påverkan på bedömningen (Kahlke & Schmidt, 2002). De menar också att
panelintervjuer kan bli mera formella än enskilda intervjuer och därmed minskar den
sökandes möjligheter att prata fritt.
Viktigt att ta hänsyn till är att arbetet berör relativt känsliga frågor, utgångspunkten är
att de som intervjuas kan ha varit med om olyckor eller hört om andra i branschen som
råkat ut för något. Det är viktigt att förstå hur man ska gå tillväga för att få till en bra
intervju och får den intervjuade intresserad för det problem som undersöks (Justesen &
Mik-Meyer, 2011).
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2.4 Arbetsgång
Arbetsmiljöverkets hemsida innehåller fakta om de krav som måste uppfyllas, där kan
man läsa på de regler som behöver uppfyllas för att en säker arbetsmiljö ska uppfyllas.
Dessa regleringar jämförs senare med hur arbetsmiljösamordnaren arbetar idag och
visar på hur det kan förbättras. På Internet finns vetenskapliga artiklar inom området
som är bra att läsa på inför intervjuer med byggföretag. Litteratur om arbetsmiljöns
utveckling och hur en bra intervju ska genomföras ger goda kunskaper för att få fram
den information som behövs.
Intervjuer görs med fyra olika intressenter, Arbetsmiljöverket, Peab, D.Håkanssons
bygg och Finnvedens Bygg. Efter att intervjuer med Vd:n på D.Håkanssons bygg samt
Finnvedens bygg har utförts bearbetas synpunkterna. Intervjuerna bär sedan
kunskapsmässigt underlag inför senare intervjuer med en arbetsmiljöinspektör på
Arbetsmiljöverket och en från affärsområde bygg på Peab. När fakta från teorier,
arbetsmiljöverkets föreskrifter och intervjuer är avslutat påbörjas arbetet med att
framföra ett resultat. Resultatet är i form av en arbetsmiljömodell som ger förslag till
en process som kan användas för att förenkla arbetsmiljösamordnarens arbete och
därmed skapa ett effektivare arbetsmiljöarbete.
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2.5 Trovärdighet
För att få ihop en så trovärdig rapport som möjligt används Arbetsmiljöverket främst
för pålitlig faktainsamling som senare kan användas i intervjuer. Eftersom
Arbetsmiljöverket styrs av nationella regler och måste följa EG-direktiv blir
informationen mer trovärdig. För att säkerställa att det som står på Arbetsmiljöverket
är pålitligt används andra källor som AMPguiden tillsammans med vetenskapliga
artiklar.
Intervjuer med byggföretag spelas in så att kommentarer redovisas korrekt. För att få
ett säkrare resultat intervjuas två mindre byggföretag, ett stort byggföretag och
Arbetsmiljöverket. Genom att föra en dialog på samtliga intervjuer kan en säker
faktainsamling framställas.
Slutsatsen innefattar det resultat som framkommer i dessa konversationen och de
studier som undersökts.
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Kapitlet Teoretiskt ramverk ger en vetenskaplig grund till arbetsmiljö problemet. Här
studeras behövande fakta på det Svenska regelverket och forskningsteorier.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
För att besvara frågeställningarna i detta arbete används främst intervjuer som underlag.
Teorier som används i teoretiska ramverken är de teorier som anses mest relevanta i
arbetet för att förenkla arbetsmiljöuppgifterna för byggarbetsmiljösamordnaren.
Arbetsmiljöverkets fakta studeras, samtidigt påvisar teorier om bland annat
planeringens tyngd av förbättrad arbetsprocess i planeringsskedet. Teorier används för
att få en djupare förståelse i arbetet för att skapa arbetsmiljömodellen.
Teorier som är mest relevanta för arbetet berör organisation, planering och
arbetsmiljösamordnarens personliga egenskaper. Dessa bör studeras djupare som
underlag till modellen och tillsammans med intervjuer besvara samtliga av dessa
frågeställningar.

3.2 Byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgift
Den 1 januari 2009 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter i byggnads- och
anläggningsarbete (AFS 1999:3) att gälla. Ändringarna i de nya föreskrifterna innebär
ett nytt system för hur ansvaret ska fördelas (Arbetsmiljöverket). I de nya föreskrifterna
ska
byggherren
eller
eventuellt
uppdragstagaren
välja
lämplig
byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering samt en för utförande. Den
som är byggarbetsmiljösamordnare kan vara en fysisk eller juridisk person.
3.2.1 Bas-P
En byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering kallas för Bas-P.
Byggherren måste visa att den som utsetts till Bas-P har rätt utbildning, kompetens och
erfarenhet för att kunna driva det aktuella arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket).
Den som blir befogad ansvar som Bas-P har som uppgift att sammanställa information
om planeringen och projekteringen inom ett byggprojekt. Arkitekter, konstruktörer eller
andra projektörer ska lämna sina uppgifter till Bas-P så att det kan sammanställas, vilket
oftast dokumenteras genom en arbetsmiljöplan.
Bas-P ska se till att projektörerna tar hänsyn till varandras ritningar och lösningar så att
alla installationer och konstruktioner får plats, samtidigt som det ska utföras på ett
säkert sätt.
Som Bas-P ansvarar man även för beskrivningar av hur byggnadsarbetet ska utföras
inför bruksskedet. Beskrivningarna ska innefatta information inför hur framtida drift,
reparation, underhåll, rivningar eller ändringar kan utföras utifrån en säker arbetsmiljö
(Arbetsmiljöverket).

8

Teoretiskt ramverk
3.2.2 Bas-U
Bas-U är en byggarbetsmiljösamordnare som ansvarar för utförandet, alltså det
praktiska byggskedet. Att samordna arbeten ur en arbetsmiljösynpunkt och planera den
gemensamma arbetsmiljön på arbetsplatsen är något som Bas-U ansvar för
(Arbetsmiljöverket). Den arbetsmiljöplan som Bas-P har upprättat i planeringsskedet
ska anpassas till hur arbetet kommer att gå till och finnas tillgänglig för alla på
arbetsplatsen.
Eftersom byggarbetsmiljösamordnaren ska se till att entreprenörer och arbetsgivare
följer lämpliga arbetsmiljöregler på byggarbetsplatsen används olika kontroll- och
övervakningssystem så att Bas-U ska vara uppdaterad och informerad. Dessa system
kan vara platsträffar, gemensamma skyddsronder eller regelbundna uppföljningar med
entreprenörerna.
Utöver att Bas-U ska kontrollera entreprenörer och arbetsgivare ska dessutom
kontroller på besiktningspliktiga maskiner och verktyg utföras. Bas-U ansvarar även
för att det finns personalutrymme med omklädningsrum, toaletter och dusch för
byggnadsarbetarna (Arbetsmiljöverket).

3.3 Lagar och föreskrifter
De grundläggande lagar och föreskrifter som en byggarbetsmiljösamordnare måste ha
förståelse för och arbeta efter är framförallt arbetsmiljölagen och olika föreskrifter
(AFS). Det är de lagar som mindre byggföretag måste granska och förstå för att
upprätthålla en bra arbetsmiljö.
3.3.1 Arbetsmiljölagen
Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet
(Arbetsmiljölagen 1 kap. 1§). Arbetsmiljölagen är uppbyggd med övergripande regler
som arbetstagare och andra skyddsansvariga ska följa. Lagen tar dessutom med regler
om hur samverkan mellan arbetsgivare och ansvarstagare ska följas.
Arbetsmiljölagen tar hänsyn till tekniska-, fysiska-, sociala- och arbetsorganisatoriska
faktorer, förhållanden i arbetet och arbetets innehåll (Arbetsmiljöverket).
3.3.2
Föreskrifter (AFS)
Ett komplement till arbetsmiljölagen är de förskrifter som finns i Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS). Föreskrifterna är till för att skapa sunda och säkra
arbetsmiljöer och har tagits fram via de mål som regeringen har beslutat att
Arbetsmiljöverket ska arbeta efter (Arbetsmiljöverket).
3.3.3 Straff och sanktionsavgifter
Om föreskrifterna inte följs riskerar arbetsgivaren att få en sanktionsavgift.
Sanktionsavgifter införskaffades 1 juli 2014 och kontrolleras av Arbetsmiljöverkets
inspektörer. I vissa fall kan en inspektion eller ett olycksfall leda till att arbetsgivaren
får betala vite eller får ett straff i domstol med olika typer av påföljder
(Arbetsmiljöverket).
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3.4 Arbetsmiljöplanen
En arbetsmiljöplan ska göras innan byggarbetsplatsen etableras. Den som ansvarar för
att en arbetsmiljöplan tas fram är byggarbetsmiljösamordnaren för planering och
projektering (AMP guiden). Arbetsmiljöplanen ska senare användas som en byggsten
för hur eventuella risker på byggarbetsplatsen kan förebyggas. När arbetsmiljöplanen
är upprättad övergår ansvaret till byggarbetsmiljösamordnaren för utförande som ska
se till att den finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och följa upp de åtgärder som ska
iakttas enligt planen (Arbetsmiljöverket).
Genom att skapa planen i ett tidigt stadium upptäcks ofta en mängd problem som kan
försena bygget, öka dess kostnader och utgöra säkerhetsrisker för byggnadsarbetarna
eller annan personal på byggarbetsplatsen (AMP guiden). Dessa är problem som oftast
kan undanröjas innan byggnationen påbörjas, vilket gör att det kan finnas ekonomiska
och säkerhetsmässiga fördelar med att ta fram arbetsmiljöplanen.

Problemen kan undanröjas genom till exempel (AMP guiden):






Val av utformning, konstruktion och lokalisering
Metod- och materialval.
Tillförande av skydd eller anordningar för ett säkrare arbete.
Beskrivning av lämpliga skyddsanordningar.
Beskrivning av tillstånd och nödvändiga förundersökningar.

Enligt föreskrifterna AFS 1999:3 10§ med tillägg 2014:26 ska en arbetsmiljöplan
upprättas om:




arbetet under något tillfälle har mer än 20 personer sysselsatta och pågår i en
längre tid än 30 arbetsdagar eller
det totala antalet persondagar överskrider 500 persondagar eller
“Arbeten med särskild risk” som anges i 11§ andra stycket behövs tillämpas.

En arbetsmiljöplan ska dessutom upprättas enligt AFS 1999:3 med tillägg 2014:26
(Arbetsmiljöverket). Enligt 11§ ska arbetsmiljöplanen alltid innehålla:




De regler som skall tillämpas på byggarbetsplatsen.
Beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet organiseras.
Beskrivning av de särskilda åtgärder som skall vidtas under byggskedet för de
arbeten som står i 11§ andra stycket.

Åtgärder för “arbeten med särskild risk” är den viktigaste delen i arbetsmiljöplanen
(AMP guiden). Den kräver att man känner till de arbetsmiljökrav som gäller och en god
kunskap om hur byggnadsarbetet utförs. En arbetsmiljöplan kommer dock inte att
innehålla allt som krävs för en tillfredsställande arbetsmiljö utan beskriver endast
åtgärder för “arbeten med särskild risk”. Detta betyder att andra förhållanden inom
arbetsmiljön också måste planeras och åtgärdas för att kraven i Arbetsmiljölagen och
Arbetsmiljöverkets författningssamling ska uppfyllas.
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3.5 Planering
Byggarbetsmiljösamordnaren för projektering och planering har ett stort inflytande att
påverka hur arbetsmiljön kommer att se ut på byggarbetsplatsen (Almen & Larsson,
2014). Hänvisat till Szymberski (1997) menar de att möjligheten till att påverka en
god och säker arbetsmiljö är som störst i början av projektet och minskar ju längre
processen har gått (figur 1)

FIGUR 1: tids/säkerhets inflytande kurva (Szymberski, 1997)
Om ett problem upptäcks tidigt i projekterings- eller planeringsfasen finns det goda
möjligheter att ändra designen eller byta ut materialet för att minska risken att en
olycka inträffar. Detta är något som inte är tillräckligt välprioriterat inom
projekterings- och planeringsfasen (Almen & Larsson, 2014). Av de 42 projekt som
har undersökts av (Almen & Larsson, 2014) är det endast sju av projekten som haft en
aktiv byggarbetsmiljösamordnare. Med en aktiv byggarbetsmiljösamordnare syftar de
på att byggarbetsmiljösamordnaren för projektering och planering har medverkat och
arbetat fram ritningarna genom en ändring av materialval eller utformning av en
konstruktion. Detta betyder att byggarbetsmiljösamordnaren har varit med och ta fram
de slutgiltiga ritningarna för projektet.
För att byggarbetsmiljösamordnaren ska få möjlighet att påverka ritningarnas design
och utformning är de nuvarande kunskaps- och utbildningskraven inte tillräckliga
(Almen & Larsson, 2014).
I Sverige finns inga krav på hur utbildad byggarbetsmiljösamordnaren ska vara, men
man rekommenderar att en byggarbetsmiljösamordnare ska genomgå en utbildning
som är minst 48 timmar. Detta bedöms vara för lite då en byggarbetsmiljösamordnare
måste ha kunskap inom alla delar av projektet, man ska alltså kunna projektera fram
ritningar och veta hur olika arbetsprocesser ska genomföras (Almen & Larsson,
2014).
Från intervjuerna i studien framgår det även att en byggarbetsmiljösamordnare måste
påkallas tidigare i projektet, då personen oftast blir ansvarig för arbetsmiljön efter att
ritningarna nästan är klara. Om byggarbetsmiljösamordnaren blir inkallad för sent blir
det mycket svårare att ändra ritningarna även om byggarbetsmiljösamordnaren har
den kompetens som krävs. Konsekvensen av att byggarbetsmiljösamordnaren för
projektering och planering påbörjar arbetet senare i processen eller inte har den
kunskap som behövs medför därmed att många olycksrisker inte kan hanteras på bästa
möjliga sätt. Det medför en ökad risk för arbetsolyckor vilket blir svårare och mer
kostsamt att hantera (Almen & Larsson, 2014). ( Se figur 2)
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Figur 2: En ändrad bild av Szymberskis tids/säkerhets inflytande kurva som har
gjorts av (Almen & Larsson, 2014)
Modell A beskriver det inflytande som byggarbetsmiljösamordnaren för projektering
och planering får om han/hon påbörjar arbetet efter att ritningarna är färdiga. I modell
B arbetar byggarbetsmiljösamordnaren tidigare och kan därmed vara med och hantera
olycksriskerna när ritningarna tas fram (Almen & Larsson, 2014).

3.6 Personliga egenskaper
Byggarbetsplatsen är ett högriskarbete enligt europeisk standard (Serrano, Marcos,
Palomo, Angel, Uruburu, 2012).
Studien visar att det inte endast krävs kunskap inom området, utan
byggarbetsmiljösamordnaren måste även använda sig av erfarenheter och personliga
egenskaper.
I denna studie är 130 personer utfrågade antingen genom e-mail eller intervju. Målet
var att komma fram till hur byggnadsarbetare rankar dessa mål, hur viktiga de olika
personliga egenskaperna är.
De menar på att en byggarbetsmiljösamordnare inte endast ska utföra arbetet genom att
ge direktiv till de anställda, utan måste också visa på sociala färdigheter för att få
genomslag.
Resultatet av studien är baserad på de personliga skickligheter som värderas högst för
en byggarbetsmiljösamordnare och på vilket sätt de ska gå tillväga på arbetsplatsen.
Samtliga intervjuade har fått ranka mellan 1-5 hur viktiga de olika färdigheterna är.
(Se figur 3)
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Sociala färdigheter:
1. Kommunikation
2. Lagarbete
3. Effektivitet
4. Kompetens
5. Självständighet

6. Självförtroende
7. Konfliktlösning
8. Ledarskap
9. Rådgivning
10. Förhandling

11. Resultatorienterad
12. Organiserad
13. Engagerad

Figur 3: Ett förtroendeintervall med resultat över hur de 130 personer i enkäten
ser på vilken kompetens som har störst betydelse. (Serrano, Marcos, Palomo,
Angel, Uruburu, 2012)
Med 95 % beslutsgräns är genomsnittlig poäng 3,96. Man kan även med hjälp av ett
sådant diagram ta fram ett värde som påvisar låg betydelse och hög betydelse.
Studien visar på att kommunikation och engagemang värderas klart högst enligt de
utfrågade. Sammanfattningsvis anser byggarbetare i Spanien att kommunikation och
engagemang bland byggarbetsmiljösamordnare skapar en gemenskap som förbättrar
synen av säkerhet för samtliga anställda, då båda parter försöker eftersträva de mål som
är uppsatta. Engagemang och förmågan att förhandla, att bidrar med positiv attityd och
föregå med gott exempel anses viktiga för arbetsmiljösamordnaren. Detta gör att
anställda enklare kan relatera till byggarbetsmiljösamordnaren och risker som finns kan
enklare tas på allvar.

3.7 Organisation
Enligt undersökningar beror två tredjedelar av arbetsolyckorna på dålig organisation i
arbetet, brist på tillsyn och kontroll. Dessutom är anställdas inkompetens i vissa
säkerhetsområden en bidragande orsak till olyckor på byggarbetsplatsen (Dėjus T,
2013). Stor del av arbetsrelaterade olyckor beror på att regler om säkerhet inte följs, att
de anställda inte utför sina uppdrag på ett säkert sätt.
För att förbättra säkerheten bör kunskap inom högrisk arbeten upplysas genom ett mer
detaljerat arbete inom planering.
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Förutom ritningsbeskrivningar på arbetet som ska utföras bör även ritningar beträffande
säkerhet finnas med som ett komplement. Ritningarna ska på ett detaljerat och
begripligt sätt visa hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt genom bilder och
beskrivningar. (se figur 4)
Risker för olyckor är stora vid upprättandet av byggarbetsplatsen och planer som
beskriver hur de anställda ska gå tillväga kan vara en viktig del i att förbättra
säkerhetsvillkoren för de anställda.

Figur 4. Exempel på mer detaljerade ritningar på hur upprättandet av
arbetsplatsen kan se ut. Ritningen beskriver hur grävarbete bör utföras på ett
säkert sätt för att undvika ras (Dėjus T, 2013).

3.8 Sammanfattning av valda teorier
Teorier i detta arbete fokuserar på den syn som eftersträvas på byggarbetsplatsen och
på vilka sätt den skall används för att effektivisera arbetet inom arbetsmiljön.
Tillsammans berör det viktiga punkter som planering och kommunikation mellan
byggarbetsmiljösamordnare och de anställda. I teorin (Almen & Larsson, 2014)
beskrivs tyngden av en bra arbetsplanering och hur en bra arbetsplanering fungerar.
Denna teori används tillsammans med teorin (Serrano, Marcos, Palomo, Angel,
Uruburu, 2012) för att finna exempel på hur arbetet med arbetsmiljön kan ske i
praktiken. Teorin (Dėjus, 2013) visar på exempel som används för att förenkla arbetet
för personalen. Tillsammans visar teorierna på att förbättra kommunikation och den
sociala kompetensen bland byggarbetsmiljösamordnare är en viktig del i arbetet för
bättre säkerhet. Att upprätta en bra arbetsmiljöplan kan vara ekonomiskt motiverande
och kan förenkla arbetet på arbetsplatsen.
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Empirin grundar på insamlade resultat från intervjuer. Intervjuerna ska avspegla hur
arbetsmiljöarbetet går till på olika byggföretag och hur olika individer arbetar med
arbetsmiljön.

4.1 Intervju – Daniel Lindell
En intervju med Daniel Lindell ägde rum kl. 10.00 den 6/5-2015 på Finnvedens bygg i
Värnamo.
Lindell är utbildad civilingenjör och arbetar som VD och arbetsledare på Finnvedens
bygg som har sju anställda. Han arbetar dessutom som Bas-P, Bas-U och projekterarar
fram ritningar för olika byggprojekt. Efter 10 år på Finnvedens bygg har han varit med
i allt från små renoveringsprojekt till totalentreprenader. Han har även erfarenhet som
snickare.
Enligt Lindell är arbetsmiljön en viktig punkt i arbetet, men samtidigt något som kostar
pengar och tar tid att planera, vilket kan vara ett problem när man konkurrerar om ett
kontrakt med andra entreprenader. Han påpekar bland annat att andra byggföretag som
inte värderar arbetsmiljön likvärdigt kan påverka hans företag konkurrensmässigt
eftersom det är en vinstdrivande faktor. Säkerhet innebär att extra moment måste
genomföras, vilket innebär större kostnader för projektet.
Efter riskanalysen upprättas en arbetsmiljöplan som ska vara byggstenen för hur det
tillämpas i praktiken. Lindell menar att det finns god information om hur man ska gå
tillväga med riskanalyser och upprättandet av arbetsmiljöplanen på Arbetsmiljöverkets
hemsida. Arbetsmiljöplanen som sedan ska finnas på byggarbetsplatsen kan dock vara
långtråkig och komplex att läsa igenom vilket leder till att byggnadsarbetarna förlorar
intresse. Under de sista åren på Finnvedens bygg har man beslutat att alla
underentreprenörer ska läsa igenom och signera att informationen i arbetsmiljöplanen
är vidtagen. Anledningen till detta är att säkerställa att alla har tagit del av
informationen. Lindell tycker dessutom att arbetsmiljöplanen kan förbättras med en
enkel illustration, som exempel på detta menar Lindell att man ritar ut var ställningar
och andra säkerhetsanordningar ska befinna sig på en ritning. Detta är något som han
ibland gör själv och tycker ger bra resultat.
När konsulter utanför företaget agerar som Bas-P blir arbetsmiljöplanen i vissa fall ett
problem för bygget. Lindell anser att arbetsmiljöplanen utförs på många olika sätt,
ibland är de alldeles för invecklade och svåra att förstå medan de emellanåt inte kan
anpassas till produktionen för att konsulten endast tagit hänsyn till ritningarna.
Under arbetets gång är det vanligt att en checklista fylls i för de arbetsmoment som
utförts. När detta infördes på byggarbetsplatsen ansåg byggnadsarbetarna att det var
löjligt och onödigt men att det är självklart idag. För att utveckla säkerheten i
byggbranschen skulle även säkerhets moment finnas med i en sådan lista. Säkerhets
moment ska vara av samma tyngd som resterande arbetsmoment för att på sätt göra
säkerheten på arbetsplatsen till en självklarhet.
Daniel Lindell ger även exempel på hur tv hade kunnat hjälpa till att normalisera ett
säkerhetstänk på byggarbetsplatsen genom att visa genom bra exempel. Han berättar
hur ett tv-program som Äntligen hemma och Bygglov visar på dåligt säkerhetstänk
genom att bland annat inte ha byggnadsställningar installerade där det behövs. Detta
samtidigt som byggföretag i Sverige har hårda krav på sig att följa de regler och lagar
som arbetsmiljöverket lagt fram angående säkerheten. Istället borde media framföra ett
mer överdrivet säkerhetstänk i sina byggprogram för att framställa detta som
självklarheter.
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Daniel Lindell anser att den viktigaste faktorn till en säker arbetsmiljö är att få
byggarbetare att uppmärksamma vikten av säkert byggande. Han tycker att en stor vikt
i arbetet ska ligga i att få byggnadsarbetarna att jobba säkrare. Lindell tror att
nollvisionen som många byggföretag har kommer vara omöjlig att uppnå eftersom den
mänskliga faktorn alltid kommer påverka.

4.2 Intervju – Daniel Håkansson
En intervju med Håkansson ägde rum kl. 10.00 den 12/5-2015 på högskolan i
Jönköping. Håkansson är ägare för D. Håkanssons bygg i Jönköping och arbetar som
VD och byggarbetsmiljösamordnare på företaget. Håkansson har tidigare arbetat som
snickare och har lång erfarenhet i branschen.
Enligt Håkansson är sambandet mellan ekonomi och arbetsmiljö det största problemet.
Han nämner att andra byggföretag som inte arbetar lika flitigt oftast kan pressa priset
mycket mer. Han nämner att byggställningar, som används på de flesta
byggarbetsplatserna innebär en stor kostnad av bygget. Om andra byggföretag då
slarvar med säkerheten kommer deras utgifter att bli mycket billigare. Att
Arbetsmiljöverket har införskaffat sanktionsavgifter ser han som en mycket positiv
insats för att bestraffa de byggföretag som inte sköter sin arbetsmiljö. Enligt Daniel
Håkansson hade han dock velat se att Arbetsmiljöverket lägger mer tid att kontrollera
mindre byggföretag, då han upplever att det är de mindre byggföretagen som ofta
fuskar.
Att kunden kollar på prislappen och tiden snarare än regler för säkerhet blir ett stort
problem för de företag som sköter sig. Att inte stressa och slarva kan leda till en mycket
bättre säkerhet enligt Håkansson. Han menar att det är bättre att byggnadsarbetarna tar
mer tid än vad som har skrivits i kontraktet och gör ett bra jobb än att stressa sig igenom
arbetet. På så sätt får man en bättre kvalitet och minskar risken för att någon kommer
till skada.
På Håkanssons byggföretag lägger han stor vikt på att förebygga riskerna, bland annat
har alla hans byggnadsarbetare utbildat sig för att bygga ställningar och han försöker
skapa en gemenskap med medarbetarna. Även om inte alla är med i uppbyggandet av
byggnadsställningar så är det ett bra sätt att få byggnadsarbetarna att känna vikten av
arbetsmiljön och känna att dem får lära sig.
Under senare tid har Håkansson börjat ta arbetsmiljön allvarligare än tidigare, han
menar att de bland annat skaffat bättre säkerhet för takbyten. Innan har byggföretaget
endast haft byggställningar på långsidorna men har på senare tid satt upp skyddsräcken
på gavlarna för att öka säkerheten ytterligare.
Eftersom Håkansson oftast jobbar som både Bas-P och Bas-U får han en god inblick av
arbetsmiljön och kan påverka den på många olika sätt. Han nämner att han ofta
samverkar med arkitekterna redan under projekteringen genom att komma med
arbetsmiljösynpunkter på arkitekternas ritningar och se till att de jobbar för att bidra till
en god arbetsmiljö.
Håkansson anser att en nollvision på bygget är något som han strävar efter, dock inser
han att detta inte kommer att fungera tack vare de mänskliga faktorerna. Därmed tycker
han att det kan vara bra att lägga mycket vikt på att lära medarbetarna att tänka mer på
säkert och inte slarva med arbetet. Han säger att han har tankar på att vidareutbilda fler
inom företaget till byggarbetsmiljösamordnare, på så sätt känner han att de ska kunna
förmedla vikten av arbetsmiljön vidare till kollegorna.
Att byggnadsbranschen är väldigt hård och “stöddig” kan vara en av roten till att
byggnadsarbetarna ibland kan uppfatta arbetsmiljöarbetet som löjligt och onödigt.
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Att slarv och genvägar användas är ett upprepande problem enligt Daniel Håkansson.
Eftersom saker och ting kan vara mycket lättare och gå mycket snabbare utan de
krävande arbetsmiljöreglerna blir det ibland lätt att skippa dem, något som han ser
mycket allvarligt på. För att förebygga detta ser han alltid till att arbetsmiljöarbetet följs
och om något brister ska det åtgärdas innan arbetet fortsätter.
När det gäller underleverantörer kan det bli problematiskt då de inte alltid har samma
syn på arbetsmiljön.

4.3 Intervju – Lars-Erik Jonasson
Intervjun med Lars-Erik Jonasson ägde rum kl. 8.00 den 13 maj 2015 på
Arbetsmiljöverkets kontor i Göteborg. Jonasson har arbetet som arbetsmiljöinspektör
på Arbetsmiljöverket i 19 år och har god kännedom om Arbetsmiljöverkets insatser.
Enligt Jonasson arbetar Arbetsmiljöverket med att kontrollera och se till att
byggföretagen följer de regler och föreskrifter som ska följas. Om ett byggföretag har
mer än 20 anställda och beräknar att arbeta med ett projekt i mer än 30 dagar måste en
förhandsanmälan skickas in till Arbetsmiljöverket. Efter att ett byggföretag har lämnat
in förhandsanmälan och påbörjat produktionen brukar Arbetsmiljöverket göra
inspektioner i mån av resurser. När Arbetsmiljöverket gör en inspektion brukar de inte
tala om att de kommer för att besöka platsen för att arbetsgivaren inte ska kunna röja
undan problemen. Arbetsmiljöverket har tidigare bara kontrollerat mindre byggföretag
men har på senare år börjat inspektera större byggföretag säger Jonasson. Det
problematiska med att inspektera alla mindre byggföretagen är att de inte alltid måste
lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket. I de fall där ingen dokumentation
är inlämnad finns det ingen möjlighet att kontrollera dessa byggföretag på samma sätt.
Istället menar Lars-Erik Jonasson att många ringer in till Arbetsmiljöverket och tipsar
om arbetsplatser där arbetsmiljön är bristfällig, detta kan vara att byggnadsarbetarna
inte bär krävande skyddsutrustning eller att de springer på tak utan skyddsräcken eller
sele. Arbetsmiljöverkets inspektörer åker även runt på gatorna för att hitta
byggarbetsplatser som man inte känner till och inspekterar dessa.
I de flesta fall åker inspektörerna ut efter att bygget har etablerats. Jonasson menar att
de lägger mest resurser på att kontrollera Bas-U eftersom det är mycket svårare och mer
tidskrävande att inspektera under projekteringen istället för i produktionen.
När Arbetsmiljöverket inspekterar en byggarbetsplats ska inspektören se till att
arbetsmiljöarbetet följs. När inspektörerna är på plats ser dom till så att det inte finns
några säkerhetsbrister och kontrollerar att man följer arbetsmiljöplanen.
Enligt Jonasson inträffar det med jämna mellanrum att Bas-P har upprättat
arbetsmiljöplanen efter en mall. Eftersom dessa mallar ofta innefattar alla 13 ‘arbeten
med särskild risk’ kan arbetsmiljöplanen bli lång och överflödig. Jonasson menar att
det är bättre att ta bort de punkter som inte behöver vara med för att få den kort och
enkel att läsa igenom. Han ser dessutom att många skriver för utförligt hur man ska
hantera problemet. Jonasson menar att arbetsmiljöplanen ska involvera vilka åtgärder
som ska iakttas, inte hur de ska lösas i detalj eller vilka utbildningskrav som krävs.
Lars-Erik Jonasson säger att, i den perfekta världen ska varje konstruktör/ arkitekt som
ansvarar för ritningarna och se till att ritningarna/lösningarna inte innebär
arbetsmiljörisker. I nuläget menar han på att detta inte alltid görs på rätt sätt utan att
konstruktörerna och arkitekterna antar att Bas-P ska ansvara för detta, medan Bas-P i
själva verket ska samordna så att alla ritningar och lösningar fungerar tillsammans och
att alla risker dokumenteras gemensamt.
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Tiden är något som många byggföretag skyller på i samband med att arbetsmiljön
drabbas. Jonasson hävdar att detta egentligen är ett dåligt argument då detta ska iakttas
i samband när man gör tidsplanen och lämnar in en ansökan om en tjänst.
Ekonomin är en annan aspekt som får byggföretagen att inte prioritera arbetsmiljön i
lika hög grad eftersom det kostar mycket pengar att tillföra säkerhetsanordningar. Enligt
Jonasson har han studerat beräkningar som visar på att varje krona som investeras på
arbetsmiljön medför att byggföretaget får 2-4 kronor tillbaka. Han menar att
byggföretagen oftast ser den direkta summan för hur mycket det kostar att t.ex. hyra in
en ställning, men att de i själva verket glömmer hur mycket effektivare arbete blir och
vilka minskade arbetsskador det kan bidra till.

4.4 Intervju – Curt Bergendahl
En intervju med Curt Bergendahl ägde rum kl. 10.00 den 13/5-2015 på Peab i Göteborg.
Bergendahl arbetar på en avdelning inom Peab som kallas för affärsområde bygg, en
avdelning som arbetar inom byggservicesektorn för samtliga 11 regioner inom Peab.
Tidigare har Bergendahl lång erfarenhet som arbetsmiljöingenjör inom bland annat
Bygghälsan.
Bergendahl anser att bygg är en farlig bransch som kan skrämma många från att utbilda
sig inom ämnet. Detta menar han är ett problem för att den yngre generationen ska bli
intresserade och utbilda sig inom byggbranschen. Om det inte går att få bukt med
problemet blir det därmed svårt att få den arbetskraft som behövs framöver.
Enligt Bergendahl behövs det inte uppfinnas så mycket nytt för att få en bättre
arbetsmiljö. Problemet i dagsläget ligger främst på byggnadsarbetarnas beteende. Han
menar att vissa arbetsmoment ibland kan gå för fort och stressas igenom. Han säger att
byggnadsarbetarna är flitiga när de är på arbetarplatsen. Ibland kan stressen leda till att
byggnadsarbetarna väljer bort att använda skyddsutrustningen när det väl behövs.
Ackordet och tidspressen kan vara en del av anledningarna till detta. En stor del är dock
beteendet om att byggnadsarbetarna är väl medvetna om riskerna men tänker att det inte
kommer hända dem själva. Det viktigaste i nuläget är alltså att få arbetarna att inser hur
viktig säkerheten är menar Bergendahl.
I tidigare lägen har de sett att beteendet för vissa saker har förändrats. För några år sedan
började Peab med att sortera och återvinna svinn och annat skräp på arbetsplatsen. Detta
var något som många upplevde som onödigt, fast som i dagsläget är en självklarhet.
Bergendahl säger att det tog tid för personalen att tänka på sortering av avfall som
självklart, men det blev bättre med tiden. Det finns en vinst med att sortera, genom att
t.ex. sälja den återvunna metallen, byggnadsarbetarna får därmed en uppfattning om
varför det görs.
Bergendahl menar att många inte alltid förstår arbetsuppgifterna för en
byggnadsarbetsmiljösamordnare. Som ordet säger menar han att de ska samordna för
byggets arbetsmiljö. En Bas-P ska alltså samordna olika risker som konstruktörer,
arkitekter och konsulter har identifierat.
Det är upp till varje projektör som är inblandad att identifiera riskerna, inte bara Bas-P.
Efter detta ska Bas-P se till att alla risker samordnas och iakttas från alla som är
inblandade. För Bas-U gäller samma sak, han ska samordna med sina byggnadsarbetare
och underentreprenörer.
Meningen med en byggarbetsmiljösamordnare är att de förstår reglerna och
föreskrifterna samt ser till att arbetsmiljöarbetet utförs. Bergendahl anser att regelverket
på senare tid har blivit hårdare och sätter mer krav på en byggarbetsmiljösamordnare. I
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dagsläget anser han att byggarbetsmiljösamordnaren bär alldeles för mycket ansvar.
Om en byggarbetsmiljösamordnare ska vara kompetent inom alla områden av
arbetsmiljö måste de ha mer kunskap inom de olika arbetsmomentens om de ska
samordna. På Peab har varje byggarbetsmiljösamordnare på företaget genomgått en
utbildning för att lära sig om sitt ansvar. På utbildningen tas generella regler och
föreskrifter upp. Bergendahl nämner dock att föreskrifter angående dykning eller andra
väldigt ovanliga arbeten måste tilläggas efteråt. För att hålla personalen uppdaterad om
de nya föreskrifter och ändringar måste varje byggarbetsmiljösamordnare uppdatera sin
utbildning vart femte år.
I andra utbildningar på Peab har Bergendahl märkt att nästan alla utbildningar har
arbetsmiljön involverad.
Peab arbetar ofta med underentreprenörer, när detta äger rum är det viktigt att de också
får ta del av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Om en underentreprenör skadar sig på
bygget kommer det att påverka Peab eftersom det kan bli stopp i produktionen då
utredningar måste genomföras. För att kunna motverka detta iakttas
underentreprenörernas önskemål och riskbedömningar. Bergendahl säger dock att man
måste vara restriktiv med att hjälpa underentreprenören eftersom det kan leda till att
den hjälpande handen får bära ansvar och hamna i domstol i mån av en olycka. För att
höja säkerheten har Peab dessutom en introduktion för alla nya underentreprenörer.
Under introduktionen går man igenom de regler som finns och ser till att
underentreprenören läser igenom arbetsmiljöplanen. Tidigare har Bergendahl upptäckt
att det inte är samma underentreprenörer som är med på introduktionen som sedan är
med i produktionen. Han menar att underentreprenörerna ofta skyller på att vissa
personer måste vara på en annan byggarbetsplats och därför skickar dit någon annan.
Detta har Peab nu satt stopp för. För att detta inte ska ske har de nu stämpelkort som
bara låter personer med tillstånd att beträda byggarbetsplatsen. Bergendahl nämner att
det finns flera fördelar med kortsystemet eftersom det ger en överblick över hur många
som befinner sig på arbetsplatsen. Om en brand eller annan olycka skulle inträffa kan
man se hur många som finns på plats och kontrollera om någon är kvar i branden eller
fastnat under rasmassorna.
Enligt Bergendahl kan det vara svårt att få in en introduktioner för alla
underentreprenörer, speciellt på mindre byggen där en underentreprenör är på
byggarbetsplatsen i ett par timmar eller någon dag. I så fall anser Bergendahl att det är
effektivare att meddela deras arbetsgivare om att de ska gå igenom vad de måste veta
innan de besöker arbetsplatsen.
Om någon av Peabs byggnadsarbetare inte sköter sig på byggarbetsplatsen kan de inte
bara slänga ut dem från bygget enligt Bergendahl. Detta beror på arbetsrättsliga lagar
och därför ger man personal som inte sköter sig varningar. Om det går till överdrift och
byggnadsarbetaren fortfarande inte sköter sig måste ledningen och facket kontaktas.
När det gäller en underentreprenör kan Peab däremot kontakta deras arbetsgivare och
se till att personen som inte sköter sig inte får komma till arbetsplatsen. Om
underentreprenören fortfarande inte sköter sig kan Peab se till att anlita helt nya
underentreprenörer. Enligt Bergendahl kan det vara svårt att byta ut en
underentreprenör då det kan finnas brist av folk att anlita och att projektet kan försenas.
Om det inte går att få tag i en ny underentreprenör i tid kan det hända att folk ser mellan
fingrarna och låter projektet fortsätta.
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4.5 Sammanfattning av insamlad empiri
Empirin baserar sig på förståelse bland mindre byggföretag, detta genom intervjuer.
(Håkansson & Lindell, 2015) anser att arbetsmiljön är viktig att investera på, men något
som däremot inte alltid gynnar byggföretaget. (Jonasson, 2015) hävdar däremot att detta
oftast inte är sant då satsningar på arbetsmiljön gör arbetet mer tideffektivt och
ekonomiskt. (Bergendahl, 2015) menar på att byggarbetsmiljösamordnarna bär för
mycket ansvar, för att klara av arbetet krävs därför mer satsningar på deras utbildning.
Små byggföretag ska aktivt arbeta för att upprätthålla den arbetsmiljö som
Arbetsmiljöverket kräver (Jonasson, 2015). Problem kan även ske i kommunikation
mellan större och mindre byggföretag, då små företag ofta arbetar som
underentreprenörer för de större företagen.
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Kapitlet analys och resultat sammanfattar den empiri och teoretiska ramverk som tagits
fram i form av analys och resultat.

5.1 Analys
Vetenskapliga teorier och undersökningar tillsammans med intervjuer på svenska
byggföretag visar på hur arbetet bör föras framåt i svenska småföretag.
För att öka arbetsmiljösamordnarens inflytande på sina anställda, uppnå
arbetsmiljöverkets mål och behålla konkurrenskraften på marknaden bör nergående
moment genomföras.
Tid i planering för Illustrationer
I Intervjuer med svenska byggföretag ses illustrationer som positivt, antingen genom
att upprätta en ny ritning eller att tillägga det på de befintliga ritningar som finns.
Genom att visa illustrationer på byggställningar på utsatta platser förenklas arbetet med
säkerhet, det blir ett arbetsmoment liknande andra byggmoment och en självklarhet vid
produktion. Planeringsarbetets tyngd vid eventuella konsekvenser kan vara av stor
betydelse (Almen & Larsson, 2014). Illustrationer som skapar en bild för de anställda
är till en början kostsam tidsmässigt, samtidigt som det kan spara tid i form av
effektivitet då kommunikation om oklarheter angående hur och var skyddsanordningar
ska placeras elimineras (Dėjus, 2013).
Förenklade arbetsmiljöplan
För en Bas-P är upprättandet av arbetsmiljöplanen ett grundläggande krav som
Arbetsmiljöverket satt upp. På deras hemsida finns mallar på hur en arbetsmiljöplan
kan se ut, något som vid felanvändning innebär att företag antingen kopierar, eller låter
konsulter genomföra momentet.
Det framgår av (Jonasson, 2015) att ett vanligt problem som uppstår är att det blir
alldeles för omfattande, vilket minskar intresset bland de anställda att läsa den.
Att upprätta arbetsmiljöplanen på ett så bra och enkelt sätt som möjligt kan innebära att
intresset för säkerheten tas på allvar. En undersökning utförd i Spanien visar på att
kommunikation och engagemang är de viktigaste egenskaper för den som ansvarar för
säkerheten (Serrano, Marcos, Palomo, Angel, Uruburu, 2012). Genom att spendera tid
och energi på en väl genomförd arbetsmiljöplan kan innebära att dessa två punkter
bättre lyfts fram. En arbetsmiljöplan som endast visar på de relevanta kraven och som
på ett så förenklat sätt som möjligt framhäver risker, ses som mer engagerande.
(Serrano, Marcos, Palomo, Angel, Uruburu, 2012)
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5.2 Hur ser arbetet ut för en byggarbetsmiljösamordnare i
små byggföretag?
Byggarbetsmiljösamordnare på de mindre byggföretagen är i dessa fall samtidigt
arbetsgivare och VD. Ansvaret för byggarbetsmiljösamordnaren är att följa de lagar
och föreskrifter som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Den 1 januari 2015
fastslogs en ny lag som innebär att om fallskydd inte installeras på arbetsplatsen delas
en sanktionsavgift ut som är baserad på byggfirmans storlek. Arbetsmiljöverket sätter
även krav på en ställningsbyggkurs för att försäkra att kompetensen finns på
byggarbetsplatsen.
Om t.ex. ställningar saknas är detta straffbart och innebär att firmor kan tvingas gå i
konkurs. Arbetsmiljöverket har under senare år varit mycket hårdare mot mindre
byggföretag genom att dagligen åka ut till små byggföretag i Sverige, speciellt vid
uppstart av bygget. Detta påverkar de små byggföretag som följer reglerna positivt
eftersom det kan eliminera de byggföretag som försöker tjäna pengar genom att
bortprioritera arbetsmiljöarbetet.
I egna projekt är det upp till byggföretagen att upprätta en arbetsmiljöplan som är
specifik för arbetet som skall utföras. Byggarbetsmiljösamordnaren ser till att de
anställda tagit del utav arbetsmiljöplanen innan produktionens uppstart.
Byggarbetsmiljösamordnaren, som ofta är VD i många små byggföretag försöker
samtidigt föra en dialog med de anställda om risker och påminnelser om att försöka
kontakta byggarbetsmiljösamordnaren om risker som inte är besvarade i
arbetsmiljöplanen när de upptäcks. På de mindre byggföretagen försöker man ofta
samordna arkitekter och konstruktör och ställa krav på lösningarna redan när de tagit
fram ritningarna. Bra förutsättningar för ett effektivt arbetsmiljöarbete är att behandla
problemet i ett väldigt tidigt skede (Almen & Larsson, 2014).

5.3 Vilka brister inom arbetsmiljön förekommer på mindre
byggföretag?
Alla (4) intervjuade anser att en stor del av problemet ligger i att förmedla vidare
arbetsmiljöarbetet till byggnadsarbetarna. Kommunikationen är en stor del av arbetet
för att få alla på byggarbetsplatsen att sträva efter en god arbetsmiljö.
Det gäller även när underentreprenörer är inblandade. Kommunikation är en av de
viktigaste faktorerna för att förebygga brister i arbetsmiljön (Serrano, Marcos, Palomo,
Angel, Uruburu, 2012).
Samtliga intervjuer påstår även att byggarbetarnas beteende, genom att ta risker leder
till många arbetsolyckor och måste elimineras på byggarbetsplatsen. Många
byggnadsarbetare har ett tidsschema att följa, vilket kan stressa upp arbetsprocessen
och minska kvalitén och säkerheten.
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5.4 Hur kan arbetet för byggarbetsmiljösamordnaren på
mindre byggföretag förbättras
För att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen måste byggarbetsmiljösamordnarens
kommunikation bli bättre. Byggarbetsmiljösamordnaren måste på ett enkelt sätt
förmedla de budskap som finns på ett sätt så att alla tar del av arbetsmiljöarbetet.
En viktig del för Bas-P blir därmed att förenkla arbetsmiljöplanen så att den är enkel att
se igenom och att den kan tillämpas på byggarbetsplatser.
Bas-P måste dessutom vara med i tidiga skeden under projekteringen för att se till att
konsulter, arkitekter och konstruktörer tar hänsyn till arbetsmiljön.
För Bas-U gäller det att gå ut till personalen och se till att alla har tagit del av
arbetsmiljöplanen och de regler som ska följas på arbetsplatsen.
Bas-U ska dessutom se till att kontroller och skyddsronder görs frekvent för att minska
riskerna. Det är också mycket viktigt att Bas-U kontrollerar att det finns rätt kompetens
och erfarenhet hos byggnadsarbetarna samt att de använder den skyddsutrustning som
krävs. Tydliga system måste införskaffas för att byggnadsarbetarna ska skaffa rutiner
och det är något som de intervjuade har sett resultat inom andra områden.

5.5 Koppling till målet
Svaren som framkommer i frågeställningarna används till att uppfylla målet, vilket är
att skapa en vägledande arbetsmiljömodell för byggarbetsmiljösamordnaren.
Frågeställningarna bygger på teori och fakta tillsammans med intervjuer och blir
därmed grunden till skapandet av mallen.
Genom att studera hur arbetet går till för byggarbetssamordnare på mindre byggföretag
fås kunskap och information om hur de jobbar för att eftersträva en god arbetsmiljö.
Detta är som grund till det fakta som infinner sig i modellen. Genom att studera
frågeställningarna
fås
information
om
de
ansvarsområden
som
byggarbetsmiljösamordnare på de mindre företagen arbetar med.
Genom att studera de brister som förekommer i en byggarbetsmiljösamordnares arbete
kan detta kopplas till vilka problem som bör lösas, alltså vilka delar i deras arbete som
är mest kritiskt att lösa. Slutligen måste arbetsmiljömodellen byggas på vad som bör
förbättras. Alltså vilka problem som måste behandlas och på vilket sett detta bör göras.
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5.6 Arbetsmiljömodellen

1. Kontraktsupphandling: Eftersom det ofta är samma individ som agerar
både Bas-P och Bas-U samt har andra positioner som VD på mindre
byggföretag upphandlar denne oftast kontrakten för nya arbeten/ projekt.
Detta betyder att byggarbetsmiljösamordnaren kan ställa krav på vad som
ska gälla och informera om vilka policy man strävar efter. Eftersom
beställaren i många fall är en privatperson och saknar kunskap om lagar och
regler angående arbetsmiljön är det viktigt att information framkommer om
vilka arbetsmiljöarbeten som måste genomföras enligt lag.
2. Projektering: (Almen & Larsson, 2014) menar på att det är viktigt att ta
kritiska beslut i ett tidigt skede för att minimera riskerna. Det är därför viktigt
att byggarbetsmiljösamordnaren tidigt deltar och kommer med synpunkter på
ritningarnas utformning och funktion så att det bidrar till ett arbetsmiljövänligt
arbete under hela produktionen. Byggarbetsmiljösamordnaren ska dessutom
se till att sammankoppla alla ritningar så att inga missförstånd eller risker
missas. Om byggarbetsmiljösamordnaren själv ansvarar för projektering av
ritningarna ska byggarbetsmiljösamordnaren själv komma fram till lösningar
som bidrar till en god arbetsmiljö.
3. Upprätta en arbetsmiljöplan: För att upprätta en arbetsmiljöplan så att den
lätt förmedlar sitt budskap ska den göras lättbegriplig och kortfattad. Om
arbetsmiljöplanen är enkel att förstå och snabbgenomskådlig blir den också
mer intressant för byggarbetaren och informationen tas mer på allvar.
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4. Behandla arbetsmiljöplanen: När åtgärderna ska genomföras på bygget är
det viktigt att informera samtliga arbetare på byggarbetsplatsen om vilka
risker som finns. Det är här alla ska ta del av informationen innan
produktionens start. Genom att använda sig av illustrationer på vart
byggställningar, eller andra skyddsanordningar ska placeras kan
byggarbetarna få en bättre förståelse över hur problemet ska behandlas.
5. Kontroll/skyddsronder: Kontroll av maskiner och skyddsanordningar på
byggarbetsplatsen ska genomföras kontinuerligt under hela produktionen för
att klargöra att allt fungerar som det ska och att utrustningen används på rätt
sätt. Det är dessutom viktigt att kontrollera att arbetarna inte tar onödiga
risker, samt använder de skydd som byggarbetsmiljösamordnaren
förespråkar.
6. Utvärdering: Utvärdering och analysering av arbete där samtal om
förbättring genomförs. Frågeformulär kan användas som redskap för att
upptäcka fel och brister samtidigt som det uppmärksammar viktiga
säkerhetsrutiner för de anställda (se Bilaga 16).

Skapa rutiner och medvetenhet: För att arbetarna ska sluta att ta onödiga risker
under bygget är det viktigt att skapa förståelse över hur viktigt arbetsmiljön och
säkerheten är. Byggarbetsmiljösamordnaren ska under hela projektets gång se till att
skapa medvetenhet hos arbetarna, detta kan göras genom att skapa rutiner.
Exempel på rutiner är att skapa checklistor för hur byggarbetaren ska utföra sitt
arbete, t.ex. att man måste se till att ställningarna monteras och checkas av innan
någon får vistas på taket. Under arbetsplatsmöten kan personalen påminnas om hur
farlig byggarbetsplatsen är och informera om olyckor som har inträffats på andra
byggplatser.
En annan rutin som kan införas på byggarbetsplatsen är morgongymnastik, vilket kan
minska de stora antalet belastningsskador som inträffar på byggarbetsplatserna.
En arbetsprocess kommer aldrig vara en annan lik, därför kan planeringen i vissa fall
ändras under projektets gång. Detta kan vara allt från nya konstruktionslösningar
eller att man hyr in nya underentreprenörer. I form av att detta sker måste t.ex. nya
byggnadsarbetare som tilldelas arbete under produktionens gång bli informerade om
de risker och åtgärder som finns via arbetsmiljöplanen innan de påbörjar sitt arbete.
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Diskussion och slutsatser

Här presenteras skribenternas åsikter och synpunkter i studiens resultat. Diskussion om
resultat, vilka metoder som används i studierna, dess begränsningar, slutsatser och
förslag till vidare forskning nämns i detta kapitel.

6.1 Resultatdiskussion
Meningen med arbetet var att skapa en uppfattning om hur dagens
byggarbetsmiljösamordnare arbetar och förstår de problem som uppstår.
Resultatet av rapporten har till störst del byggts på de kvalitativa intervjuer som gjorts,
därmed anser vi att det kan finnas mer information att hämta som kan tillföra modellen
ytterligare. Vi anser att intervjuerna är trovärdiga eftersom de baseras på personer med
lång erfarenhet inom byggbranschen. Fler intervjuer, speciellt på mindre byggföretag
kan däremot göra resultatet än mer trovärdigt. Det är även svårt att säkerställa att
resultatet skapar en generell bild över hur säkerhetskulturen egentligen ser ut då de
företag som ställt upp på intervjuerna anses jobba effektivt med sin arbetsmiljö. Risken
är större att företag med sämre prioritering av arbetsmiljö inte heller är intresserade av
att bli intervjuade. Vi tror därmed att resultatet visar en bild på endast de företag som
aktivt jobbar med att förbättra sin arbetsmiljö.
Vi tror att resultatet av modellen kan minska risken för olycksfall, men också beröra
psykosociala aspekter då planeringen kan förbättras och därmed minska stressen. Om
säkerhetsarbetet förbättras kan byggnadsarbetarna känna sig tryggare och se att deras
säkerhet tas på större allvar, något som skulle öka deras välbefinnande och det
säkerhetsklimat som finns idag. Ett ökat säkerhetsklimat kan i sin tur bidra till att
människorna väljer ett säkrare beteende, som i sin tur leder till ännu färre arbetsolyckor.

6.2 Metoddiskussion
Att använda sig av intervjuer är ett bra sätt att få fram ett resultat för ämnet. Intervjuerna
ger ett kvalitativt resultat av hur de mindre byggföretagen arbetar med arbetsmiljön.
För att få del av olika personers åsikter och grundtankar angående arbetsmiljön passar
intervjuerna väl till detta ändamål. För att gå mer ingripande på ett specifikt problem är
fallstudier nödvändiga. Intervjuerna har gett en mer generell syn, och något som man
borde iaktta tidigare i arbetet. Genom att ha intervjuat både stora och små byggföretag
samt Arbetsmiljöverket blir resultatet bättre och mer trovärdigt då olika aspekter tas
tillvara i arbetet.

6.3 Begränsningar
Modellen som tagits fram är anpassad för en byggarbetsmiljösamordnare som ansvarar
för både Bas-P och Bas-U, då det är mycket vanligt på mindre byggföretag. Den som
är byggarbetsmiljösamordnare är i många fall också arbetsledare och VD vilket har
tagits i akt i modellen. Modellen är därmed anpassad för de fall då
byggarbetsmiljösamordnaren har andra roller som också kan påverka projektets
arbetsmiljöarbete. Detta gör i sin tur att byggarbetsmiljösamordnare som inte bär andra
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ansvar och har andra poster som arbetsledare och VD får begränsad användning av
modellen.
Eftersom vissa projekt inte medför några arbeten med särskild risk innebär detta att de
inte behöver arbeta fram en arbetsmiljöplan, vilket innebär att många moment i
modellen inte behöver tas upp.
Det går inte enbart att använda denna modell för att hela byggarbetsmiljösamordnarens
arbete ska kunna genomföras. Det krävs kunskap inom samtliga steg i
arbetsmiljömodellen för att det ska fungera då detta bara är en vägledande modell om
hur arbetet kan förbättras.

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Arbetsmiljöns regler och föreskrifter är väl etablerade och klara. På Arbetsmiljöverkets
hemsida får byggföretag reda på de regler som behöver följas. Problemet handlar mer
om upplysning och balansen mellan tid och pengar samt stressfaktorn.
Detta resultat kan bidra med den förenkling för byggarbetsmiljösamordnaren som
behövs för att få byggnadsarbetare mer intresserade av att uppfylla säkerhetsmålen.
Modellen som utformats är ett hjälpverktyg för en byggarbetsmiljösamordnare under
olika delar av arbetsprocessen. Meningen med modellen är att förenkla arbetet för en
byggarbetsmiljösamordnare så att samordning fungerar bättre. Om informationen är lätt
tyd och strukturerad kan budskapet förmedlas lättare, genom en arbetsmiljömodell
uppmärksammas de olika områdena och förenklar arbetet. Arbetsmiljömodellen kan
innebära en besparing av tid vilket gör det attraktivt för stressade småföretagare.

6.5 Förslag till vidare forskning
Byggarbetare ser ibland inte riskerna i arbetet eftersom de har utfört arbetet så många
gånger förut. Vanligt exempel är att ställningen inte tillåter byggarbetaren att utföra
vissa takmoment, för att man tillexempel inte når dit. Istället för bättre planering inför
byggandet av ställningen kan personen istället tänka sig hänga utanför skyddszonen och
därmed utsätta sig för onödiga risker. Detta kan bero på tidspress eller att
byggarbetarens syn på säkerhet inte respekteras.
Genom att studera detta psykologiska fenomen finns kanske möjlighet för fortsatt
förbättring inom området.
Att testa den upprättade modellen i praktiken är ännu en vidare forskning som kan
göras, man kan då analysera vilket resultat den ger och vad som kan förbättras.
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Bilaga 1
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Frågeblankett som använts under intervjuer
Information om arbetsmiljöplanen, bakgrund (AMP guiden)
Information om arbetsmiljöplanen, syfte och inriktning (AMP guiden)
Information om arbetsmiljöplanen (Arbetsmiljöverket)
Information om arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket)
Information om regelverket (Arbetsmiljöverket)
Information om byggarbetsmiljösamordnaren (Arbetsmiljöverket)
Information om byggnads- och anläggningsarbete (Arbetsmiljöverket)
Information om AFS (Arbetsmiljöverket)
Information om Bas-P (Arbetsmiljöverket)
Information om Bas-U (Arbetsmiljöverket)
Nyhetsblad om behovet av arbetsmiljö inom bygg (Ingenjören)
Lag och rätt (Arbetsmiljöverket)
Information om arbetsmiljölagen (Sveriges riksdag)
Nyhetsblad om att säkra arbetsplatser ger lönsamhet (Brand&Säkerhet)
Exempel på frågeformulär
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Frågeställningar
●

Hur ser det typiska arbetet för arbetsmiljösamordnaren ut i dagsläget?
Hur tidigt blir arbetsmiljösamordnaren påkallad?
Vad är företaget syn på arbetsmiljö?
upplägg av arbete?
Hur uppför ni en arbetsmiljöplan?
“Produktionsanpassad” arbetsmiljöplan? (fungerar planen i verkligheten?)
följer någon mall?
Vad finns tillgängligt på arbetsplatsen?
samverkan? (mellan BasP, BasU, byggherre)
Samarbete med andra företag, kommunikation?
Hur förmedlas den uppförda arbetsmilöplanen ut i produktionen?

●

Vilka brister i planering av arbetsmiljön förekommer?
kunskap/erfarenhet?
noggrannhet?
tid?
Belastningsskador/ andra skador?
Slarv? säkerhetsutrustning?

●

Hur kan arbetet för arbetsmiljösamordnaren förbättras?
Följs arbetet upp?
Vem kontrollerar vad?

Allmäna frågor?
Beskrivning inför bruksskedet? (BasP:s ansvar)

Frågeställningar Arbetsmiljöverket
Vilkar brister finns i arbetsmiljön på mindre byggföretag?
Kunskap/erfarenhet?
Noggrannhet?
Tid?
Belastningsskador/ andra skador?
Slarv? säkerhetsutrustning?
Följs arbetet upp?
Vad gör arbetsmiljöverket för att förbättra arbetsmiljön på mindre byggföretag?
Hur har lagen om sanktionsuppgifter fungerat?
Hur kan arbetet för arbetsmiljösamordnaren förbättras?

ARBETEN MED SÄSKILD RISK
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arbete där risk för fall till en lägre nivå har en nivåskillnad som är två meter eller mer.
Arbete med risk att begravas under jordmassa eller att sjunka ned i lös mark förekommer.
Arbete med biologiska eller kemiska ämnen som innebär en fara för säkerheten och
hälsan eller som omfattas av krav på medicinsk kontroll enligt föreskrifter från
Arbetarskyddsstyrelsen.
Arbete där joniserande strålning förekommer.
Arbete som sker i närhet av högspännigsledningar.
Arbete där drunkningsolyckor kan uppkomma.
Anläggningsarbeten under jord eller arbeten i tunnlar och brunnar.
Arbete som sker under vatten och kräver dykarutrustning.
Arbete som utförs i kassun under ett förhöjt tryck.
Arbete där sprängämnen används.
Arbete vid vilket montering, nedmontering och släpp av tunga formbyggnadselement eller
tunga byggelement förekommer.
Arbete där det finns passerande fordonstrafik.
Rivningsarbeten av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen.
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DUEHWHPHGULVNI|UIDOO
VFKDNWQLQJVDUEHWHPHGULVNI|UUDV
DUEHWHPHGYLVVDNHPLVNDHOOHUELRORJLVNDlPQHQ
DUEHWHLQlUKHWHQDYK|JVSlQQLQJVOHGQLQJDU
DUEHWHVRPPHGI|UULVNI|UGUXQNQLQJ
DUEHWHLEUXQQDURFKWXQQODU
DUEHWHYLGYLONHWVSUlQJlPQHQDQYlQGV
DUEHWHPHGPRQWHULQJDYWXQJDE\JJHOHPHQW
DUEHWHSnSODWVHOOHURPUnGHPHG
SDVVHUDQGHIRUGRQVWUDILNVDPW
ULYQLQJDYElUDQGHNRQVWUXNWLRQHUHOOHU
KlOVRIDUOLJDPDWHULDOHOOHUlPQHQ
2PE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHWVNDXWI|UDVSnHQSODWVGlUDQQDQYHUNVDPKHWNRPPHUDWWSnJnVDPWLGLJWVND
GHWWDEHDNWDVLDUEHWVPLOM|SODQHQ

)|UKDQGVDQPlODQ
%\JJKHUUHQVNDXWRPYLGPLQGUHDUEHWHQOlPQDI|UKDQG
VDQPlODQWLOO$UEHWVPLOM|
YHUNHWLQQDQDUEHWHWSnE|UMDV LI|UVWD
KDQGWLOOGHQUHJLRQGlUE\JJDUEHWV
SODWVHQILQQV VHLI|UHVNULIWHUQD$)6%\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJV
DUEHWH
%\JJKHUUHQVNDVHWLOODWWNRSLDDYDQPlODQDQVOnVSnE\JJ
DUEHWVSODWVHQRFKDWWGHQQDKnOOVXSSGDWHUDG
GRNXPHQWEODQNHWWHU)RUKDQGVDQPBE\JJSGI
GRNXPHQWEODQNHWWHU)RUKDQGVDQPBE\JJSGI
GRNXPHQWEODQNHWWHU)RUKDQGVDQPBE\JJSGI 6H%ODQNHWW)|UKDQGVDQPlODQDYE\JJDU
EHWVSODWV
GRNXPHQWEODQNHWWHU)RUKDQGVDQPBE\JJSGI

$UEHWHWVSODQHULQJ
KWWSZZZDYVHWHPDQE\JJDUEHWVPLOMRSODQLQGH[DVS[





$UEHWVPLOM|SODQ$UEHWVPLOM|YHUNHW

$UEHWHWVSODQHULQJ
$OODDUEHWHQVNDSODQHUDVVnDWWGHNDQXWI|UDVLHQVXQGRFKVlNHUPLOM|3ODQHULQJHQEHK|YHUJUXQGDVLJSnHQULVN

EHG|PQLQJ'HWlUYLNWLJWDWWSODQHUDLJRGWLG
'HWNDQYDUDOlPSOLJWDWWXSSUlWWDHQGLVSRVLWLRQVSODQI|UDUEHWVSODWVHQ $3'SODQ QlUPDQSODQHUDULQWLOO
H[HPSHOXWU\PPHI|UERGDUYHUNVWlGHURFKXSSODJVDPWI|UI|UELQGHOVHOHGHURFKWUDQVSRUWDQRUGQLQJDU'HWlUYLNWLJW
DWWO|VDKXUPDQVNDWDVLJWLOODOODSODWVHUGlUPDQEHK|YHUDUEHWD9lJDUI|UIRUGRQVWUDILNVNDVHSDUHUDVIUnQOHGHUI|U
JnHQGH
$UEHWHWVNDSODQHUDVVnDWWROLNDYHUNVDPKHWHULQWHVDPPDQIDOOHULWLGRFKUXPSnHWWVnGDQWVlWWDWWULVNI|URKlOVDHOOHU
RO\FNVIDOOXSSNRPPHU7LGV
SODQHULQJHQlUVlUVNLOWYLNWLJRPE\JJWLGHQlUNRUWLI|UKnOODQGHWLOODUEHWHQDVRPIDWWQLQJ

9DODYDUEHWVPHWRGHURFKXWUXVWQLQJ
6nGDQDDUEHWVPHWRGHURFKVnGDQXWUXVWQLQJVNDYlOMDVVRP
PRWYHUNDURO\FNVIDOOSnJUXQGDYIDOOHOOHUUDV
LQQHElUDWWKlOVRIDUOLJDHOOHURQ|GLJWWU|WWDQGHEHODVWQLQJDUSnNURSSHQXQGYLNV
PHGI|UOnJH[SRQHULQJI|UEXOOHUYLEUDWLRQHUIDUOLJDlPQHQRFKOXIWI|URUHQLQJDU

,QIRUPDWLRQRFKLQVWUXNWLRQ
%HJULSOLJLQIRUPDWLRQVNDOlPQDVWLOODUEHWVWDJDUQDRPDUEHWHWRFKGHDUEHWVPLOM|nWJlUGHUVRPlUYLGWDJQDHOOHU
SODQHUDGHRFKRPYLONDUHJOHUVRPJlOOHU6lUVNLOGXWELOGQLQJHOOHULQVWUXNWLRQEHK|YVLDOOPlQKHWQlUQ\DSURGXNWHU
HOOHUDUEHWVPHWRGHUVNDDQYlQGDV

'RNXPHQWDWLRQI|UIUDPWLGDDUEHWHQ
1lUDUEHWHWDYVOXWDWVVNDE\JJKHUUHQKDHQIlUGLJVWlOOGGRNXPHQWDWLRQPHGLQIRUPDWLRQDYEHW\GHOVHI|UDUEHWVPLOM|Q
YLGGULIWXQGHUKnOOUHSDUDWLRQlQGULQJRFKULYQLQJDYE\JJQDGHQHOOHUDQOlJJQLQJHQ'RNXPHQWDWLRQHQVNDGlUI|U
EHVNULYDREMHNWHWVNRQVWUXNWLRQRFKXWIRUPQLQJVDPWGHE\JJSURGXNWHUVRPDQYlQWV'RNXPHQWDWLRQHQVNDI|UYDUDVVn
OlQJHE\JJQDGHQHOOHUDQOlJJQLQJHQILQQVNYDU

6N\GGVURQGHU
3nHQE\JJDUEHWVSODWVlUGHWVlUVNLOWYLNWLJWPHGUHJHOEXQGQDVN\GGVURQGHUHIWHUVRPGHWVNHUVWlQGLJDRFKVQDEED
I|UlQGULQJDUPHGPnQJDULVNHU1lUE\JJDQGHWSnJnUVRPDNWLYDVWNDQGHWYDUDOlPSOLJWDWWJnVN\GGVURQGHQJnQJL
YHFNDQRFKL|YULJWPHGWYnHOOHUWUHYHFNRUVPHOODQUXP2PPDQDQYlQGHUFKHFNOLVWRUVRPDQSDVVDWVI|UROLND
ULVNRPUnGHQYHUNVDPKHWHUHOOHUXWUXVWQLQJDUVnXQGHUOlWWDVVN\GGVURQGVDUEHWHW,VN\GGVURQGVSURWRNROOHWlUGHWOlPSOLJW
DWWWDXSSEnGHI|UHE\JJDQGHRFKDYKMlOSDQGHnWJlUGHU

KWWSZZZDYVHWHPDQE\JJDUEHWVPLOMRSODQLQGH[DVS[





$UEHWVPLOM|ODJHQ$UEHWVPLOM|YHUNHW

Bilaga 5
6WDUWVLGD  !/DJRFKUlWW ODJRFKUDWW !$UEHWVPLOM|ODJHQ ODJRFKUDWWDPO

$UEHWVPLOM|ODJHQ
,DUEHWVPLOM|ODJHQILQQVUHJOHURPVN\OGLJKHWHUI|UDUEHWVJLYDUHRFKDQGUDVN\GGVDQVYDULJDRPDWWI|UHE\JJDRKlOVDRFK
RO\FNVIDOOLDUEHWHW'HWILQQVRFNVnUHJOHURPVDPYHUNDQPHOODQDUEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUHWLOOH[HPSHOUHJOHURP
VN\GGVRPEXGHQVYHUNVDPKHW
$UEHWVPLOM|QRPIDWWDUDOODIDNWRUHURFKI|UKnOODQGHQLDUEHWHW
WHNQLVND
I\VLVND
DUEHWVRUJDQLVDWRULVND
VRFLDOD
DUEHWHWVLQQHKnOO

9nUDI|UHVNULIWHU
$UEHWVPLOM|YHUNHWJHURFNVnXWI|UHVNULIWHUVRPPHULGHWDOMWDUXSSGHNUDYRFKVN\OGLJKHWHUVRPVWlOOVSn
DUEHWVPLOM|Q/lVPHURPI|UHVNULIWHU ODJRFKUDWWDIV

5HJHULQJRFKULNVGDJ
'HWlUULNVGDJHQVRPEHVOXWDURP6YHULJHVODJDU5HJHULQJHQNDQGlUHPRWEHVOXWDRPNRPSOHWWHUDQGHUHJOHUWLOO
H[HPSHODUEHWVPLOM|I|URUGQLQJHQ  $UEHWVPLOM|ODJHQ  RFKGHVVI|URUGQLQJI|UQ\DVKHODWLGHQ
$OODODJDURFKI|URUGQLQJDUSXEOLFHUDVL6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ 6)6 VRPILQQVDWWOlVDSn5LNVGDJHQVZHEESODWV
KWWSZZZULNVGDJHQVH'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ 

'HQMDQXDULlQGUDGHV
NDS

/lVPHUSnULNVGDJHQVZHEESODWV KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU8WVNRWWHQV
GRNXPHQW%HWDQNDQGHQ(IIHNWLYDUHVDQNWLRQHUB+$8"KWPO WUXH
'HQVHQDVWHlQGULQJHQlUPDUNHUDGPHGJXOEDNJUXQG

$UEHWVPLOM|ODJHQVLQQHKnOO
/DJHQVlQGDPnORFKWLOOlPSQLQJVRPUnGH .DSLWHODVS[
$UEHWVPLOM|QVEHVNDIIHQKHW .DSLWHODVS[
$OOPlQQDVN\OGLJKHWHU .DSLWHODVS[
%HP\QGLJDQGHQ .DSLWHODVS[
0LQGHUnULJD .DSLWHODVS[

KWWSZZZDYVHODJRFKUDWWDPO





$UEHWVPLOM|ODJHQ$UEHWVPLOM|YHUNHW

6DPYHUNDQPHOODQDUEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUH .DSLWHODVS[
7LOOV\Q .DSLWHODVS[
3nI|OMGHU .DSLWHODVS[
gYHUNODJDQGH .DSLWHODVS[
gYHUJnQJVEHVWlPPHOVHU RYHUJDQJVEHVWDPPHOVHUDVS[
$UEHWVPLOM|I|URUGQLQJHQ $UEHWVPLOMRIRURUGQLQJHQDVS[
.RQWDNWSHUVRQ$UEHWVPLOM|YHUNHW RPRVVNRQWDNWHSRVWDVS[

KWWSZZZDYVHODJRFKUDWWDPO





$UEHWVPLOM|YHUNHWVUHJHODUEHWH$UEHWVPLOM|YHUNHW

Bilaga 6
6WDUWVLGD  !/DJRFKUlWW ODJRFKUDWW !)|UHVNULIWVDUEHWH ODJRFKUDWWUHJHODUEHWH

$UEHWVPLOM|YHUNHWVUHJHODUEHWH
5HJHULQJHQKDUEHVNULYLWYLONDPnO$UEHWVPLOM|YHUNHWVNDDUEHWDHIWHUQlUGHWJlOOHUI|UHVNULIWHUSnDUEHWVPLOM|RPUnGHW
)|UHVNULIWHUQDVNDVNDSDVXQGDVlNUDRFKXWYHFNODQGHDUEHWVPLOM|HU'HVNDEOLW\GOLJDUHRFKPHUOlWWLOOJlQJOLJDRFK
NRQFHQWUHUDVWLOOVnGDQDRPUnGHQGlUI|UHVNULIWHUlUGHWElVWDVlWWHWDWWI|UElWWUDDUEHWVPLOM|Q6lUVNLOGKlQV\QVNDWDVWLOO
VLWXDWLRQHQI|UVPnRFKPHGHOVWRUDI|UHWDJ

)|UHVNULIWHUI|UQ\DVlQGUDVRFKVOnVLKRS
1\DNXQVNDSHURPULVNHURFKI|UlQGULQJDULDUEHWVOLYHWOLNVRPQ\D(8GLUHNWLYLQQHElUDWWGHWEHK|YVHWWNRQWLQXHUOLJW
DUEHWHPHGDWWXWYHFNODI|UHVNULIWHUQD)UDPI|UDOOWKDQGODUGHWRPVDPPDQ
VODJQLQJDURFKlQGULQJDULEHILQWOLJD
I|UHVNULIWHUVlUVNLOWJHQRPVNDSDQGHDY|YHUJULSDQGHI|UHVNULIWHU'H|YHUJULSDQGHI|UHVNULIWHUQDDQJHUSnHWWJHQHUHOOW
VlWWKXUDUEHWV
PLOM|QVNDYDUDRFKPHGI|UDWWHQGHOGHWDOM
I|UHVNULIWHUNDQXSSKlYDV
6HOLVWDPHGXSSKlYGDI|UHVNULIWHU ODJRFKUDWWUHJHODUEHWHXSSKDYGDLQGH[DVS[ 

6SHFLDOLVWHUDUEHWDUPHGDWWXWIRUPDI|UHVNULIWHUQD
&HQWUDOWLQRP$UEHWVPLOM|YHUNHWILQQVHWWIHPWLRWDOKDQGOlJJDUHVRPlUVSHFLDOLVWHUSnWLOOH[HPSHOGHWNHPLVND
SV\NRVRFLDODHUJRQRPLVNDRFKWHNQLVNDRPUnGHW'HUDVKXYXGXSSJLIWlUI|UHVNULIWV
DUEHWHW'HGHOWDURFNVnVRPVYHQVND
UHSUHVHQWDQWHUYLGXWDUEHWDQGHDY(8GLUHNWLYRFKVWDQGDUGHU)|UDWWXSSUlWWKnOODVSHFLDOLVW
NRPSHWHQVHQPnVWHGHNlQQD
WLOOIRUVNQLQJRFKXWYHFNOLQJSnVLWWRPUnGHRFKRFNVnKDQlUDNRQWDNWPHG$UEHWVPLOM|YHUNHWVLQVSHNW|UHUVRP
LQVSHNWHUDUDUEHWVSODWVHU

)|UHVNULIWHUI|UDQNUDVLDUEHWVOLYHW
5HJHODUEHWHWlULDOOPlQKHWP\FNHWWLGVNUlYDQGHHIWHUVRPGHWKDQGODURPDWWVNULYDWH[WHUVRPlUSUDNWLVNWDQSDVVDGH
RFKWHNQLVNWYHWHQVNDSOLJWRFKMXULGLVNWNRUUHNWD)|UDWWInLQV\Q
SXQNWHURFKSnHWWWLGLJWVWDGLXPGLVNXWHUDRFK
I|UDQNUDQ\DLGpHUVDPDUEHWDUYLQlUDPHGDUEHWVPDUNQDGHQVSDUWHUPHGEUDQVFK
RUJDQLVDWLRQHURFKPHGEHU|UGD
P\QGLJKHWHU)|UXWRPVSHFLDOLVWHUGHOWDUMXULVWHULQVSHNW|UHURFKLQIRUPDW|UHULDUEHWHW9LOlJJHUVWRUYLNWYLGDWWVH
WLOODWWVSUnNHWLI|UHVNULIWHUQDEOLUVnEHJULSOLJWVRPP|MOLJW7H[WHUQDJUDQVNDVDYHQVSUnNH[SHUW

)|UVODJVNLFNDVSnUHPLVV
1lUHWWI|UVODJWLOOI|UHVNULIWVWH[WHUQDKDUXWDUEHWDWVVlQGVGHWSnUHPLVVWLOOSDUWHUQDEUDQVFKRUJDQLVDWLRQHUYLVVD
P\QGLJKHWHURFK|YULJDEHU|UGD)|UVODJHQSXEOLFHUDVlYHQSn$UEHWVPLOM|YHUNHWVZHEESODWV5HPLVVWLGHQlUFLUNDWUH
PnQDGHUI|UDWWRUJDQLVDWLRQ
HUQDVNDNXQQDGLVNXWHUDPHGVLQDI|UEXQGRFKPHGOHPVI|UHWDJ,DOOPlQKHWJ|UVHQGHO
lQGULQJDUDYI|UVODJHWHIWHUUHPLVVHQ'HWlU$UEHWVPLOM|YHUNHWVJHQHUDOGLUHNW|UVRPEHVOXWDURPQ\DI|UHVNULIWHU
)|UHVNULIWHUQDWU\FNVPHQSXEOLFHUDVlYHQSnYHUNHWVZHEESODWV'HWUlGHULDOOPlQKHWLNUDIWVH[PnQDGHUHIWHUEHVOXWHW
6HSnJnHQGHI|UHVNULIWVDUEHWH
ODJRFKUDWWUHJHODUEHWHSDJDHQGHIRUHVNULIWHUSDJDHQGHDVS[

$QWDOHWI|UHVNULIWHUPLQVNDU
KWWSZZZDYVHODJRFKUDWWUHJHODUEHWH





$UEHWVPLOM|YHUNHWVUHJHODUEHWH$UEHWVPLOM|YHUNHW

5LNVGDJHQRFKUHJHULQJHQNUlYHUDWWP\QGLJKHWHUQDJHQRPI|UUHJHOI|UHQNOLQJDURFKQRJD|YHUYlJHURPHQI|UHVNULIW
EHK|YVHOOHURPPDQNDQO|VDSUREOHPHQSnDQQDWVlWWWLOOH[HPSHOJHQRPLQIRUPDWLRQ$UEHWVPLOM|YHUNHWKDUGlUI|U
VHGDQDUEHWDWPnO
PHGYHWHWPHGDWWPLQVNDDQWDOHWI|UHVNULIWHU$UEHWHWKDUYDULWIUDPJnQJVULNWRFKUHVXOWHUDWLDWW
DQWDOHWSDUDJUDIHUPLQVNDWWLOOHQWUHGMHGHO$UEHWHWPHGUHJHOI|UHQNOLQJIRUWVlWWHU,VDPDUEHWHPHGDUEHWVPDUNQDGHQV
SDUWHUSnJnUGLVNXVVLRQHURPHQI|UElWWUDGUHJHO
VWUXNWXU6\IWHWlUDWW\WWHUOLJDUHI|UElWWUDP|MOLJKHWHUQDDWWKLWWDGH
UHJOHUVRPJlOOHUI|UGHQDNWXHOODYHUNVDPKHWHQ

KWWSZZZDYVHODJRFKUDWWUHJHODUEHWH





%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUH$UEHWVPLOM|YHUNHW

Bilaga 7
6WDUWVLGD  !7HPDVLGRU WHPDQ !%\JJ WHPDQE\JJ !$QVYDU WHPDQE\JJDQVYDU !%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUH
WHPDQE\JJDQVYDUE\JJDUEHWVPLOMRVDPRUGQDUH

%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUH
%DV3RFK%DV8
%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUH%DV3RFK%DV8XWVHVDYE\JJKHUUHQHOOHUXSSGUDJVWDJDUHQI|UDWWVDPRUGQDDUEHWVPLOM|Q
IUnQE|UMDQWLOOVOXWHWLHWWE\JJSURMHNW'HVNDEODQGDQQDWVHWLOODWWGHWILQQVI|UXW
VlWWQLQJDUI|UDWWMREEDVlNHUWRFKDWW
GHROLNDDUEHWHQDLQWHVNDSDUULVNHUI|UDQGUD
%\JJKHUUHQ XSSGUDJVWDJDUHQ lUDQVYDULJI|UDWW%DV3RFK%DV8KDUGHQVlUVNLOGDSUDNWLVNDRFKWHRUHWLVNDNXQVNDS
VRPHWWXSSGUDJNUlYHU'H%DV3RFK%DV8VRPXWVHVNDQYDUDEnGHMXULGLVND HOOHUI\VLVND SHUVRQHU.RPGRFNLKnJ
DWWGHWEDUDNDQILQQDVHQ%DV3HOOHU%DV8nWJnQJHQLHWWSURMHNW
(QI\VLVNSHUVRQlUHQHQVNLOGPlQQLVNDPHGDQHQMXULGLVNSHUVRQNDQYDUDHWWDNWLHERODJ

%DV3
%DV3lUE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHLGHWWLGLJDVNHGHWVRPNDOODVSODQHULQJRFKSURMHNWHULQJ
%DV3VNDVDPRUGQDRFKVDPPDQVWlOODGHXQGHUODJVRPWDVIUDPDYGHROLNDSURMHNW|UHUQD DUNLWHNWHULQJHQM|UHURFK
DQGUDWHNQLVNDNRQVXOWHU VDPWSODQHUDRFKSURMHNWHUDXWLIUnQDUEHWVPLOM|RFKVlNHU
KHW'HWWDVND%DV3J|UDLHQ
DUEHWVPLOM|SODQ WHPDQE\JJDUEHWVPLOMRSODQLQGH[DVS[ VRPVNDILQQDVLQQDQHQE\JJDUEHWVSODWVHWDEOHUDV3UDNWLVNW
LQQHElUGHWDWW%DV3JUDQVNDUULWQLQJDURFKDQGUDWHNQLVNDEHVNULYQLQJDUIUnQSURMHNW|U
HUQDVnDWWDUEHWHQNDQXWI|UDV
VlNHUWRFKROLNDDUEHWHQLQWHVNDSDUULVNHUI|UYDUDQGUD'HWWDVDPPDQ
VWlOOVVHGDQVRPGHODULDUEHWV
PLOM|
SODQHQ
'HQ%DV3VRPLQWHVHUWLOODWWGHWILQQVHQDUEHWVPLOM|SODQLQQDQHQE\JJDUEHWVSODWVHWDEOHUDVNDQInEHWDODHQ
VDQNWLRQVDYJLIW ODJRFKUDWWVDQNWLRQVDYJLIWHULQGH[DVS[ 

%DV8
%DV8lUE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHXQGHUXWI|UDQGHWGHWYLOOVlJDLGHWSUDNWLVNDE\JJVNHGHW%DV8lUGHQVRP
VDPRUGQDUROLNDHQWUHSUHQ|UHUVDUEHWHQLE\JJVNHGHWVnGHQHQDHQWUHSUHQ|UHQLQWHVNDSDUULVNHUI|UGHQDQGUD'HWWD
J|U%DV8JHQRPDWWEODQGDQQDWRUJDQLVHUDVN\GGVDUEHWHW

KWWSZZZDYVHWHPDQE\JJDQVYDUE\JJDUEHWVPLOMRVDPRUGQDUH





%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUH$UEHWVPLOM|YHUNHW

%DV8VNDDQSDVVDGHQDUEHWVPLOM|SODQVRP%DV3WDJLWIUDPWLOOGHWSUDNWLVNDDUEHWHW'HWNDQLQQHElUDDWWXQGHUV|ND
YLONDDUEHWV
PHWRGHUHOOHUDUEHWV
XWUXVWQLQJDUXWI|UDUQDYlOMHUVDPWDWWGHXSSI\OOHUYnUDDUEHWVPLOM|UHJOHU'HWWDNDQ%DV
8J|UDJHQRPDWWEHJlUDLQULVN
EHG|PQLQJDUPHGnWJlUGV
EHVNULYQLQJDUVRPHWWXQGHUODJI|UVLQDQSDVVQLQJDY
DUEHWVPLOM|SODQHQ WHPDQE\JJDUEHWVPLOMRSODQLQGH[DVS[ %DV8lUGHQVRPVDPRUGQDUVnDWWLQWHROLND
HQWUHSUHQ|UHUVDUEHWHQVNDSDUULVNHUI|UDQGUD
%DV8lUDQVYDULJI|UDWWDUEHWVPLOM|SODQHQILQQVWLOOJlQJOLJI|UDOODSnE\JJDUEHWVSODWVHQRFKDWWGHQKHODWLGHQKnOOV
XSSGDWHUDGPHGGHDUEHWHQVRPSnJnU'HQ%DV8VRPLQWHVHUWLOODWWDUEHWVPLOM|SODQHQILQQVWLOOJlQJOLJI|UDOODNDQIn
EHWDODHQVDQNWLRQVDYJLIW ODJRFKUDWWVDQNWLRQVDYJLIWHULQGH[DVS[ 

KWWSZZZDYVHWHPDQE\JJDQVYDUE\JJDUEHWVPLOMRVDPRUGQDUH





%\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJVDUEHWH$UEHWVPLOM|YHUNHW

Bilaga 8

6WDUWVLGD  !7HPDVLGRU WHPDQ !%\JJ WHPDQE\JJ

%\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJVDUEHWH
+lUILQQVLQIRUPDWLRQI|UGLJVRPDUEHWDUPHGE\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJVDUEHWH
%\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJVDUEHWHQlUOHYDQGHDUEHWVSODWVHUGlUI|UXWVlWWQLQJDUKHODWLGHQI|UlQGUDV'HWNUlYVGlUI|U
HQJRGSODQHULQJGlUDOODVRPlUPHGLSURFHVVHQGHWYLOOVlJDE\JJKHUUDUDUNLWHNWHUSURMHNW|UHUE\JJDUEHWVPLOM|

VDPRUGQDUHRFKDUEHWVJLYDUHWDUVLWWDQVYDUI|UDWWDUEHWVPLOM|QDOOWLGEHDNWDV'HWJlOOHUVnYlOI|USODQHULQJRFK
XSSI|UDQGHWDYHQE\JJQDGHOOHUDQOlJJQLQJVRPI|UGHNRPPDQGHDUEHWV
SODWVHUQDVRPNRPPHUDWWILQQDVGlU
'HWlUGlUI|UVlUVNLOWYLNWLJWDWW
VNDSDP|MOLJKHWHUI|UHQJRGDUEHWVPLOM|UHGDQYLGSODQHULQJHQRFKSURMHNWHULQJHQDYHQE\JJDUEHWVSODWV
JHQRPI|UDE\JJQDGVDUEHWHQDPHGKMlOSDYJRGSODQHULQJVDPRUGQLQJRFKXSSI|OMQLQJPHGIRNXVSn
DUEHWVPLOM|RFKVlNHUKHW
WlQNDSnE\JJQDGHQVHOOHUDQOlJJQLQJHQVEHKRYDYGULIWRFKXQGHUKnOOVDPWEHKRYVRPNRPPDQGH
DUEHWVSODWVHULE\JJQDGHQNDQNRPPDDWWKD
2O\FNRURFKDUEHWVVMXNGRPDUlUGXEEHOWVnYDQOLJDEODQGE\JJQDGV
DUEHWDUHVRPKRVDQGUDDUEHWVWDJDUH2UVDNHUQDlU
EODQGDQQDWIDOOIUnQK|MGROLNDVODJVEHODVWQLQJV
VNDGRURFKRO\FNRUYLGDQYlQGQLQJDYROLNDVODJVPDVNLQHU
'HWlUPnQJDROLNDVODJVDUEHWHQVRPUlNQDVWLOOE\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJV
DUEHWH+lUNDQGXVHQnJUDH[HPSHO
$WWE\JJDHQYLOODHWWNRQWRUHQIDEULNHOOHUHQWXQQHO
$WWUHQRYHUDJHQRPDWWPnODRPE\WDYDWWHQRFKDYORSSVVWDPPDUHOOHUHOLQVWDOODWLRQHU

KWWSZZZDYVHWHPDQE\JJ"SULQW





%\JJQDGVRFKDQOlJJQLQJVDUEHWH$UEHWVPLOM|YHUNHW

$WWDQOlJJDHQSDUNVFKDNWDI|UOHGQLQJDURFKYlJDUHOOHUE\JJDXQGHUKnOODYlJDURFKMlUQYlJVVSnU
$WWPRQWHUDNUDIWOHGQLQJDUHOOHUPDVWHU
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beslutade den 25 mars 2014.
Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(1977:1166) i fråga om Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om
byggnads- och anläggningsarbete
dels att 1a, 7, 8, 12, 14 och 101 §§ samt rubriken närmast före 101 § ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, benämnda 56 a, 60 a, 86 a och
92 a §§, samt närmast före 60 a och 92 a §§ nya rubriker av följande lydelse.
Arbetsmiljöverket beslutar i fråga om de allmänna råden till föreskrifterna
dels att kommentarerna till 1 a, 7, 8, 12 och 13–15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det sist i det inledande avsnittet Bakgrund ska införas en ny rubrik
och text av följande lydelse,
dels att det ska införas nya kommentarer till 60 a och 92 a §§ av följande
lydelse.
1 a § Bestämmelserna i 19, 21, 31, 45, 48, 71 och 85 §§ gäller även planering
och utförande av vinterväghållning. Bestämmelserna i 19, 48 och 56 a §§,
60 § tredje stycket, 60 a, 86 a, 87, 89 och 92 a §§ gäller även planering och
utförande av snöskottning på tak.
7 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan
arbetena påbörjas, lämna en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket då det
gäller byggarbetsplatser
– på vilka arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och
där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller
– på vilka det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500.
Förhandsanmälan ska innehålla uppgifter enligt bilaga 1.
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Ett exemplar av förhandsanmälan ska finnas uppsatt väl synligt på byggarbetsplatsen och, om det behövs, uppdateras regelbundet. Den som låter
utföra byggnads- eller anläggningsarbetet ansvarar för att så sker.
Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med
kraven i första stycket inte lämnar någon förhandsanmälan enligt bilaga 1,
ska denne betala sanktionsavgift om 5 000 kronor, se 101 §.
8 § Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till
att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig innan byggarbetsplatsen etableras om
– något av de arbeten som anges i 12 a § andra stycket C behöver utföras i
samband med byggnads- eller anläggningsarbetet eller
– arbetet är av sådan omfattning att förhandsanmälan ska lämnas enligt
7 §.
Denna ska vidare se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som ägt rum.
Ytterligare bestämmelser om arbetsmiljöplan finns i 12, 12 a och 14 §§.
Om den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete i strid med
denna bestämmelse inte har sett till att en arbetsmiljöplan upprättats innan
byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sanktionsavgift om
• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs
enligt 7 § i dessa föreskrifter,
• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte
krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter.
Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under maximalt två
dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.
12 § Om 8 § kräver att en arbetsmiljöplan ska upprättas ska byggarbets
miljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen upprätta eller låta
upprätta en sådan plan innan byggarbetsplatsen etableras.
Om byggarbetsmiljösamordnaren enligt 3 kap. 7 a § arbetsmiljölagen
i strid med denna bestämmelse inte har upprättat eller låtit upprätta en
arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etablerats ska denne betala sanktionsavgift om
• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs
enligt 7 § i dessa föreskrifter,
• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte
krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter.

4

AFS 2014:26
Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under maximalt två
dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.
14 § Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska
organisera en skyddsverksamhet på byggarbetsplatsen. Om flera företag
bedriver verksamhet på byggarbetsplatsen ska byggarbetsmiljösamordnaren organisera en gemensam skyddsverksamhet tillsammans med dem.
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska se till
att den arbetsmiljöplan som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, så
snart byggarbetsplatsen etablerats.
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska
genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som
kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de
eventuella förändringar som ägt rum. Byggarbetsmiljösamordnaren ska därvid anpassa planen till de arbetsmetoder som verkligen används och till de
verkliga förutsättningarna för arbetets utförande. Även beskrivningen av
hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras ska vara uppdaterad. Vid alla ändringar i arbetets utförande av betydelse eller ändrade förutsättningar av
betydelse för arbetsmiljön, ska en ny anpassning göras.
Byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen ska
genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i dokumentationen enligt
12 b §, som kan komma att krävas med hänsyn till hur arbetet fortskrider
och de eventuella förändringar som ägt rum.
Om den som är byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b § arbetsmiljölagen i strid med kraven i andra stycket inte ser till att den arbetsmiljöplan
som upprättats enligt 8, 12 och 12 a §§ finns tillgänglig på byggarbetsplatsen, så att alla som arbetar där kan ta del av den, ska denne betala sanktionsavgift om
• 50 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs
enligt 7 § i dessa föreskrifter,
• 10 000 kronor om projektets storlek är sådan att förhandsanmälan inte
krävs enligt 7 § i dessa föreskrifter.
Om hela byggnads- eller anläggningsarbetet pågår under maximalt två
dagar i följd, ska ingen sanktionsavgift betalas. Se 101 §.
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Fall till lägre nivå m.m.
56 a § Vid arbeten med fallrisker ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§
och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå som finns beskriven i 60 a § kan sanktionsavgift påföras.

Sanktionsavgift vid fallrisk till lägre nivå m.m.
60 a § Om fallskydd enligt 57–60 §§ saknas och arbete utförs där det finns
risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift betalas
om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även bestämmelserna i 86 a och 92 a §§.
1. Skydd mot fall ska finnas vid arbetet genom att man
a. arbetar i skydd av skyddsräcken,
b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,
c. arbetar i arbetskorgar,
d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,
e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller
f. använder personlig fallskyddsutrustning.
2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–e nedan.
a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst
en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska
bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta
räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas.
b. Öppningar och hål med fallrisker ska förses med skyddstäckning eller
skyddsräcken.
c. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med
falldämpare. Linan ska vara förankrad.
d. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.
e. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en
förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan nivån där förflyttningen startar och nivån där den slutar är mer än 4
meter.
3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.
a. Vid arbete från lös stege behöver personlig fallskyddsutrustning inte
användas om alla villkor i punkterna nedan är uppfyllda
– endast enstaka arbeten utförs,
– stegen är kortare än 5 meter,
– arbetet tar mindre än 15 minuter per steguppställning och
6
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– arbetet kan utföras med en hand, och så att man håller sig fast i stegen med den andra handen.
b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt
7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp
ska användas, om sådana finns.
c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga
infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
Den arbetsgivare, den som ensam eller gemensamt med familjemedlem
driver yrkesmässig verksamhet utan anställd, de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet eller den som anlitar inhyrd arbetskraft i sin
verksamhet, som överträder kraven i första, andra, tredje eller fjärde stycket
ska betala en sanktionsavgift, se 101 §.
Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För
den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som
har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.
Den som för samma arbete även överträder 92 a § ska endast betala en
sanktionsavgift.

Takarbete
86 a § Vid arbeten på tak ska bestämmelserna i 57–60 §§, 87–92 §§ och övriga tillämpliga regler följas. Om fallskyddet inte uppfyller den miniminivå
som finns beskriven i 92 a § kan sanktionsavgift påföras.

Sanktionsavgift vid takarbete
92 a § Om fallskydd enligt 87–89 §§ saknas och takarbete utförs där det
finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller mer, ska sanktionsavgift
betalas om inte villkoren nedan minst uppfylls. Vid takarbete gäller även
bestämmelserna i 56 a och 60 a §§.
1. Skydd mot fall ska finnas vid takarbetet genom att man
a. arbetar i skydd av skyddsräcken,
b. arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar,
c. arbetar i arbetskorgar,
d. arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken,
e. arbetar ovanför eller innanför skyddsnät eller
f. använder personlig fallskyddsutrustning.
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2. Skydd mot fall ska vara utformat och användas enligt a–h nedan.
a. Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst
en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska
bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas. Om permanenta
räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas. Skyddsräcke ska finnas
även på takkant vid gavel.
b. Om arbete endast bedrivs på ett begränsat område av taket är det tillräckligt att fallskyddet skyddar mot fall inom detta område, om tydlig och hållbar avspärrning finns mot övriga delar av taket där arbete inte förekommer.
c. Öppningar och hål i tak eller underlag med fallrisker ska förses med
skyddstäckning eller skyddsräcken.
d. Område på tak eller underlag med risk för genomtrampning ska spärras
av.
e. Personlig fallskyddsutrustning ska bestå av helsele och kopplingslina med
falldämpare. Linan ska vara förankrad.
f. Personlig fallskyddsutrustning ska förhindra fall till underliggande nivå.
g. Personlig fallskyddsutrustning ska användas och vara förankrad vid en
förflyttning längs stege eller stegar, fasta eller lösa, om höjdskillnaden mellan
mark och nivån där förflyttningen slutar är mer än 4 meter. Vid förflyttning
mellan olika nivåer på tak ska personlig fallskyddsutrustning användas och
vara förankrad även om nivåskillnaden är mindre än 4 meter.
h. Personlig fallskyddsutrustning ska användas vid förflyttning på tak och
löpande förankras. Detta gäller inte om det finns skyddsräcken som skyddar
mot fall.
3. Undantag från 1 och 2 medges för följande arbeten.
a. Arbete på tak med högst 6 graders lutning när arbetet utförs mer än två
meter från takkanten eller annan kant. Tydliga och hållbara avspärrningar
ska finnas som avgränsar arbetsområdet, minst två meter från takkanten
eller annan kant. Om takytan lutar utåt och taket är så halt att det finns risk
att falla över kanten, gäller inte detta undantag.
b. Vid enstaka arbete med att installera infästning för säkerhetslina maximalt
7 meter över marknivå. Befintliga infästningsanordningar längs vägen upp
ska användas, om sådana finns.
c. Vid arbete med att första gången fästa säkerhetslina i befintlig förankringspunkt för fallskyddsutrustning maximalt 7 meter över marknivån. Befintliga
infästningsanordningar längs vägen upp ska användas, om sådana finns.
Den arbetsgivare, den som ensam eller gemensamt med familjemedlem
driver yrkesmässig verksamhet utan anställd, de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet eller den som anlitar inhyrd arbetskraft i sin
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verksamhet, som överträder kraven i första, andra, tredje eller fjärde stycket
ska betala en sanktionsavgift, se 101 §.
Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För
den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som
har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal.
Den som för samma arbete även överträder 60 a § ska endast betala en
sanktionsavgift.

Bestämmelser om sanktionsavgifter
101 § Bestämmelserna i 7, 8 och 12 §§ samt 14 § andra stycket utgör
föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelserna i
60 a och 92 a §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § arbetsmiljölagen.
Den som överträder dessa bestämmelser ska betala sanktionsavgift enligt
8 kap. 5–10 §§ arbetsmiljölagen. Sanktionsavgiftens storlek beräknas enligt
de grunder som anges i 7, 8, 12, 14, 60 a och 92 a §§.
Denna författning träder i kraft, i fråga om 56 a, 60 a, 86 a samt 92 a §§,
den 1 januari 2015, och i övrigt den 1 juli 2014.

BERNT NILSSON
Karin Sundh-Nygård

Anna Middelman
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Vad gäller när privatpersoner låter utföra byggnads- och
anläggningsarbete och konsumenttjänstlagen är tillämplig
Bestämmelserna om sanktionsavgifter enligt 7, 8 och 12 §§ gäller även för
privatpersoner som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete och
där konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig. Det innebär att även
privatpersoner som till exempel låter uppföra en villa eller bygga om eller till,
renovera eller underhålla en villa kan vara tvungna att betala sanktionsavgift
om inte villaägaren avtalat med någon annan (oftast en entreprenör) att
denne självständigt ska ansvara för planering och projektering av arbetet
eller för utförandet av detta (eller bådadera). Om den som villaägaren
slutit detta avtal med är självständigt ansvarig för hela byggprojektet går
byggherrens (villaägarens) arbetsmiljöansvar automatiskt över på denne
om konsumenttjänstlagen är tillämplig, se arbetsmiljölagen 3 kap. 7 c §. Den
som villaägaren slutit ett sådant aval med anses vara självständigt ansvarig
om denne är total- eller generalentreprenör. En entreprenör vid delad
entreprenad anses däremot inte ha ett självständigt ansvar för byggprojektet,
så om entreprenaden är delad blir det byggherren själv som blir tvungen
att betala sanktionsavgift. Det innebär alltså att den villaägare som inte vill
ha kvar sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen behöver vara noga
med att beställa en totalentreprenad eller generalentreprenad för de arbeten
man vill få utförda om inte villaägaren vill behålla sitt arbetsmiljöansvar i
egenskap av byggherre.
Till 1 a § Vinterväghållning och snöskottning på tak räknas inte till byggnads- eller anläggningsarbete. Av paragrafen framgår att vissa, uppräknade bestämmelser i föreskrifterna ändå gäller för sådana arbeten. När det
gäller vinterväghållning handlar dessa bestämmelser om planering, första
hjälpen, val av arbetsmetoder och utrustning, information och instruktioner till arbetstagarna, personlig skyddsutrustning och en bestämmelse om
varselkläder. Vid snöskottning på tak är det bestämmelser om takarbete och
skyddsåtgärder mot fall som ska tillämpas. Överträdelse av fallskyddsbestämmelserna är förenade med sanktionsavgifter. Övriga bestämmelser i
föreskrifterna, t.ex. bestämmelserna om arbetsmiljöplan, gäller inte för de
här arbetena.
Observera att föreskrifter om skydd mot fall även finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om skydd mot skada genom fall.
Som framgår ovan under kommentaren till 1 § gäller föreskrifterna däremot i sin helhet om nu nämnda arbeten utförs som en del av eller i samband
med byggnads- och anläggningsarbete.
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Till 7 § Vid beräkning av de personer som vid något tillfälle sysselsätts
samtidigt respektive av antalet persondagar, räknas samtliga personer som
på byggarbetsplatsen bidrar till att byggnads- eller anläggningsarbetet blir
genomfört.
Endast de uppgifter som är kända behöver anges i förhandsanmälan.
Till 8 § Syftet med arbetsmiljöplanen är bland annat att få en grund för
hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas samt att, ifråga om arbeten med särskild
risk, erbjuda lösningar för hur förväntade faror ska kunna undvikas. Arbetsmiljöplanen blir på så sätt ett hjälpmedel för den enskilde entreprenören när
han ska planera sin verksamhet på byggarbetsplatsen.
Arbetet med att upprätta arbetsmiljöplanen bör helst påbörjas samtidigt
med projekteringen och den tidiga planeringen. En stor fördel med detta
är att den då kan bli en dokumentation över de överväganden beträffande
arbetsmiljön som görs vid projekteringen och vid planeringen.
Med två dagar i följd menas två dagar efter varandra under vilka man
arbetar oavsett hur många timmar man arbetar den ena eller den andra
dagen.
Till 12 § Se allmänna råden till 8 §.
Med två dagar i följd menas två dagar efter varandra under vilka man
arbetar oavsett hur många timmar man arbetar den ena eller den andra
dagen.

Ansvar för byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av ett byggnadseller anläggningsarbete
Till 13–15 §§ I den planering som tillhör utförandeskedet, och som alltså
tillhör det som byggarbetsmiljösamordnaren under utförandet alltid
måste befatta sig med, ingår produktionsplaneringen, dels en första sådan,
dels en rullande planering där planerna anpassas till produktionens
verkliga förlopp, planering när störningar inträffar samt planering på
mer detaljerad nivå i form av arbetsberedningar där man bestämmer hur
ett enskilt arbete, t.ex. formsättning av ett visst avsnitt ska genomföras.
Till produktionsplaneringen hör också materialadministration, val av
arbetsmetoder för enskilda arbeten m.m. Skyddsarbetet på arbetsplatsen
behöver i allmänhet samplaneras med den nu nämnda planeringen för att
en god arbetsmiljö ska uppnås.
De arbetsmiljösynpunkter som avses i 13 § syftar på risker som är eller
kan bli ett resultat av att flera personer arbetar på ett arbetsställe. Med
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arbetsutrustning avses här detsamma som i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om Användning av arbetsutrustning.
Vissa riktlinjer för arbetsmiljöverksamheten finns normalt i arbets
miljöplanen. Så snart etablering skett på byggarbetsplatsen är det lämpligt
att byggarbetsmiljösamordnaren vid ett sammanträde med övriga som
är verksamma på byggarbetsplatsen informerar om arbetsmiljöplanen
och gör de anpassningar av den som kan behövas. Vid sammanträdet är
det lämpligt att skyddsombud, skyddsingenjörer och representanter från
företagshälsovård deltar.
Enligt 3 kap. 7 b § jämförd med 7 e § arbetsmiljölagen är det bygg
arbetsmiljösamordnaren som ska se till att personalutrymmen och sanitära
anordningar inrättas i behövlig omfattning på ett gemensamt arbetsställe.
Arbetsmiljöverket har meddelat föreskrifter om arbetsplatsens utformning.
Där finns också bestämmelser om personalutrymmen och sanitära anord
ningar.
De regler för byggarbetsplatsen som är angivna i arbetsmiljöplanen kan,
om så är lämpligt, användas som underlag för de ordnings- och skyddsregler
som byggarbetsmiljösamordnaren utfärdar. Samtidigt är det viktigt att
arbetsmiljöplanen anpassas så att de regler som är angivna i den stämmer
överens med dem som byggarbetsmiljösamordnaren har utfärdat.
En viktig uppgift för byggarbetsmiljösamordnaren är att se till att
byggarbetsplatsen hålls städad och att god ordning råder.
Arbetsgivarens ansvar för de egna arbetstagarna gäller alltid, oberoende
av samordningsansvaret.
Bestämmelsen om att byggarbetsmiljösamordnare enligt 3 kap. 7 b §
arbetsmiljölagen ska se till att arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på bygg
arbetsplatsen så att alla som arbetar där kan ta del av den innebär bl.a. att
arbetsmiljöplanen bör finnas på svenska eller engelska och att innehållet
kan behöva översättas till ytterligare språk, på ett sätt som är anpassat till
byggarbetsplatsens behov. Planen kan hållas tillgänglig i pappersformat
eller i digitalt format. I det senare fallet bör alla ha tillgång till detta.
Det är viktigt att anpassningarna i den dokumentation som ska upprättas enligt 9 och 12 b §§ genomförs så att dokumentationen stämmer med det
slutliga utförandet som byggnaden eller anläggningen fått.
Erforderliga tillstånd som nämns i 15 § kan vara sådana skriftliga tillstånd
som arbetstagare enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om lyftanordningar
och lyftredskap eller föreskrifterna om truckar ska ha erhållit av arbetsgivaren för att få använda anordningarna.
Med två dagar i följd menas två dagar efter varandra under vilka man
arbetar oavsett hur många timmar man arbetar den ena eller den andra
dagen.
12

AFS 2014:26
Till 60 a § Om fallskyddet uppfyller kraven i denna paragraf men inte uppfyller kraven i övriga bestämmelser i föreskrifterna kan Arbetsmiljöverket
ställa särskilda krav på åtgärder i ett separat förbud eller föreläggande i
syfte att uppnå ett tillräckligt bra fallskydd. Även om en sanktionsavgift
har beslutats kan Arbetsmiljöverket i ett sådant framåtsyftande förbud eller
föreläggande mer i detalj beskriva vilka skyddsåtgärder som krävs, t.ex. att
skyddsräcke ska sättas upp.
Observera att för fallskydden enligt andra stycket i denna paragraf gäller att de ska vara utformade enligt de bestämmelser i övrigt som gäller för
sådana anordningar, t.ex. föreskrifterna om ställningar, stegar och arbetsbockar, personlig skyddsutrustning och reglerna om skyddsräcken och
skyddsnät i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.
Med att arbeta i skydd av skyddsräcken m.m. menas inte bara själva arbetet utan också de förflyttningar som görs i samband med arbetet.
För personligt fallskyddssystem gäller bestämmelserna i Arbetsmiljö
verkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. Med att
linan ska vara förankrad menas att förankringspunkten bör klara en statisk
belastning på minst 10 kN under 3 minuter. Mobila förankringspunkter, som
medföljer brukaren, bör vara CE-märkta och uppfylla kraven enligt SS EN
795 Fallskydd – Förankringsutrustning – Fordringar och provning. När det
gäller fasta förankringspunkter på utrustningar, bör kraven i standarden för
respektive utrustning uppfyllas, om sådan standard finns.
Med enstaka arbeten menas arbeten som förekommer sällan och oregelbundet.
Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:
• Anställda arbetstagare.
• Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).
I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 §
arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid
eller deltid:
• De personer som driver verksamheten.
• Inhyrd arbetskraft.
Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer
avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta
inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.
Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag
som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.
Observera att om flera företag finns på platsen och bryter mot bestämmelsen, ska varje sådant företag betala sanktionsavgift.
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Till 92 a § Om fallskyddet uppfyller kraven i denna paragraf men inte uppfyller kraven i övriga bestämmelser i föreskrifterna kan Arbetsmiljöverket
ställa särskilda krav på åtgärder i ett separat förbud eller föreläggande i
syfte att uppnå ett tillräckligt bra fallskydd. Även om en sanktionsavgift
har beslutats kan Arbetsmiljöverket i ett sådant framåtsyftande förbud eller
föreläggande mer i detalj beskriva vilka skyddsåtgärder som krävs, t.ex. att
skyddsräcke ska sättas upp.
Observera att för fallskydden enligt andra stycket i denna paragraf gäller att de ska vara utformade enligt de bestämmelser i övrigt som gäller för
sådana anordningar, t.ex. föreskrifterna om ställningar, stegar och arbetsbockar, personlig skyddsutrustning och reglerna om skyddsräcken och
skyddsnät i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.
Med att arbeta i skydd av skyddsräcken m.m. menas inte bara själva arbetet utan också de förflyttningar som görs i samband med arbetet.
För personligt fallskyddssystem gäller bestämmelserna i Arbetsmiljö
verkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. Med att
linan ska vara förankrad menas att förankringen bör uppfylla något av följande villkor:
1. förankringspunkten bör klara minst en statisk belastning på 10 kN
under 3 minuter eller
2. mobila förankringspunkter bör uppfylla kraven i standarden SS-EN 795
Personliga fallskyddssystem – Förankringspunkter eller
3. fasta förankringspunkter på utrustningar, t.ex. ställningar, mobila
arbetsplattformar m.m., bör uppfylla kraven i standarden för respektive
utrustning, om sådan standard finns eller
4. förankringsanordningen bör klara det dynamiska provet så som det är
beskrivet i standarderna SS-EN 516 och SS-EN 12951 (se nedan).
När det gäller det dynamiska provet finns i början av år 2014 följande
standarder där provet redovisas:
• SS-EN 516:2006 Takprodukter – Taktillträdesanordningar – Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg.
• SS-EN 12951:2004 Takskyddsprodukter – Fast monterade takstegar.
Produkter som klarar det dynamiska provet är:
• Takbryggor klass 2 enligt SS-EN 516 (klass 1 klarar inte ett ryck från
säkerhetslina).
• Takstegar klass 2 enligt SS-EN 12951 (klass 1 klarar inte ett ryck från
säkerhetslina).
• Nockräcken och takfotsräcken enligt SS 83 13 31 Takskydd – nockräcken
och takfotsräcken – Funktionskrav, utgåva 3.
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• Låga räcken kring takfönster och takluckor enligt SS 83 13 33 Takskydd
– Räcken – Funktionskrav, utgåva 2.
• Snöräcken enligt SS 83 13 35 Takskydd – Snöräcken – Funktionskrav,
utgåva 2.
Om skyddsräcke sätts upp endast längs en del av takfoten i syfte att vara
fallskydd för ett begränsat område där man ska arbeta, bör räcket sträcka sig
utanför arbetsområdet minst så långt, som avståndet är i takfallets riktning
från räcket till arbetsområdets högsta punkt, se illustrationen.

Områden där det kan vara risk för genomtramp är t.ex. ett underlagstak
som inte är gjort för att beträdas, ett gammalt asbestcementtak, tak av glas
eller plasttak. Gamla asbestcementtak och plasttak är ofta spröda.
Med avspärrning menas något som inte behöver uppfylla kraven för
skyddsräcke, men som gör det tydligt för alla som är på byggarbetsplatsen
att området bakom avspärrningen inte får beträdas. Avspärrningen bör alltså
vara tydlig och ibland bör skyltar användas. För märkning av avspärrning,
se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler. Det är viktigt att
avspärrningen är hållbar, så att den inte förstörs av väder och vind m.m.
Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 60 a §.
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*|WHERUJV6WDG

7URWVDWW6YHULJHMlPI|UWPHGDQGUDOlQGHUKDUHQJRGDUEHWVPLOM|LQRP
E\JJVHNWRUQVNHUlQGnRO\FNRULEODQGPHGG|GOLJXWJnQJ0nQJDRO\FNRU
VNXOOHNXQQDI|UKLQGUDVRPPDQWRJDUEHWVPLOM|IUnJRUQDSnVW|UUHDOOYDU
RFKIRNXVHUDGHSnUlWWVDNHU

±7YlUWRPYLKDUDOGULJKDIWVnPnQJDVRPQX
VlJHU0DJQXV6NDJHUIlOWVDNNXQQLJRFKH[SHUW
SnDUEHWVPLOM|IUnJRUSn6YHULJHV,QJHQM|UHU



-b067b//'+(7

%lWWUHDUEHWVPLOM|EHK|YVLQRPE\JJ

3nLQJHQM|UVVLGDQKDUGHWDOGULJYDULWVYnUWDWWInIRONWLOODWWYDUD
VN\GGVRPEXG

6|N

,QJHQM|UPDUN9$
c)
,QVWDOODWLRQVLQJHQM|U996N\OD
/XQGVNRPPXQ
3URMHNWOHGDUHVDPKlOOVE\JJ
/LGLQJ|6WDG
1XPPHUlUXWHQX.OLFNDSnRPVODJHWRFK
OlV'HWILQQVRFNVnDWWODGGDQHUVRPSGI
KlUVDPWJHQRPZZZ4LR]NVHbOGUH
QXPPHUKLWWDUGXXQGHU0DJVLQHW$UNLYL
WRSSPHQ\Q

3URFHVVLQJHQM|U
3HUVWRUS+ROGLQJ$%

6(1$67(.200(17$5(51$

([SORDWHULQJVVWUDWHJ
(QN|SLQJVNRPPXQ

9HULWDVRQ*\PQDVLHLQJHQM|UHUQDlU
WLOOEDND

8WYHFNOLQJVLQJ+\GUDXOLN
&DUJRWHF6ZHGHQ$%

,QJHQM|URQ*\PQDVLHLQJHQM|UHUQDlU
WLOOEDND
/DUVRQ*\PQDVLHLQJHQM|UHUQDlUWLOOEDND
,QJHQM|UHQRQ*\PQDVLHLQJHQM|UHUQDlU
WLOOEDND
/HQQDUW.ULLVDª$UNLYª*RGQDWW37.RQ
$NDGHPLNHUQDYlJUDGHDWWRIIUD/DV

0g7(1

3URMHNWLQJHQM|UYDWWHQUHQLQJ
&2:,$%
%\JJORYLQJHQM|UDUNLWHNW
1\QlVKDPQNRPPXQ
8WYHFNOLQJVLQJHQM|U+\WW
&DUJRWHF6ZHGHQ$%
/DEELQJHQM|U
7DUNHWW$%
%\JJQDGVLQVS%\JJORYVKDQGO
.LUXQD.RPPXQ

±$UEHWVPLOM|lULQWHEDUDGHQI\VLVNDDUEHWVPLOM|QRFKSn6YHULJHV,QJHQM|UHU
MREEDUYLRFNVnP\FNHWPHGGHQSV\NRVRFLDODDUEHWVPLOM|Q'HQlUPLQVWOLND
YLNWLJVlJHU6WLQD.LPVWUDQG
9DGJ|UVGnI|UDWWI|UElWWUDDUEHWVPLOM|QLEUDQVFKHQ"-DHQKHOGHOIDNWLVNW
1\OLJHQGURJSURMHNWHW´(QVlNHUDUEHWVSODWV´LJnQJ'HWlUHWWSDUWVJHPHQVDPW
DUEHWHLQLWLHUDWDY6YHULJHV%\JJLQGXVWULHUGlUDUEHWVJLYDURUJDQLVDWLRQHU
WLOOVDPPDQVPHGIDFNOLJDRUJDQLVDWLRQHUGHOWDU 6WLQD.LPVWUDQGlU6YHULJHV
,QJHQM|UHUVUHSUHVHQWDQW 7DQNHQPHGSURMHNWHWlUDWWYDURFKHQDY
UHSUHVHQWDQWHUIUnQGHROLNDRUJDQLVDWLRQHUQDVNDELGUDPHGVLQDVSHFLILND
NXQVNDSHULlPQHW
bYHQSnIRUVNQLQJVVLGDQKlQGHUGHWVDNHU)|UUDnUHWILFN
DUEHWVYHWHQVNDSVIRUVNDUHQ0DJQXV6WHQEHUJ/HYLSULVHWI|UVLWWDUEHWHPHGDWW
LQWHJUHUDDUEHWVPLOM|IUnJRUQDLLQJHQM|UVXWELOGQLQJHQ2FKQXMREEDUKDQPHGHQ
VWXGLHGlUKDQXQGHUV|NHUDOOYDUOLJDDUEHWVSODWVRO\FNRULE\JJEUDQVFKHQ
6WXGLHQVRPNRPPHUDWWYDUDNODUEHVWnUEODQGDQQDWDYHQRPIDWWDQGH
HQNlWXQGHUV|NQLQJVRP0DJQXVWLOOVDPPDQVPHGVLQDNROOHJHUKDUVNLFNDWWLOO
WUHWXVHQE\JJQDGVDUEHWDUHVRPKDUVNDGDWVLJLDUEHWHW
±+XYXGV\IWHWPHGVWXGLHQlUDWWInHQElWWUHI|UVWnHOVHRFKHQEDNRPOLJJDQGH
RUVDNWLOOYDUI|UIRONVNDGDUVLJVlJHUKDQRFKI|UNODUDUDWWWURWVDWW
E\JJLQGXVWULQL6YHULJHOLJJHUEUDWLOOLQWHUQDWLRQHOOWVHWWlUGHWHWWSUREOHPDWW

KWWSZZZLQJHQMRUHQVHEDWWUHDUEHWVPLOMREHKRYVLQRPE\JJ

1lU9LNWRULD-RQDVVRQLQWHILFNMREEGLUHNW
HIWHUH[DPHQYDOGHKRQDWWGHOWDLHWWORNDOW
VOlNWIRUVNQLQJVSURMHNW1XnUVHQDUHlU
KRQSURMHNWOHGDUHI|UQlVWDYHUVLRQDY
6YHULJHVG|GERNVRPI|UYlQWDVEOLHQ
NLRVNYlOWDUH/lVLQWHUYMXQPHG9LNWRULD
-RQDVVRQKlPWDWIUnQVHQDVWH,QJHQM|UHQ
KlU

63($.(56¶&251(5
'HEDWW6lWWVWRSSI|U|NDQGH
VMXNWDO





0DJQXV6WHQEHUJ/HYLSULVWDJDUH
)RWR/78

,QJHQM|UHQª%lWWUHDUEHWVPLOM|EHK|YVLQRPE\JJ
%\JJQDGVRFK6YHULJHV%\JJLQGXVWULHULQWHNDQ
NRPPD|YHUHQVRPYDULDUEHWVPLOM|SUREOHPHQ
OLJJHU%nGDSDUWHUQDXSSPXQWUDUVWXGLHQRFK
WDQNHQlUDWWGHQVNDIXQJHUDVRPHWWXQGHUODJ
VRPEUDQVFKHQNDQDQYlQGDI|UDWWI|UElWWUD
DUEHWVPLOM|Q

±6WXGLHQKDUWLWHOQ´%RUWRPQROOHQKlOVRIUlPMDQGHE\JJEUDQVFK´VlJHU
0DJQXV6WHQEHUJRFKWLOOlJJHUDWWKDQLQWHKDUWLWWDWVSHFLILNWSnLQJHQM|UHQVUROO
LVDPPDQKDQJHWPHQDWWIUnJDQlQGnEHU|UV
±1lUE\JJQDGVDUEHWDUQDKDUInWWVYDUDSnIUnJRURPYDGGHNlQQHUROXVW
HOOHURURLQI|ULMREEHWlUGHWQnJUDELWDUVRPXWPlUNHUVLJWLGVSUHVV
DUEHWVOHGQLQJRFKSODQHULQJVELWHQRFKGHWKlUlUMXELWDUVRPLQJHQM|UHUPnQJD
JnQJHUVWnUEDNRPVlJHUKDQRFKEHWRQDUDWWOHGDUVNDSVIUnJRUlUYLNWLJDDWW
MREEDYLGDUHPHG+DQIODJJDUlYHQI|UDWWWDLQDUEHWVPLOM|IUnJRUWLGLJWL
E\JJSURMHNWHQVSODQHULQJVVNHGHQRFKLQWHVRPRIWDlUIDOOHWXQGHUDUEHWHWV
JnQJ
(WWUHVXOWDWVRP0DJQXV6WHQEHUJVMlOYI|UYnQDGHVQnJRW|YHULVWXGLHQlU
XSSWlFNWHQDWWGHWlUGHlOGUHRFKLQWHVRPPDQWLGLJDUHWURWWGH\QJUHVRPlU
PHVWEHQlJQDDWWGUDEEDVDYDOOYDUOLJDDUEHWVRO\FNRU
±<UNHVHUIDUHQKHWlUVlNHUWSRVLWLYWQlUGHWJlOOHUDWWXQGYLNDRO\FNRUPHQ
XSSYlJHULQWHKHOWDQGUDIDNWRUHUVRPDWWPHGVWLJDQGHnOGHU|NDUULVNHQI|U
DUEHWVRO\FNVIDOO

(IWHUIOHUDnUDYPLQVNDQGHVMXNWDOKDU
NXUYDQYlQWXSSnWLJHQ7HQGHQVHQPnVWH
EU\WDVDQQDUVNRPPHU6YHULJHnWHULJHQEOL
HWWDYYlUOGHQVVMXNDVWHOlQGHUVNULYHU
7RPDV(NHOLXVYGI|U$UEHWVOLYVUHVXUVSn
6SHDNHUV&RUQHU

'HEDWW:K\VKRXOGRLOHYHUEXUQ"
9LKDUInWWHQVnQJIUnQ3HU5LEELQJVRP
DOODNDQVMXQJDPHGL

'HEDWW´gNDGHLQNRPVWVNLOOQDGHU
OHGHULQWHWLOOHWWElWWUHVDPKlOOH´
gNDGHLQNRPVWVNLOOQDGHUOHGHULQWHWLOOHWW
ElWWUHVDPKlOOHRDYVHWWKXUPnQJD
DNDGHPLNHUYLKDUVNULYHU-RKDQ.MHOOJUHQ
IDFNOLJWI|UWURHQGHYDOGLQRP6$&26
Sn6SHDNHUV¶&RUQHUHIWHU6DFRVDUWLNHOSn
'1'HEDWW

/b1.$5
,QJHQM|UVEORJJHQ
6DFR6WXGHQWUnG

)$&./,*$1<+(7(518
)RUGRQVYLNWRFKOlQJGVNDSDURURL
VNRJVQlULQJHQ>@

$QQD(ULNVVRQ

3XEOLFHUDG QRYHPEHU

VMXNWDO

'HOD 



8WVNULIWVYHUVLRQ

.DWHJRUL $UEHWVPDUNQDG,QJHQM|UHQ,QJHQM|UVOLYHW

%lWWUHXWUXVWDGHLQI|UNRPPDQGH
DYWDOVU|UHOVH>@
1\WIYGL,PWHFK(OWHNQLN>@
9DUI|UVNDYLVNDWWHEHWDODUHEHWDOD
O|QHNRVWQDGHUQDI|USULYDWDI|UHWDJ">
@

.RPPHQWHUD
)|UDWWKnOODHQVnK|JQLYnVRPP|MOLJWSnGLVNXVVLRQHUQDKDUYLHQUHVWULNWLY
SROLF\QlUGHWJlOOHUYLONHQWRQVRPWLOOnWVLNRPPHQWDUHUQDSnKHPVLGDQ9LYLOO
GHILQLWLYWLQWHFHQVXUHUDQnJUDnVLNWHUPHQI|UEHKnOOHURVVUlWWHQDWWLQWHJRGࣱ
NlQQD
NRPPHQWDUHUVRPDQVHVLUUHOHYDQWDLQQHKnOOHUQnJRQIRUPDYSHUVRQࣱ
DQJUHSS
HOOHUSnDQQDWVlWWNDQVHVVRPVW|WDQGH9LNRQWDNWDUDOOWLGSHUVRQHUYDUV
NRPPHQWDUHULQWHJRGNlQQVRFKEHUKRQRPKHQQHDWWRPIRUPXOHUDVLJ I|UXWVDWW
DWWHQNRUUHNWPHMODGUHVVILQQVDQJLYHQ 

)lOWPDUNHUDGHPHG lUREOLJDWRULVND$OODNRPPHQWDUHUJUDQVNDVI|UH
YLVQLQJ
1DPQ
(SRVW YLVDVHM 

:HEESODWV

.RPPHQWDU

.RPPHQWHUD

)LQVNDIDFNNDOODUWLOOSURWHVWHU
 )LQVNDIDFNI|UEXQGNDOODUWLOOGHPRQVWUDWLRQL+HOVLQJIRUVSn
IUHGDJWnJHQNRPPHUDWWVWnVWLOODKHODGDJHQRFKYLVVDVNRORURFKGDJLV
NRPPHUDWWSnYHUNDVDYDWWSHUVRQDOHQGHPRQVWUHUDUbYHQLSDSSHUVEUXNHQ
I|UYlQWDUDUEHWHWVWDQQDDYLSURWHVWPRWGHQILQVNDUHJHULQJHQVVSDUSODQHU
VRPLQNUlNWDUSnGHILQVNDSDUWHUQDVDYWDOVUlWW

$WWVNDSDHQLGpEDQNI|UIUDPWLGHQ
 /LQN|SLQJYDUI|UVWDDQKDOWI|U,GpODQGHW6YHULJH(WWWYnnULJW
SURMHNWVRP6YHULJHV,QJHQM|UHUKDULQOHWWI|UDWWXSSPlUNVDPPDRFKWDWLOOYDUD
SnORNDODLQJHQM|UHUVLGpHURFKNRPSHWHQVHU

KWWSZZZLQJHQMRUHQVHEDWWUHDUEHWVPLOMREHKRYVLQRPE\JJ





,QJHQM|UHQª%lWWUHDUEHWVPLOM|EHK|YVLQRPE\JJ

3UHVHQWDWLRQHQDY7lQNWDQNHQLQOHGGHVDY3HWHU/DUVVRQVDPKlOOVSROLWLVNGLUHNW|USn6YHULJHV
,QJHQM|UHU)RWR6DQGUD)RUVYLN

)LQVNVSDUSODQKRWPRWIDFNHW
 )|UDWW|ND)LQODQGVNRQNXUUHQVNUDIWSODQHUDUUHJHULQJHQDWW
NULQJVNlUDIDFNI|UHQLQJDUQDVP|MOLJKHWDWWVOXWDNROOHNWLYDYWDO)lUUH
VHPHVWHUGDJDUQHGVNXUHQHUVlWWQLQJI|U|YHUWLGRFKI|UREHNYlPDUEHWVWLGRFK
LQI|UDQGHWDYHQNDUHQVGDJILQQVPHGLI|UVODJHW

2NODUDHIIHNWHUDY$%%VEHVSDULQJDU
 $%%VNDVSDUDPLOMDUGGROODUJHQRP´SURGXNWLYLWHWVI|UElWWULQJDU
SnWMlQVWHPDQQDVLGDQ´'HWPHGGHODGHERODJHWLJnURQVGDJ%HUWLO1RUGTYLVW
DNDGHPLNHUI|UHQLQJHQVRUGI|UDQGHSn$%%EHG|PHUULVNHQI|UYDUVHOVRPOnJ

1HYVKDUEHWDODWVLQDVNXOGHU

9\|YHUKDPQVWDGHQ7LDQMLQLQRUUD.LQDGlU1HYVE\JJHUHQSURGXNWLRQVDQOlJJQLQJVRPHWW
NRPSOHPHQWWLOOIDEULNHQL7UROOKlWWDQ%LOG6\UQ[7KLQNVWRFN

 1HYVKDUEHWDODWGHQVLVWDGHOHQDYDFNRUGHWPLOMRQHUNURQRU
WLOOERUJHQlUHU

'DJVDWWDQPlODVLJWLOO7HNQLN60

)RWR6RODUVHYHQ7KLQNVWRFN

 bUGXVWXGHQWRFKJLOODUDWWVDPDUEHWDNULQJWHNQLNIUnJRU"$QPlO
GLJGnWLOO7HNQLN60GHWVYHQVNDPlVWHUVNDSHWLIUDPWLGDWHNQLNPHGILQDOL
6YHULJHV,QJHQM|UHUVKXVL6WRFNKROPGHQQRYHPEHU

1XK|MVDUEHWVO|VKHWVHUVlWWQLQJHQ
 )UnQRFKPHGLGDJPnQGDJK|MVHUVlWWQLQJVQLYnQI|UDNDVVDQ
'HQK|JVWDGDJSHQQLQJHQlUQXNURQRUSHUGDJGHI|UVWDGDJDUQD

$NDGHPLNHUQDYlJUDGHDWWRIIUD/DV
 6YHQVNW1lULQJVOLYKDUDYVOXWDWI|UKDQGOLQJDUQDPHG37.RPHWW

KWWSZZZLQJHQMRUHQVHEDWWUHDUEHWVPLOMREHKRYVLQRPE\JJ





,QJHQM|UHQª%lWWUHDUEHWVPLOM|EHK|YVLQRPE\JJ

Q\WWRPVWlOOQLQJVDYWDO$NDGHPLNHUQDYlJUDGHVWlOODVLJEDNRP|YULJD37.
I|UEXQGVRFK6YHQVNW1lULQJVOLYVYLOMDDWWRIIUD/DJHQRPDQVWlOOQLQJVVN\GG

.RQWDNW

$QQRQVHUD

5HGDNWLRQHQ

,QJHQM|UHQ6YHULJHV,QJHQM|UHUVPHGOHPVWLGQLQJ

566
7IFKHIUHGDNW|URFKDQVYDULJXWJLYDUH.DULQ9LUJLQ

KWWSZZZLQJHQMRUHQVHEDWWUHDUEHWVPLOMREHKRYVLQRPE\JJ

,QJHQM|UHQ
:HEEUHGDNW|U6DQGUD)RUVYLN





/DJRFKUlWW$UEHWVPLOM|YHUNHW

Bilaga 13
6WDUWVLGD  !/DJRFKUlWW ODJRFKUDWW

/DJRFKUlWW
*UXQGHQLODJVWLIWQLQJHQILQQVLDUEHWVPLOM|ODJHQ$0/VRPEHVWlPVDYULNVGDJHQ$UEHWVPLOM|ODJHQJHUGH\WWUH
UDPDUQDI|UYDGVRPJlOOHUI|UPLOM|QSnMREEHW
$UEHWVPLOM|YHUNHWKDUInWWUHJHULQJHQVXSSGUDJDWWPHULGHWDOMUHJOHUDYDGVRPVNDJlOOD'HWWDJ|UYLJHQRPDWWLYnU
I|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$)6JHXWI|UHVNULIWHURFKDOOPlQQDUnGVRPSUHFLVHUDUYLONDNUDYVRPVNDVWlOODVSn
DUEHWVPLOM|Q
)|UHVNULIWHUQDNDQWLOOH[HPSHOJlOODULVNHUSV\NLVNDRFKI\VLVNDEHODVWQLQJDUIDUOLJDlPQHQHOOHUPDVNLQHU'H
XWDUEHWDVLVDPDUEHWHPHGDUEHWVPDUNQDGHQVSDUWHU
/lVPHURP$UEHWVPLOM|YHUNHWVI|UHVNULIWVDUEHWH ODJRFKUDWWUHJHODUEHWH

KWWSZZZDYVHODJRFKUDWW





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

Bilaga 14

6WDUWVLGDQ'RNXPHQW ODJDU/DJDU6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ 

6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ
'HWNDQI|UHNRPPDIHOLI|UIDWWQLQJVWH[WHUQDRFKELODJRUNDQVDNQDV.RQWUROOHUDGlUI|UDOOWLGPRWGHQ
WU\FNWDYHUVLRQHQ

$UEHWVPLOM|ODJ 
6)6QU
'HSDUWHPHQWP\QGLJKHW$UEHWVPDUNQDGVGHSDUWHPHQWHW$50
8WIlUGDG
2PWU\FN6)6
bQGUDGWRP6)6
gYULJWH[W
bQGULQJVUHJLVWHU6)65 /DJUXPPHW
.lOOD5HJHULQJVNDQVOLHW/DJUXPPHW

,QQHKnOO
NDS/DJHQVlQGDPnORFKWLOOlPSQLQJVRPUnGH
NDS$UEHWVPLOM|QVEHVNDIIHQKHW
NDS$OOPlQQDVN\OGLJKHWHU
NDS%HP\QGLJDQGHQ
NDS0LQGHUnULJD
NDS6DPYHUNDQPHOODQDUEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUHPP
NDS7LOOV\Q
NDS3nI|OMGHU
NDSgYHUNODJDQGH
gYHUJnQJVEHVWlPPHOVHU

NDS/DJHQVlQGDPnORFKWLOOlPSQLQJVRPUnGH
/DJHQVlQGDPnOlUDWWI|UHE\JJDRKlOVDRFKRO\FNVIDOOLDUEHWHW
VDPWDWWlYHQL|YULJWXSSQnHQJRGDUEHWVPLOM|/DJ  
'HQQDODJJlOOHUYDUMHYHUNVDPKHWLYLONHQDUEHWVWDJDUH
XWI|UDUEHWHI|UHQDUEHWVJLYDUHVUlNQLQJ,IUnJDRP
IDUW\JVDUEHWHJlOOHUODJHQlYHQQlUVYHQVNDIDUW\JDQYlQGV
WLOOVM|IDUWXWDQI|U6YHULJHVVM|WHUULWRULXP
,IUnJDRPIDUW\JRFKIDUW\JVDUEHWHVNDYDGVRPVlJVLGHQQD
ODJRP$UEHWVPLOM|YHUNHWLVWlOOHWJlOOD7UDQVSRUWVW\UHOVHQ9DGVRPVlJVRPHQ
DUEHWVJLYDUHLGHQQDODJVNDVnYLWWDYVHU
IDUW\JRFNVnJlOODHQUHGDUHlYHQGnIDUW\JVDUEHWHXWI|UVDY
QnJRQDQQDQlQGHQVRPlUDQVWlOOGDYUHGDUHQ0HGUHGDUH
OLNVWlOOVLGHQQDODJGHQVRPLUHGDUHQVVWlOOHXW|YDUHWW
DYJ|UDQGHLQIO\WDQGH|YHUIDUW\JHWVGULIW
2PVN\OGLJKHWHULYLVVDDYVHHQGHQI|UDQGUDlQDUEHWVJLYDUH
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

RFKDUEHWVWDJDUHILQQVEHVWlPPHOVHULRFKNDS
2PEHIlOKDYDUHQVVN\OGLJKHWHUYLGIDUW\JVDUEHWHILQQV
EHVWlPPHOVHULIDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  
,IUnJDRPYDURUVRPlUDYVHGGDI|UNRQVXPHQWHUHOOHUVRPNDQ
DQWDVNRPPDDWWDQYlQGDVDYNRQVXPHQWHUJlOOHURFNVn
SURGXNWVlNHUKHWVODJHQ  
%HVWlPPHOVHURPWLOOYHUNQLQJXWVOlSSDQGHSnPDUNQDGHQRFK
DQYlQGQLQJDYlPQHQVRPVnGDQDHOOHULQJnHQGHLEODQGQLQJDU
HOOHULYDURUILQQVL(XURSDSDUODPHQWHWVRFKUnGHWV
I|URUGQLQJ (* QUDYGHQGHFHPEHURP
UHJLVWUHULQJXWYlUGHULQJJRGNlQQDQGHRFKEHJUlQVQLQJDY
NHPLNDOLHU 5HDFK LQUlWWDQGHDYHQHXURSHLVN
NHPLNDOLHP\QGLJKHWlQGULQJDYGLUHNWLY(*RFK
XSSKlYDQGHDYUnGHWVI|URUGQLQJ ((* QURFK
NRPPLVVLRQHQVI|URUGQLQJ (* QUVDPWUnGHWVGLUHNWLY((*RFK
NRPPLVVLRQHQVGLUHNWLY((*((*(*RFK(*/DJ
 
D%HVWlPPHOVHUQDLNDSI|UVWDVW\FNHWRFKVDPWNDS
DQGUDVW\FNHWJlOOHUXWOlQGVNDIDUW\JLQRP
6YHULJHVVM|WHUULWRULXP,|YULJWJlOOHUODJHQVEHVWlPPHOVHU
XWOlQGVNDIDUW\JHQGDVWLGHQPnQUHJHULQJHQI|UHVNULYHUGHW/DJ  
9LGWLOOlPSQLQJDY±RFK±NDSVNDPHGDUEHWVWDJDUH
OLNVWlOODV
GHQVRPJHQRPJnUXWELOGQLQJPHGXQGDQWDJI|UEDUQL
I|UVNRODQRFKHOHYHULIULWLGVKHPPHW
GHQVRPXQGHUYnUGLDQVWDOWXWI|UDQYLVDWDUEHWH
GHQVRPWMlQVWJ|UHQOLJWODJHQ  RP
WRWDOI|UVYDUVSOLNWRFKDQQDQVRPIXOOJ|ULODJI|UHVNULYHQ
WMlQVWJ|ULQJHOOHUVRPGHOWDULIULYLOOLJXWELOGQLQJI|U
YHUNVDPKHWLQRPWRWDOI|UVYDUHW
'HVRPDYVHVLI|UVWDVW\FNHWRFKVNDOLNVWlOODVPHG
DUEHWVWDJDUHlYHQYLGWLOOlPSQLQJDYNDSRFK,
IUnJDRPGHPVRPJHQRPJnUXWELOGQLQJILQQVGHVVXWRPVlUVNLOGD
EHVWlPPHOVHULNDSDRFKNDSRFKVDPWNDS

,IDOOVRPDYVHVLI|UVWDRFKDQGUDVW\FNHQDVNDGHWVRPL
ODJHQVlJVRPDUEHWVJLYDUHJlOODGHQVRPGULYHUGHQ
YHUNVDPKHWLYLONHQDUEHWHWXWI|UV/DJ  
)|UGHOWDJDUHLDUEHWVPDUNQDGVSROLWLVNDSURJUDPlUGHQQD
ODJWLOOlPSOLJLGHQXWVWUlFNQLQJVRPIUDPJnUDYODJHQ  RP
DUEHWVPDUNQDGVSROLWLVNDSURJUDP
)|UGHOWDJDUHLSUDNWLNHOOHUDQQDQNRPSHWHQVK|MDQGH
YHUNVDPKHWVRPKDUDQYLVDWVDYVRFLDOQlPQGlUGHQQDODJ
WLOOlPSOLJLGHQXWVWUlFNQLQJVRPIUDPJnUDYNDSVRFLDOWMlQVWODJHQ
 
)|UGHPVRP0LJUDWLRQVYHUNHWJHUV\VVHOVlWWQLQJHQOLJWODJHQ  RP
PRWWDJDQGHDYDV\OV|NDQGHPIOlUGHQQD
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

ODJWLOOlPSOLJLGHQXWVWUlFNQLQJVRPIUDPJnUDYODJHQRP
PRWWDJDQGHDYDV\OV|NDQGHPIO
$WWGHQQDODJLYLVVDIDOOXW|YHUYDGVRPIUDPJnUDYI|UVWDVW\FNHWDQGUD
PHQLQJHQJlOOHUlYHQXWRPODQGVIUDPJnU
DYODJHQ  RP)|UVYDUVPDNWHQVSHUVRQDOYLG
LQWHUQDWLRQHOODPLOLWlUDLQVDWVHU/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInUPHGGHOD
VlUVNLOGDI|UHVNULIWHUI|UWRWDOI|UVYDUHWPHGDYYLNHOVHIUnQGHQQDODJ/DJ
 

NDS$UEHWVPLOM|QVEHVNDIIHQKHW
$UEHWVPLOM|QVNDOOYDUDWLOOIUHGVVWlOODQGHPHGKlQV\QWLOO
DUEHWHWVQDWXURFKGHQVRFLDODRFKWHNQLVNDXWYHFNOLQJHQL
VDPKlOOHW9LGIDUW\JVDUEHWHVNDOODUEHWVPLOM|QYDUD
WLOOIUHGVVWlOODQGHRFNVnPHGKlQV\QWLOOVM|VlNHUKHWHQVNUDY
$UEHWVI|UKnOODQGHQDVNDOODQSDVVDVWLOOPlQQLVNRUVROLND
I|UXWVlWWQLQJDULI\VLVNWRFKSV\NLVNWDYVHHQGH
$UEHWVWDJDUHQVNDOOJHVP|MOLJKHWDWWPHGYHUNDLXWIRUPQLQJHQ
DYVLQHJHQDUEHWVVLWXDWLRQVDPWLI|UlQGULQJVRFK
XWYHFNOLQJVDUEHWHVRPU|UKDQVHJHWDUEHWH
7HNQLNDUEHWVRUJDQLVDWLRQRFKDUEHWVLQQHKnOOVNDOOXWIRUPDVVn
DWWDUEHWVWDJDUHQLQWHXWVlWWVI|UI\VLVNDHOOHUSV\NLVND
EHODVWQLQJDUVRPNDQPHGI|UDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOO'lUYLG
VNDOOlYHQO|QHIRUPHURFKI|UOlJJQLQJDYDUEHWVWLGEHDNWDV6WDUNWVW\UWHOOHU
EXQGHWDUEHWHVNDOOXQGYLNDVHOOHU
EHJUlQVDV
'HWVNDOOHIWHUVWUlYDVDWWDUEHWHWJHUP|MOLJKHWHUWLOO
YDULDWLRQVRFLDONRQWDNWRFKVDPDUEHWHVDPWVDPPDQKDQJPHOODQ
HQVNLOGDDUEHWVXSSJLIWHU
'HWVNDOOYLGDUHHIWHUVWUlYDVDWWDUEHWVI|UKnOODQGHQDJHU
P|MOLJKHWHUWLOOSHUVRQOLJRFK\UNHVPlVVLJXWYHFNOLQJOLNVRP
WLOOVMlOYEHVWlPPDQGHRFK\UNHVPlVVLJWDQVYDU/DJ  
$UEHWHVNDOOSODQOlJJDVRFKDQRUGQDVVnDWWGHWNDQXWI|UDVLHQ
VXQGRFKVlNHUPLOM|
$UEHWVORNDOVNDOOYDUDVnXWIRUPDGRFKLQUHGGDWWGHQlUOlPSOLJ
IUnQDUEHWVPLOM|V\QSXQNW
'HDUEHWVK\JLHQLVNDI|UKnOODQGHQDQlUGHWJlOOHUOXIW
OMXGOMXVYLEUDWLRQHURFKOLNQDQGHVNDOOYDUD
WLOOIUHGVVWlOODQGH
%HWU\JJDQGHVN\GGVnWJlUGHUVNDOOYLGWDJDVPRWVNDGDJHQRPIDOO
UDVEUDQGH[SORVLRQHOHNWULVNVWU|PHOOHUOLNQDQGH/DJ  
0DVNLQHUUHGVNDSRFKDQGUDWHNQLVNDDQRUGQLQJDUVNDOOYDUDVn
EHVNDIIDGHRFKSODFHUDGHRFKEUXNDVSnVnGDQWVlWWDWWEHWU\JJDQGH
VlNHUKHWJHVPRWRKlOVDRFKRO\FNVIDOO
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

bPQHVRPNDQI|UDQOHGDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOOInUDQYlQGDVHQGDVW
XQGHUI|UKnOODQGHQVRPJHUEHWU\JJDQGHVlNHUKHW
.DQEHWU\JJDQGHVN\GGPRWRKlOVDHOOHURO\FNVIDOOLFNHQnV
SnDQQDWVlWWVNDOOSHUVRQOLJVN\GGVXWUXVWQLQJDQYlQGDV'HQQD
VNDOOWLOOKDQGDKnOODVJHQRPDUEHWVJLYDUHQVI|UVRUJ
9LGIDUW\JVDUEHWHVNDOOGHQSHUVRQOLJDVN\GGVXWUXVWQLQJHQ
WLOOKDQGDKnOODVDYUHGDUHQRPLQWHQnJRQDQQDQVRP
DUEHWVWDJDUHQlUDQVWlOOGKRVKDUnWDJLWVLJGHWWDDQVYDU/DJ  
,GHQXWVWUlFNQLQJVRPI|UDQOHGHVDYDUEHWHWVDUWRFK
DUEHWVWDJDUQDVEHKRYVNDOOILQQDVXWU\PPHQRFKDQRUGQLQJDUI|U
SHUVRQOLJK\JLHQI|UWlULQJRFKYLODVDPWI|UVWDKMlOSYLG
RO\FNVIDOOHOOHUVMXNGRP
)RUGRQI|USHUVRQDOWUDQVSRUWVNDOOYDUDOlPSDWI|UlQGDPnOHW
2PXWU\PPHQDQRUGQLQJDUnWJlUGHUI|UKMlOSRFKYnUGYLG
RO\FNVIDOOHOOHUVMXNGRPVDPWNRVWRFKYDWWHQI|U
RPERUGDQVWlOOGDSnIDUW\JILQQV\WWHUOLJDUHEHVWlPPHOVHUL
IDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  /DJ  
6lUVNLOGDEHVWlPPHOVHURPNRQVWUXNWLRQRFKXWIRUPQLQJDY
E\JJQDGHUILQQVLSODQRFKE\JJODJHQ  RFK
I|UHVNULIWHUVRPKDUPHGGHODWVPHGVW|GDYGHQODJHQ/DJ  
2PDUEHWVWLGILQQVEHVWlPPHOVHULDUEHWVWLGVODJHQ  RFKPHGVW|G
DYGHQQDPHGGHODGHI|UHVNULIWHU
%HVWlPPHOVHURPDUEHWVWLGHQRFKYLORWLGHQYLGIDUW\JVDUEHWH
ILQQVLODJHQ  RPYLORWLGI|UVM|PlQ
%HVWlPPHOVHURPDUEHWVWLGHQYLGYLVVWYlJWUDQVSRUWDUEHWHILQQV
LODJHQ  RPDUEHWVWLGYLGYLVVWYlJWUDQVSRUWDUEHWH
6lUVNLOGDEHVWlPPHOVHURPDUEHWVWLGI|UPLQGHUnULJDILQQVLNDS/DJ
 

NDS$OOPlQQDVN\OGLJKHWHU
%HVWlPPHOVHUQDLGHWWDNDSLWHOVNDOOWLOOlPSDVPHGEHDNWDQGH
DYNUDYHQSnDUEHWVPLOM|QVEHVNDIIHQKHWHQOLJWNDS/DJ  
D$UEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUHVNDOOVDPYHUNDI|UDWWnVWDGNRPPDHQ
JRGDUEHWVPLOM|/DJ  
$UEHWVJLYDUHQVNDOOYLGWDDOODnWJlUGHUVRPEHK|YVI|UDWW
I|UHE\JJDDWWDUEHWVWDJDUHQXWVlWWVI|URKlOVDHOOHU
RO\FNVIDOO(QXWJnQJVSXQNWVNDOOGlUYLGYDUDDWWDOOWVnGDQW
VRPNDQOHGDWLOORKlOVDHOOHURO\FNVIDOOVNDOOlQGUDVHOOHU
HUVlWWDVVnDWWULVNHQI|URKlOVDHOOHURO\FNVIDOOXQGDQU|MV
$UEHWVJLYDUHQVNDOOEHDNWDGHQVlUVNLOGDULVNI|URKlOVDRFK
RO\FNVIDOOVRPNDQI|OMDDYDWWDUEHWVWDJDUHQXWI|UDUEHWH
HQVDP
/RNDOHUVDPWPDVNLQHUUHGVNDSVN\GGVXWUXVWQLQJRFKDQGUD
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

WHNQLVNDDQRUGQLQJDUVNDOOXQGHUKnOODVYlO/DJ  
D$UEHWVJLYDUHQVNDV\VWHPDWLVNWSODQHUDOHGDRFK
NRQWUROOHUDYHUNVDPKHWHQSnHWWVlWWVRPOHGHUWLOODWW
DUEHWVPLOM|QXSSI\OOHUI|UHVNULYQDNUDYSnHQJRGDUEHWVPLOM|+DQVNDXWUHGD
DUEHWVVNDGRUIRUWO|SDQGHXQGHUV|NDULVNHUQDL
YHUNVDPKHWHQRFKYLGWDGHnWJlUGHUVRPI|UDQOHGVDYGHWWDcWJlUGHUVRPLQWH
NDQYLGWDVRPHGHOEDUWVNDWLGVSODQHUDV
$UEHWVJLYDUHQVNDLGHQXWVWUlFNQLQJYHUNVDPKHWHQNUlYHU
GRNXPHQWHUDDUEHWVPLOM|QRFKDUEHWHWPHGGHQQD+DQGOLQJVSODQHU
VNDGlUYLGXSSUlWWDV
$UEHWVJLYDUHQVNDYLGDUHVHWLOODWWGHWLKDQVYHUNVDPKHW
ILQQVHQSnOlPSOLJWVlWWRUJDQLVHUDGDUEHWVDQSDVVQLQJVRFK
UHKDELOLWHULQJVYHUNVDPKHWI|UIXOOJ|UDQGHDYGHXSSJLIWHUVRP
HQOLJWGHQQDODJRFKHQOLJWNDSVRFLDOI|UVlNULQJVEDONHQ
YLODUSnKRQRP/DJ  
E5HJHULQJHQInUPHGGHODI|UHVNULIWHULIUnJRUVRPIDOOHU
XQGHU$UEHWVPLOM|YHUNHWVWLOOV\QVDQVYDURPDWWDI|UVWD
RFKDQGUDVW\FNHQDVNDJlOODlYHQLIUnJDRPDWWI|OMD
(XURSDSDUODPHQWHWVRFKUnGHWVI|URUGQLQJ (* QUDY
GHQGHFHPEHURPUHJLVWUHULQJXWYlUGHULQJJRGNlQQDQGH
RFKEHJUlQVQLQJDYNHPLNDOLHU 5HDFK LQUlWWDQGHDYHQ
HXURSHLVNNHPLNDOLHP\QGLJKHWlQGULQJDYGLUHNWLY(*
RFKXSSKlYDQGHDYUnGHWVI|URUGQLQJ ((* QURFK
NRPPLVVLRQHQVI|URUGQLQJ (* QUVDPWUnGHWVGLUHNWLY((*RFK
NRPPLVVLRQHQVGLUHNWLY((*((*(*RFK(*/DJ
 
F$UEHWVJLYDUHQVNDOOVYDUDI|UDWWGHQI|UHWDJVKlOVRYnUG
VRPDUEHWVI|UKnOODQGHQDNUlYHUILQQVDWWWLOOJn
0HGI|UHWDJVKlOVRYnUGDYVHVHQREHURHQGHH[SHUWUHVXUVLQRP
RPUnGHQDDUEHWVPLOM|RFKUHKDELOLWHULQJ)|UHWDJVKlOVRYnUGHQ
VNDOOVlUVNLOWDUEHWDI|UDWWI|UHE\JJDRFKXQGDQU|MD
KlOVRULVNHUSnDUEHWVSODWVHUVDPWKDNRPSHWHQVDWWLGHQWLILHUD
RFKEHVNULYDVDPEDQGHQPHOODQDUEHWVPLOM|RUJDQLVDWLRQ
SURGXNWLYLWHWRFKKlOVD/DJ  
$UEHWVJLYDUHQVNDOOVHWLOODWWDUEHWVWDJDUHQInUJRG
NlQQHGRPRPGHI|UKnOODQGHQXQGHUYLONDDUEHWHWEHGULYVRFK
DWWDUEHWVWDJDUHQXSSO\VHVRPGHULVNHUVRPNDQYDUDI|UEXQGQD
PHGDUEHWHW$UEHWVJLYDUHQVNDOOI|UYLVVDVLJRPDWW
DUEHWVWDJDUHQKDUGHQXWELOGQLQJVRPEHK|YVRFKYHWYDGKDQKDU
DWWLDNWWDI|UDWWXQGJnULVNHUQDLDUEHWHW$UEHWVJLYDUHQ
VNDOOVHWLOODWWHQGDVWDUEHWVWDJDUHVRPKDUInWWWLOOUlFNOLJD
LQVWUXNWLRQHUInUWLOOWUlGHWLOORPUnGHQGlUGHWILQQVHQ
SnWDJOLJULVNI|URKlOVDHOOHURO\FNVIDOO
$UEHWVJLYDUHQVNDOOJHQRPDWWDQSDVVDDUEHWVI|UKnOODQGHQDHOOHU
YLGWDDQQDQOlPSOLJnWJlUGWDKlQV\QWLOODUEHWVWDJDUHQV
VlUVNLOGDI|UXWVlWWQLQJDUI|UDUEHWHW9LGDUEHWHWV
SODQOlJJQLQJRFKDQRUGQDQGHVNDOOEHDNWDVDWWPlQQLVNRUV
I|UXWVlWWQLQJDUDWWXWI|UDDUEHWVXSSJLIWHUlUROLND/DJ  
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

D(QDUEHWVJLYDUHVNDXWDQGU|MVPnOXQGHUUlWWDGHQ
P\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHURPG|GVIDOOHOOHUVYnUDUH
SHUVRQVNDGDVRPKDULQWUlIIDWLVDPEDQGPHGDUEHWHWV
XWI|UDQGH
(QDUEHWVJLYDUHVNDRFNVnXWDQGU|MVPnOXQGHUUlWWDVDPPD
P\QGLJKHWRPVNDGRULVDPEDQGPHGDUEHWHWVRPGUDEEDWIOHUD
DUEHWVWDJDUHVDPWLGLJWRFKRPWLOOEXGVRPLQQHEXULWDOOYDUOLJ
IDUDI|UOLYRFKKlOVD
)|UHVNULIWHURPEHIlOKDYDUHVVN\OGLJKHWDWWYLGIDUW\JVDUEHWH
UDSSRUWHUDYLVVDKlQGHOVHUILQQVLNDSVM|ODJHQ  /DJ
 
$UEHWVWDJDUHQVNDOOPHGYHUNDLDUEHWVPLOM|DUEHWHWRFKGHOWDL
JHQRPI|UDQGHWDYGHnWJlUGHUVRPEHK|YVI|UDWWnVWDGNRPPDHQJRG
DUEHWVPLOM|+DQVNDOOI|OMDJLYQDI|UHVNULIWHUVDPWDQYlQGDGH
VN\GGVDQRUGQLQJDURFKLDNWWDGHQI|UVLNWLJKHWL|YULJWVRPEHK|YVI|U
DWWI|UHE\JJDRKlOVDRFKRO\FNVIDOO
2PDUEHWVWDJDUHQILQQHUDWWDUEHWHWLQQHElURPHGHOEDURFKDOOYDUOLJIDUD
I|UOLYHOOHUKlOVDVNDOOKDQVQDUDVWXQGHUUlWWDDUEHWVJLYDUHQHOOHU
VN\GGVRPEXG$UEHWVWDJDUHQlUIULIUnQHUVlWWQLQJVVN\OGLJKHWI|UVNDGD
VRPXSSVWnUWLOOI|OMGDYDWWKDQXQGHUOnWHUDWWXWI|UDDUEHWHWL
DYYDNWDQSnEHVNHGRPGHWVNDOOIRUWVlWWDV/DJ  
,IUnJDRPDUEHWHVRPDUEHWVJLYDUHVMlOYXWI|UVNDOOGHQQDODJ
RFKPHGVW|GGlUDYPHGGHODGHI|UHVNULIWHULDNWWDJDVLWLOOlPSOLJD
GHODU'HWVDPPDJlOOHUQlUWYnHOOHUIOHUDI|UJHPHQVDPUlNQLQJ
\UNHVPlVVLJWGULYHUYHUNVDPKHWXWDQDWWKDDUEHWVWDJDUHDQVWlOOG
GRFNHMRPYHUNVDPKHWHQEHGULYHVHQGDVWDYPHGOHPPDUDY
VDPPDIDPLOM
'HQVRPHQVDPHOOHUJHPHQVDPWPHGIDPLOMHPHGOHPGULYHU
\UNHVPlVVLJYHUNVDPKHWXWDQDQVWlOOGlUVN\OGLJDWWI|OMDYDGL
GHQQDODJRFKPHGVW|GDYGHQKDUI|UHVNULYLWVLIUnJDRPWHNQLVN
DQRUGQLQJRFKlPQHVRPNDQI|UDQOHGDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOO
VDPWEHWUlIIDQGHJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOH
$YNDSIUDPJnUDWWI|UHVNULIWHUInUPHGGHODVRPVN\OGLJKHWHU
lYHQLDQGUDDYVHHQGHQ/DJ  
'HQVRPOnWHUXWI|UDHWWE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWH
VND
XQGHUYDUMHVNHGHDYSODQHULQJHQRFKSURMHNWHULQJHQVHWLOO
DWWDUEHWVPLOM|V\QSXQNWHUEHDNWDVQlUGHWJlOOHUVnYlO
E\JJVNHGHWVRPGHWIUDPWLGDEUXNDQGHW
XWVHHQOlPSOLJE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHI|USODQHULQJRFK
SURMHNWHULQJDYDUEHWHWPHGGHXSSJLIWHUVRPDQJHVLDRFK
XWVHHQOlPSOLJE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHI|UXWI|UDQGHDY
DUEHWHWPHGGHXSSJLIWHUVRPDQJHVLERFKI
'HQVRPOnWHUXWI|UDHWWE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHNDQ
XWVHVLJVMlOYHOOHUQnJRQDQQDQWLOO
E\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUH2PQnJRQDQQDQKDUXWVHWWVEHIULDV
GRFNLQWHGHQVRPOnWHUXWI|UDHWWE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHIUnQDQVYDUI|UVnGDQDDUEHWVXSSJLIWHUVRP
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

DQJHVLI|UVWDVW\FNHWHOOHU/DJ  
8QGHUYDUMHVNHGHDYSODQHULQJHQRFKSURMHNWHULQJHQDYHWW
E\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHVNDDUNLWHNWHUNRQVWUXNW|UHU
RFKDQGUDVRPPHGYHUNDULQRPUDPHQI|UVLQDXSSGUDJVHWLOO
DWWDUEHWVPLOM|V\QSXQNWHUEHDNWDVQlUGHWJlOOHUVnYlO
E\JJVNHGHWVRPGHWIUDPWLGDEUXNDQGHW/DJ  
D'HQE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHVRPHQOLJWI|UVWD
VW\FNHWKDUXWVHWWVI|USODQHULQJRFKSURMHNWHULQJDYHWW
E\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHVNDVDPRUGQDWLOOlPSQLQJHQ
DYUHOHYDQWDDUEHWVPLOM|UHJOHUVRPXQGHUYDUMHVNHGHDY
SODQHULQJHQRFKSURMHNWHULQJHQVNDI|OMDVLIUnJDRPVnYlO
E\JJVNHGHWVRPEUXNDQGHWDYE\JJQDGHQHOOHUDQOlJJQLQJHQ'HW
JlOOHUVlUVNLOWGnIUnJRURPSODQHULQJHQDYDUEHWVPRPHQWVRP
VNDXWI|UDVVDPWLGLJWHOOHUHIWHUYDUDQGUDDYJ|UVRFKQlU
WLGVnWJnQJHQI|UVnGDQDDUEHWVPRPHQWEHUlNQDV%\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHQ
VNDEHDNWDHQVnGDQDUEHWVPLOM|SODQ
RFKDQQDQGRNXPHQWDWLRQVRPDYVHVLNDSDQGUDVW\FNHW/DJ
 
E'HQE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHVRPHQOLJWI|UVWD
VW\FNHWKDUXWVHWWVI|UXWI|UDQGHDYHWWE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHVNDVHWLOODWWVDPRUGQDDUEHWHWPHGDWW
I|UHE\JJDULVNHUI|URKlOVDRFKRO\FNVIDOOSnDUEHWVVWlOOHWRFK
XWI|UDGHXSSJLIWHUVRPIUDPJnUDYHVDPW
VDPRUGQDWLOOlPSQLQJHQDYUHOHYDQWDDUEHWVPLOM|UHJOHUQlU
WHNQLVNDHOOHURUJDQLVDWRULVNDIUnJRURPSODQHULQJHQDY
DUEHWVPRPHQWVRPVNDXWI|UDVVDPWLGLJWHOOHUHIWHUYDUDQGUD
DYJ|UVRFKQlUWLGVnWJnQJHQI|UVnGDQDPRPHQWEHUlNQDV
VDPRUGQDWLOOlPSQLQJHQDYUHOHYDQWDDUEHWVPLOM|UHJOHUI|U
DWWVlNHUVWlOODDWWGHQHOOHUGHVRPEHGULYHUYHUNVDPKHWSn
DUEHWVVWlOOHWWLOOlPSDUGHVVDUHJOHUSnHWWV\VWHPDWLVNWVlWW
VDPWI|OMHUHQDUEHWVPLOM|SODQ
VDPRUGQDnWJlUGHUI|UDWWNRQWUROOHUDDWWE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHWPHGDYVHHQGHSnDUEHWVPLOM|QXWI|UVSnHWW
NRUUHNWVlWW
YLGWDQ|GYlQGLJDnWJlUGHUI|UDWWVlNHUVWlOODDWWHQGDVW
EHK|ULJDSHUVRQHUJHVWLOOWUlGHWLOODUEHWVVWlOOHWRFK
RUJDQLVHUDGHXSSJLIWHUVRPHQOLJWJDQNRPPHUSnGHPVRP
EHGULYHUYHUNVDPKHWSnHWWJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOH/DJ  
F'HWVRPVlJVLRFKLI|UHVNULIWHUVRPKDUPHGGHODWV
PHGVW|GDYNDSRPGHQVRPOnWHUXWI|UDE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHVNDLVWlOOHWJlOODHQDYGHQQHDQOLWDG
XSSGUDJVWDJDUHLGHQPnQ
XSSGUDJVWDJDUHQKDUInWWLXSSGUDJDWWVMlOYVWlQGLJWDQVYDUD
I|USODQHULQJRFKSURMHNWHULQJHOOHUDUEHWHWVXWI|UDQGHRFK
GHWVNULIWOLJHQKDUDYWDODWVDWWGHXSSJLIWHUVRPDYVHVLRFKLGH
DQVOXWDQGHI|UHVNULIWHUQDVNDnYLOD
XSSGUDJVWDJDUHQYLGXWI|UDQGHWDYXSSGUDJHW
2PNRQVXPHQWWMlQVWODJHQ  VNDWLOOlPSDVSnXSSGUDJ
HQOLJWI|UVWDVW\FNHWVNDGHWVRPVlJVLRFKL
I|UHVNULIWHUVRPKDUPHGGHODWVPHGVW|GDYNDSJlOODI|U
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

XSSGUDJVWDJDUHQYLGDUEHWHWVXWI|UDQGH'HWJlOOHUGRFNLQWHRP
GHWVNULIWOLJHQKDUDYWDODWVDWWGHWVRPVlJVLRFKLGH
DQVOXWDQGHI|UHVNULIWHUQDLVWlOOHWVNDJlOODI|UGHQVRPOnWHU
XWI|UDE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHW/DJ  
G2PHWWIDVWGULIWVVWlOOHlUJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOHI|U
IOHUDYHUNVDPKHWHUlUGHQVRPUnGHU|YHUDUEHWVVWlOOHW
DQVYDULJI|UVDPRUGQLQJHQDYDUEHWVPLOM|IUnJRU2PHWWIDUW\J
lUJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOHI|UIOHUDYHUNVDPKHWHUlUUHGDUHQ
DQVYDULJI|UVDPRUGQLQJHQ+DUHWWIDUW\JWDJLWVLQSnHWWYDUY
L6YHULJHlUGRFNGHQVRPVYDUDUI|UYDUYVGULIWHQDQVYDULJI|U
VDPRUGQLQJHQ$QVYDUHWI|UVDPRUGQLQJDYVN\GGVnWJlUGHUVRP
I|UDQOHGVDYDWWHWWIDUW\JlUXQGHUODVWQLQJHOOHUORVVQLQJL
HQVYHQVNKDPQnYLODUGHQDUEHWVJLYDUHVRPKDUDQVYDUHWI|U
GHWWDDUEHWH
$QVYDUHWI|UVDPRUGQLQJHQHQOLJWI|UVWDVW\FNHWNDQ|YHUOnWDV
WLOOQnJRQVRPEHGULYHUYHUNVDPKHWSnDUEHWVVWlOOHWHOOHUL
IUnJDRPODVWQLQJHOOHUORVVQLQJDYHWWIDUW\JLVYHQVNKDPQ
SnKDPQHQHOOHUUHGDUHQ
,IUnJDRPDQQDWJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOHlQVRPDYVHVLI|UVWD
VW\FNHWNDQGHVRPEHGULYHUYHUNVDPKHWGlUNRPPD|YHUHQVRPDWW
HQDYGHPVNDYDUDDQVYDULJI|UVDPRUGQLQJHQ'HWJlOOHULQWH
I|UDUEHWVVWlOOHQI|UE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWH/DJ  
H'HQVRPlUDQVYDULJI|UVDPRUGQLQJHQDYDUEHWVPLOM|IUnJRU
HQOLJWGVNDVHWLOODWW
DUEHWHWPHGDWWI|UHE\JJDULVNHUI|URKlOVDRFKRO\FNVIDOO
VDPRUGQDVSnGHWJHPHQVDPPDDUEHWVVWlOOHW
DUEHWHWLGVSODQHUDVSnGHWVlWWVRPEHK|YVI|UDWWI|UHE\JJD
ULVNHUI|URKlOVDRFKRO\FNVIDOOWLOOI|OMGDYDWWROLND
YHUNVDPKHWHUSnJnUSnDUEHWVVWlOOHW
DOOPlQQDVN\GGVDQRUGQLQJDULQUlWWDVRFKXQGHUKnOOVRFK
DOOPlQQDVN\GGVUHJOHUI|UDUEHWVVWlOOHWXWIlUGDV
DQVYDUHWI|UGHVSHFLHOODVN\GGVDQRUGQLQJDUVRPNDQEHK|YDV
I|UHWWYLVVWHOOHUYLVVDDUEHWHQNODUJ|UVRFK
SHUVRQDOXWU\PPHQRFKVDQLWlUDDQRUGQLQJDULQUlWWDVSn
DUEHWVVWlOOHWLEHK|YOLJRPIDWWQLQJ/DJ  
I2PHWWE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHXWJ|UJHPHQVDPW
DUEHWVVWlOOHPHGDQQDQYHUNVDPKHWVRPDYVHVLGWLOOlPSDVFLIUnJD
RPE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHWVDPWG
RFKHLIUnJDRPGHQ|YULJDYHUNVDPKHWHQ
'HQVRPlUDQVYDULJI|UVDPRUGQLQJHQDYDUEHWVPLOM|IUnJRU
HQOLJWGVNDLV\IWHDWWnVWDGNRPPDWLOOIUHGVVWlOODQGH
VN\GGVI|UKnOODQGHQVHWLOODWWVDPUnGNRPPHUWLOOVWnQGPHGGHQ
VRPKDUXWVHWWVWLOOE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHHQOLJW/DJ  
J'HVRPVDPWLGLJWHOOHULWLGVPlVVLJDQVOXWQLQJWLOO
YDUDQGUDEHGULYHUYHUNVDPKHWSnHWWJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOH
VNDVDPUnGDRFKJHPHQVDPWYHUNDI|UDWWnVWDGNRPPD
WLOOIUHGVVWlOODQGHVN\GGVI|UKnOODQGHQ
9DURFKHQDYGHPVNDVHWLOODWWGHQHJQDYHUNVDPKHWHQRFK
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

DQRUGQLQJDUQDSnGHWJHPHQVDPPDDUEHWVVWlOOHWLQWHPHGI|UDWW
QnJRQVRPDUEHWDUGlUXWVlWWVI|UULVNI|URKlOVDHOOHU
RO\FNVIDOO
'HVRPEHGULYHUYHUNVDPKHWHOOHUDUEHWDUSnGHWJHPHQVDPPD
DUEHWVVWlOOHWVNDI|OMDDQYLVQLQJDUIUnQHQ
E\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHLIUnJDRPE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHRFKIUnQGHQVRPlUDQVYDULJI|UVDPRUGQLQJHQ
DYDUEHWVPLOM|IUnJRUL|YULJDIDOO/DJ  
K'HQVRPWLOOYHUNDUPRQWHULQJVIlUGLJDE\JJQDGHUHOOHU
DQOlJJQLQJDUVNDVHWLOODWWDUEHWVPLOM|V\QSXQNWHUEHDNWDVYLG
SURMHNWHULQJHQQlUGHWJlOOHUVnYlOE\JJVNHGHWVRPGHWIUDPWLGD
EUXNDQGHWVDPWVHWLOODWWROLNDGHODUDYSURMHNWHULQJHQ
VDPRUGQDV/DJ  
'HQVRPWLOOYHUNDULPSRUWHUDU|YHUOnWHUHOOHUXSSOnWHUHQ
PDVNLQHWWUHGVNDSVN\GGVXWUXVWQLQJHOOHUDQQDQWHNQLVN
DQRUGQLQJVNDVHWLOODWWDQRUGQLQJHQHUEMXGHUEHWU\JJDQGH
VlNHUKHWPRWRKlOVDRFKRO\FNVIDOOQlUGHQVOlSSVXWSn
PDUNQDGHQDYOlPQDVI|UDWWWDVLEUXNHOOHUVWlOOVXWWLOO
I|UVlOMQLQJ
(QWHNQLVNDQRUGQLQJVRPLQWHXSSI\OOHUNUDYHQLI|UVWDVW\FNHW
InUYLVDVSnPlVVRUXWVWlOOQLQJDUHOOHUOLNQDQGHRPGHW
W\GOLJWDQJHVDWWNUDYHQLQWHlUXSSI\OOGDRFKDWWDQRUGQLQJHQ
LQWHInUVOlSSDVXWSnPDUNQDGHQHOOHUDYOlPQDVI|UDWWWDVL
EUXNI|UUlQGHQXSSI\OOHUNUDYHQ6lWWVDQRUGQLQJHQLIXQNWLRQ
VNDWLOOUlFNOLJDVlNHUKHWVnWJlUGHUYLGWDVPRWRO\FNVIDOO
$QYLVQLQJDUI|UDQRUGQLQJHQVPRQWHULQJLQVWDOODWLRQ
DQYlQGQLQJRFKVN|WVHOVDPW|YULJDXSSJLIWHURPDQRUGQLQJHQVRP
lUDYEHW\GHOVHI|UDWWI|UHE\JJDRKlOVDRFKRO\FNVIDOO SURGXNWLQIRUPDWLRQ VND
PHGI|OMDYLGDYOlPQDQGHWJHQRPW\GOLJ
PlUNQLQJLIRUPDYKDQGOLQJDUHOOHUSnDQQDWVlWW,QIRUPDWLRQ
DYVlUVNLOGEHW\GHOVHI|UDUEHWVPLOM|QVNDOlPQDVYLG
PDUNQDGVI|ULQJDYDQRUGQLQJHQ/DJ  
'HQVRPWLOOYHUNDULPSRUWHUDUHOOHU|YHUOnWHUHWWlPQH
VRPNDQI|UDQOHGDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOOVNDOOYLGWDGH
nWJlUGHUVRPEHK|YVI|UDWWKLQGUDHOOHUPRWYHUNDDWWlPQHWYLG
DYVHGGDQYlQGQLQJLQQHElUULVNIUnQVN\GGVV\QSXQNW
9DGVRPVlJVLWUHGMHVW\FNHWRPSURGXNWLQIRUPDWLRQRFK
LQIRUPDWLRQYLGPDUNQDGVI|ULQJVNDOOJlOODlYHQLIUnJDRP
lPQHQVRPNDQI|UDQOHGDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOO/DJ  
'HQVRP|YHUOnWHUHOOHUXSSOnWHUHQI|USDFNDGSURGXNWVNDOOVH
WLOODWWI|USDFNQLQJHQLQWHLQQHElUULVNI|URKlOVDHOOHURO\FNVIDOO/DJ
 
'HQVRPLQVWDOOHUDUHQWHNQLVNDQRUGQLQJVNDOOVHWLOODWW
EHK|YOLJDVN\GGVDQRUGQLQJDUVlWWVXSSRFKDWWL|YULJWHUIRUGHUOLJD
VN\GGVnWJlUGHUYLGWDV/DJ  
'HQVRPUnGHU|YHUHWWDUEHWVVWlOOHVNDOOVHWLOODWWGHWSn
DUEHWVVWlOOHWILQQVVnGDQDIDVWDDQRUGQLQJDUDWWGHQVRPDUEHWDUGlU
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

XWDQDWWYDUDDUEHWVWDJDUHLI|UKnOODQGHWLOOKRQRPLQWHXWVlWWVI|U
ULVNI|URKlOVDHOOHURO\FNVIDOO+DQVNDOOlYHQVHWLOODWWDQGUD
DQRUGQLQJDUVRPILQQVSnDUEHWVVWlOOHWNDQDQYlQGDVXWDQVnGDQ
ULVN
'HQVRPDQOLWDULQK\UGDUEHWVNUDIWI|UDWWXWI|UDDUEHWHLVLQ
YHUNVDPKHWVNDOOYLGWDGHVN\GGVnWJlUGHUVRPEHK|YVLGHWWD
DUEHWH/DJ  
,NDSI|UHVNULYVRPVN\GGVDQVYDULYLVVDIDOOI|UGHQVRP
XSSOnWHUHQORNDOHWWPDUNRPUnGHHOOHUHWWXWU\PPHXQGHUMRUGI|U
DUEHWHHOOHUVRPSHUVRQDOXWU\PPH/DJ  
+DUXSSKlYWVJHQRPODJ  

NDS%HP\QGLJDQGHQ
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InULIUnJDRPWHNQLVNDDQRUGQLQJDUHOOHUlPQHQVRPNDQ
RUVDNDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOOPHGGHODI|UHVNULIWHURP
YLOONRUI|UWLOOYHUNQLQJDQYlQGQLQJVDPWPlUNQLQJHOOHU
DQQDQSURGXNWLQIRUPDWLRQ
SURYQLQJHOOHUNRQWUROODYDWWI|UHVNULYQDNUDYHOOHU
YLOONRUlUXSSI\OOGDRFK
I|UEXGPRWHOOHUVlUVNLOGDYLOONRUI|UHOOHUDQQDQ
EHJUlQVQLQJDYXWVOlSSDQGHSnPDUNQDGHQ
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
PHGGHODI|UHVNULIWHURPXWIRUPQLQJRFKDQYlQGQLQJDY
VN\GGVDQRUGQLQJDUPRWIDOOWLOOOlJUHQLYn/DJ  
2PGHWEHK|YVI|UDWWI|UHE\JJDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOOL
DUEHWHWInUUHJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQ
EHVWlPPHUPHGGHODI|UHVNULIWHURPDWWHWWWLOOVWnQG
JRGNlQQDQGHHOOHUDQQDWEHYLVRP|YHUHQVVWlPPHOVHPHG
JlOODQGHNUDYIRUGUDVLQQDQ
DUEHWVSURFHVVHUDUEHWVPHWRGHUHOOHUDQOlJJQLQJDUInU
DQYlQGDVRFK
WHNQLVNDDQRUGQLQJDUHOOHUlPQHQVRPNDQOHGDWLOORKlOVD
HOOHURO\FNVIDOOInUVOlSSDVXWSnPDUNQDGHQDQYlQGDVHOOHU
DYOlPQDVI|UDWWWDVLEUXN/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODI|UHVNULIWHURPDWW
GHWSnDUEHWVVWlOOHQVNDI|UDVHQI|UWHFNQLQJ|YHUGlU
EHILQWOLJDWHNQLVNDDQRUGQLQJDUDYYLVVDVODJHOOHUYLVVD
lPQHQVRPNDQOHGDWLOORKlOVDHOOHURO\FNVIDOORFK
DUEHWVJLYDUHVNDI|UDUHJLVWHU|YHUDUEHWVWDJDUHVRP
XWVlWWVI|UH[SRVLWLRQVRPNDQPHGI|UDRKlOVDPHGXSSJLIWRP
DUEHWHWRFKH[SRVLWLRQHQVDPWDWWDUEHWVJLYDUHVNDOlPQD
XSSJLIWHUXUUHJLVWUHWWLOOOlNDUH
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
RFNVnPHGGHODI|UHVNULIWHURPXQGHUV|NQLQJDY
VN\GGVI|UKnOODQGHQDLHWWYLVVWVODJDYYHUNVDPKHWRFKRP
LQVWDOODWLRQDYWHNQLVNDDQRUGQLQJDU
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

(QDUEHWVWDJDUHVNDSnEHJlUDQJHVWLOOIlOOHDWWWDGHODYGH
XSSJLIWHULUHJLVWHUHQOLJWI|UVWDVW\FNHWVRPU|UKRQRP
HOOHUKHQQH/DJ  
2PGHWlUDYVlUVNLOGEHW\GHOVHIUnQVN\GGVV\QSXQNWInU
UHJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
PHGGHODI|UHVNULIWHURPI|UEXGDWWDQYlQGDDUEHWVSURFHVVHU
DUEHWVPHWRGHUHOOHUWHNQLVNDDQRUGQLQJDUHOOHUlPQHQVRPNDQ
OHGDWLOORKlOVDHOOHURO\FNVIDOO/DJ  
2PHWWDUEHWHLQQHElUULVNI|URKlOVDHOOHURO\FNVIDOO
InUUHJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
PHGGHODI|UHVNULIWHURPVN\OGLJKHWDWWRUGQDPHG
OlNDUXQGHUV|NQLQJHOOHUYDFFLQHULQJHOOHUDQQDQI|UHE\JJDQGH
EHKDQGOLQJPRWVPLWWDDYGHPVRPV\VVHOVlWWVHOOHUVND
V\VVHOVlWWDVLDUEHWHW
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
RFNVnPHGGHODI|UHVNULIWHURPI|UEXGDWWWLOODUEHWHWDQOLWD
GHQVRPYLGOlNDUXQGHUV|NQLQJKDUYLVDWVMXNOLJKHWHOOHU
VYDJKHWVRPJ|UKRQRPHOOHUKHQQHVlUVNLOWPRWWDJOLJI|UULVN
I|URKlOVDHOOHURO\FNVIDOO/DJ  
2PHWWDUEHWHPHGI|UVlUVNLOGULVNI|UYLVVDJUXSSHUDY
DUEHWVWDJDUHInUUHJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRP
UHJHULQJHQEHVWlPPHUPHGGHODI|UHVNULIWHURPI|UEXGPRWDWW
DUEHWHWXWI|UVDYDUEHWVWDJDUHVRPWLOOK|UHQVnGDQJUXSS
HOOHURPDWWVlUVNLOGDYLOONRUVNDJlOODQlUDUEHWHWXWI|UV
DYVnGDQDDUEHWVWDJDUH/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODI|UHVNULIWHURPDWWUHJLVWHUVNDI|UDVYLGHQ
OlNDUXQGHUV|NQLQJVRPDYVHVLRFKPHGXSSJLIWHURPGH
XQGHUV|NWDVQDPQRFKRPXQGHUV|NQLQJVUHVXOWDWHW/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
PHGGHODI|UHVNULIWHURP
I|UKDQGVDQPlODQ
D QlUGHWJlOOHUVN\OGLJKHWI|UGHQVRPOnWHUXWI|UDHWW
E\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHDWWVHWLOODWWHQVnGDQ
DQPlODQOlPQDVWLOOWLOOV\QVP\QGLJKHWHQRFK
E L|YULJWVDPW
VN\OGLJKHWDWWL|YULJWJ|UDDQPlODQHOOHUOlPQDXSSJLIWHU
WLOOWLOOV\QVP\QGLJKHWHQHOOHUDWWI|UYDUDKDQGOLQJDUVRPKDU
EHW\GHOVHIUnQVN\GGVV\QSXQNW
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
YLGDUHPHGGHODI|UHVNULIWHURP
DWWGHQVRPOnWHUXWI|UDHWWE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHVNDVHWLOODWW
D GHWXSSUlWWDVHQDUEHWVPLOM|SODQ
E GHWXWDUEHWDVHQWLOOSURMHNWHWVDUWDYSDVVDGGRNXPHQWDWLRQ
VRPVNDEHDNWDVYLGHIWHUI|OMDQGHDUEHWHQRFK
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

F DUEHWVPLOM|SODQHQRFKGRNXPHQWDWLRQHQDQSDVVDVPHGKlQV\Q
WLOOKXUDUEHWHWIRUWVNULGHURFKGHHYHQWXHOODI|UlQGULQJDUVRP
lJWUXP
DWWHQE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHHQOLJWNDSDVND
XSSUlWWDHOOHUOnWDXSSUlWWDHQDUEHWVPLOM|SODQRFKXWDUEHWDHQ
VnGDQGRNXPHQWDWLRQVRPDYVHVL
DWWHQE\JJDUEHWVPLOM|VDPRUGQDUHHQOLJWNDSEVNDVH
WLOODWWGHWJHQRPI|UVQ|GYlQGLJDDQSDVVQLQJDUDYHQ
DUEHWVPLOM|SODQRFKVnGDQGRNXPHQWDWLRQVRPDYVHVLRFK
VN\OGLJKHWDWWL|YULJWXSSUlWWDKDQGOLQJDUVRPKDU
EHW\GHOVHIUnQVN\GGVV\QSXQNW/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODI|UHVNULIWHURPVN\OGLJKHWI|UOlNDUHDWWKRV
WLOOV\QVP\QGLJKHWHQJ|UDDQPlODQRPVMXNGRPVRPNDQKD
VDPEDQGPHGDUEHWHRFKDWWOlPQDWLOOV\QVP\QGLJKHWHQ
XSSO\VQLQJDURFKELWUlGH/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODGH\WWHUOLJDUHI|UHVNULIWHURPDUEHWVPLOM|QV
EHVNDIIHQKHWRFKRPDOOPlQQDVN\OGLJKHWHULIUnJDRP
DUEHWVPLOM|QVRPEHK|YVI|UDWWI|UHE\JJDRKlOVDRFK
RO\FNVIDOOLDUEHWHW
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
RFNVnPHGGHODI|UHVNULIWHURPDWWGHQVRPHQVDPHOOHU
JHPHQVDPWPHGHQIDPLOMHPHGOHPGULYHU\UNHVPlVVLJYHUNVDPKHW
XWDQQnJRQDQVWlOOGVNDI|OMDGHQQDODJRFKI|UHVNULIWHUVRP
KDUPHGGHODWVPHGVW|GDYODJHQQlUGHWJlOOHUVN\OGLJKHWHUL
DQGUDDYVHHQGHQlQVRPIUDPJnUDYNDSDQGUDVW\FNHW/DJ  

NDS0LQGHUnULJD
0HGPLQGHUnULJDYVHVLGHQQDODJGHQVRPLFNHKDUI\OOWDGHUWRQnU
(QPLQGHUnULJInULQWHVRPDUEHWVWDJDUHHOOHUSnDQQDW
VlWWDQOLWDVWLOOHOOHUXWI|UDDUEHWHI|UHGHWNDOHQGHUnUGn
GHQPLQGHUnULJHI\OOHUVH[WRQnURFKLQWHKHOOHULQQDQGHQ
PLQGHUnULJHKDUIXOOJMRUWVLQVNROSOLNW
)|UVWDVW\FNHWKLQGUDULQWHDWWHQPLQGHUnULJVRPKDUI\OOW
WUHWWRQnUDQOLWDVWLOOHOOHUXWI|UDOlWWDUEHWHVRPLQWHlU
DYVnGDQWVODJDWWGHWNDQLQYHUNDVNDGOLJWSnGHQ
PLQGHUnULJHVKlOVDXWYHFNOLQJHOOHUVNROJnQJ
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
PHGGHODI|UHVNULIWHURPXQGDQWDJIUnQI|UVWDVW\FNHWI|U
DQOLWDQGHDYHQPLQGHUnULJVRPLQWHKDUI\OOWWUHWWRQnU(WW
VnGDQWXQGDQWDJInUHQGDVWDYVHP\FNHWOlWWDUEHWHDYVnGDQW
VODJDWWVSHFLHOODRFKEHW\GDQGHWLOOlPSQLQJVSUREOHPVNXOOH
XSSVWnRPXQGDQWDJLQWHJDYV
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
PHGGHODI|UHVNULIWHURPVnGDQWDUEHWHVRPDYVHVLDQGUDRFK
WUHGMHVW\FNHQD
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

,VM|PDQVODJHQ  RFKIDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  ILQQVVlUVNLOGD
EHVWlPPHOVHURPPLQLPLnOGHUI|U
IDUW\JVDUEHWH/DJ  
(QPLQGHUnULJInULQWHDQOLWDVWLOOHOOHUXWI|UDDUEHWH
SnHWWVlWWVRPPHGI|UULVNI|URO\FNVIDOOHOOHUI|U
|YHUDQVWUlQJQLQJHOOHUDQQDQVNDGOLJLQYHUNDQSnGHQ
PLQGHUnULJHVKlOVDHOOHUXWYHFNOLQJ
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHUInU
PHGGHODI|UHVNULIWHURPYLOONRUI|UHOOHUI|UEXGPRWDWWHQ
PLQGHUnULJDQOLWDVWLOOHOOHUXWI|UDUEHWHVRPPHGI|U
SnWDJOLJULVNI|URO\FNVIDOOHOOHUI|U|YHUDQVWUlQJQLQJHOOHU
DQQDQVNDGOLJLQYHUNDQSnGHQPLQGHUnULJHVKlOVDHOOHU
XWYHFNOLQJ/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODI|UHVNULIWHURPDWWGHWYLGOlNDUXQGHUV|NQLQJDU
VRPKDUI|UHVNULYLWVPHGVW|GDYIMlUGHVW\FNHWHOOHUDQGUDVW\FNHWVND
I|UDVUHJLVWHUPHGXSSJLIWHURPGH
XQGHUV|NWDVQDPQRFKRPXQGHUV|NQLQJVUHVXOWDWHW/DJ  
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODI|UHVNULIWHURPDUEHWVWLGHQVOlQJGRFK
I|UOlJJQLQJI|UPLQGHUnULJDVRPDQOLWDVWLOOHOOHUXWI|U
DUEHWH/DJ  

NDS6DPYHUNDQPHOODQDUEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUHPP
$UEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUHVNDOOEHGULYDHQSnOlPSOLJWVlWW
RUJDQLVHUDGDUEHWVPLOM|YHUNVDPKHW/DJ  
3nHWWDUEHWVVWlOOHGlUPLQVWIHPDUEHWVWDJDUH
UHJHOEXQGHWV\VVHOVlWWVVNDGHWEODQGDUEHWVWDJDUQDXWVHV
HWWHOOHUIOHUDVN\GGVRPEXG DUEHWVPLOM|RPEXG 6N\GGVRPEXG
VNDXWVHVlYHQSnHWWDQQDWDUEHWVVWlOOHRP
DUEHWVI|UKnOODQGHQDNUlYHUGHW)|UVN\GGVRPEXGE|UHUVlWWDUH
XWVHV
6N\GGVRPEXGXWVHVDYHQORNDODUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQVRPlU
HOOHUEUXNDUYDUDEXQGHQDYNROOHNWLYDYWDOLI|UKnOODQGHWLOO
DUEHWVJLYDUHQ)LQQVGHWLQWHQnJRQVnGDQRUJDQLVDWLRQXWVHV
VN\GGVRPEXGDYDUEHWVWDJDUQD
)|UHWWDUEHWVVWlOOHGlUVnGDQVN\GGVNRPPLWWpVRPDYVHVLLQWHKDUWLOOVDWWV
InUHQORNDODYGHOQLQJLQRPHWWI|UEXQG
HOOHUHQPHGVnGDQDYGHOQLQJMlPI|UOLJVDPPDQVOXWQLQJDY
DUEHWVWDJDUHXWVHHWWVN\GGVRPEXGXWDQI|UNUHWVHQDY
DUEHWVWDJDUQDSnDUEHWVVWlOOHW UHJLRQDOWVN\GGVRPEXG 5lWWHQDWWXWVHHWW
UHJLRQDOWVN\GGVRPEXGJlOOHUHQGDVWRP
DYGHOQLQJHQHOOHUVDPPDQVOXWQLQJHQKDUQnJRQPHGOHPSn
DUEHWVVWlOOHW
%HVWlPPHOVHURPKXUVN\GGVRPEXGSnIDUW\JVNDXWVHVILQQVL
IDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  /DJ  
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

)LQQVYLGDUEHWVVWlOOHPHUlQHWWVN\GGVRPEXGVNDOOHWWDYRPEXGHQ
XWVHVDWWYDUDKXYXGVN\GGVRPEXGPHGXSSJLIWDWWVDPRUGQDVN\GGVRPEXGHQV
YHUNVDPKHW
6N\GGVRPEXGI|UHWUlGHUDUEHWVWDJDUQDLDUEHWVPLOM|IUnJRU
RFKVNDOOYHUNDI|UHQWLOOIUHGVVWlOODQGHDUEHWVPLOM|,GHWWD
V\IWHVNDOORPEXGHWLQRPVLWWVN\GGVRPUnGHYDND|YHUVN\GGHW
PRWRKlOVDRFKRO\FNVIDOOVDPW|YHUDWWDUEHWVJLYDUHQXSSI\OOHU
NUDYHQLNDSD6N\GGVRPEXGSnIDUW\JVNDOOYLGDUHYDND
|YHUDWWIDUW\JHWKDUGHQEHPDQQLQJVRPGHWVNDOOKDHQOLJW
EHVOXWHOOHUI|UHVNULIWHU
6N\GGVRPEXGVNDOOGHOWDYLGSODQHULQJDYQ\DHOOHUlQGUDGH
ORNDOHUDQRUGQLQJDUDUEHWVSURFHVVHUDUEHWVPHWRGHURFKDY
DUEHWVRUJDQLVDWLRQOLNVRPYLGSODQHULQJDYDQYlQGQLQJDYlPQHQ
VRPNDQPHGI|UDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOO6N\GGVRPEXGVNDOO
YLGDUHGHOWDYLGXSSUlWWDQGHDYKDQGOLQJVSODQHUHQOLJWNDSD
$UEHWVJLYDUHQVNDOOXQGHUUlWWDVN\GGVRPEXGRPI|UlQGULQJDUDY
EHW\GHOVHI|UDUEHWVPLOM|I|UKnOODQGHQDLQRPRPEXGHWVRPUnGH
$UEHWVJLYDUHRFKDUEHWVWDJDUHVYDUDUJHPHQVDPWI|UDWW
VN\GGVRPEXGInUHUIRUGHUOLJXWELOGQLQJ/DJ  
6N\GGVRPEXGVRPDYVHVLDQGUDVW\FNHWKDUUlWWWLOOGHQ
OHGLJKHWVRPIRUGUDVI|UXSSGUDJHW9LGVnGDQOHGLJKHWELEHKnOOHU
RPEXGHWVLQDDQVWlOOQLQJVI|UPnQHU
6N\GGVRPEXGKDUUlWWDWWWDJDGHODYGHKDQGOLQJDURFKHUKnOODGH
XSSO\VQLQJDUL|YULJWVRPEHK|YVI|URPEXGHWVYHUNVDPKHW
D2PHWWVN\GGVRPEXGDQVHUDWWnWJlUGHUEHK|YHUYLGWDV
I|UDWWXSSQnHQWLOOIUHGVVWlOODQGHDUEHWVPLOM|VND
VN\GGVRPEXGHWYlQGDVLJWLOODUEHWVJLYDUHQRFKEHJlUDVnGDQD
nWJlUGHU6N\GGVRPEXGHWNDQRFNVnEHJlUDDWWHQYLVV
XQGHUV|NQLQJVNDJ|UDVI|UNRQWUROODYI|UKnOODQGHQDLQRP
VN\GGVRPUnGHW3nIUDPVWlOOQLQJVNDDUEHWVJLYDUHQJHQDVW
OlPQDVN\GGVRPEXGHWHQVNULIWOLJEHNUlIWHOVHSnDWW
DUEHWVJLYDUHQPRWWDJLWGHQQHVEHJlUDQ$UEHWVJLYDUHQVNDXWDQ
GU|MVPnOOlPQDEHVNHGLIUnJDQ*|UDUEHWVJLYDUHQLQWHGHW
HOOHUEHDNWDVLQWHEHJlUDQLQRPVNlOLJWLGVND
$UEHWVPLOM|YHUNHWHIWHUIUDPVWlOODQDYVN\GGVRPEXGHWSU|YDRP
I|UHOlJJDQGHHOOHUI|UEXGHQOLJWNDSVNDPHGGHODV6nGDQIUDPVWlOOQLQJDY
HWWVN\GGVRPEXGSnIDUW\JVNDL
VWlOOHWOlPQDVWLOO7UDQVSRUWVW\UHOVHQVRPVNDSU|YDRP
I|UHOlJJDQGHHOOHUI|UEXGHQOLJWIDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  VNDPHGGHODV
'lUVN\GGVNRPPLWWpILQQVNDQVN\GGVRPEXGGLUHNWSnNDOOD
NRPPLWWpQVEHKDQGOLQJDYHQDUEHWVPLOM|IUnJD
(WWVN\GGVRPEXGVEHJlUDQHQOLJWI|UVWDVW\FNHWInUlYHQDYVH
VN\GGVnWJlUGHUVRPEHK|YVI|UDWWDUEHWVJLYDUHQSnGHW
DUEHWVVWlOOHGlUVN\GGVRPEXGHWlUYHUNVDPWVNDXSSI\OODVLQD
VN\OGLJKHWHUJHQWHPRWXWRPVWnHQGHDUEHWVNUDIWHQOLJWNDS
'HWVRPLI|UVWDRFKDQGUDVW\FNHQDVlJVRPVN\GGVRPEXGVND
RFNVnJlOODI|UVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGVRPDYVHVL/DJ  
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

,QQHElUYLVVWDUEHWHRPHGHOEDURFKDOOYDUOLJIDUDI|U
DUEHWVWDJDUHVOLYHOOHUKlOVDRFKNDQUlWWHOVHLQWHJHQDVW
XSSQnVJHQRPDWWVN\GGVRPEXGHWYlQGHUVLJWLOODUEHWVJLYDUHQ
NDQVN\GGVRPEXGHWEHVWlPPDDWWDUEHWHWVNDDYEU\WDVL
DYYDNWDQSnVWlOOQLQJVWDJDQGHDY$UEHWVPLOM|YHUNHW
2PGHWlUSnNDOODWIUnQVN\GGVV\QSXQNWRFKUlWWHOVHLQWH
JHQDVWNDQXSSQnVJHQRPDWWVN\GGVRPEXGHWYlQGHUVLJWLOO
DUEHWVJLYDUHQNDQVN\GGVRPEXGHWLDYYDNWDQSn
$UEHWVPLOM|YHUNHWVVWlOOQLQJVWDJDQGHDYEU\WDDUEHWHVRPHQ
DUEHWVWDJDUHXWI|UHQVDP
gYHUWUlGVHQWLOOV\QVP\QGLJKHWVI|UEXGVRPKDUYXQQLWODJD
NUDIWHOOHUVRPSnJUXQGDYI|URUGQDQGHHQOLJWNDSVND
JlOODRPHGHOEDUWNDQVN\GGVRPEXGHWDYEU\WDVnGDQWDUEHWHVRP
DYVHVPHGI|UEXGHW
(WWVN\GGVRPEXGVnWJlUGHUHQOLJWI|UVWD±WUHGMHVW\FNHQDInU
lYHQDYVHDUEHWHVRPXWI|UVDYLQK\UGDUEHWVNUDIWL
DUEHWVJLYDUHQVYHUNVDPKHW
)|UVNDGDWLOOI|OMGDYQnJRQnWJlUGVRPDYVHVLGHQQD
SDUDJUDIlUHWWVN\GGVRPEXGIULWWIUnQHUVlWWQLQJVVN\OGLJKHW
%HVWlPPHOVHURPUlWWHQI|UHWWVN\GGVRPEXGDWWDYEU\WDDUEHWH
SnIDUW\JRFKRPYHUNDQDYHQVnGDQnWJlUGILQQVL
IDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  /DJ  
9LGHWWDUEHWVVWlOOHGlUPLQVWIHPWLRDUEHWVWDJDUH
UHJHOEXQGHWV\VVHOVlWWVVNDGHWILQQDVHQVN\GGVNRPPLWWp
VDPPDQVDWWDYI|UHWUlGDUHI|UDUEHWVJLYDUHQRFK
DUEHWVWDJDUQD(QVN\GGVNRPPLWWpVNDWLOOVlWWDVlYHQYLG
DUEHWVVWlOOHQPHGPLQGUHDQWDODUEHWVWDJDUHRPGHWEHJlUVDY
DUEHWVWDJDUQD
)|UHWUlGDUHI|UGHDQVWlOOGDXWVHVEODQGDUEHWVWDJDUQDDYHQ
ORNDODUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQVRPlUHOOHUEUXNDUYDUDEXQGHQ
DYNROOHNWLYDYWDOLI|UKnOODQGHWLOODUEHWVJLYDUHQ)LQQVGHW
LQJHQVnGDQRUJDQLVDWLRQXWVHVI|UHWUlGDUHDYDUEHWVWDJDUQD
9LGHWWDUEHWVVWlOOHGlUGHWILQQVVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGVND
lYHQWYnDYGHVVDLQJnLVN\GGVNRPPLWWpQ6WXGHUDQGHVN\GGVRPEXGHQ
EHVWlPPHUVMlOYDYLONDDYGHPVRPVND
LQJnLVN\GGVNRPPLWWpQ
%HVWlPPHOVHURPKXUHQVN\GGVNRPPLWWpSnIDUW\JVND
WLOOVlWWDVILQQVLIDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  /DJ  
6N\GGVNRPPLWWpQVNDOOGHOWDLSODQHULQJHQDY
DUEHWVPLOM|DUEHWHWSnDUEHWVVWlOOHWVDPWI|OMDDUEHWHWV
JHQRPI|UDQGH'HQVNDOOQRJDI|OMDXWYHFNOLQJHQLIUnJRUVRP
U|UVN\GGHWPRWRKlOVDRFKRO\FNVIDOOVDPWYHUNDI|U
WLOOIUHGVVWlOODQGHDUEHWVPLOM|I|UKnOODQGHQ(QVN\GGVNRPPLWWpSnIDUW\JVNDOO
YLGDUHYDND|YHUDWWIDUW\JHWKDUGHQEHPDQQLQJ
VRPGHWVNDOOKDHQOLJWEHVOXWHOOHUI|UHVNULIWHU,
VN\GGVNRPPLWWpQVNDOOEHKDQGODVIUnJRURP
I|UHWDJVKlOVRYnUG
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

KDQGOLQJVSODQHUHQOLJWNDSD
SODQHULQJDYQ\DHOOHUlQGUDGHORNDOHUDQRUGQLQJDU
DUEHWVSURFHVVHUDUEHWVPHWRGHURFKDYDUEHWVRUJDQLVDWLRQ
SODQHULQJDYDQYlQGQLQJDYlPQHQVRPNDQI|UDQOHGDRKlOVD
HOOHURO\FNVIDOO
XSSO\VQLQJRFKXWELOGQLQJU|UDQGHDUEHWVPLOM|Q
DUEHWVDQSDVVQLQJVRFKUHKDELOLWHULQJVYHUNVDPKHWHQSn
DUEHWVVWlOOHW/DJ  
D7LOOVN\GGVNRPPLWWpVRPDYVHVLInUJHQRPHWW
NROOHNWLYDYWDOXWVHVHWWRUJDQVRPEHKDQGODURFNVnDQGUD
IUnJRUlQVRPDQJHVL(WWVnGDQWRUJDQInUKDHQDQQDQ
EHQlPQLQJlQVN\GGVNRPPLWWp
'HQQDSDUDJUDIlULQWHWLOOlPSOLJLIUnJDRPVN\GGVNRPPLWWpSn
IDUW\J/DJ  
6N\GGVRPEXGInULQWHKLQGUDVDWWIXOOJ|UDVLQDXSSJLIWHU
2PHWWVN\GGVRPEXGI|UHWUlGHUHQDUEHWVWDJDUHVRPXWI|UDUEHWH
SnHWWDUEHWVVWlOOH|YHUYLONHWGHQQHVDUEHWVJLYDUHLQWHUnGHUlUGHQ
DUEHWVJLYDUHVRPUnGHU|YHUDUEHWVVWlOOHWVN\OGLJDWWOnWD
VN\GGVRPEXGHWInWLOOWUlGHGLWLGHQRPIDWWQLQJVRPRPEXGHW
EHK|YHUI|UDWWIXOOJ|UDVLWWXSSGUDJ
6N\GGVRPEXGInUHMPHGDQOHGQLQJDYVLWWXSSGUDJJHVI|UVlPUDGH
DUEHWVI|UKnOODQGHQHOOHUDQVWlOOQLQJVYLOONRU1lUXSSGUDJHWXSSK|U
VNDOODUEHWVWDJDUHQYDUDWLOOI|UVlNUDGDUEHWVI|UKnOODQGHQRFK
DQVWlOOQLQJVYLOONRUYLOND|YHUHQVVWlPPHUPHGHOOHUlUOLNYlUGLJD
PHGGHPVRPVNXOOHKDUnWWRPKDQHMKDGHKDIWXSSGUDJHW/DJ  
%U\WHUDUEHWVJLYDUHHOOHUDUEHWVWDJDUHPRWVNDOOKDQHUVlWWD
XSSNRPPHQVNDGD9LGEHG|PDQGHRPRFKLYDGPnQVNDGDKDUXSSVWnWWVNDOO
KlQV\QWDJDVlYHQWLOORPVWlQGLJKHWHUDYDQQDQlQUHQWHNRQRPLVN
EHW\GHOVH2PGHWPHGKlQV\QWLOOVNDGDQVVWRUOHNHOOHUDQGUD
RPVWlQGLJKHWHUlUVNlOLJWNDQVNDGHVWnQGHWQHGVlWWDVHOOHUKHOW
ERUWIDOOD
bUIOHUDDQVYDULJDI|UVNDGDVNDOOVNDGHVWnQGVVN\OGLJKHWHQI|UGHODV
PHOODQGHPHIWHUYDGVRPlUVNlOLJWPHGKlQV\QWLOORPVWlQGLJKHWHUQD
'HQVRPYLOOIRUGUDVNDGHVWnQGHQOLJWVNDOO
XQGHUUlWWDPRWSDUWHQRPVLWWDQVSUnNLQRPI\UDPnQDGHUIUnQGHW
VNDGDQLQWUlIIDGH+DULQRPGHQWLGHQI|UKDQGOLQJU|UDQGH
DQVSUnNHWSnNDOODWVHQOLJWODJHQ  RPPHGEHVWlPPDQGHL
DUEHWVOLYHWHOOHUPHGVW|GDYNROOHNWLYDYWDOVNDOOWDODQ
YlFNDVLQRPI\UDPnQDGHUHIWHUGHWDWWI|UKDQGOLQJHQ
DYVOXWDGHV,DQQDWIDOOVNDOOWDODQYlFNDVLQRPnWWDPnQDGHU
IUnQVNDGDQVXSSNRPVW
)|UVWDVW\FNHWVNDOOWLOOlPSDVSnPRWVYDUDQGHVlWWLIUnJDRP
DQVSUnNSnDQVWlOOQLQJVI|UPnQHUHQOLJW
,DNWWDJHVHMYDGVRPI|UHVNULYHVLI|UVWDHOOHUDQGUDVW\FNHW
lUUlWWHQWLOOWDODQI|UORUDG
)|UVN\GGVRPEXGSnIDUW\JJlOOHUIDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  LVWlOOHWI|U
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

YDGVRPDQJHVLGHQQDSDUDJUDI/DJ  
0nORPWLOOlPSQLQJDYRFKKDQGOlJJVHQOLJWODJHQ  RP
UlWWHJnQJHQLDUEHWVWYLVWHU,IUnJDRPWDODQPRW
DUEHWVWDJDUHHOOHULIDOOVRPDYVHVLDQGUDVW\FNHWPRWGHQVRP
UnGHU|YHUHWWDUEHWVVWlOOHJlOOHUGRFNYDGVRPlUI|UHVNULYHWRP
UlWWHJnQJLDOOPlQKHW/DJ  
,I|UKnOODQGHWLOODUEHWVJLYDUHYLQQHURFKWLOOlPSQLQJQlUGHQ
RUJDQLVDWLRQHOOHUGHDUEHWVWDJDUHVRPKDUXWVHWW
VN\GGVRPEXGHWKDUXQGHUUlWWDWDUEHWVJLYDUHQRPYDOHWHOOHURP
DUEHWVJLYDUHQLFNHKDUNXQQDWQnVVlQWXQGHUUlWWHOVHRPYDOHWWLOO
DUEHWVVWlOOHW
'HWVRPVlJVLI|UVWDRFKWUHGMHVW\FNHQDVDPW±VND
WLOOlPSDVSnPRWVYDUDQGHVlWWSnHQOHGDPRWDY
HQVN\GGVNRPPLWWpVRPLQWHlUVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXG
)|UVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGVNDI|UVWDRFKDQGUDVW\FNHQDRFK
WLOOlPSDVSnPRWVYDUDQGHVlWW)|UPnORP
WLOOlPSQLQJDYRFKVRPU|UVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXG
JlOOHUGHWVRPlUI|UHVNULYHWRPUlWWHJnQJLDOOPlQKHW/DJ  
%HWUlIIDQGHVN\GGVRPEXGRFKOHGDPRWDYVN\GGVNRPPLWWp
YLONDKDUXWVHWWVDYRUJDQLVDWLRQVRPDYVHVLDQGUDHOOHU
WUHGMHVW\FNHWlJHUlYHQODJHQ  RPIDFNOLJ
I|UWURHQGHPDQVVWlOOQLQJSnDUEHWVSODWVHQWLOOOlPSQLQJ+DU
VN\GGVRPEXGHOOHUOHGDPRWDYVN\GGVNRPPLWWpSnIDUW\JXWVHWWV
DYGHRPERUGDQVWlOOGDWLOOlPSDVODJHQVRPRPKDQHOOHUKRQYDU
XWVHGGDYVLQORNDODDUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQ'HWVRPVlJVL
GHQQDSDUDJUDIJlOOHUGRFNLQWHLGHQPnQRPEXGVHOOHUOHGDPRWV
UlWWLJKHWHUHQOLJWGHWWDNDSLWHOHOOHUHQOLJW
IDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  GlULJHQRPVNXOOHLQVNUlQNDV/DJ  
'HVRPJHQRPJnUXWELOGQLQJVNDDYKXYXGPDQQHQI|U
XWELOGQLQJHQJHVWLOOIlOOHDWWPHGYHUNDLDUEHWVPLOM|DUEHWHW
SnDUEHWVVWlOOHWRPGHWlUULPOLJWPHGKlQV\QWLOO
XWELOGQLQJHQVDUWRFKXWELOGQLQJVSHULRGHQVOlQJG
2PIDWWQLQJHQRFKXWIRUPQLQJHQDYHOHYHUQDVGHOWDJDQGHL
VNRODQVDUEHWVPLOM|DUEHWHVNDDQSDVVDVHIWHUGHUDVnOGHU
PRJQDGRFKI|UXWVlWWQLQJDUL|YULJWQlUGHWJlOOHU
HOHYHULI|UVNROHNODVVRFKLOlJUHnUVNXUVlQnUVNXUVL
JUXQGVNRODQVSHFLDOVNRODQRFKLPRWVYDUDQGHXWELOGQLQJDU
VDPWLVDPHVNRODQ
HOHYHULJUXQGVlUVNRODQJ\PQDVLHVlUVNRODQRFKPRWVYDUDQGH
XWELOGQLQJDURFK
HOHYHULVlUVNLOGXWELOGQLQJI|UYX[QD
(OHYHULJUXQGVNRODQVnUVNXUV±VSHFLDOVNRODQVnUVNXUV±RFK
J\PQDVLHVNRODQVDPWPRWVYDUDQGHXWELOGQLQJDUI|UHWUlGV
LDUEHWVPLOM|DUEHWHWDYHOHYVN\GGVRPEXG
'HVRPJHQRPJnUHIWHUJ\PQDVLDOXWELOGQLQJRFKDQQDQ
XWELOGQLQJI|UYX[QDlQVlUVNLOGXWELOGQLQJI|UYX[QD
I|UHWUlGVLDUEHWVPLOM|DUEHWHWDYVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXG(WW
VWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGVNDYDUDPLQVWnU/DJ  
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

(OHYVN\GGVRPEXGHQXWVHVDYHOHYHUQDRFK
VWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGHQDYGHVWXGHUDQGH
+XYXGPDQQHQI|UXWELOGQLQJHQVNDVHWLOODWW
HOHYVN\GGVRPEXGHQRFKVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGHQInUGHQ
XWELOGQLQJRFKGHQOHGLJKHWVRPEHK|YVI|UXSSGUDJHW
(OHYVN\GGVRPEXGHQRFKVWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGHQKDUUlWWWLOO
GHQLQIRUPDWLRQVRPEHK|YVI|UXSSGUDJHW)|U
HOHYVN\GGVRPEXGHQJlOOHUGRFNUlWWHQWLOOLQIRUPDWLRQLQWH
VnGDQDXSSJLIWHUVRPlUI|UHPnOI|UW\VWQDGVSOLNWHQOLJWNDSI|UVWD
VW\FNHW,IUnJDRPXSSJLIWHUVRPlUI|UHPnO
I|UVHNUHWHVVLGHWDOOPlQQDVYHUNVDPKHWJlOOHU
RIIHQWOLJKHWVRFKVHNUHWHVVODJHQ  /DJ  

NDS7LOOV\Q
$UEHWVPLOM|YHUNHWXW|YDUWLOOV\Q|YHUDWWGHQQDODJRFK
I|UHVNULIWHUVRPPHGGHODWVPHGVW|GDYODJHQI|OMV
0HGXQGDQWDJI|UJlOOHUGHWWDNDSLWHOLQWHIDUW\JVDUEHWH%HVWlPPHOVHURP
WLOOV\QYLGIDUW\JVDUEHWHRFKLQVNUlQNQLQJDUL
UlWWHQDWWDQYlQGDIDUW\JILQQVLIDUW\JVVlNHUKHWVODJHQ  /DJ
 
5HJHULQJHQInUPHGGHODI|UHVNULIWHURP$UEHWVPLOM|YHUNHWV
WLOOV\QHQOLJWGHWWDNDSLWHO|YHUDWW(XURSDSDUODPHQWHWVRFK
UnGHWVI|URUGQLQJ (* QUDYGHQGHFHPEHURP
UHJLVWUHULQJXWYlUGHULQJJRGNlQQDQGHRFKEHJUlQVQLQJDY
NHPLNDOLHU 5HDFK LQUlWWDQGHDYHQHXURSHLVN
NHPLNDOLHP\QGLJKHWlQGULQJDYGLUHNWLY(*RFK
XSSKlYDQGHDYUnGHWVI|URUGQLQJ ((* QURFK
NRPPLVVLRQHQVI|URUGQLQJ (* QUVDPWUnGHWVGLUHNWLY((*RFK
NRPPLVVLRQHQVGLUHNWLY((*((*(*RFK(*
I|OMV/DJ  
7LOOV\QVP\QGLJKHWKDUUlWWDWWHIWHUDQIRUGUDQHUKnOODGH
XSSO\VQLQJDUKDQGOLQJDURFKSURYVDPWSnNDOODGHXQGHUV|NQLQJDUVRP
EHK|YVI|UWLOOV\QHQOLJWGHQQDODJ
'HQVRPLVLQYHUNVDPKHWDQYlQGHUHQYLVVSURGXNWHOOHUKDU
XSSGUDJLWnWDQQDQDWWXWI|UDHWWYLVVWDUEHWHlUVN\OGLJDWWSnHQ
WLOOV\QVP\QGLJKHWVEHJlUDQOlPQDXSSO\VQLQJRPYHPVRPKDUOHYHUHUDW
SURGXNWHQHOOHUXWI|UDUEHWHW
'HQVRPKDU|YHUOnWLWHOOHUXSSOnWLWHQWHNQLVNDQRUGQLQJHOOHU
|YHUOnWLWHWWlPQHVRPNDQI|UDQOHGDRKlOVDHOOHURO\FNVIDOOlU
VN\OGLJDWWSnHQWLOOV\QVP\QGLJKHWVEHJlUDQOlPQDWLOOJlQJOLJD
XSSO\VQLQJDURPWLOOYLONDSURGXNWHQKDU|YHUOnWLWVHOOHUXSSOnWLWV/DJ
 
)|UWLOOV\QHQOLJWGHQQDODJVNDWLOOV\QVP\QGLJKHWHQJHV
WLOOWUlGHWLOODUEHWVVWlOOHRFKInUGlUJ|UDXQGHUV|NQLQJDU
RFKWDSURY)|UXWWDJHWSURYEHWDODVLQWHHUVlWWQLQJ
3ROLVP\QGLJKHWHQVNDOlPQDGHQKDQGUlFNQLQJVRPEHK|YVI|U
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

DWWWLOOV\QVP\QGLJKHWHQVNDNXQQDXW|YDWLOOV\QHQOLJWGHQQD
ODJ
5HJHULQJHQHOOHUHIWHUUHJHULQJHQVEHP\QGLJDQGH
$UEHWVPLOM|YHUNHWInUI|UHVNULYDVN\OGLJKHWDWWHUVlWWD
WLOOV\QVP\QGLJKHWHQVNRVWQDGHUI|USURYWDJQLQJRFK
XQGHUV|NQLQJDYSURYVRPVNlOLJHQKDUNUlYWV/DJ  
2PGHWSnHWWJHPHQVDPWDUEHWVVWlOOHVRPDYVHVLNDSGWUHGMH
VW\FNHWLQWHILQQVQnJRQVRPlUDQVYDULJI|U
VDPRUGQLQJHQDYDUEHWVPLOM|IUnJRUInU$UEHWVPLOM|YHUNHW
EHVOXWDDWWQnJRQDYGHPVRPEHGULYHUYHUNVDPKHWGlUVNDKD
VnGDQWDQVYDU
1lUGHWILQQVVlUVNLOGDVNlOInU$UEHWVPLOM|YHUNHWEHVOXWDDWW
DQVYDUHWI|UVDPRUGQLQJHQDYDUEHWVPLOM|IUnJRULIDOOVRPDYVHV
LNDSGVNDIO\WWDV|YHUWLOOQnJRQDYGHPVRPEHGULYHU
YHUNVDPKHWSnGHWJHPHQVDPPDDUEHWVVWlOOHW
,IUnJDRPDQVYDUHWI|UDUEHWVPLOM|IUnJRUYLGE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHHQOLJWNDSInU$UEHWVPLOM|YHUNHWRP
GHWILQQVVlUVNLOGDVNlOLEHVOXWIO\WWD|YHUGHWWDDQVYDU
IUnQHQXSSGUDJVWDJDUHWLOOGHQVRPOnWHUXWI|UDE\JJQDGVHOOHU
DQOlJJQLQJVDUEHWHWLIDOOVRPDYVHVLNDSFHOOHU
IUnQGHQVRPOnWHUXWI|UDE\JJQDGVHOOHUDQOlJJQLQJVDUEHWHW
WLOOHQXSSGUDJVWDJDUHLGHQPnQGHWILQQVHWWVnGDQWXSSGUDJ
VRPDYVHVLNDSFI|UVWDVW\FNHW/DJ  
$UEHWVPLOM|YHUNHWInUJHQWHPRWGHQVRPKDUVN\GGVDQVYDU
HQOLJWNDS±NDSI|UVWDVW\FNHWHOOHUL
GHWWDNDSLWHOEHVOXWDGHI|UHOlJJDQGHQHOOHUI|UEXGVRP
EHK|YVI|UDWW
GHQQDODJHOOHUI|UHVNULIWHUVRPKDUPHGGHODWVPHGVW|GDY
ODJHQVNDI|OMDVRFK
GHEHVWlPPHOVHULI|URUGQLQJ (* QUVRP
RPIDWWDVDY$UEHWVPLOM|YHUNHWVWLOOV\QVDQVYDUVNDI|OMDV
(WWEHVOXWRPI|UHOlJJDQGHHOOHUI|UEXGInUI|UHQDVPHGYLWH(WWVnGDQW
I|UHOlJJDQGHHOOHUI|UEXGInUULNWDVlYHQPRW
VWDWHQVRPDUEHWVJLYDUH
2PQnJRQLQWHI|OMHUHWWI|UHOlJJDQGHInU$UEHWVPLOM|YHUNHW
EHVOXWDDWWUlWWHOVHVNDVNHSnKDQVHOOHUKHQQHV
EHNRVWQDG
2PHWWI|UHOlJJDQGHKDUEHVOXWDWVEHWUlIIDQGHHQ
nWJlUGVRPNUlYHUE\JJORYULYQLQJVORYHOOHUPDUNORYHQOLJW
SODQRFKE\JJODJHQ  PHQVnGDQWORYLQWHEHYLOMDV
XSSK|UI|UHOlJJDQGHWDWWJlOODLIUnJDRPGHQnWJlUGHQ/DJ  
2PGHWILQQVQnJRWPLVVI|UKnOODQGHLVN\GGVKlQVHHQGHEHWUlIIDQGHHQ
ORNDOHWWPDUNRPUnGHHOOHUHWWXWU\PPHXQGHUMRUGVRPKDUXSSOnWLWVI|U
DUEHWHHOOHUVRPSHUVRQDOXWU\PPHNDQ$UEHWVPLOM|YHUNHWPHGGHODI|UEXG
HQOLJWPRWHQVnGDQXSSOnWHOVHWLOOGHVVDQJLYHQnWJlUGKDU
YLGWDJLWVPHGORNDOHQPDUNRPUnGHWHOOHUXWU\PPHW
$UEHWVPLOM|YHUNHWNDQJHQWHPRWGHQVRPXSSOnWHUHQORNDOHWWPDUNRPUnGH
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

HOOHUHWWXWU\PPHXQGHUMRUGI|UDUEHWHHOOHUVRPSHUVRQDOXWU\PPH
PHGGHODI|UHOlJJDQGHQHQOLJWRPXQGHUV|NQLQJDYVN\GGVI|UKnOODQGHQD
SnSODWVHQ/DJ  
KDUXSSKlYWVJHQRPODJ  
)|UDWWVlNHUVWlOODI|UEXGHQOLJWHOOHUNDQ
WLOOV\QVP\QGLJKHWPHGGHODEHVOXWRPI|UVHJOLQJHOOHUDQQDQ
DYVWlQJQLQJDYDQOlJJQLQJXWU\PPHHOOHUDQRUGQLQJ6nGDQWEHVOXW
YHUNVWlOOVJHQRPP\QGLJKHWHQVI|UVRUJ/DJ  
'HQVRPKDUVN\GGVDQVYDUHQOLJWNDSInUnOlJJDV
DWWOlPQDYDUQLQJVLQIRUPDWLRQHOOHUDWWnWHUNDOODHQSURGXNW,QQHKnOOHWLHWW
VnGDQWnOlJJDQGHVNDPRWVYDUDYDGVRPDQJHVLSURGXNWVlNHUKHWVODJHQ
 9DGVRPGlUVlJVRP
WLOOYHUNDUHVNDGRFNLVWlOOHWDYVHGHQVRPKDUVN\GGVDQVYDU
HQOLJWNDS
cOlJJDQGHWVNDI|UHQDVPHGYLWHRPGHWLQWHDYVlUVNLOGDVNlO
lUREHK|YOLJW/DJ  
5HJHULQJHQNDQI|UHVNULYDDWWVlUVNLOGDDYJLIWHUVNDOOWDJDVXWL
lUHQGHHQOLJWGHQQDODJ
'HQVRPKDUXWVHWWVWLOOVN\GGVRPEXG
VWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGHOOHUOHGDPRWLHQVN\GGVNRPPLWWpHOOHU
GHQVRPKDUGHOWDJLWLDUEHWVDQSDVVQLQJVRFK
UHKDELOLWHULQJVYHUNVDPKHWHQOLJWGHQQDODJInULQWH
REHK|ULJHQU|MDHOOHUXWQ\WWMDYDGKDQHOOHUKRQXQGHU
XSSGUDJHWKDUInWWYHWDRP\UNHVKHPOLJKHWDUEHWVI|UIDUDQGH
DIIlUVI|UKnOODQGHHQHQVNLOGVSHUVRQOLJDI|UKnOODQGHQHOOHU
I|UKnOODQGHDYEHW\GHOVHI|UODQGHWVI|UVYDU
+DURPEXGHWOHGDPRWHQHOOHUGHOWDJDUHQXWVHWWVDYHQVnGDQ
ORNDODUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQVRPDYVHVLNDSRFK
InUKDQHOOHUKRQWURWVW\VWQDGVSOLNWHQHQOLJWI|UVWDVW\FNHW
OlPQDXSSJLIWYLGDUHWLOOHQOHGDPRWLRUJDQLVDWLRQHQV
VW\UHOVHHOOHUWLOOHQVDNNXQQLJLDUEHWVPLOM|IUnJRUKRVHQ
FHQWUDODUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQWLOOYLONHQGHQORNDOD
RUJDQLVDWLRQHQK|U5lWWHQDWWOlPQDXSSJLIWYLGDUHJlOOHU
HQGDVWRPXSSJLIWVOlPQDUHQXQGHUUlWWDUPRWWDJDUHQRP
W\VWQDGVSOLNWHQ,VnGDQWIDOOJlOOHUW\VWQDGVSOLNWHQRFNVn
I|UGHQQH
,GHWDOOPlQQDVYHUNVDPKHWWLOOlPSDVLVWlOOHWEHVWlPPHOVHUQD
LNDS±RFKNDSRIIHQWOLJKHWVRFK
VHNUHWHVVODJHQ  /DJ  
7LOOV\QVP\QGLJKHWVNDWLOOVN\GGVRPEXGRFK
VWXGHUDQGHVN\GGVRPEXGOlPQDYDUVLQNRSLDDYGHVNULIWOLJD
PHGGHODQGHQLDUEHWVPLOM|IUnJRUVRPOlPQDVWLOOHWW
DUEHWVVWlOOH/DJ  

NDS3nI|OMGHU
$QVYDU
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

7LOOE|WHUHOOHUIlQJHOVHLK|JVWHWWnUG|PVGHQVRP
XSSVnWOLJHQHOOHUDYRDNWVDPKHWEU\WHUPRWHWWI|UHOlJJDQGH
HOOHUI|UEXGVRPKDUPHGGHODWVPHGVW|GDYNDSHOOHU'HWWDJlOOHUGRFN
LQWHRPI|UHOlJJDQGHWHOOHUI|UEXGHWKDU
I|UHQDWVPHGYLWH/DJ  
7LOOE|WHUG|PVGHQVRPXSSVnWOLJHQHOOHUDYRDNWVDPKHW
DQOLWDUHQPLQGHUnULJLVWULGPRWNDSI|UVWD
VW\FNHWHOOHUPRWI|UHVNULIWHUVRPPHGGHODWVPHGVW|GDYNDSWUHGMHHOOHU
IMlUGHVW\FNHW
EU\WHUPRWI|UHVNULIWHURPPLQGHUnULJDVDUEHWHVRPKDU
PHGGHODWVPHGVW|GDYNDSDQGUDVW\FNHWHOOHU
OlPQDURULNWLJDXSSJLIWHURPI|UKnOODQGHQDYYLNWQlU
HQWLOOV\QVP\QGLJKHWKDUEHJlUWXSSO\VQLQJDUKDQGOLQJDU
HOOHUSURYHOOHUEHJlUWXQGHUV|NQLQJDUHQOLJWNDSHOOHU
XWDQJLOWLJWVNlOWDUERUWHQVN\GGVDQRUGQLQJHOOHUVlWWHU
GHQXUEUXNHOOHU
LQWHOlPQDUXQGHUUlWWHOVHWLOOWLOOV\QVP\QGLJKHWHQL
HQOLJKHWPHGNDSD
(QJlUQLQJVRPRPIDWWDVDYHWWI|UHOlJJDQGHHOOHUI|UEXG
HQOLJWNDSVNDLQWHPHGI|UDVWUDIIDQVYDUHQOLJWI|UVWD
VW\FNHW/DJ  
2PDQVYDUI|UGHQVRP|YHUWUlGHUNDSILQQVEHVWlPPHOVHULNDS
EURWWVEDONHQ

)|UYHUNDQGH
+DUGHWYLGHWWEURWWVRPDYVHVLGHWWDNDSLWHODQYlQWV
HQDQRUGQLQJHOOHUHWWlPQHLVWULGPRWI|UEXGHQOLJWNDSVNDHJHQGRPHQ
HOOHUGHVVYlUGHI|UYHUNDVRPGHWLQWHlU
XSSHQEDUWRVNlOLJW/DJ  

6DQNWLRQVDYJLIW
5HJHULQJHQHOOHUGHQP\QGLJKHWVRPUHJHULQJHQEHVWlPPHU
InUPHGGHODI|UHVNULIWHURPDWWHQVDQNWLRQVDYJLIWVNDWDVXW
RPHQ|YHUWUlGHOVHKDUVNHWWDYHQI|UHVNULIWVRPKDU
PHGGHODWVPHGVW|GDYNDS±$YJLIWHQVNDWDVXWlYHQ
RP|YHUWUlGHOVHQLQWHVNHWWXSSVnWOLJHQHOOHUDY
RDNWVDPKHW
(QI|UHVNULIWRPVDQNWLRQVDYJLIWVNDDQJHKXU
DYJLIWHQEHUlNQDVI|UROLNDVODJDY|YHUWUlGHOVHU$YJLIWVEHORSSHWVNDNXQQD
IDVWVWlOODVGLUHNWPHGOHGQLQJDY
GHQDQJLYQDEHUlNQLQJVJUXQGHQ$YJLIWHQVNDYDUDOlJVWRFKK|JVW
NURQRU/DJ  
D1nJRQVDQNWLRQVDYJLIWVNDLQWHWDVXWI|UHQJlUQLQJ
VRPRPIDWWDVDYHWWI|UHOlJJDQGHHOOHUI|UEXGHQOLJWNDS/DJ  
6DQNWLRQVDYJLIWHQVNDWDVXWDYGHQI\VLVNDHOOHU
MXULGLVNDSHUVRQVRPGUHYGHQYHUNVDPKHWGlU|YHUWUlGHOVHQ
VNHGGH
$YJLIWHQInUVlWWDVQHGKHOWHOOHUGHOYLVRP|YHUWUlGHOVHQlU
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

ULQJDHOOHUXUVlNWOLJHOOHURPGHWDQQDUVPHGKlQV\QWLOO
RPVWlQGLJKHWHUQDVNXOOHYDUDRVNlOLJWDWWWDXW
VDQNWLRQVDYJLIWHQ
$YJLIWHQWLOOIDOOHUVWDWHQ/DJ  
D$UEHWVPLOM|YHUNHWSU|YDUJHQRPDYJLIWVI|UHOlJJDQGH
IUnJRURPVDQNWLRQVDYJLIWHU
$YJLIWVI|UHOlJJDQGHLQQHElUDWWGHQVRPEHG|PVYDUDDQVYDULJ
HQOLJWI|UHQ|YHUWUlGHOVHI|UHOlJJVDWWJRGNlQQD
DYJLIWHQRPHGHOEDUWHOOHULQRPYLVVWLG
1lUI|UHOlJJDQGHWKDUJRGNlQWVJlOOHUGHWVRPGRPVWROV
ODJDNUDIWYXQQDDYJ|UDQGHRPDWWDYJLIWVNDWDVXW(WW
JRGNlQQDQGHVRPJ|UVHIWHUGHWDWWGHQWLGVRPDQJHWWVL
I|UHOlJJDQGHWKDUJnWWXWlUGRFNXWDQYHUNDQ/DJ  
2PDYJLIWVI|UHOlJJDQGHWLQWHKDUJRGNlQWVLQRPXWVDWW
WLGInU$UEHWVPLOM|YHUNHWDQV|NDKRVGHQI|UYDOWQLQJVUlWW
LQRPYDUVGRPNUHWVDYJLIWVI|UHOlJJDQGHWKDUXWIlUGDWVRPDWW
VDQNWLRQVDYJLIWVNDWDVXW
3U|YQLQJVWLOOVWnQGNUlYVYLG|YHUNODJDQGHWLOONDPPDUUlWWHQ/DJ  
(QVDQNWLRQVDYJLIWInUWDVXWEDUDRP
DQV|NDQKDUGHOJHWWVGHQVRPDYJLIWVI|UHOlJJDQGHWULNWDVPRW
LQRPIHPnUIUnQGHQWLGSXQNWGn|YHUWUlGHOVHQVNHGGH
(WWEHVOXWRPDWWDYJLIWVNDWDVXWVNDJHQDVWVlQGDVWLOO
OlQVVW\UHOVHQ$YJLIWHQVNDEHWDODVWLOOOlQVVW\UHOVHQLQRP
WYnPnQDGHUIUnQGHWDWWEHVOXWHWYDQQODJDNUDIW(Q
XSSO\VQLQJRPGHWWDVNDWDVLQLEHVOXWHW
2PDYJLIWHQLQWHEHWDODVLQRPGHQWLGVRPDQJHVLDQGUD
VW\FNHWVNDGU|MVPnOVDYJLIWWDVXWHQOLJWODJHQ  RPGU|MVPnOVDYJLIW
'HQREHWDOGDDYJLIWHQRFK
GU|MVPnOVDYJLIWHQVNDOlPQDVI|ULQGULYQLQJHQOLJWODJHQ  RP
LQGULYQLQJDYVWDWOLJDIRUGULQJDUPP/DJ  
+DUXSSKlYWVJHQRPODJ  
(QEHVOXWDGDYJLIWERUWIDOOHURPYHUNVWlOOLJKHWLQWHKDU
VNHWWLQRPIHPnUIUnQGHWDWWDYJ|UDQGHWYDQQODJDNUDIW/DJ  /DJ
 

NDSgYHUNODJDQGH
+DUXSSKlYWVJHQRPODJ  
$UEHWVPLOM|YHUNHWVEHVOXWLHQVNLOGDIDOOHQOLJWGHQQDODJ
HOOHUHQOLJWI|UHVNULIWHUPHGGHODGHPHGVW|GDYODJHQInU
|YHUNODJDVKRVDOOPlQI|UYDOWQLQJVGRPVWRO
3U|YQLQJVWLOOVWnQGNUlYVYLG|YHUNODJDQGHWLOONDPPDUUlWWHQ/DJ  
)|UDWWWDWLOOYDUDDUEHWVWDJDUQDVLQWUHVVHQLlUHQGHQ
HQOLJWGHQQDODJInU|YHUNODJDQGHHQOLJWJ|UDVDYHWW
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

KXYXGVN\GGVRPEXGHOOHURPQnJRWVnGDQWRPEXGLQWHILQQVDY
HWWDQQDWVN\GGVRPEXG
2PGHWLQWHILQQVQnJRWVN\GGVRPEXGInU|YHUNODJDQGHJ|UDV
DYHQDUEHWVWDJDURUJDQLVDWLRQLGHQPnQVDNHQU|U
PHGOHPPDUQDVLQWUHVVHQ2PWDODQDYVHUDQQDWlQIDUW\JVDUEHWH
NUlYVDWWRUJDQLVDWLRQHQWLGLJDUHKDU\WWUDWVLJLlUHQGHW
)|UDWWWDWLOOYDUDGHVWXGHUDQGHVLQWUHVVHQLlUHQGHQ
HQOLJWGHQQDODJInU|YHUNODJDQGHRFNVnJ|UDVDYHWW
VWXGHUDQGHVN\GGVRPEXG/DJ  
,IUnJDRPI|UHVNULIWHUInU$UEHWVPLOM|YHUNHWXQGHUVWlOOD
UHJHULQJHQIUnJRUDYVlUVNLOGEHW\GHOVHLQQDQYHUNHWPHGGHODU
EHVOXWLlUHQGHW/DJ  
(QWLOOV\QVP\QGLJKHWInUI|URUGQDDWWGHVVEHVOXWVNDOO
JlOODRPHGHOEDUW/DJ  

gYHUJnQJVEHVWlPPHOVHU

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQMXOLGnDUEHWDUVN\GGVODJHQ  RFK
VNRJVI|UOlJJQLQJVODJHQ  VNDOOXSSK|UDDWWJlOOD7LOOGHVV
UHJHULQJHQHOOHUHIWHUUHJHULQJHQVEHVWlPPDQGHDUEHWDUVN\GGVVW\UHOVHQ
HQOLJWEHP\QGLJDQGHLGHQQ\DODJHQPHGGHODUEHVWlPPHOVHUVRPPRWVYDUDU
NXQJ|UHOVHQ  RPI|UEXGDWWDQYlQGDDUEHWVWDJDUHWLOOPnOQLQJVDUEHWH
PHGEO\IlUJNXQJ|UHOVHQ  RPOlNDUXQGHUV|NQLQJRFK
OlNDUEHVLNWQLQJWLOOI|UHE\JJDQGHDYYLVVD\UNHVVMXNGRPDUNXQJ|UHOVHQ
 RPI|UEXGDWWDQYlQGDEHQVROKDOWLJWlPQHYLGWLOOYHUNQLQJDY
OlGHUVNRGRQRFKNXQJ|UHOVHQ  RPI|UEXGDWWDQYlQGDPLQGHUnULJ
WLOOYLVVDDUEHWHQVNDOOGRFNRFKDQGUDVW\FNHWI|UVWDVW\FNHW
RFKDUEHWDUVN\GGVODJHQIRUWIDUDQGHJlOOD
9LGLNUDIWWUlGDQGHWJlOODQGHI|UHVNULIWUnGHOOHUDQYLVQLQJVRPKDU
PHGGHODWVPHGVW|GDYDQGUDHOOHUWUHGMHVW\FNHWHOOHUDQGUD
VW\FNHWDUEHWDUVN\GGVODJHQlJHUIRUWVDWWJLOWLJKHWLQRPVLWWWLGLJDUH
WLOOlPSQLQJVRPUnGHRFKVNDOOYLGWLOOlPSQLQJHQDYDUEHWVPLOM|ODJHQ
DQVHVKDPHGGHODWVHQOLJWGHQQD
9DGVRPVlJVLDQGUDVW\FNHWVNDOOWLOOlPSDVSnPRWVYDUDQGHVlWWLIUnJD
RPI|UHVNULIWUnGHOOHUDQYLVQLQJVRPGlUQlPQVPHQVRPDYVHVWUlGDL
NUDIWGHQMXOLHOOHUVHQDUH
)|UHNRPPHULODJHOOHUDQQDQI|UIDWWQLQJKlQYLVQLQJWLOOHOOHUDYVHV
HOMHVWGlULI|UHVNULIWVRPKDUHUVDWWVJHQRPEHVWlPPHOVHL
DUEHWVPLOM|ODJHQWLOOlPSDVLVWlOOHWGHQQ\DEHVWlPPHOVHQ

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQRNWREHU
'HlOGUHEHVWlPPHOVHUQDLNDSJlOOHUIRUWIDUDQGHLIUnJDRP
|YHUWUlGHOVHUVRPKDUVNHWWI|UHGHQRNWREHUGRFNInUHM
G|PDVWLOODQQDQSnI|OMGlQE|WHU
6DQNWLRQVDYJLIWVRPDYVHVLNDSGHQQDODJInUSnI|UDVHQGDVW
KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6YHQVNI|UIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOM|ODJ  ULNVGDJHQVH

I|U|YHUWUlGHOVHVRPKDUVNHWWHIWHUODJHQVLNUDIWWUlGDQGH

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQPDM%HVOXWVRPKDUPHGGHODWV
I|UHLNUDIWWUlGDQGHW|YHUNODJDVHQOLJWlOGUHEHVWlPPHOVHU

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQMXOL
)|UEHVOXWVRPPHGGHODWVDY$UEHWVPLOM|YHUNHWI|UHGHQMXOLJlOOHU
NDSLVLQlOGUHO\GHOVH

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQMDQXDUL9LGWLOOlPSQLQJDYD
I|UYDOWQLQJVSURFHVVODJHQ  VND
7UDQVSRUWVW\UHOVHQLVWlOOHWI|U6M|IDUWVYHUNHWYDUDGHQ
HQVNLOGHVPRWSDUWRPVW\UHOVHQHIWHULNUDIWWUlGDQGHWlU
EHK|ULJDWWKDQGOlJJDGHQW\SDYIUnJDVRPlUI|UHPnOI|U
SU|YQLQJ

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQMXOL
bOGUHEHVWlPPHOVHUJlOOHUIRUWIDUDQGHI|UYX[HQXWELOGQLQJ
I|UXWYHFNOLQJVVW|UGDWLOOXWJnQJHQDYMXQL

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQDXJXVWL)|UDUEHWVVWlOOHQ
GlUDUEHWVPLOM|VDPUnGHWUHJOHUDVDYNROOHNWLYDYWDOYLG
LNUDIWWUlGDQGHWWLOOlPSDVODJHQIUnQRFKPHGGHQMDQXDUL

'HQQDODJWUlGHULNUDIWGHQMXOL
bOGUHI|UHVNULIWHUJlOOHUIRUWIDUDQGHI|U|YHUWUlGHOVHU
VRPKDUVNHWWI|UHLNUDIWWUlGDQGHW

6YHULJHVULNVGDJ
6WRFNKROP
7HOHIRQ

)UnJRURPULNVGDJHQ
7HOHIRQ
(SRVWULNVGDJVLQIRUPDWLRQ#ULNVGDJHQVH

KWWSZZZULNVGDJHQVHVY'RNXPHQW/DJDU/DJDU6YHQVNIRUIDWWQLQJVVDPOLQJ$UEHWVPLOMRODJBVIV





6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW

Bilaga 15
Vårt nätverk

START  KRÖNIKA  BRANDSÄKERHET  PROJEKT  TEMAª  LARM & SÄKERHET  ARBETSMILJÖ  ANNONSERA
+RPHª$UEHWVPLOM|ª6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW

6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW
$Y5HGDNWLRQHQPnQGDJ-XOIP.RPPHQWDUHULQDNWLYHUDGH/lVHUQX

6YHULJHV%\JJLQGXVWULHU%,PDUNHUDUPHGSURMHNWHW´(QVlNHUDUEHWVSODWV´DWWGHWlUKHOW
RDFFHSWDEHOWDWWPHGDUEHWDUHRPNRPPHUHOOHUVNDGDVSnVLQDDUEHWVSODWVHUSnJUXQGDY
VlNHUKHWVEULVWHU
)|U6NDQVND6YHULJHlUDUEHWVPLOM|IUnJRUQDIXQGDPHQWDODRFKDUEHWVPLOM|SROLF\QlU
XWPDQDQGHRFKW\GOLJ´9LDUEHWDUVlNHUW±HOOHULQWHDOOV´
,SURMHNWHW0DOP|/LYHKDUVlNHUKHWHQYDULWP\FNHWK|JWSULRULWHUDGRFKLQJDDOOYDUOLJD
RO\FNVWLOOEXGKDULQWUlIIDW(QELGUDJDQGHRUVDNYDUGHWIUDPJnQJVULNDVDPDUEHWHWPHOODQ
6NDQVND%HJH3ODWWIRUPRFK3(5,IRUPQlUGHWJlOOGHE\JJQDGVVWlOOQLQJDUQD
±9LVLRQHQlUDWWYnUDPHGOHPVI|UHWDJVNDYDUDLYlUOGVNODVVQlUGHWJlOOHUHQVlNHU
DUEHWVPLOM|-DJYLOODWWPDQVNDYDOOIlUGDWLOO6YHULJHI|UDWWVHSnYLONDVlWWYLEHGULYHUYnU
E\JJLQGXVWULPHGHQYlOGLJWK|JVlNHUKHWVDVSHNWVlJHU2OD0nQVVRQ9'I|U6YHULJHV
%\JJLQGXVWULHU
´(QVlNHUDUEHWVSODWV´KDQGODURPDWW|NDNXQVNDSHUQDRFKNRPSHWHQVHQNULQJ
VlNHUKHWVIUnJRUQDI|UElWWUDDWWLW\GHUQDWLOOVlNHUKHWVIUnJRUKRVI|UHWDJVOHGQLQJHQRFK
DUEHWVWDJDUQDVDPWDWWInVlNHUKHWVIUnJRUQDEUHWWI|UDQNUDGHLKHODE\JJEUDQVFKHQ
6lNUDDUEHWVSODWVHU
±6YHQVNE\JJEUDQVFKKDUMlPI|UWPHGDQGUDOlQGHULYlUOGHQYlOGLJWVlNUDDUEHWVSODWVHU
7URWVGHWWDKDUYLG|GVRO\FNRURFKRO\FNRUSnYnUDDUEHWVSODWVHU'lUI|UKDUYLHQ
QROOYLVLRQPRWDUEHWVSODWVRO\FNRURFKPnVWHEOLElVWLYlUOGHQVlJHU2OD0nQVVRQ
±6YHULJHKDUI|UGHOHQDWWKDI|UHWDJVRP6NDQVNDRFK1&&VRPlUVWRUDLDQGUDOlQGHU
GlUGHWILQQVHQP\FNHWVWDUNVlNHUKHWVNXOWXU7LOOH[HPSHOKDU6NDQVNDPHGVLJYLNWLJD
HUIDUHQKHWHUIUnQ86$6WRUEULWDQQLHQRFK3ROHQGlUPDQKDUO\FNDWVInPHGKHOD
EUDQVFKHQLVlNHUKHWVDUEHWHW'HWKlUYLOOYLJ|UDRFNVnL6YHULJHRFKYLKDUWDJLWRVVDQ
GHWXSSGUDJHWEHWRQDU2OD0nQVVRQ
±9LPnVWHInDOODDWWI|UVWnDWWE\JJRFKDQOlJJQLQJVEUDQVFKHQlUVSlQQDQGHUROLJRFK
VlNHUDWWMREEDLGlUGHWRFNVnUnGHUVXQGDYLOONRUVDPWILQQVVHUL|VDHQWUHSUHQ|UHU'HW
VNDYDUDYlONRPQDQGHDWWDUEHWDLVYHQVNE\JJLQGXVWULRFKMXVWQXOLJJHUYLRFNVnP\FNHW
IRNXVSnPnQJIDOGVIUnJRUQD
$UEHWVPLOM|UnGJLYDUH
%,KDUE\JJWXSSHQJUXSSPHGVMXDUEHWVPLOM|UnGJLYDUHVRPXQGHUOHGQLQJDY
SURMHNWOHGDUHQ3HWUD)O\ERUJSnKHOWLGDUEHWDUPHGVlNHUKHWVIUnJRUQDUXQWRPLODQGHW
±$UEHWVPLOM|UnGJLYDUQDVNDYDUDXWHSnIlOWHWKRVYnUDPHGOHPVI|UHWDJRFKKMlOSD
FKHIHUQDPHGVlNHUKHWVDUEHWHWJHUnGRPYLONHQXWELOGQLQJRFKXWUXVWQLQJVRPILQQV
VDPWKXUPDQVNDEHGULYDI|UlQGULQJVDUEHWHWVlJHU2OD0nQVVRQ
±)|UPLJVRP9'I|U6YHULJHV%\JJLQGXVWULHUlUVlNHUKHWVDUEHWHWIXQGDPHQWDOW,PLWW
KWWS[QEUDQGRFKVNHUKHWNEVHVDNUDDUEHWVSODWVHUJHUORQVDPPDSURMHNW





6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW

HJHWIDOOHIWHUVRPMDJKDUYDULWHQWUHSUHQ|UVMlOYlUGHWHQVMlOYNODUKHWDWWVWnXSSI|UGH
KlUIUnJRUQD$WWLW\GRFKOHGDUVNDSlUYLNWLJDI|UDWWO\FNDVPHGGHWWD'HWlURFNVnYLNWLJW
I|UPLJVRPSULYDWSHUVRQDWWI|UHJnPHGJRWWH[HPSHORFKWLOOH[HPSHODQYlQGD
VN\GGVJODV|JRQQlUMDJDUEHWDUKHPPDDYVOXWDU2OD0nQVVRQ
)XQGDPHQWHW
±$UEHWVPLOM|IUnJDQlUKHOWDYJ|UDQGHI|U6NDQVNDRFKXWJ|UWLOOVDPPDQVPHGHWLN
IXQGDPHQWHWLYHUNVDPKHWHQ,QJHQNRPPHUVLHOOIUDPJnQJNDQNRPSHQVHUDI|UVNDGRU
HOOHUWLOORFKPHGG|GVIDOOEODQGYnUDPHGDUEHWDUH$UEHWVPLOM|QEHW\GHURFNVnP\FNHWI|U
ELOGHQDY6NDQVNDH[WHUQW9LONHQXQJPlQQLVNDYLOOE|UMDMREEDLHQEUDQVFKGlUPDQLQWH
YHWRPPDQNRPPHUKHPPHGKlOVDQLEHKnOOHIWHUDUEHWVGDJHQ"'HWlUOLNDGDQWPHG
YnUDNXQGHUGHYLOOLQWHEOLI|UNQLSSDGHPHGEULVWIlOOLJDUEHWVPLOM|XWDQI|UYlQWDUVLJ
P\FNHWDYRVV,WDNWPHGDWWDOOWIOHUEHVWlOODUHKDQGODUXSSSnPHUlQOlJVWDSULVVHUYL
KXUYnUYnUWDPELWL|VDDUEHWVPLOM|DUEHWHYLQQHUSURMHNWnWRVVVlJHU3LHUUH2ORIVVRQ9'
I|U6NDQVND6YHULJH
±9LXWELOGDUYnUSHUVRQDOO|SDQGHLQRPDUEHWVPLOM|'HWJlOOHURPUnGHQVRPOHGDUVNDS
LQGLYLGHQVEHWHHQGHRFKUHQNRPSHWHQVXWYHFNOLQJLQRPDUEHWVPLOM|-XVWQXGULYHUYLHWW
SURJUDPNULQJVlNUDDUEHWVPHWRGHUVRPKHODRUJDQLVDWLRQHQXWELOGDVL9LJHQRPI|UlYHQ
REOLJDWRULVNDVlNHUKHWVLQWURGXNWLRQHUI|UDOODVRPVNDXWI|UDDUEHWHQSnYnUD
DUEHWVSODWVHU
±0LQHUIDUHQKHWVlJHUPLJDWWVlNUDDUEHWVSODWVHURFNVnlUO|QVDPPDSURMHNW2PYL
SODQHUDUSURMHNWHWYlOVlNUDUUlWWNRPSHWHQVRFKDWWDOODLSURMHNWHWYHWYHPVRPJ|UYDG
NRPPHUNRQNXUUHQVNUDIWHQSnN|SHW
7\GOLJSROLF\
±9LKDUHQXWPDQDQGHPHQW\GOLJDUEHWVPLOM|SROLF\GlUYLVlJHUDWW´YLDUEHWDUVlNHUW±
HOOHULQWHDOOV´.RQNUHWLQQHElUGHWDWWDOOWLGJ|UDHQULVNEHG|PQLQJLQI|UYDUMH
DUEHWVPRPHQWRFKLQWHJHVLJI|UUlQDUEHWHWNDQXWI|UDVVlNHUW3ROLF\QEHVNULYHURFNVn
VDPVSHOHWPHOODQSURFHVVHURFKPHWRGHURFKGHWYLNDOODUHQVlNHUKHWVNXOWXU6WUXNWXUKDU
WDJLWRVVOnQJWPHQYLInUDOGULJJO|PPDDWWLVOXWlQGDQNUlYHUHQVlNHUDUEHWVPLOM|DWWYL
VRPLQGLYLGHUWDUUlWWEHVOXWLYDUMH|JRQEOLFNXQGHUVWU\NHU3LHUUH2ORIVVRQ
±)|UPLJlUDOODVUlWWDWWNRPPDKHPIUnQDUEHWHWPHGKlOVDQLEHKnOOHQJUXQGOlJJDQGH
YlUGHULQJ$UEHWHWPHGDWWVNDSDVlNUDDUEHWVSODWVHUlUGHWMDJOlJJHU|YHUOlJVHWPHVWWLG
Sn1lUMDJLIUDPWLGHQWlQNHUWLOOEDNVSnPLQNDUULlUVnILQQVGHWLQJHWVRPVNXOOHJ|UDPLJ
VWROWDUHlQRPMDJO\FNDWVVNDSDVlNUDDUEHWVSODWVHULE\JJEUDQVFKHQ
±9LKDUKDIWHQDNWLYUROOL%,VSURMHNWVHGDQGHWVWDUWDGHEnGHVRPNUDYVWlOODUHRFK
JHQRPDWW6NDQVNDVDUEHWVPLOM|H[SHUWHUGHODWVLQNXQVNDSRFKHUIDUHQKHWHUPHG
SURMHNWJUXSSHQ)|UDWWQnYnUWPnORPVlNUDDUEHWVSODWVHUPnVWHYLInPHG|YULJDL
EUDQVFKHQ6lNHUKHWlULQJHWYLNRQNXUUHUDUPHG
±%\JJDQOlJJQLQJVRFKLQIUDVWUXNWXUEUDQVFKHQGHODUPnQJDJUXQGOlJJDQGHULVNHU
PHQVDPWLGLJWlUGHWQnJUDULVNPRPHQWVRPlUW\GOLJDLQRPDQOlJJQLQJRFKLQIUDVWUXNWXU
(WWPRPHQWYLMREEDWP\FNHWPHGlUVlNHUVFKDNWQLQJ+lUJlOOHUGHWDWWKDNRPSHWHQVDWW
EHG|PDPDUNHQVEHVNDIIHQKHWRFKWlQNDLJHQRPDUEHWHWI|UH(QDQQDQGHOYLRFNVnKDU
P\FNHWIRNXVSnlUWHPSRUlUDNRQVWUXNWLRQHUH[HPSHOYLVJMXWIRUPDU'HQVRP
NRQVWUXHUDUJMXWIRUPHQPnVWHKDVWRUNRPSHWHQVRFKQlUJMXWQLQJHQXWI|UVJlOOHUGHWDWW
I|OMDLQVWUXNWLRQHUQDWLOOSXQNWRFKSULFNDDYVOXWDU3LHUUH2ORIVVRQ9'I|U6NDQVND
6YHULJH
0DOP|/LYH
0DOP|/LYHVRPQXVWnUNODUWEHVWnUDYWUHKXVNURSSDUVRPI|UELQGVPHGYDUDQGUDDYHWW
JHPHQVDPWHQWUpSODQVRPYlONRPQDUDOOD
7RWDOWRPIDWWDU0DOP|/LYHNYPRFKEHVWnUDYHQNRQJUHVVRFKP|WHVGHOHQ
NRQVHUWVDORFKHWWKRWHOOLYnQLQJDUPHGKHODUXP6NDQVNDYDUHQWUHSUHQ|URFK
KWWS[QEUDQGRFKVNHUKHWNEVHVDNUDDUEHWVSODWVHUJHUORQVDPPDSURMHNW





6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW

E\JJKHUUHI|UNRQJUHVVRFKKRWHOOGHODUQD,SURMHNWHWKDUVlNHUKHWHQYDULWP\FNHWK|JW
SULRULWHUDG
±0DOP|/LYHlUHWWI|UHELOGVSURMHNWSnPnQJDVlWW/HGDUVNDSHWLSURMHNWHWKDUYDULWW\GOLJW
IUnQE|UMDQ0DQKDUO\FNDWVNRPELQHUDV\VWHPDWLNLDUEHWVPLOM|DUEHWHWPHGHQYDUPEU\
VLJRPNXOWXUVRPEXULWVXSSDYHOGVMlODULSURMHNWWHDPHWVlJHU3LHUUH2ORIVVRQ
6WlOOQLQJDU
%H*H3ODWWIRUP 6WlOOQLQJ$%DQVYDUDGHI|UDOOWVWlOOQLQJVPDWHULDOLSURMHNWHWEnGHI|U
KRWHOOHWRFKI|UNRQJUHVVHQ9DOHWI|OOSnE\JJQDGVVWlOOQLQJDUIUnQ3(5,IRUP
±9DOHWYDUHQNHOWYLYLOOHKDGHVlNUDVWHVWlOOQLQJDUQDSnPDUNQDGHQ'HWNlQQV
IDQWDVWLVNWNXORFKYLNWLJWDWWYLNODUDGHDYSURMHNWHWXWDQQnJUDDOOYDUOLJDRO\FNRU6NDQVND
YHUNDURFNVnMlWWHQ|MGDPHGYnUWQHGODJGDDUEHWHVlJHU3HWHU(NHUGHOlJDUHWLOO%H*H
3ODWWIRUP 6WlOOQLQJ$%RFKDUEHWVOHGDUHYLG0DOP|/LYH
±9LOHYHUHUDGHWRWDOWNYPVWlOOQLQJVPDWHULDOWLOO%H*H3ODWWIRUP7LOOVDPPDQVPHG
GHWWDOHYHUHUDGHYLRFNVnULWQLQJDUHIWHUVRPYLKDGHHWWOHYHUDQW|UVDQVYDU,GHWWDLQJnU
YnUDNRQVWUXNWLRQVEHUlNQLQJDUHIWHUVRPYLKDUHQNRQVWUXNWLRQVI|UVlNULQJVlJHU-DQ
0HOOJUHQI|UVlOMQLQJVFKHIYLG3(5,IRUP6YHULJH$%
$QVYDUKHODYlJHQ
±,SURMHNWHWKDUYLRFK%H*H3ODWWIRUPWDJLWDQVYDUKHODYlJHQ)|URVVlUGHWWDSURMHNW
YLNWLJW6lNUDDUEHWVSODWVHUOLJJHULWLGHQRFKGHWKDQGODURFNVnRPDWWGHWVNDYDUDDUEHWH
SnOLNDYLOONRUI|UDOODI|UHWDJ0HGGHWKlUSURMHNWHWNDQYLJnLEUlVFKHQRFKYLVDDQGUDDWW
GHWlUP|MOLJWDWWE\JJDVWRUDSURMHNWXWDQWLOOEXGRPPDQKDUHQJHQRPDUEHWDGSODQHWW
JRWWVDPDUEHWHRFKHQEUDXWUXVWQLQJDYVOXWDU-DQ0HOOJUHQ
,0DOP|/LYHSURMHNWHWKDUGHWRFNVnIXQQLWVHWWW\GOLJWDQJLYHWUHJHOYHUNIUnQ6NDQVNDRFK
6NDQVNDVDUEHWVPLOM|SODQKDUI|OMWVWLOOSXQNWRFKSULFND
6NDQVNDKDULQWHEDUDXWYHFNODWRFKE\JJW0DOP|/LYH7RWDOWVND6NDQVNDE\JJDFLUND
NYDGUDWPHWHUSn8QLYHUVLWHWVKROPHQ2PUnGHWEOLUHWWKHOWNYDUWHUVRPELQGHU
VDPPDQ0DOP|&LW\PHG9lVWUD+DPQHQbYHQKlUNRPPHU%H*H3ODWWIRUP 6WlOOQLQJ
PHGE\JJQDGVVWlOOQLQJDUIUnQ3(5,IRUPDWWDQYlQGDV
6WlQGLJWQlUYDUDQGH
,1&&VNXOWXUlUDUEHWVPLOM|IUnJRUQDRFKVlNHUKHWVWlQNDQGHWVWlQGLJWQlUYDUDQGH(Q
JRGDUEHWVPLOM|RFKHQVlNHUDUEHWVSODWVlUK|JWSULRULWHUDGHRPUnGHQRFK1&&DUEHWDU
V\VWHPDWLVNWI|UDWWHOLPLQHUDDQWDOHWRO\FNRUI|UDWWQnGHQXSSVDWWDQROOYLVLRQHQ
6SHFLHOOWYLNWLJlUVlNHUKHWVNXOWXUHQVRPGHOVKDQGODURPVW\UV\VWHPRFKUXWLQHUPHQ
RFNVnRPKXUPDQKDQWHUDUXWUXVWQLQJHQSnDUEHWVSODWVHQRFKKXUPHGDUEHWDUQD
LQWHUDJHUDUPHGYDUDQGUD$WWLW\GHURFKEHWHHQGHQDUEHWHIUnQK|JK|MGWXQJDO\IWPHG
NUDQRFKDUEHWHLWUDILNHUDGPLOM|KDUVlUVNLOWVWnWWLIRNXV
7U\JJDDUEHWVSODWVHUKDQGODUlYHQRPWU\JJDRFKVlNUDDQVWlOOQLQJVI|UKnOODQGHQ3n
VDPWOLJDPDUNQDGHUPHGXQGDQWDJI|U5\VVODQGRFK%DOWLNXPKDU1&&NROOHNWLYDYWDO
VRPUHJOHUDUPLQLPLO|QHUDUEHWVWLGHURFKPHGDUEHWDUQDVUlWWLJKHWHUJHQWHPRW
DUEHWVJLYDUHQ
gYHUJHQRPVQLWWHW
$QPlOGDDUEHWVRO\FNRUPHGVMXNIUnQYDURlUQlVWDQGXEEHOWVnYDQOLJDLQRPE\JJVRP
LQRPDQGUDEUDQVFKHURO\FNRUSHUDQVWlOOGDRFKnUMlPI|UWPHGJHQRPVQLWWHW
VRPOLJJHUSn%\JJRFKDQOlJJQLQJVEUDQVFKHQOLJJHURFNVnK|JWQlUGHWJlOOHU
G|GVRO\FNRU
±%\JJKDUDOOWLGYDULWHQYLNWLJVHNWRULLQVSHNWLRQVYHUNVDPKHWHQPHQGHVHQDVWHnUHQV
XWYHFNOLQJPHGEODQGDQQDWHWW|NDWERVWDGVE\JJDQGHRFKIOHUDVWRUDLQIUDVWUXNWXUSURMHNW
J|UDWWYLYLOOVDWVDH[WUDP\FNHWI|UDWWnVWDGNRPPDHQElWWUHDUEHWVPLOM|Sn
KWWS[QEUDQGRFKVNHUKHWNEVHVDNUDDUEHWVSODWVHUJHUORQVDPPDSURMHNW





6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW

E\JJDUEHWVSODWVHUQDVlJHU+nNDQ2OVVRQLQVSHNWLRQVFKHIYLG$UEHWVPLOM|YHUNHW
(WWWUHnULJWLQVSHNWLRQVSURMHNWPHGV\IWHDWWPLQVNDRO\FNRUQDRFKRKlOVDQLE\JJRFK
DQOlJJQLQJVEUDQVFKHQVWDUWDGHVLDSULOLnU&LUNDDUEHWVJLYDUH|YHUKHODODQGHWVND
EHV|NDVLnU6DPWLGLJWGUDUHQVWRULQIRUPDWLRQVNDPSDQMLJnQJ
0nQJDHQWUHSUHQ|UHU
$UEHWVPLOM|YHUNHWVEUDQVFKDQDO\VHUYLVDUDWWGHWRIWDILQQVPnQJDHQWUHSUHQ|UHULIOHUDOHG
LVW|UUHE\JJRFKDQOlJJQLQJVDUEHWHQ$QGHOHQXWOlQGVNDUEHWVNUDIW|NDURFNVnHQOLJW
VWDWLVWLNIUnQXWVWDWLRQHULQJVUHJLVWUHW
±'HQKlUXWYHFNOLQJHQVWlOOHU|NDGHRFKGHOYLVQ\DNUDYI|UDWWDUEHWVPLOM|QVNDYDUD
VlNHUI|UDOOD)RNXVLYnUVDWVQLQJNRPPHUDWWYDUDGHVPnE\JJI|UHWDJHQPHGXQGHU
DQVWlOOGD'HWlURIWDGHVRPlUXQGHUHQWUHSUHQ|UHULE\JJSURFHVVHQVlJHU+nNDQ
2OVVRQ
'HWV\VWHPDWLVNDDUEHWVPLOM|DUEHWHWIDOORO\FNRUIUnQWLOOH[HPSHOE\JJQDGVVWlOOQLQJDURFK
HUJRQRPLNRPPHUDWWYDUDYLNWLJDGHODULLQVSHNWLRQHUQDDYVPnI|UHWDJ6WDWLVWLNHQYLVDU
DWW|YHUKlOIWHQDYDOODDUEHWVVMXNGRPDULE\JJEUDQVFKHQXQGHUnUHQ
RUVDNDGHVDYWXQJDO\IWHOOHUDQGUDDQVWUlQJDQGHDUEHWVU|UHOVHU
%M|UQ$VSOLQG



5|GD.RUVHW´.DWDVWURIHQWDULQWH
VHPHVWHU´

1\QLYnSnOMXGNRPIRUWLWLOOIlOOLJD
VNROORNDOHU

< Föregående

Nästa >

Mer relaterad läsning
cWDOI|UDUEHWVPLOM|EURWWHIWHU
WMlURO\FNDL/XOHn

1\DKnOOEDUDRFKHIIHNWLYD
SnN|UQLQJVVN\GG±UlFNHQ
VWDNHWRFKSROODUH±|NDU
VlNHUKHWHQLLQGXVWULQ

6lNHUKHWHQOLYVYLNWLJQlUDOOW
PHUWUDILNIO\WWDUQHULWXQQODU

2KlOVRVDPVWUHVVSnMREEHW
JUDQVNDV

SENASTE NYHETERNA

POPULÄRA NYHETER

%ULDEUHNU\WHUDU&)2
VHSWHPEHU.RPPHQWDUHU
LQDNWLYHUDGH

8QJDNYLQQRUVNDGDVRIWDVWLMRUGEUXNHW
VHSWHPEHU.RPPHQWDUHU
LQDNWLYHUDGH

6YHQVNDWUDILNSROLVHQSnYlJDWWOlJJDV
QHUYDUQDU0RWRUPlQQHQ
VHSWHPEHU.RPPHQWDUHU
LQDNWLYHUDGH

OM VÅRT NÄTVERK
5HGDNW|U-0DWWLDV+|JEHUJ
NRQWDNWMPKRJEHUJ#MQWQ\DPHGLHUVH
,QRPYnUWQlWYHUNDYQ\KHWVVLGRUILQQHUQLVLWHU
LQRPE\JJHQHUJLLQGXVWULRFKLQIUDVWUXNWXU9L
EHYDNDUDNWXHOODPlVVRULQWHUYMXDUSURILOHULQRP
EUDQVFKHQVDPWSXEOLFHUDUVSHFLDOUHSRUWDJHLQRP
DNWXHOODlPQHQHOOHUSURMHNW
9LOOQLKDHUSUHVVUHOHDVHSXEOLFHUDGSnQnJRQDY
YnUDVLWHUHOOHUYLOOQLNRPPDLNRQWDNWPHGRVV
PDLODWLOOUHGDNWLRQHQ#EEQ\KHWHUVH
$OODYnUDVLWHUKLWWDUQLLPHQ\QYnUWQlWYHUNOlQJVW
XSSSnVLGDQ

KWWS[QEUDQGRFKVNHUKHWNEVHVDNUDDUEHWVSODWVHUJHUORQVDPPDSURMHNW





6lNUDDUEHWVSODWVHUJHUO|QVDPPDSURMHNW
1\WWI|UElWWUDW.HPLNDOLHVNnSIUnQ
'(1,26
VHSWHPEHU.RPPHQWDUHU
LQDNWLYHUDGH

2UGHUWLOO6HQV\V*DWVR*URXSIUnQ
)UDQNULNHYlUGPNU
VHSWHPEHU.RPPHQWDUHU
LQDNWLYHUDGH

833)g/-1,1*625'(5Sn
7DFWLYRIUnQ86$V
I|UVYDUVGHSDUWHPHQW/lVHUQX

$QVYDULJXWJLYDUH7RPDV'X5LHW]
6LWHUQDlJVRFKGULYVDY-171\D0HGLHU$%

6nI|UHE\JJHUPDQEUDQGL
PRELOODGGDUH/lVHUQX

$WWXQGDRFK6|GHUW|UQYlOMHU
([RQDXWVRPOHGQLQJVV\VWHPI|U
HIIHNWLYDUHUlGGQLQJVWMlQVW
/lVHUQX

*DUPLQLQWURGXFHUDUHQQ\
VPDUWF\NHOVHULH±EDNnWVHHQGH
UDGDUVDPWVPDUWDF\NHOOMXVI|U
HQVlNUDUHIlUG/lVHUQX
5lGGQLQJVWMlQVWHQ6WRUJ|WHERUJ
GHOWDUL(PHUHQWLD/lVHUQX

3RSXOlUWDWWE\JJDEDONRQJHU
/lVHUQX

lUPHPDGUDVVHU|NDUNRPIRUWHQ
9
LNDOODDPEXODQVHU/lVHUQX

KWWS[QEUDQGRFKVNHUKHWNEVHVDNUDDUEHWVSODWVHUJHUORQVDPPDSURMHNW



RÄTT UTRUSTNING OCH RÄTT TÄNK
 självskattning

Information
Blanketten används för självskattning av följsamhet till basala säkerhetsrutiner och regler på utrustning.
Fyll i blanketten och lämna den till byggarbetsmiljösamordnaren.

Datum

Personalkategori

Ange typ av omvårdnadsåtgärd, undersökning eller behandling

Resultat
Ja ☐

Nej

☐

Ja ☐

Nej

☐

Används Skyddshandskar?

Ja ☐

Nej

Andvänds Skyddsglasögon?

Ja ☐

Användes säkerhetsanordningar vid höga arbeten?

Ej aktuellt


☐

☐

Ej aktuellt

☐

Nej

☐

Ej aktuellt

☐

Ja ☐

Nej

☐

Ja ☐

Nej

☐

Ja ☐

Nej

☐

Ja ☐

Nej

☐

Ja ☐

Nej

☐

Kommentar

Så här använder du blanketten
Börja med att fylla i datum . Ange därefter typ av arbetsmoment. Du skattar sedan hur du gjorde vid
det
arbetsmomentet
genom att kryssa i ”ja” eller ”nej”. Undantaget ”Ej aktuellt” finns som ett tredje alternativ att kryssa i om arbetsmomentet inte
krävde denna form av utrustning.
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