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Sammanfattning 

 

En situation som gör att Länsservice inte kan sköta sitt arbete med att leverera varor drabbar 

inte företaget i form av minskad vinst utan den drabbar länets sjukhus, vårdcentraler och 

äldreomsorgen, alltså de som är i behov av vård. För att vara förberedd på en sådan situation 

behövs en katastrofplan, vilket Länsservice saknar. Syftet med examensarbetet var att hjälpa 

Länsservice i Norrbottens län att skapa en fungerande katastrofplan. 

 

För att få en bakgrund till vilka händelser som kan orsaka ett katastrofläge och hur 

arbetsklimatet såg ut gjordes först en psykosocial arbetsmiljöundersökning. Arbetsklimatet på 

företaget granskades för att reda ut hur det står till med personalen. En missnöjd arbetare är 

troligen mer benägen att utsätta sig själv och andra för risker.  

 

Resultatet av den psykosociala arbetsmiljöundersökningen tillsammans med annan inhämtad 

information gällande verksamheten blev en grund till en riskanalys. I riskanalysen gjordes en 

bedömning över riskerna och några viktiga nyckelhändelser plockades ut. Förslag för att 

minska sannolikheten eller mildra konsekvenserna av dessa togs fram. En målstyrd 

katastrofplan utarbetades för de utvalda händelserna, där arbetsriktning i det initiala skedet 

beskrivs. För en situation (Totalskada) finns även en detaljerad checklista tillgänglig på grund 

situationens komplexitet.  

 

Arbetsklimatet i sin helhet ser bra ut men en del missnöje finns gällande den fysiska 

arbetsmiljön specifikt torr luft och lokalens temperatur. Andra negativa detaljer som kom 

fram var även chefens planering och chefens förmåga att ge positiv beröm. I riskanalysen togs 

flera punkter gällande säkerheten upp och vissa av dem kom att ligga till grund för 

analyserade händelser i katastrofplanen.  

 

Katastrofplanen är ett dokument som kommer revideras varje år för att vara aktuellt eller när 

större insatser gällande säkerheten eller nybyggnationer gjorts.  Den tar upp specifika 

nyckelhändelser som kan få företag att inta katastrofläge. Till dessa händelser finns små 

handelsplaner med mål som skall uppfyllas för att lösa situationen på ett bra sätt. 

 

Nyckelord: Riskanalys, Katastrofplan, Länsservice, Psykosocial arbetsmiljöundersökning. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

A situation that causes Länsservice problems so they can’t work properly doesn’t affect 

business in terms of profit. It causes the sick people of the county to not get the appropriate 

care. This because of their customers: hospitals, emergency rooms and elderly care facilities. 

To be prepared for such an event a disaster plan is needed, which Länsservice is missing 

today. The purpose of this examination report was to help Länsservice in creating a working 

disaster plan.    

 

To get a look inside what situations can cause the need to use a disaster plan and how the 

work climate in the facilities was, a psychosocial work environment investigation and a risk 

analyses were done.  

 
The results of the psychosocial work environment survey, together with other collected 

information regarding the operation became a basis for a risk analysis. In the risk analysis an 

assessment of risks were done and some important key events was picked out. Proposals to 

reduce the likelihood or the consequences of these risks were produced. A goal-based disaster 

plan was prepared for the selected events, where the working direction in the initial stage is 

described. For a situation (Total loss) a detailed checklist is available on the basis of the 

complexity of the situation. 

 

The working environment as a whole looks good but there are some disappointments 

regarding the physical working environment. Some negative details that came up was the 

manager's planning and ability to give positive praise. In the risk analysis, several points 

concerning the safety was brought up and some of them came to be the basis for analyzed 

events in the disaster plan. 

 

The disaster plan is a document that will be revised every year to be up to date, or when major 

efforts regarding the safety or new construction have been made. It addresses specific key 

events that can lead the company to adopt disaster mode. To these events there are small 

action plans with targets to be met to resolve the situation in a good way. 

 

Keywords: Risk analysis, Disasterplan, Länsservice, Psychosocial work environment 

investigation.  
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Inledning 

Länsservice med säte i Boden har efterfrågat hjälp med att sammanställa en katastrofplan. 

Genom att genomföra en riskanalys över viss del av deras verksamhet och en psykosocial 

arbetsmiljöundersökning och utifrån resultatet av analyserna arbeta fram en katastrofplan som 

kan användas i händelse av en stor olycka. 

Bakgrund 
Företaget har ett ansvar gentemot kommuner, sjukhus, vårdcentraler och privatpersoner. De 

levererar varor till flera parter dagligen. På grund av deras stora ansvar gentemot sjukvården 

är det viktigt att de är förberedda om en katastrof inträffar. Vilka situationer kan få så stor 

omfattning att en katastrofplan behöver användas? Finns det något att göra för att förhindra 

dessa händelser? Vad gör vi om det inträffar en katastrof? Vilka situationer kan utlösa att en 

katastrofplan behöver tas i bruk? Detta är några utav frågorna som ställts och som detta arbete 

har som ambition att svara på. 

 

Länsservice har på senare tid (februari 2007) startat upp ett arbete gällande vad som skulle 

hända om de inte kan leverera de varor och tjänster de idag levererar. De började arbeta mot 

ett mål att en katastrofplan skulle vara sammanställd och färdig i slutet av år 2007. Rapporten 

har hitintills inte sammanställts.  

Mål 
Målet är att genomföra ett arbete där Länsservice verksamhetsrisker för lagerdelen med en del 

tillhörande åtgärdsplaner eller förslag finns representerade. Samt en, om en svår 

olycka/situation inträffar, katastrofplan så att länets sjukvård kan operera så ostört som 

möjligt. 

Problem 
För att kunna fortsätta sköta Länsservice verksamhet så normalt som möjligt med minimala 

störningar inom den egna verksamheten samt för slutkund måste vissa problem gällande den 

nya krisorganisationen lösas.  

 

Nedan ett utdrag av vad som behöver lösas gällande katastrofplaneringen: 

 

- Nya lokaler för att klara av leveranser till Sunderby sjukhus där det inte finns tillgång till 

utrymmen på plats. 

- Lokal för ledningsgruppen. 

- Lokal för avdelningarna inköp och leverans 

- Telefon och datorförbindelse i alla de nya lokalerna 

- Information och utbildning till personal i förväg så alla vet vad som gäller då det inträffar. 

- Vem skall ta emot varorna i de nya lokalerna ute hos kunden? Vem skall iordningsställa 

lokalerna? 

- Larmförfarande: Vem vid företaget kontaktas vid initialskedet. 

- Går det att driva byggnaden med externt vatten och elförsörjning? 

- Hur drabbas skolan i närheten? 
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Företagspresentation 
Länsservice hanterar hjälpmedel och förbrukningsvaror som levereras till sjukhus, 

vårdcentraler med mera. Lagervärdet under en vanlig arbetsdag uppgår till cirka 25 miljoner 

kronor varav 10,5 miljoner är i förbrukningsmaterial som levereras till kunder. Det kan vara 

allt från elrullstolar till handsprit och toalettpapper. Länsservice finns representerade i en 

kombinerad lager/kontorslokal på Torpgärdans industriområde i Boden. På företaget finns 

cirka 80 personer anställda som har arbetsuppgifter som varierar mellan exempelvis 

truckkörning, kundservice, reparationer och inköpsfrågor.  

Byggnadsbeskrivning 
Byggnaden är uppdelad i två delar, en lager- samt kontorsdel. Dessa delas av med hjälp av en 

brandvägg, se röda linjen i figur 1 på nästkommande sida, upprättad enligt EI 120. De två 

delarna utgör varsin brandcell. Lagerdelen är utrustad med fem stycken rökluckor som kan 

öppnas vid brand. Det finns inga nedre luckor som öppnas automatiskt vid brand utan den 

nedre lufttillförseln löses genom att varuintagsportarna öppnas av antingen personal på plats 

eller räddningstjänst. Vid öppning av portarna ges en lufttillflödesarea på minst två ggr större 

än rökluckornas area. Det finns fyra brandposter, vattenslangsmodell, utplacerade som ger en 

fullgod täckning över lokalen. Det finns ett nybyggt utrymme för brandfarliga varor i ett av 

hörnen på lagerdelen. Utbyggnaden gjordes för att de hanterar stora mängder handsprit, som 

klassas som brandfarlig vara. Det går med viss modifikation att koppla in både extern vatten- 

och elförsörjning i byggnaden. 
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Figur 1: Ritning Länsservice lokaler. 
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Avgränsningar 
Analysdelen kommer att fokusera på lagerdelen men inte innefatta ladd stationen för truckar 

samt förvaringen av brandfarliga vätskor, då dessa utrymmen nyligen är upprättade enligt 

gällande lagstiftning. Katastrofplanen avgränsas till ett fåtal viktiga nyckelhändelser. 

Lagar 
Ett lager är en riskmiljö oberoende av storlek eller ålder. Det finns därför flera lagar som 

reglerar hur man skall arbeta för att minimera olyckorna i sådan miljö. (West) 

 

Paragraf 8 i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete säger att arbetsgivaren skall 

sammanställa riskbedömningen skriftligt. 

”Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 

någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.  När ändringar i 

verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa 

eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I 

riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.” 

 

Det är, av alla lagar och föreskrifter, den ovanstående som är mest generell både i utförande 

och att den gäller alla arbetsgivare, stort som litet företag. Ett axplock lagar som gäller 

arbetssäkerhet och bestämmelser som berör Länsservice finns nedan: 

 

SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

Detta för att de behandlar bland annat stora mängder handsprit, >10 kubikmeter. 

(Regeringskansliets) 

 

AFS 2006:05 Användning av truckar 

De har flera truckar av olika typ. 

 

AFS 1988:04 Blybatterier 

Vissa av truckarna drivs av blybatterier. 

 

AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning 

Behandlar bland annat hur man skall hantera pallställen som finns i lagret. 

 

Svensk standard SS-EN 15512:2009 

Ställage skall besiktigas enligt standard. 

 

Syfte 
Syftet med arbetet och rapporten var att göra undersökningar gällande riskerna på företaget 

och utifrån det skapa en fungerande katastrofplan. För att uppnå detta startades arbetet att för 

Länsservice skapa sig en lägesbild över hur verksamheten, utifrån ett riskperspektiv, ser ut 

idag. Med hjälp av en riskanalys och en psykosocial arbetsmiljöundersökning som grund 

förväntas en fullgod katastrofplan kunna utformas. 

  



8 

 

Teoretiskt ramverk 

Kapitlet kommer redogöra för vilka teorier arbetet stödjer sig på gällande riskhantering och 

bedömningen av den psykosociala arbetsmiljöundersökningen. 

Karaséks krav-kontroll modell 
Karaseks krav kontroll modell kan beskrivas av ett diagram med två axlar (Krav och 

Kontroll), se figur 2. Diagramytan delas upp i fyra lika delar och dessa representerar lågt resp. 

högt stressande arbeten, passivt och aktivt arbete.  

 

 
Figur 2: Karaséks krav-kontroll modell (Jonathan H. Westover M.S.) 

I den övre högra rutan hittar vi aktiva jobb, här är både kraven från arbetet och kontrollen 

över arbetet hög, där en person har en hög arbetsbörda men även nog med kontroll över 

situationen för att inte drabbas av negativa stressreaktioner. En liknelse kan göras till en 

nystartad konsultfirma. De måste ta jobb och de måste göra det mycket bra för att se till att få 

ett bra rykte på marknaden. De jobbar oftast mycket när det är nystartat och de har även 

kontrollen när de skall arbeta och vilka jobb de skall ta. De har höga krav, oftast högre från 

dem själva än marknaden, och de flesta jobbar mot att uppnå en sådan arbetssituation för att 

utvecklas och växa med utmaningarna.  

 

Passiva jobb är tvärt emot de aktiva här saknar arbetaren krav från arbetet och kontroll över 

den egna arbetssituationen. Arbetare vid löpande band är en kategori som passar in under 

passiva jobb. De har ingen kontroll över den egna arbetssituationen utan fäster sin skruv var 

20 sec på delarna som kommer förbi. De har raster på specifikt utsatta tider för att 

produktionen skall kunna säkerställas. De kan i extremfallen vara förbjudna att arbeta med 

nått litet eget projekt, för att få vara kreativ och slösa energi, under rasterna. De har heller inte 

speciellt krävande jobb där de kan utvecklas utan det är endast fästa samma skruv under hela 

arbetspasset. De är en mycket omotiverande arbetssituation och arbetarna kan istället för att 

utvecklas glömma bort vissa tidigare kunskaper och därför gå bakåt.  

 

Låg stress rutan beskrivs av arbeten med hög kontroll och låga krav exempelvis 

reparationspersonal, som kan sitt jobb bra och inte får några större utmaningar samtidigt som 

de oftast styr över sitt eget arbete. Undantag är krissituationer då de måste infinna sig på 

direkten och skadan inte är av normalfallet. Låg stress rutan kan beskrivas som en perfekt 
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arbetssituation för vissa där de anställda bara glider genom vardagen. Gladare och friskare 

arbetare är två effekter av att ha ett låg stress arbete.  

 

Hög stress även kallad den dåliga stressen är den sista rutan i modellen och det är även de 

jobb som ligger i ruta som skapar mest stressrelaterade problem. Här är kraven höga och 

kontrollen låg vilket skapar en dålig arbetssituation. Vi kan igen gå tillbaka till arbetarna vid 

löpande bandet som vid en plötslig ändring (de skall fästa sin skruv plus en ny mutter 

samtidigt som tiden för arbetsinsatsen kortas ner) av arbetssituationen kan komma att uppleva 

hög stress under en tid då situationen helt har förändrats. (Karasek & Theorell, 1990)   

Vad är risk? 
Vi vet inte riktigt vart vårt ord Risk kommer ifrån men det finns teorier att det antingen 

kommit via latinets risicum eller det arabiska ordet risq. Man kan enligt (Mattson, 2000) ur 

ordet Risk finna flera meningar/förklaringar (se nedan) beroende på vem man frågar.  

 

”Ett hot eller en fara  

En sannolikhet 

Sammanvägningen mellan Sannolikhet x Konsekvens 

Ett spridningsmått” 

 

Mångfalden av betydelser för ett och samma ord är en utav svårigheterna när man jobbar med 

riskhantering, det gäller att vara tydlig när man diskuterar med andra personer eller ger 

intervjuer i vad man menar med ordet risk och vad det är man vill komma fram till.’ 

(Mattson, 2000) 
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Riskanalys 
En riskanalys ingår som ett delmoment i ett företag eller en verksamhets riskhantering. 

Riskanalysen är ett verktyg med mål att finna företagets fel och brister vad gäller säkerheten 

för de anställda samt produktionen, vartefter konsekvenserna av dessa fel och brister kan 

konstateras. Det finns en mängd modeller att utgå ifrån då man skall göra en riskanalys och de 

går att dela in de olika modellerna i kvalitativa eller kvantitativa analysmetoder, se figur 3. De 

kvalitativa metoderna används för att lokalisera riskkällor och riskfyllda moment medan de 

kvantitativa används då det måste sättas en storlek på riskerna i förhållande till varandra, detta 

görs genom en skattning eller uträkning av sannolikhet respektive konsekvens. De analyssätt 

som oftast används är det kvalitativa sättet på grund av att det oftast saknas tillräcklig 

ingående data för att göra en kvantitativ analys. (Invarson & Roos, 2003), (Davidsson, 

Haeffler, Ljundman, & Frantzich, 2003) 

 

Kvalitativa      Kvantitativa 

 

 

 

 

Checklistor  Indexmetoder  Felträdsanalys 

Grovanalys  THERP   Händelseträdsanalys 

HAZOP  FMEA   VTI-metoden 

What if?  SLIM   QRA 

MORT 

SMORT 

AEA 

Avvikelseanalys 

CRIOP 

HEAT 

MIMIX 

RIA 

 

Figur 3: Lista över analysmetoder 

Metoden man väljer styr hela arbetssättet, från vilken information som inhämtas, hur den 

samlas in till hur man använder sig av den. Det är därför viktigt att ha insikt i flera metoder så 

att man kan göra ett aktivt val utifrån de resultat man vill få fram. De flesta metoder är inte 

huggna i sten utan kan ändras så att den kan passa en situation som den från början inte var 

lämplig för. Detta fenomen skapar även svårigheter i arbetet då det hela tiden kommer fram 

nya metoder som endast skiljer sig ytters lite från ursprungsmetoden men ändå har ett nytt 

namn, eller åt andra hållet då det skiljer en del från ursprungsmetoden men den har samma 

namn. Detta kan leda till missförstånd och felanvändning av metoderna.  

 

Vid en analys av ett mer komplext system, där en människa handhar ett mycket komplicerat 

tekniskt system uppstår svårigheter i och med att det är mycket osannolikt att en person 

besitter expertkunskaper inom alla tre områden (Riskanalys, det tekniska systemet samt 

människans beteende). Detta kan medföra, om huvudansvarig samt de andra i analysgruppen 

är mer lagd åt den beteendevetenskapliga sidan, att analysen mer inriktar sig åt det hållet och 

den tekniska biten kommer lite i skymundan vilket medför att det ej blir en representativ 

analys och vissa bitar glöms bort eller tas inte med på grund av bristande kompetens.  
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När man väljer en analysmetod är det viktigt att man väljer utifrån vilket område man skall 

undersöka och vilket resultat man vill komma fram till, mänskliga eller tekniska fel 

exempelvis. För att detta skall kunna göras behövs en god kommunikation mellan beställare 

och utförare och att tydliga mål är uppsatta i förväg. Faktorer som spelar in på vilken sorts 

analys som bör användas är bland annat tillgången på väsentlig information. En slutsats är att 

det är viktigt att välja en analysmetod som verkar lämplig men ännu viktigare att 

kompetensen för att klara uppdraget på rätt sätt finns inom analysgruppen. Det sista som görs 

i alla analysmetoder är att komma fram med åtgärdsförslag för de viktigaste eller mest 

sannolika händelserna eller vilket annat kriterie som beställaren har. (Davidsson, Haeffler, 

Ljundman, & Frantzich, 2003) 

Grovanalys 
Grovanalys är en övergripande analysmetod och används oftast i början av ett projekt i ide 

och designstadiet eller som ett första steg i en riskanalys på exempelvis en redan upprättad 

fungerande anläggning av varierande art. Detta för att analysen är enkel och är till för att 

identifiera uppenbara och för systemet karakteristiska risker. Målet är att finna dessa enklare 

risker och utifrån resultatet bedöma risknivån i systemet för att sedan kunna gå vidare med 

djupare analyser inom de områden de behövs. Analysen genomförs i en sorts brainstorming 

session mellan parter som har god kunskap inom systemets olika delar, gruppen leds av en 

riskanalytiker. Arbetet utgår ifrån på förväg insamlade data om verksamheten exempelvis 

tillbudsrapporter, byggritningar, tidigare säkerhetsdokument, hanterade farliga ämnen med 

mera.  

 

Inom grovanalys sker riskvärderingen med hjälp av att sammanväga sannolikhet och 

konsekvens av funna oönskade händelser. Dessa bedömningar kan antingen utgå ifrån tidigare 

funnet material från liknande verksamheter eller dylikt, eller från expertbedömningarna inom 

analysgruppen. Sannolikheten graderas efter en femgradig skala, kan variera beroende på vem 

som gjort analysen, och frekvensen väljs utifrån analyserat system. Konsekvens får 

följaktligen också en femgradig skala som skall anpassas till verksamheten. Exempelvis skall 

inte en mindre verksamhet ha >100 dödsfall som största konsekvens eftersom att vad som än 

händer så kan inte 100 personer drabbas. Konsekvens kan delas upp i flera olika delar då 

konsekvenserna kan drabba flera områden, bland annat följande: 

 

Personskador 

Miljöskador 

Anläggningsskador 

Produktionsstörningar 

Marknadsstörningar 

Nedsvärtat rykte 

 

Detta utgör ett axplock av vad konsekvens kan vara och det beror helt på vilket sorts system 

man analyserar och vad konsekvens kan beskrivas som. För att göra resultatet tydligare sätter 

man in det i en riskmatris, se figur 5 på nästkommande sida.  

 

En riskmatris är ett diagram där den vertikala skalan består av sannolikhet och den 

horisontella är graderad med konsekvens. Värdena är stigande uppåt och åt höger, detta 

medför att händelse som hamnar i övre högra hörnet har hög sannolikhet samt stora 

konsekvenser och måste åtgärdas omedelbart medan de i nedre vänstra hörnet är tvärt om, låg 

sannolikhet och låg konsekvens, och åtgärdas när tid eller pengar finns. Tabell 1 visar på en 

femgradig indelning och beskrivningen av konsekvens är gjord för skador på människor men 
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kan modifieras till något utav de tidigare nämnda företeelserna. Tabellen visar också 

sannolikhetsuppdelningen samt dess frekvens, frekvensens indelning sker även den utifrån det 

analyserade systemets/företagets egenskaper. (Kemikontoret, 2001) 

 

Figur 4: Exempel riskmatris med insatta händelser 

 

Tabell 1: Beskrivning av axelvärden  

Konsekvens 

Små 

Lindriga 

Stora 

Mycket stora 

Katastrofala 

Beskrivning 

Övergående obehag 

Personskada 

Flera skadade 

Dödsfall 

Flera dödsfall 

Sannolikhet 

1 Liten sannolikhet 

2 

3 Sannolikt 

4 

5 Stor sannolikhet 

Frekvens 

<1 gång på 100 år 

1 gång på 100 år 

1 gång på 10 år 

1 gång på 1 år 

>1 gång per år 

     

Riskmatrisen i figur 5 visar på ett mycket tydligt och enkelt sätt vilka risker som enligt 

analysen har den största inverkan på verksamheten. Varje siffra betecknar olika risker och 

dess placering i tabellen utgår ifrån riskanalysen där sannolikhet och konsekvens för varje risk 

bestämts. Beställaren av riskanalysen bestämmer själv vilka risker som skall åtgärdas men en 

fingervisning är att det grönmarkerade området som är risker med hög konsekvens och liten 

sannolikhet samt risker med låg konsekvens och hög sannolikhet lämnas för att tas om hand 

senare om det inte finns mycket enkla eller billiga lösningar på problemen. De gul markerade 

området brukar vara risker som skall åtgärdas när pengar eller tid finns men så snabbt som 

möjligt medan de risker som hamnar i det röda området borde åtgärdas omgående. 
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Osäkerheten i analysen 
Eftersom mycket av arbetet i riskanalyser är antaganden och inte exakt vetenskap så kommer 

det alltid att finnas en viss osäkerhet i analyserna. Det som gör det viktigt att veta att det finns 

osäkerheter är att resultaten kommer används som beslutsunderlag för vissa ändringar i 

verksamheten. Det är därför viktigt att resultatet presenteras på ett bra sätt där även en 

förklaring till osäkerheten i analysen framförs så att beslutsfattarna får all nödvändig data före 

ett beslut fattas. Det vanligaste sättet att försäkra sig om att man inte hamnar på fel sida om 

stängslet är att man bestämmer exempelvis sannolikheten för en olycka åt det större hållet 

istället för åt det mindre. Detta ger ingen garanti för ett bra resultat utan kostar istället 

garanterat mer pengar då kostsamma ombyggnationer måste göras för något som kanske inte 

är nödvändigt. Osäkerheten följer med i riskanalysens alla steg från identifiering till 

bedömning av konsekvenser och dess åtgärder. Enligt (Davidsson, Haeffler, Ljundman, & 

Frantzich, 2003) kan man dela upp osäkerheten i följande tre grupper: 

 

”- Osäkerheter kopplat till data och parametrar (komponentfeldata, slumpmässiga data 

såsom väderdata med mera.) 

– Osäkerheter kopplat till modeller och dataprogram. 

– Osäkerheter kopplat till riskanalysgruppens kompetens.” 

 

Med hjälp av exempelvis känslighetsanalys kan man minska osäkerheten som är kopplat till 

data och parametrar, osäkerheten är vida känd och den har behandlats mycket i facklitteratur. 

De osäkerheter som är kopplade till modeller är däremot svårare att hålla koll på då det alltid 

kommer behövas förenklingar och antaganden. Det har gjorts en del försök att hitta en lösning 

runt detta men det har hitintills inte skapat några fungerande arbetssätt. De osäkerheter som 

riskanalysen drabbas av på grund av individerna i analysgruppen är mycket svår att komma åt 

då resultat kan vridas för att passa den man presenterar det för eller att individerna saknar 

kompetens och missar viktiga detaljer vid de olika stegen i analysen. Osäkerheten kan endast 

minskas av beställaren genom att ställa krav på de som skall utföra analysen. (Davidsson, 

Haeffler, Ljundman, & Frantzich, 2003) 
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Metod 

Kapitlet går igenom vilka metoder som användes vid skapandet av rapporten. 

Psykosocial arbetsmiljöenkät 
 

En psykosocial arbetsmiljöenkät är till för att belysa och lyfta fram de problem som finns på 

arbetsplatsen gällande den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Resultatet av en sådan enkät är 

en bra grund till att kunna förstå hur arbetsklimatet på arbetsplatsen ser ut. Enkäten innehåller 

frågor gällande både den psykiska och den fysiska arbetsmiljön. Fördelarna med en 

enkätundersökning är bland annat att man får reda på vad som generellt är bra och dåligt på 

arbetsplatsen, kan jämföra med andra liknande arbetsplatser för att se hur man ligger till, se 

samband mellan sjukskrivningar och arbetsmiljön med mera. Ur ett riskperspektiv är det 

viktigt eftersom att en dåligt fungerande arbetsplats med människor som egentligen inte vill 

annat än att lämna arbetsplatsen, kan utgöra en mer riskfylld miljö än om det vore tvärt om. 

(Rubenowitz, 2004) 

 

Frågorna hämtades från Kerstin Norman doktors avhandling och kan ses i sin helhet i bilaga 

C. Frågorna är inriktade mot ett callcenterföretag och frågor som inte passade in togs inte med 

i undersökningen.  

 

Enkäten består av fyra stycken frågor med flera påståenden vardera som testpersonen skall ta 

ställning till samt tre flervalsfrågor. Frågorna är uppdelade i fem kapitel: 

Arbetsplatsutformning, Störningar och tekniskt stöd, Arbetsledning, Socialt stöd och 

utveckling samt Arbetets krav.  

 

Enkäten disponerades ut till de anställda genom det interna mailsystemet och med hjälp av 

surveymonkey (ett internetbaserat enkätsystem) kunde sammanställningsprocessen minskas 

en del. Enkäten skickades ut till ca 80 personer vid Länsservice lokaler i Boden. 62 personer 

svarade på enkäten vilket ger en svarsprocent på ca 77 %. Resultatet av enkäten användes för 

att utvärdera hur arbetsplatsens klimat ser ut med avseende på stress. 

Grovanalys 
Startskedet i en grovanalys är datainsamling, all data som kan vara relevant samlas in. Med 

hjälp av personal på Länsservice kunde detaljerade listor över materialflöde, arbetsscheman, 

plan- och byggritningar hittas. Genom Länsservice kunde även kontakt med 

fastighetsförvaltarna över deras egen fastighet tas och mer detaljerad information gällande el 

och vattenförsörjningen kunde samlas in.  

 

Genom en egen rundvandring på området och inne i lokalerna tillsammans med min 

handledare från Länsservice kunde än mer information skrivas ner och egna intryck om hur 

det fungerade på arbetsplatsen tas in.  

 

Bedömningen av sannolikhet och konsekvens gjordes efter diskussion med min handledare av 

hur de skulle drabbas vid de olika scenarier som skulle kunna utspela sig. En uppdelning där 

konsekvenserna för de anställda och konsekvenserna för företaget ställdes upp i varsitt eget 

diagram gjordes för att göra det mer överskådligt och lätthanterligt. För några av händelserna 

togs förslag till åtgärder fram där förslaget antingen minska konsekvensen eller sannolikheten. 
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Katastrofplanering 
En katastrofplan är en förutbestämd plan för hur verksamheten skall klara av och hantera en 

händelse som medför mycket stora förändringar i förutsättningarna för ordinarie verksamhet.  

 

Tillsammans med berörd personal vid Länsservice diskuterades det hur en katastrofplan hos 

dem skulle se ut. Viktiga saker som att man är stressad är viktigt att ta hänsyn till i design 

processen, varför storlek 14 valdes att användas för texten. Data från tidigare datainsamling 

tillsammans med ny data gällande omställningslokalerna utgjorde ett underlag för 

beslutsfattandet. Varje företag är unikt varpå en helt ny modell fick arbetas fram. Modellen 

innehåller en sorts färgkodning vilket gör det lätt att i en stressad situation hitta rätt bland alla 

papper. Att det i detta fall inte bara handlar om förlorad inkomst utan också om tappad 

förmåga att förse de sjuka i vårt län med rätt vård, gör det än viktigare att en bra katastrofplan 

finns tillgänglig då katastrofen är framme.  

 

Planen byggdes upp kring tre delar. En allmän del där material kring vad en katastrof är och 

vilka prioriteringar som finns inom Länsservice med mera, samt två katastrof kategorier, 

intern och extern katastrof. Under de två katastrofkategorier finns flera händelser 

representerade samt vad som behöver göras för att lösa dem på ett bra sätt. Händelserna 

valdes utifrån fakta om sannolikhet och konsekvens som framkom under 

arbetsmiljöundersökningen och riskanalysen. Målstyrning valdes vid de flesta scenarion men 

en mer detaljerad checklista är framtagen för scenariot då verksamheten måste flyttas till 

backuplokalerna, detta för att det är så pass mycket nytt som behöver åtgärdas vid en flytt. 
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Resultat och Diskussion 

Kapitlet visar upp resultaten av de två undersökningar som gjorts för att få en bild av hur 

säkerheten ser ut på företaget. Samt en färdig katastrofplan, där planen i sin helhet ligger 

under bilaga A. 

Psykosocial arbetsmiljöenkät 

 
Figur 5: Sammanställning av svaren på frågor gällande arbetsplatsutformning. 

I figur 6 ovan ses en sammanställning av frågorna som behandlar arbetsplatsutformning. Med 

hjälp av att tilldela de fem svarsalternativen en poäng från 1-5 kunde ett medelvärde räknas 

ut. Medelvärde som i detta fall blir cirka 3,5 vilket får anses som ett medelgott betyg på en 

arbetsplats. Arbetarna är inte nöjd eller missnöjd utan bara någorlunda tillfreds med tillvaron. 

Det finns två frågor som speciellt sticker ut åt de negativa hållet, de ligger under medlet och 

får anses som ett problemområde. Det är fråga c) Temperatur/drag i lokalen och d) 

Luftkvalitén i lokalen (torrt, damm) där 43,3% respektive 59 % svarade att de är ganska 

missnöjda.  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) Belysningen i lokalen

b) Belysningen vid Ditt bord

c) Temperatur/drag i lokalen

d) Luftkvalitén i lokalen (torrt,damm)

e) Ljudmiljön i lokalen

f) Arbetsutrymmet kring och på bordet

g) Arbetsbordet

h) Arbetsstolen

i) Arbetsställning

j) Bildskärmen och dess placering

k) Tangentbordet och dess placering

l) Musen (el motsv) och dess placering

m) Telefonsystemet inkl headset

n) Ljudet i headset/telefonluren

Arbetsplatsutformning 

Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd eller missnöjd

Ganska nöjd Mycket nöjd
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Figur 6: Histogram över störningar på grund av tekniska problem 

I figur 7, som påvisar hur ofta personalen haft tekniska problem, ser vi att ca 12 % drabbas av 

tekniska problem någon gång per dag eller oftare. Största posten med ca 48 % är några 

enstaka gånger i månaden. 

 

 
Figur 7: Histogram över hjälp vid tekniska problem 

Histogrammet i figur 8 visar hur bra hjälpen varit de gånger tekniken krånglat. Ca 30 % svarar 

att de får hjälp men alldeles för långsamt/lite eller att de inte får någon/knappt någon hjälp 

alls.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ingen gång

Några enstaka gånger

Någon gång i veckan

Någon gång per dag

Flera gånger per dag

Någon gång i timmen

Flera gånger i timmen eller oftare

Vet ej

Störd pga data eller telefon problem senaste månaden 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nej, ingen eller nästan ingen hjälp

Ja, men alldeles för lite eller för
långsamt

Ja, tillräckligt snabbt

Det har ej varit några störningar

Har du fått hjälp vid data eller telefon problem senaste 
månaden 
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Figur 8: Sammanställning av frågor gällande socialt stöd 

Utifrån grafen i figur 9 ovan ser vi att stödet från arbetskamraterna är mycket gott, speciellt 

sammanhållningen på arbetsplatsen och att man ställer upp för sina kollegor. Förhållandet till 

chefen är inte lika bra men fortfarande är de flesta nöjda. Frågor som sticker ut i negativ 

bemärkelse är fråga ”i) Jag får uppmuntran och beröm av min chef när jag gjort ett bra arbete” 

där lite mer en 50 % anser sig få det ganska sällan ner till aldrig. Även fråga ”g) Min chef är 

bra på att planera vårt arbete” borde förbättras och arbetas med. Det positiva som behövs 

lyftas fram är ett medel på ca 85 % på de frågor gällande arbetskamraterna som anser sig 

ganska ofta eller mer vara nöjd med förhållandena.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) Det är en god sammanhållning på min
arbetsplats

b) Mina arbetskamrater ställer upp för mig

c) Jag trivs bra med mina arbetskamrater

d) Det är en lugn och behaglig stämning på min
arbetsplats

e) Man kan utan risk för obehag öppet framföra
kritiska synpunkter på arbetsförhållanden

f) Jag känner mig rättvist behandlad på arbetet

g) Min chef är bra på att planera vårt arbete

h) Min chef är bra på att informera

i) Jag får uppmuntran och beröm av min chef
när jag gjort ett bra arbete

j) Min chef lyssnar på mina synpunkter

k) Jag får hjälp och stöd av min chef då jag
stöter på problem i arbetet

l) Min chef talar om på ett konstruktivt och bra
sätt när jag gjort ett mindre bra arbete

m) Min chef kan hantera och lösa konflikter

n) Min chef ger mig bra förutsättningar för att
jag skall utvecklas i arbetet

Hur har förhållandet mellan dig, arbetskamrater och 
närmaste chef varit senaste månaden 

Aldrig Mycket sällan Ganska sällan Ganska ofta Mycket ofta Alltid
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Figur 9: Kontroll i arbetet 

Figur 10 visar hur personalen anser sin möjlighet till medbestämmande i upplägget av det 

egna arbetet. 60 % anser sig ha ganska mycket inflytande eller mer i deras egen planering av 

arbetet. I figur 12 (se sida 21) finns det med 3 andra frågor (j - l) som är av samma typ som 

ovanstående men mer specificerade. Svaren i de frågorna överensstämmer med svaret i 

histogrammet i figur 10 om att arbetarna har god kontroll över sitt eget arbete. En jämförelse 

av resultatet från frågan kan göras med axeln kontroll i karaséks krav kontroll modell. Utifrån 

resultatet i grafen ovan ser man att 60 % ligger i den högra halvan medan 40 procent ligger i 

den vänstra (se figur 2 karaseks modell).  

  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Inte alls

Knappast alls

Något

Ganska mycket

Mycket

All planering

Har Du möjlighet att medverka i planering och 

vidareutveckling av Ditt arbete?  
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Figur 10: Sammanställning av frågor gällandes arbetets krav 

Resultatet av grafen i figur 11 översätts istället till krav i karaseks modell. Det syns tydligt att 

ca 55 % hamnar i halvan för höga krav. På frågan om det krävs att du har stor erfarenhet av 

arbetet svarar ca 85 % att det krävs under 80 % av arbetstiden eller mer. Detta kan göra det 

svårt att anställa ny personal utan direkt erfarenhet av arbetet. Samma gäller, 80 % av 

arbetstiden, för frågan om man behöver hålla mycket i huvudet på en gång. Detta kan ge 

problem som psykisk utmattning och liknande. Kraven och kontrollmöjligheterna skiljer 

givetvis mellan dem som jobbar i lagerdelen och de som jobbar i kontorsdelen. De som jobbar 

i lagerdelen får anses ha ett mer repetitivt arbete med samma uppgifter dagligen och även ett 

fysiskt tyngre arbete. Båda kan anses som negativa eller positiva aspekter beroende på vilken 

sorts person man är.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a) Att Du är serviceinriktad

b) Att Du har goda kunskaper om dit
datasystem

c) Att Du arbetar mycket fort

d) Att Du är uppmärksam på mycket på en gång
och kan hålla mycket information i huvudet

e) Att Du kan koncentrera Dig på arbetet även
om miljön är störande

f) Att Du kan fatta svåra beslut

g) Att Du låta bli att visa dina känslor även om
du är arg, irriterad eller ledsen

h) Att Du kan ge information i frågor som kräver
stora (djupa) kunskaper

i) Att Du har stor erfarenhet av arbetet

j) Att Du hittar på egna lösningar på kundernas
frågor och problem

k) Att Du arbetar mycket hårt och effektivt

Vilka krav ställs på Dig i arbetet? Utgå från hur Du haft det den 
senaste månaden 

Aldrig 0 10 20 30 40 Halva 50 60 70 80 90 Alltid 100
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Figur 11: Allmänna frågor 

Frågorna i grafen i figur 12 spänner över en bred front och behandlar både positiva och 

negativa frågor. De måste ses och behandlas som enskilda frågor och kan inte sammanställas 

tillsammans som en helhet. Cirka 75 % av de anställda gör samma sak om och om igen 50 % 

eller mer av arbetstiden. Detta kom inte som en överraskning eftersom att lagerarbete inte är 

ett särskilt omväxlande arbete. En annan sak som framgår är att cirka 38 % av arbetarna inte 

har någon arbetslust under halva dagen eller mer. Tid verkar vara en brist i företaget där 5 av 

10 anställda tycker sig ha för lite tid för att klara av sina arbetsuppgifter under halva 

arbetsdagen eller mer. Cirka 3st anställda går runt helt utan arbetslust under hela dagen. De 

frågor som sticker ut i positiv bemärkelse är frågorna a), g) och j). De anställda känner 

stolthet över det de presterar på arbetet, de vet vilka arbetsuppgifter de har och har stor frihet 

att bestämma över det egna arbetet. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

a) Du känner Dig nöjd och stolt över din
arbetsprestation

b) Du känner Dig nöjd och stolt över ditt företag

c) Du gör samma sak på rutin om och om igen

d) Du har ingen arbetslust

e) Du har de resurser och befogenheter som
arbetsuppgiften kräver

f) Du måste utföra saker som Du tycker skulle
göras annorlunda

g) Du vet vilka uppgifter som Du ansvarar för

h) Du får lära dig nytt och utvecklas i arbetet

i) Du har inte tillräckligt med tid för att hinna
med arbetsuppgiftera

j) Du har frihet att bestämma hur ditt arbete
skall utföras

k) Du har frihet att bestämma vad som skall
göras i ditt arbete

l) Du har frihet att bestämma när du skall arbeta
eller ta paus/rast

m) Du får använda din kompetens och
erfarenhet i ditt arbete

n) Du känner oro för att din arbetssituation skall
förändras pga omorganisationer, helt nya…

o) Du känner oro för att förlora arbetet

Hur ofta har följande gällt för Ditt arbete under den senaste 
månaden? 

Aldrig 0 10 20 30 40 Halva 50 60 70 80 90 Alltid 100
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Sammanställning 
Om man kopplar tillbaka till Karaséks krav kontroll modell finns det representanter i alla fyra 

kvadranter utifrån de resultat som framkommit av undersökningen. Det är dock inte helt 

säkert utan endast antaget eftersom att det inte framgår av undersökningen om den som har 

höga krav också har hög kontroll och vice versa. Men antagandet att de finns anställda inom 

alla fyra kvadranter kan ändock ses som sannolikt utifrån resultaten av undersökningen. Det 

är helt klart att det finns anställda på företaget som ligger i farozonen med för stressigt arbete 

och även en sjukskrivning som följd om inte saker ändras. De anställda som ligger i farozonen 

är också mer belägna att begå misstag eller glömma bort saker som kan ge oönskade 

konsekvenser. En plan för att försöka minska på dem i den skadliga kvadranten med låg 

kontroll och höga krav måste arbetas fram, kanske efter en mer djupgående analys som 

involverar enskilda samtal. 

 

Det negativa vi tar med oss till riskanalysen blir: 

 För lite tid för att sköta arbetsuppgifterna. 

 O varierande arbete. 

 Låg arbetslust/moral. 

 Planeringen från chefens sida. 

 Höga krav. 

 Teknisk support. 

 Arbetsmiljön. 
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Grov riskanalys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Riskmatris, personal 

Konsekvens 

Små 

Lindriga 

Stora 

Mycket stora 

Katastrofala 

Beskrivning 

Övergående obehag 

Lindriga skador 

Skadad 

Svårt skadad 

Dödsfall 

Sannolikhet 

1 Mycket liten 

2 

3 Medel 

4 

5 Mycket stor 

Frekvens 

<1 gång på 10 år 

1 gång på 10 år 

1 gång på 1 år 

1 gång på 6 månader 

>1 gång på 6 månader 

Tabell 2: Beskrivning av antagna värden på sannolikhet och konsekvens 

Figur 13 visar på en riskmatris med ingångsvärden för hur personalen och de anställda 

drabbas, en tabell som visar över vilken händelse siffrorna står för finns i Bilaga 2. Som synes 

ligger de flesta inom eller på gränsen till grönt och endast ett fåtal på gränsen till rött.  

 

Nummer 15 och 16 som ligger på gränsen till rött representerar händelserna Fallolycka 

respektive För stor arbetsbörda. De givna värdena, varför nummer 16: för stor arbetsbörda 

hamnade så högt upp, grundas i den psykosociala arbetsmiljöundersökningen där det framgår 

att personalen ofta måste hålla mycket i huvudet på en gång blandat med dålig planering och 

lite tid.  

 

Fallolycka blir hög eftersom den i statistiken alltid är den olycka som skapar många skador. 

De har en smal brant trappa inne i lagret och även vintertid skall arbeten utföras ute på 

lastkajer som blir hala.  
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Nummer 13 ligger högt i sannolikhet men lågt i konsekvens. Det är viktigt att man har som 

mål att även jobba bort händelser liknande denna (Brännskador på grund av felaktig 

skyddsutrustning). Detta är oftast en omotiverad eller mycket erfaren arbetare som utsätter sig 

för dessa risker. De tänker att det inte gör något om jag gör det denna gång utan 

skyddsutrustningen. Det kan hända något värre speciellt om man jobbar med exempelvis 

vinkelslip och det kan även vara så att de nya oftast yngre arbetarna tar efter detta 

otänksamma beteende. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Riskmatris, företag 

Konsekvens 

Små 

Lindriga 

Stora 

Mycket stora 

Katastrofala 

Beskrivning 

Små kostnader 

 

Medel kostnader 

 

Stora kostnader 

Sannolikhet 

1 Mycket liten 

2 

3 Medel 

4 

5 Mycket stor 

Frekvens 

<1 gång på 10 år 

1 gång på 10 år 

1 gång på 1 år 

1 gång på 5 månader 

>1 gång på 5 månader 

Tabell 3: Beskrivning av antagna värden på sannolikhet och konsekvens 

Matrisen ovan, figur 14, visar på samma händelser som matrisen i figur 13 men med 

skillnaden att denna syftar till hur företaget drabbas istället för personalen. Det som direkt 

sticker ut är nummer 17-19 men även nummer 13, 15, 16 ligger för högt upp för att de skall 

vara bekvämt att inte kolla upp dem närmare. Nummer 13 finns genomgången under matrisen 

för personal och det som specifikt drabbar företaget i en sådan situation är just det vi gick 

igenom tidigare att yngre eller oerfaren personal tar efter ett oönskat beteende. Nummer 15 

ligger lite lägre här än i matrisen för personal just för att det oftast drabbar den enskilde mer 

 

Mycket stor 

     

 

Stor 

13 15 

 

  

 

 

 

 

Medel 

1 8 2,23 16 18 

 

Liten 

3,10, 9,22,26 7,12,14 25, 

 

17,19 

 

Mycket liten 

4,5,6,11,2

7 

 20,21,24   

Sannolikhet 

 

 

       Konsekvens 

Små Lindriga Stor Mycket 

stora 

Katastrofala 
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än företaget. Ett benbrott gör att den anställde blir liggande i smärtor någon vecka medan 

företaget löser det med en extra anställd eller vikarie.  

 

Nummer 16: För stor arbetsbörda måste ses som en mycket viktig punkt i och med att dagens 

samhälle blir allt mer ohållbart sett till vad människan klarar av. Vi är inte byggda för att 

ständigt stressa på och utföra monotona repetitiva uppgifter. Detta är en punkt som måste 

sänkas. En långtidssjukskrivning drabbar företaget hårdare än ett benbrott. Det blir en process 

att arbeta in den drabbade medarbetaren i arbetet igen om det ens är möjligt.  

 

Nummer 17 och 19 har båda låg sannolikhet men samtidigt mycket höga konsekvenser. 

Siffrorna syftar på Oupptäckt brand resp. Explosion av gasflaska. Explosion av gasflaska får 

så pass höga konsekvenser på grund av att brandkåren inte går in i byggnaden om de vet att 

flaskan varit i kontakt med branden i mer än 10 min. Vilket resulterar i att de låter byggnaden 

brinna ned. Oupptäckt brand har samma höga konsekvens för att scenariot kan utspela sig så 

att hela lagret brinner ner eller att det blir en hel del materialförluster och sanerings tid. Båda 

vilka grovt sinkar Länsservice i deras arbete.  

 

Nummer 18: Antändning av brandfarlig vätska är den händelse som klassats farligast. Varför 

den hamnat så pass högt upp är på grund av dess lättantändlighet. Det krävs endast statisk 

elektricitet för att antända vätskan. Vilket resulterar i en kraftig brandutveckling som håller 

sig relativt svårupptäckt så länge det endast är vätskan som brinner då den brinner med ett 

svagt blått sken.  
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Katastrofplan 
Vid totalskada eller skada så stor att på kortare eller längre sikt centrallagret slås ut kommer 

alla sjukhus utom Sunderbyns att agera som nav i distribueringen till närliggande 

vårdcentraler då dessa redan har, sedan tidigare organisationer, utrymmen som kan användas 

till temporärt lager. Gymnastikhallen vid gamla vårdhögskolan kommer att användas som 

tillsvidare lager för att kunna försörja vårdcentralerna i Luleå och Boden området samt 

Sunderby sjukhus med materiel. Vid varje ny lager del kommer det behöva dras fram data och 

telefonförbindelser, alternativt kan mobilt internet att behöva bli nödvändigt i alla fall i 

början. Lagerpersonal från Länsservice kommer att placeras ut på plats i de nya lagerlokalerna 

för att sköta inskanning, sortering och utlämning av gods.  

 

Inköparna och resterande kontorsanställda kommer att stationeras inom administrativ service 

lokaler som ligger i närheten av gamla vårdhögskolan. Det är uppgjort om vilka kontor och 

rum som Länsservice skall använda sig av. 

 

Vid vatten eller elförsörjningsförlust finns det möjlighet att med vissa modifikationer koppla 

in externt vatten och el. Fullskaliga tester av detta är att föredra och måste göras innan detta 

kan införas permanent i katastrofplanen. Det är inte aktuellt att Länsservice tar del av de stora 

elkraftverk som Kommunen har att tilldela vid en sådan katastrof om fler än Länsservice 

drabbas.  

 

Beredskapsnivåerna: Beredskapsläge och Förhöjt beredskapsläge kommer endast tas i bruk 

om det sker eller att det förväntas bli en extern katastrof. Vid interna händelser hoppas dessa 

två över och man hoppar direkt till Katastrofläge. Detta för att en intern katastrof oftast är av 

en sådan natur att den drabbar företaget direkt och dessa händelser går oftast inte att förutse. 

 

Information om katastrofplanen och ungefär vilka arbetsgrupper som kommer att göra vad 

skall komma ut till de anställda direkt katastrofplanen är färdigställd och godkänd. En 

revidering av planen kommer att behöva göras varje år för att säkerställa dess funktion. 

Information om planen till nyanställd personal måste genomföras under deras första 

arbetsdagar. 

 

Genom att använda sig av lokalerna i gamla vårdhögskolan utsätts fria Emilia (en friskola) för 

en verksamhetsförändring genom att de blir utan sin gymnastiksal. Det kommer även bli 

mycket tung trafik rakt utanför deras mindre innergård där barnen leker. Ett samtal med 

skolans rektor har genomförts och hon har upplysts om förändringarna som kommer ske i det 

fall Länsservice behöver nyttja lokalerna. Vi diskuterade även hur hon kan lösa problemen 

som uppstår och lösningar finns.  

 

Saker som Länsservice måste arbeta fram är: 

 

 Arbeta fram nya avtal med bussgods gällande de nya transporterna som blir vid 

verksamhetsflytt. 

 

 Sammanställa listor över Personal, Kunder, Leverantörer. 

 

 

Katastrofplanen i sin helhet återfinns i Bilaga 1. 
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Allmänt 
Resultatet av den psykosociala arbetsmiljöundersökningen lyfte fram flera intressanta punkter 

som borde förbättras inte ur ett rent riskperspektiv utan utifrån ett ”må bra” perspektiv. En 

biprodukt av att de anställda mår bättre kan vara mindre sjukskrivningar och påfrestningar 

vilket kan leda till en snöbollseffekt där fler och fler mår dåligt.  

 

Tekniken lyftes fram som ett irritationsmoment, då det jobbar en hel del med datorer under 

stora delar av arbetsdagen skall inte siffrorna över missnöje vara i den nivå de ligger på. En 

förbättring här tror jag skulle vara mycket uppskattat och inte minst vara bra för 

arbetstillfredsställelsen och även i viss del arbetsprestationerna.  

 

Att lagerarbete inte är ett speciellt omväxlande yrke visste man från början och att det kom 

fram i den psykosociala arbetsmiljöanalysen kom inte som en chock varken för mig eller för 

Länsservice. Man skulle kunna införa personalrotation för att få bukt med en del av problemet 

(alla kan inte byta jobb pga utbildning, kompetens). Åtgärden skulle även hjälpa till att 

förverkliga en av de föreslagna åtgärderna för att minska konsekvenserna vid en epidemi eller 

liknande nämligen att fler på företaget skulle få truckkort och kunna framföra en truck på ett 

säkert sätt. 

 

Det saknades helt en fungerande tillbudsrapportering vilket gjorde arbetet med riskanalysen 

svårare. Den psykosociala arbetsmiljöanalysen gjordes för att få en bild av hur arbetsklimatet 

på platsen såg ut, detta var nödvändigt och gjorde det enklare att utföra och bedöma riskerna i 

riskanalysen. Riskanalysen har sedan legat till grund för vilka händelser som tagits upp i 

katastrofplanen. 

 

För att kunna genomföra en så bra analys som möjligt och undvika de fallgropar som finns 

vid en riskanalys gällande resultat, kan ses mer om under rubriken Osäkerheten i analysen, 

utfördes arbetet i nära samarbete med Länsservice. Genom att hela tiden informera och 

uppdatera dem i det som gjorts under veckan kunde de vara med aktivt i skapandet och tidigt 

få fram deras synpunkter och kritik. Det nära samarbetet och de täta kontrollerna gjorde det 

lätt att arbeta och slutprodukten blev det som de ville ha och förväntade sig.  

 

Något som varit lite av en svårighet är upplägget kring själva katastrofplanen då varje företag 

är helt olika och har olika preferenser gällande hur de vill att deras plan skall se ut. Upplägget 

av planen har tillsammans med Länsservice tagits fram och jag är mycket nöjd med hur den 

blev. Där de mindre interna och de externa händelserna är upplagda med målstyrning och den 

stora händelsen totalskada är målstyrd men med hjälp av detaljerade checklistor. En bra 

blandning som jag tror kommer ge ett bra resultat. Samma händelse kan skilja sig riktigt 

mycket från varandra varpå en målstyrd övergripande plan får anses bättre än en detaljstyrd.  

 

Jag hade velat komma i kontakt med de ansvariga på Sunderby sjukhus angående 

konsekvenserna av ett leveransavbrott men det gick inte att ordna på grund av ointresse från 

deras sida. Punkten var tänk att tas upp nu i slutet på arbetet men pga. av ointresset försvann 

tiden och det blev tyvärr inget. En liten bild av läget har i alla fall kunnat tas fram från källor 

på Länsservice men detta är inte efterforskat ordentligt och därför inte med i den slutliga 

rapporten.  

 

Det jag tog alldeles för lätt på då jag började på arbetet och det som jag lyckats med minst var 

hur lång tid allt egentligen tar och jag hade från början fler element med i planeringen vilka 

har slopats på grund av tidsbrist.  
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Förslag till åtgärder 
Händelse: Explosion av gasflaska 

En brand i verkstaden utvecklar sig då en gnista från metall mot metall kontakt sker. Någon 

hade glömt att stänga av ventilerna till en glasflaska och gasblandningen antänds. Branden 

sprider sig explosionsartat och personalen springer för livet, ingen tänker på att släcka. Någon 

drar brandlarmet och larmet till brandkåren går, de har tyvärr inga resurser som kan infinna 

sig direkt utan det tar ett tag.  

 

Har en gasflaska varit utsatt för brand i mer än 10 minuter går inte brandkåren in i lokalen 

utan tar ut ett skyddsområde och låter branden brinna ut.  

 

Märka ut områden nära dörrar där all förvaring och arbete med gasflaskorna sker. Detta för att 

brandkåren enkelt skall kunna dra dem undan branden. Införa regler/arbetssätt att material tas 

dit där gasflaskorna står och inte tvärt om att gasflaskorna dras runt. Om brand skulle starta ta 

ut flaskorna om det går utan att utsätta sig själv eller andra för fara. 

 

Händelse: Brand 

En brand i exempelvis verkstaden eller annan sidolokal till lagret kan ge ett större stopp än 

nödvändigt eftersom ett stort saneringsarbete behöver utföras för att kunna jobba i lokalerna 

igen.  

 

En lösning på problemet är att antingen installera ett sprinkler system eller att göra om så att 

verkstaden och andra indelade rum blir egna brandceller. 

 

Händelse: Låg arbetsmoral 

Utifrån den psykosociala arbetsmiljöenkäten framkom att vissa anställda ej har en bra 

arbetslust och trivs inte speciellt bra med arbetet. Detta var väntat då lagerarbete är ett rätt så 

repetitivt arbete och variation på arbetsuppgifterna saknas. Det kan även vara så att vissa 

känner sig utanför och inte riktigt kommer in i arbetsgruppen, detta kan bero på flera saker 

exempelvis kön, fritidsintressen, personlighet mm.  

 

Att från ledningens sida starta upp ett arbete mot bättre gruppdynamik genom att utbilda alla 

inom exempelvis mobbning samt även införa riktlinjer/bestämmelser i ämnet. Satsa på att 

vidareutbilda personalen. Det ger ett, från arbetarens sida, intryck att företaget satsar på en 

och det ger ökad arbetslust. Rotation av arbetsuppgifter kan också vara ett sätt att öka 

arbetslusten för dem som utför repetitiva uppgifter.  

 

Händelse: Sabotage 

Det är i nuläget mycket enkelt att smita in i byggnaden genom huvudentrén och vidare ta sig 

in i lagret och exempelvis placera ut sprängmedel eller tända eld på varorna. Händelse kan 

mycket väl beroende på hur det utvecklas kosta företaget massor med pengar eller till och 

med människoliv.  

 

En förbättring av skyddet mot sabotage måste till. Ett förslag till förbättring som är enkel och 

nästan kostnadsfri att genomföra är om receptionen skulle flyttas ut i hallen så att personer 

som vill in måste gå förbi. I samband med sådan ändring kan man även införa ett nytt 

arbetssätt där personer som vill in måste anmäla sig i receptionen.  
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Händelse: Sjukdom, epidemi, pandemi 

Om en epidemi skulle drabba Sverige är det inte bara Länsservice som drabbas utan alla 

företag. Detta kommer göra det svårt att kalla in extra personal eftersom att alla företag 

behöver ny personal. Inte bara att man tappar personal i det egna ledet utan man drabbas även 

genom att sjukvården kommer behöva mer material och detta ökar trycket i lagret och det 

kommer säkerligen behöva sättas in extra transporter. 

 

Förebyggande arbete mot denna händelse måste påbörjas redan nu. Utbildning så att de flesta 

i företaget har truckkörkort samt lite erfarenhet av truckkörning är önskvärt och kommer 

underlätta omställningen vid eventuell epidemi. I händelse att det saknas personal måste 

längre arbetstider införas och eventuellt även skiftgång om extra transporterna blir många. 

Förslag till fortsatt arbete 
Djupare riskanalys över verksamheten. 

Sammanställningen av en djupare riskanalys med inriktning mot den administrativa delen är 

önskvärd för att minska riskerna gällande tekniska problem.  

 

Genomföra en arbetsmiljöundersökning. 

En mer omfattande undersökning med personliga intervjuer är en bra fortsättning på den 

undersökning som genomfördes i denna rapport.  
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Allmänt 
 

Länsservice 
Länsservice är uppdelat i två delar där hjälpmedel och deras inköps/lager utgör 

en del och den andra utgörs av all annan materiell och dess inköp/lager del. 

Hjälpmedelsidan ansvarar för alla hjälpmedel exempelvis elrullstolar, rullstolar, 

sängar med mera och den andra delen tar hand om resterande material som 

handsprit, toalettpapper och de sterila material som går till exempelvis Sunderby 

sjukhus. 

 

Vad är en katastrof? 
En katastrof för länsservice definieras som en störning som gör att de inte kan 

distribuera material till kund på ett tjänligt sätt. Det finns flera olika sorters 

störningar och dessa är indelade i tre kategorier, intern, extern och övrig 

katastrof. Varje störning kan utvecklas till en katastrof men exempelvis blir inte 

ett elavbrott en katastrof om det endast håller i sig en timme under sommaren, 

men om det varade i dagar under vintern skulle det klassas som katastrof. 

  



2 

 

Beredskapsnivåer 
 
Det finns tre stycken beredskapsnivåer, se nedan, som var för sig innehåller 

tillvägagångssätt för berörda personer och verksamheten. Beredskapsläge och 

förhöjt beredskapsläge används endast inför en väntad epidemi, stor olycka eller 

en överhängande risk för hot/terrorism. 

   

Beredskapsläge 

- Katastrofledningsgruppen informeras och förbereder sig. 

- Information till samtlig personal om vad som kan förväntas hända och hur 

läget ser ut. 

Förhöjt beredskapsläge 

- Katastrofledningsgruppen informeras och en av gruppmedlemmarna finns 

alltid på plats vid länsservice. 

- Information till samtlig personal om vad som kan förväntas hända och hur 

läget ser ut. 

- Kontakt med berörda kunder (ex Sunderby sjukhus vid stor olycka) 

upprättas. 

Katastrofläge 

- Katastrofplan för inträffad händelse tas i bruk. 

- Katastrofledningsgruppen skickar ansvar nedåt i kedjan för att skapa mer 

utrymme till ledning/styrning. 
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Prioritering 
 
Prioritering personal 

Det finns en viss prioritering inom Länsservice där personal från lager/inköp för 

hjälpmedel tillförs inköp/lager sjukvårdsmaterial för att klara av eventuell 

störning.  

 

Detta för att om en pensionär eller annan blir av med ett hjälpmedel exempelvis 

en elrullstol gör inte det att personen blir annat än lite besvärad av att inte kunna 

ta sig ut. Medan det kan handla om livshotande situationer om inte Sunderby 

sjukhus får deras sterila material.  

 

Prioritering material 

Första prioritet är alltid att försörja Sunderby- och länets övriga sjukhus med 

material så att de klarar av den vård de har. 
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Katastrofledningsgrupp 

 
Figur 1: Katastrofledningsgruppens sammansättning. 
 

Katastrofledningsgruppen agerar som navet i ett hjul och all information skall gå 

genom dem och de är dem som fattar besluten om hur situationen skall lösas. 

Katastrofledningen samlas beroende på katastrofens art på plats i 

konferensrummet intill matsalen eller i konferensrummet på administrativ 

service och sätter igång arbetet enligt katastrofplanen vid lägen då ordinarie 

verksamhet inte längre kan skötas utan stora störningar.  

 

Som visas i figuren ovan ingår chefen för Länsservice och fem understående 

chefer från olika avdelningar i gruppen, detta för att ansvaret kan delas upp 

mellan de olika avdelningarna likt hur det vardagliga arbetet sker, varpå beslut 

kan tas snabbare än om alla skall vara med och säga sitt i exakt alla frågor. Vid 

snabba katastrofer exempelvis bombhot kan ingående person i 

katastrofledningsgruppen agera ensam utan samråd med andra för att minska 

konsekvenserna av händelsen.  

 

 

 

 

 

 

  

Chef länsservice 

Chef lager 
Chef lager/inköp och 

kundtjänst hjälpmedel 
Chef inköp och 

kundtjänst 
Chef teknik Säkerhetshandläggare 
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Personal 
Vid en situation där personalen har blivit uppringd och bedda att komma in skall 

de: 

- Inställa sig vid ordinarie arbetsplats om inget annat sagts. 

- Vid ankomst anmäla sin närvaro till chefen på plats.  

Larmförfarande 
Beroende på katastrofens karaktär sker larmningen på skilda sätt. Vid 

exempelvis brand, hot eller personskador skall givetvis 112 kontaktas medan vid 

elavbrott måste ledningen informeras och kontakt med elleverantör fastställas. 

Personen som först upptäcker felaktigheten tar eget ansvar och larmar i enlighet 

med förfarandet.  

Vid exempelvis brand under natten kommer SOS alarm att kontakta berörda vid 

Länsservice efter den larmplan de har. 

 
Katastrofplanering 
Viktigt för gruppdynamiken och att den skall fungera är att det finns en på 

förhand utsedd ordförande, vice ordförande samt sekreterare. Planen är 

uppbyggd av mål hellre än specifika uppgifter för respektive medlem inom 

katastrofledningsgruppen. Detta för att underlätta arbetet då viss personal inte 

kan infinna sig eller under exempelvis semestertider.   

 

Alla inom katastrofledningsgruppen måste sätta sig in i planen och hålla sig 

påläst under tiden som går så att planen kan sättas i drift så snabbt och smidigt 

som möjligt.  

 

Det är mycket viktigt att varje år revidera katastrofplanen och uppdatera den 

med nya uppgifter, avtal, personal, telefonlistor mm. Den av 

katastrofledningsgruppen utsedda sekreteraren har ansvaret att följande blir gjort 

minst en gång per år. Information till anställda om ändringar skall göras löpande 

då de bestäms och införs i planen. Alla anställda bör ha läst igenom 

katastrofplanen så att det blir ett så smidigt omställande som möjligt då den 

måste användas.  
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Extern katastrof 
 
Epidemi 
 

Katastrofledningsgruppen: 

- Kontrollera om det finns nog med personal att tillgå för att 

verksamheten skall klara av daglig verksamhet. Om inte se till att ny 

extra personal tas in eller omfördela personal enligt prioritering. 

- Hålla sig uppdaterade med läget från speditörerna vilka sköter 

transporterna till och från länsservice och vid behov ta kontakt med ny 

eller extra speditör. 

- Sköta omplacering av personal så att leveranserna sker som planerat. 

- Upprätta kontakt med kund för att hela tiden kunna bedöma läget och 

beställa in mer material eller omfördela resurser. 

- Om inte nog med material kan frambringas meddela kunder om läget 

och prioritera efter prioriteringslistan i bilaga 4. 

- Personal telefonlista i bilaga 1. 

- Telefonnummer speditörer, bilaga 2. 

- Telefonnummer leveranskunder bilaga 3. 
 

 

Större olycka 
 

Katastrofledningsgruppen: 

- Upprätta kontakt med kund för att hela tiden kunna bedöma läget och 

beställa in mer material eller omfördela resurser. 

- Om inte nog med material kan frambringas meddela kunder om läget 

och prioritera efter prioriteringslistan i bilaga 4. 

- Information till personal att arbete utanför ordinarie arbetstider kan 

komma att bli nödvändigt. 
 

Hot/Terrorism 
 

Katastrofledningsgruppen: 

- Gå in i förhöjt beredskapsläge. 

- Upprätta kontakt med leverantörer om att extra material kan komma 

behövas snabbt. 

- Utöka bufferten under höstperioden. 
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Intern katastrof 
 
Totalskada 
 

- Flytta hela verksamheten till backuplokalerna.  

- Lagerdelen kommer att delas upp ute vid sjukhusen i Kiruna, Kalix, 

Piteå och Gällivare där lokaler finns på plats.  

- Utifrån dessa kommer sedan distribution ut till närliggande vårdcentraler 

skötas.  

- Det upprättas även ett lager i gamla vårdhögskolans gymnastiksal i 

Boden för att sköta försörjningen till Sunderby sjukhus och närliggande 

vårdcentraler.  

 

Chef Länsservice 

- Kontakta övriga inom katastrofledningsgruppen se telefonlista bilaga 1. 

- Be dem sätta igång arbetet med katastrofplanen. 

- Möta upp katastrofledningsgruppen i nya lokalen (konferensrummet 

administrativ service). 

- Kontaktar kunder om läget och ber dem (skickar personal att) 

iordningsställa utrymmen för lagerhantering på plats. 

 

Chef Teknik: 

- Kontakta övrig underställd personal och be dem inställa sig i de nya 

lokalerna på administrativ service. 

- Se till att telefoner samt datorer blir installerade och fungerar i nya 

lokaler. 

 

Chef Administration: 

- Kontakta övrig underställd personal och be dem inställa sig i de nya 

lokalerna på administrativ service. 

- Kontaktar speditörer och ger information om läget och ändringar i 

leveranser. 

- Kom igång med ordinarie verksamhet. 

 

Chef Lager: 

- Kontakta övrig underställd personal och be dem inställa sig i de nya 

lokalerna på gamla vårdhögskolans gymnastiksal. 

- Se till att iordningställningen av lokalerna påbörjas direkt.  
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Lagerlokalerna 
 Ring låssmed och beställ fler nycklar. 

 Sätt personal på att montera ner och rensa ur de nya lokalerna. 

 Köp in, låna, hyr nya truckar till alla nya lokaler. Minst 1 truck på varje 

ställe, hög lyftande truck till Boden. 

 Truckladdning. 

 Köp in, låna nya vagnar att packa varor i. 

 Köp in nya ställage och ställage skydd. 

 Layout inuti nya lagret (se figur 5 för förslag). 

 Nya datorer till lagerlokalerna. 

 Dra fram internet till lagerlokalerna, mobilt internet kan fungera som en 

tillfällig lösning. 

 Köp in medicinskåp/tavlor till de nya arbetsplatserna. 

 Brandsläckare. 

 Ring om nytt avtal med sophämtning. 

 Flytta kartong kompressorn om den klarat sig. 

 Köp in fler containrar. 

 Placera ut sopcontainrar (se bifogad ritning) 

 3st kylar till nya sterila rummet. 

 3st containrar plus källsortering. 
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Personal 
 Ring all personal och be dem inställa sig vid nya lokalerna (se figur 2 för 

översiktskarta) 

 Möt upp personal som inte gick att få tag på vid gamla lokalen. 

 Informera personal om vad som hänt och vad som kommer hända. 

 Arbeta fram ett nytt arbetsschema för lagerpersonal, ta i beaktning vilka 

som är mest lämpade att jobba i ex Gällivare. 

 Ring om lämpligt boende för de som kommer behöva jobba i Gällivare, 

Kiruna, Kalix 
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Administration 
 Räkna igenom så att det finns nog med datorer och telefoner, beställ fler. 

 Uppdatera befintliga datorer och telefoner. 

 Ordna kontoren så att all personal får så bra plats som möjligt. (se figur 3-

4 för vilka lokaler som finns tillgängliga) 

 Skaffa fram extra nycklar till lokalen. 

 Programmera kortnycklarna så att personalen kommer in i nya lokalerna. 

 Kontakta kunder och meddela att en olycka hänt och att leveranser 

kommer vara försenade. (Se kundlista) 

 Kontakta bussgods och tala om hur läget ligger till och hur det skall 

arbetas hädanefter. 

 Kontakta leverantörer om hur lastbilarna skall lastas och vars varorna 

skall levereras. (Se leverantörslista) 
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Figur 2: Översiktskarta placering backup lokalerna. 
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Figur 3: Tilldelade rum att använda i backuplokalerna plan 2.  
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Figur 4: Tilldelade rum att använda i backuplokalerna plan 4.  
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Figur 5: Layout förslag lagerlokal.  
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Inbrott skadegörelse 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakta polisen och se till att brottsplatsen inte fördärvas. 

- Jobba runt ”området” om det går. 

- Information till de anställda om vad som skall göras för att säkerställa 

normal arbetssituation. 

- Kontakta kunder om visst material inte kan levereras enligt normala 

rutiner. 
 

 

Vattenskada 
Katastrofledningsgruppen: 

- Går det att jobba i lokalerna utan risk för ohälsa? Gammal/Ny skada? 

- Kontakta vattenleverantören/lokalägaren och beskriv situationen och 

skadan så att de snabbt kan jobba fram en snabb lösning. 

- Kontakta försäkringsbolag och be dem snabbt jobba fram en lösning. 

- Behövs det omlokaliseras? 
 

 

Brand och rökskador 
Katastrofledningsgruppen: 

- Går det att jobba i lokalerna utan risk för ohälsa? 

- Kontakta försäkringsbolag och be dem snabbt jobba fram en lösning. 

- Behöver vi omlokalisera?  
 

 

Hälsorisker 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakta facket och beskriv situationen. 

- Går det att arbeta vidare? 
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Elavbrott 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakt med elleverantör fastställs. 

- Är det inte något från deras sida? 

- Kontakta kommun om närliggande grävarbeten. Vet dem något? 

- Skall vi använda oss av elverk?  

- Vinter eller sommar? klarar vi oss någon dag? 

- Annars vidta åtgärder för att flytta verksamheten om det verkar 

långvarigt. 
 

 

Vattenavbrott 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakt med vattenleverantör fastställs. 

- Är det inte något från deras sida? 

- Kontakta kommun om närliggande grävarbeten. Vet dem något? 

- Hur långt blir avbrottet? 

- Skall vi koppla in egen vattentank?  

- Annars vidta åtgärder för att flytta verksamheten om det verkar 

långvarigt 
 

 

Datasystem/Telefoni 
Data och telefonin går genom samma fiberkabel och grävs den av eller liknande 

försvinner både data och telefoni. 
 

Katastrofledningsgruppen: 

- Har det drabbat hela landstinget eller är det bara Länsservice? 

- Kontakta tekniker för felsökning. 

- Flytta administrativa sidan till de nya lokalerna och skapa trådlös 

förbindelse med lagret. 
 

 

Värme, ventilation och sanitet 
Katastrofledningsgruppen: 

- Har det drabbat hela kvarteret? 

- Portabla toaletter. 

- Kontakta tekniker för felsökning. 
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Maskiner och utrustning 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakta tekniker för felsökning. 

- Kontakta tillverkaren/säljaren om felet inte hittas, kanske haft liknande 

situationer. 

- Behövs det ett ersättningsfordon? Köpa nytt, hyra in eller kanske låna. 

- Gå över till att jobba skift eller längre dagar om inte nog med truckar 

finns till handa.  
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Övrig katastrof 
 
Akuta transporter 
Katastrofledningen: 

- Taxi, egen lastbil eller ringa in speditören. 
 

 

Personalbrist 
Katastrofledningen: 

- Kontakta sommarvikarier/arbetsförmedlingen eller andra 

uthyrningsfirmor ex vis Student Consulting för att försöka få in vikarier. 

- Om distribuera personal för att klara av de viktigaste uppgifterna tills 

krisen löst sig. 

- Kontakta kunder och upplys dem om situationen. 

 
 

Transportproblem 
Katastrofledningsgruppen: 

- Upprätta kontakt med transportfirman. 

- Kontakta andra firmor om inte leveranserna kan säkerställas. 

- Går det att frakta varorna med annat än lastbil? Om ex broarna över älven 

är obrukbara. 

 
 

Utrymning 
Katastrofledningsgruppen: 

- Meddela om utrymning genom att sätta igång brandlarmet. 

- Inräkning av personal vid uppsamlingsplats efter personallista. 

- Meddela personal om varför lokalerna utrymts. 

- Ta reda på varför brandlarmet gick om orsak är otydlig. 
 

 

Skadad personal 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakta anhöriga och berätta vad som hänt och vars personen i fråga 

förs. 

- Gå ut med information till personal om vad som hänt. 

- Var bered på att ta in eller ge råd om vart man finner professionell hjälp 

för att bistå både personalen och de anhöriga. 

- Ta in extra personal 
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Brott 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakta facket och beskriv situationen. 

- Agera i enlighet med gällande bestämelser. 

- Anmälan av händelsen till polisen. 
 

Våld och hot 
Katastrofledningsgruppen: 

- Kontakta facket och beskriv situationen. 

- Se över situationen och hör alla parter för att kunna skapa en så korrekt 

bild som möjligt. 

- Anmälan till polis om situationen inte kan lösas internt eller om 

händelsen bedöms så pass allvarlig. 

- Se över de alternativ som finns att situationen kan lösas utan att avskeda 

någon/alla personer i fråga. Ex omplacering. 
 

Akut sjukdom 
Katastrofledningsgruppen: 

- Gå ut med information till personal om vad som hänt och hur läget ser ut. 

- Var bered på att ta in eller ge råd om vart man finner professionell hjälp 

för att bistå både personalen och de anhöriga. 

- Ta in extra personal 

Dödsfall 
Katastrofledningsgruppen: 

- Det blir polisen ansvar att kontaktar anhöriga och berätta vad som hänt 

och vars personen i fråga förs. 

- Gå ut med information till personal om vad som hänt. 

- Vara förberedda på att ta in eller ge råd om vart man finner professionell 

hjälp för att bistå både personalen och de anhöriga. 

- Starta en Krisgrupp som kan erbjuda stöd inom företaget 

- Viktigt att ge personal den tid och de stöd de behöver vid denna 

situation. 
 



20 

 

Personalåtaganden 

Brand 
Vid brand är det viktigt att handla rätt 

 

1. Rädda 

Det viktigaste är att du sätter dig själv och andra i säkerhet 

 

2. Larma 

Ring 112, tala om vad som hänt vart du är och vem du är. 

 

3. Släck 

Försök sedan utan att utsätta dig eller andra för fara att släcka branden. 

 

4. Informera räddningstjänsten om läget då de anländer till platsen. 

 

Personskada 
L Livsfarligt läge. Kontrollera om platsen/omgivning utgör något hot 

mot dig eller den/de skadade. 

A Airways and cervical control (Kolla om luftvägarna fria och fixera 

halsryggen) 

B Breathing (Andning) 

C Cirkulation (Stoppa blödning) 

D Disability (Är personen vid medvetande, kan han röra händer fötter, 

har han känsel?) 

E Expose and protect from the environment (Skydda mot omgivningen 

ex, markkyla)  
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Driftstörning 
 
Driftstörning är sådant som får arbetet att antingen stanna helt eller fortgå med 

begränsad hastighet. Det kan vara flera olika orsaker där agerandet från 

personalens sida är mycket likt varandra. 

 
Vattenläckage 
Vid eventuellt vattenläckage är det viktigt att så snabbt som möjligt förhindra 

skador och vidare läckage. 

 

1. Försök stänga av ventil/kran så att vattenflödet stoppas. 

 

2. Kontakta ledningen om situationen. 

 

3. Hindra vattenspridning. 

 

Elavbrott 
1. Kontakta ledningen. 

 

2. Hela byggnaden eller bara lokalt? 
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Telefonlista personal 
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Leverantörer 
 

 

  



24 

 

Kunder 
 

 

 

 

 

 

  



25 

 

 

 

  

Katastrof 
Flödesschema 

Sunderby sjukhus 

Extern katastrof 

Brandlarm 

Intern katastrof 
SOS alarm 112 

Länsservice 
Sammankallar 

katastrofledningsgruppen vid larm 

Katastrofledningsgruppen 
Delar upp ansvaret mellan alla 

medlemmar enligt katastrofplanen 

Stor olycka 

Epidemi 

Hot/Terror 

Utrymning 

Skadad 

personal 

Brott 

Dödsfall 

Totalskada 

Brand/rök 

skador 

Vattenskada 

Våld och hot 

Inbrott 

skadegörelse 

Akut sjukdom 

Hälsorisker 

El/vatten 

avbrott 

Data/telefoni 

avbrott 
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Bilaga B 

 

 

 

 

 



 

 
 

Skadehändelse Möjliga orsaker Konsekvenser Riskvärdering 

S K (A, anställd 

F, företag) 

1. Kollision med 

ställage 

Okoncentration pga. - Prat i mobiltelefon 

                                   - Musik lyssning 

                                   - Sol i ögonen 

 

Dåligt utbildad 

Fel pedal 

Lätta till grova personskador 

Skadat material 

Platsbrist pga. förlorat ställage 

Sjukskrivning 

3                         A: 3 

F: 1 

2. Kroppsdel i kläm vid 

truckkörning 

Dåligt utbildad 

Fel position 

 

Krosskador 

Sjukskrivning 

3 A: 3 

F: 3 

3. Lasten välter över 

föraren 

För högt lyft last vid passage 

För hög last vid passage 

Dåligt packad last vid lyft ner från ställage 

Riktningsändring vid högt lyft 

 

Personskador 

Förlust av material 

Sjukskrivning 

2 A: 2 

F: 1 

4. Trucken välter Snedlyft 

Hög tyngdpunkt pga. last och hög hastighet i kurva 

Kör av lastkajen 

 

Personskador i form av frakturer 

och/eller krosskador 

Materialskador 

Sjukskrivning 

1 A: 3 

F: 1 

5. Kontakt med 

batterisyra 

Arbetar runt batteriet utan handskar Frätskador 

Sjukskrivning 

1 A: 2 

F: 1 

6. Elchock vid laddning Överslag El brännskador 

Hjärtfel 

Sjukskrivning 

1 A: 4 

F: 1 

7. Förslitningsskada i 

nacken 

Dåligt inställd förarposition 

Otymplig last vilket medför konstig körställning 

Långtids sjukskrivning 2 A: 3 

F: 3 

8. Tappar last Kraftig inbromsning 

Kraftig kurvtagning 

Dåligt lastat/säkrat 

Väjer för annan person/truck 

Material förstörelse 

Försening i leverans 

3 A: 1 

F: 2 
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9. Kollision med annan 

truck 

Okoncentration pga: - Prat i mobiltelefon 

                                   - Musik lyssning 

                                   - Sol i ögonen 

 

Dåligt utbildad 

Fel pedal 

 

Förstörelse av material 

Personskador 

 

2 A: 2 

F: 2 

10. Kollision mellan 

truck och person 

Okoncentration pga: - Prat i mobiltelefon 

                                   - Musik lyssning 

                                   - Sol i ögonen 

 

Dåligt utbildad 

Fel pedal 

Personskador 

Sjukskrivning 

 

2 A: 3 

F: 1 

11. Faller ner från truck Använder trucken som en hissanordning 

Felaktiga säkerhetsåtgärder vidtagna vid påsättning 

av lyftkorg 

 

 1 A: 3 

F: 1 

12. Svetsloppa sätter eld 

på intilliggande 

brännbart material 

Dåligt städat kring arbetsplatsen 

Felinställd svets 

Fel arbetsställe 

 

Rökskador 

Brännskador 

 

2 A: 2 

F: 3 

13. Svetsning utan 

skyddsutrustning 

Lathet (jag skall bara) 

Arbetskultur 

Brännskador 4 A: 1 

F: 1 

14. Upprepade sneda lyft 

av tyngre objekt 

Dåligt utbildad 

För stor arbetsbörda 

Stressigt 

Utslitningsskador 

Långtids sjukskrivning 

2 A: 3 

F: 3 

15. Fallolycka Halkigt underlag (ex nybonat golv, is mm) 

Trasigt räcke 

Skräp på golvet 

Trappor 

Stegar 

Varierande personskador 

 

4 A: 3 

F: 2 

16. För stor arbetsbörda Dålig planering av arbetet Stressrelaterade sjukdomar (utbränd) 3 A: 4 
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Arbetskamrater sjuka Långtids sjukskrivning F: 4 

17. Oupptäckt brand Trasigt brandlarm 

Dålig täckning av brandlarmet 

Sanering av lokalerna vilket ger: 

- Tidsförlust 

- Materialförlust 

Totalförstörelse 

2 A: 2 

F: 5 

18. Antändning av 

utspilld brandfarlig 

vätska 

Statisk elektricitet 

Gnista från truckbatteri 

Aska från cigarett 

Elektriska apparater (ipod, mobiltelefon) 

Totalförstörelse av lokal pga branden 

 

3 A: 2 

F: 5 

19. Explosion av 

gasflaska 

Brand i verkstaden Totalförstörelse av lokalen pga 

brandkåren ej går in när en gasflaska är 

inom brandområdet. 

2 A: 2 

F: 5 

20. Brand i dator Kortslutning som sätter dammet i brand Komplikationer i arbetssätt tills datorn 

byts ut 

1 A: 1 

F: 2 

21. Elbrand Kortslutning i elkabel, sprids snabbare pga damm 

och smuts. 

Varierande förlust av systemkontroll 1 A: 1 

F: 3 

22. Brand i container Anlagd brand Totalförstörelse 2 A: 1 

F: 2 

23. Skadegörelse Dålig kontroll vid ingång i byggnaden Varierande skador eller stöld 3 A: 2 

F: 3 

24. Brand i material i 

ställage 

För nära lysrör, går sönder Materialförluster  1 A: 1 

F: 3 

25. Taket rasar in För stor snömängd (eftersatt skottning av taket) Långt avbrott, tidsförslust, försenade 

leveranser 

2 A: 3 

F: 4 

26. Brand i lastbil vid 

lastkaj 

Rökning 

Elfel 

Skador på lastbilen 

Rökskador, personskador 2 A: 2 

F: 3 

27. Flyger av trucken Hydrauliken går sönder vilket gör att gafflarna 

faller till marken 

Personskador 1 A: 2 

F: 1 

 

 



 

 
 

 
 
 
Bilaga C 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


