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Förord 
Under hösten 2005 utförde jag mitt examensarbete som handlar om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen. Jag har haft hjälp av följande personer: 

Kjell Forss, Administrativa sektionen, som bland annat är ansvarig för att samordna regionens 
arbetsmiljöarbete. Kjell har fungerat som min handledare vid Norra Banregionen under perioden av 
mitt examensarbete. 

Bo Johansson, Institutionen för Arbetsvetenskap, som varit min handledare vid Luleå Tekniska 
Universitet. 

Lars-Olof Nygård, kundansvarig vid Previa företagshälsovård. 

Chefer och arbetstagare vid Norra Banregionen, som bidragit med sina åsikter och sin kunskap under 
intervjuerna. 

 

 

 

 

 

---------------------------------------- 
Stina Olsson 
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Sammanfattning 
Norra Banregionen är en av fem banregioner inom Banverket i Sverige. Regionen stäcker sig från 
Riksgränsen i norr till Långsele i söder. Som beställare av underhålls- och investeringsarbeten 
ansvarar Norra Banregionen för att utveckla och underhålla järnvägen inom regionen. Norra 
Banregionen ska verka för att marknadsföra järnvägsalternativ för att tillgodose de transportbehov som 
finns inom regionen. Även om persontrafiken utgör en viktig del av transporterna i regionen, är det 
transporterna av malm samt stål-, skogs- och trävaror som utgör majoriteten.  

Syftet med exmensarbetet var att kartlägga och analysera arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen. 
Vid behov skulle rekommendationer ges på hur regionen kunde förbättra tillämpningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Målet var att jämföra den verkliga bilden vid Norra Banregionen med 
den ideala bilden av systematiskt arbetsmiljöarbete. Det vill säga hur arbetet utfördes i praktiken, för 
att se om det fanns förbättringsområden i tillämpningen av arbetsmiljöarbetet. Fokus i examensarbetet 
var Norra Banregionens arbetsmiljöarbete med de egna arbetstagarna. Några djupare studier i hur 
arbetsmiljöarbetet fungerade med entreprenörer gjordes inte i detta arbete.  

Studien bestod dels av genomförandet av en litteraturstudie i ämnet arbetsmiljö i allmänhet och 
arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen i synnerhet. Dels genomfördes också 17 kvalitativa 
intervjuer med chefer och arbetstagare vid Norra Banregionen samt med en kundansvarig vid Previa 
företagshälsovård. Jag använde mig av en halvstrukturerad intervjumetod med öppna frågor som ändå 
var fokuserade kring speciella områden i arbetsmiljöarbetet. Frågorna hade formulerats vid tidigare 
tillfälle och fungerade som mall i de olika intervjuerna. Vid behov ställdes följdfrågor. 

I intervjuerna framgick att respondenterna överlag var nöjda med hur arbetsmiljöarbetet sköttes vid 
regionen. Det uppfattades att både tid och pengar avsattes till arbetsmiljöändamål och en 
friskvårdsgrupp arrangerade aktiviteter för att främja arbetsmiljön. Det uppdagades dock att 
arbetstagarrespondenterna ansåg att regionen lade mer fokus på den fysiska och ergonomiska 
arbetsmiljön än på den psykosociala. Previas företagshälsovård deltog bland annat i utformningen av 
den fysiska arbetsplatsen och höj- och sänkbara möbler fanns att tillgå. Det praktiska 
arbetsmiljöarbetet skedde främst vid arbetsplatsträffarna där arbetsmiljö var en stående punkt. 
Arbetstagarna hade då möjlighet att komma med idéer och synpunkter gällande arbetsmiljön. Vid 
regionen genomfördes, förutom den centrala medarbetarenkäten, även andra mätningar av personalens 
välmående i samarbete med Previa. Arbetstagarrespondenterna påpekade dock att få ändringar märktes 
efter att enkäter och dylikt hade genomförts. Arbetstagargruppen framförde också vissa klagomål på 
ledarskapet i regionen och ville se förändringar.  

Utifrån studierna och intervjuerna framgick det att Norra Banregionen hade ett välorganiserat och 
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Regionen följde de lagar och förordningar som var 
fastställda i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets förordning AFS 2001:1 Systematiskt 
Arbetsmiljöarbete. Det innebar bland annat att regionen hade en arbetsmiljöpolicy och handlingsplaner 
för arbetsmiljöarbetet. Regionen hade även fasta rutiner för riskbedömning, uppgiftsfördelning och 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet samt för dokumentation av arbetsmiljöarbetet.  

Förbättringsåtgärder som föreslogs gällde bland annat en omorganisering av arbetsplatsträffarna för ett 
mer gynnsamt klimat för diskussion av problem av psykosocial karaktär. Jag föreslog också att fler 
skyddsombud skulle etableras i organisationen samt att samverkansgruppen skulle träffas oftare då den 
representerade arbetstagarnas röster. Regionen rekommenderas även att se över ledarskapet i regionen, 
den problematiska lokalsituationen samt utarbetningen av en regionspecifik arbetsmiljöpolicy.
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Summary 
Norra Banregionen is one of five regions in Banverket of Sweden that works with the railroadtracks. 
Norra Banregionen reaches from Riksgränsen in the North of Sweden to Långsele in the South. As 
orderers of maintenance- and investmentwork Norra Banregionen is responsible for developing and 
maintaining the railroad in the region. Norra Banregionen is to market railroad alternatives in order to 
provide for the transportation needs in the region. Transportation of people is an important part of the 
transportation in the region. However,  it is the transportation of ore, steel and wood that constitute the 
majority.  

The purpuse of this study was to survey and analyze the management of the work environment at 
Norra Banregionen. If needed recommendations would be given on how the company could improve 
the systematic management of the work environment. The goal of the study was to compare the ideal 
image of a functioning work environment with how Norra Banregionen managed the company´s work 
environment systematically in actuallity, videlicet how the work was conducted in reality to see if 
there were improvement areas in the application of the management. The focus of the study was on 
how the work environment was managed for the employees of Norra Banregionen. Little emphasis 
was put on how the work environment was managed for the contractors. 

Part of the study was to research litterature and Internet sources in the area of work environment in 
general and the systematic management of work environment at Norra Banregionen in particular. 
Another part was to conduct 17 qualitative interviews with directors and employees at Norra 
Banregionen and with an employee at Previa, company occupational health services. I used a 
halfstructured interviewmethod with openended questions that were focused around the area of work 
environment management. The questions had been formulated at a previous occation and were used as 
a guide during the interviews. When needed additional questions were added.  

In the interviews it was made clear that the respondents were satisfied with the overall management of 
the work environment. It was understood that both time and money was set aside for the purpose of 
work environment and a specific workinggroup was arranging aktivities in order to promote a good 
work environment. However, the employees interviewed claimed that Norra Banregionen focused 
more on the physical and ergonomic work environment than on the psychosocial work environment. 
Previa participated in designing the physical workplace and adjustable furniture were available. The 
practical management of the work environment was conducted at workplace meetings where work 
environment was a permanent item in the agenda. During these meetings the employees had 
opportunity to come with ideas and voice their opinions regarding the work environment. Besides 
from the national worker´s questionnaire Norra Banregionen also conducted other surveys with the 
workers in cooporation with Previa. The interviewed workers pointed out that not many changes were 
noticeable after the surveys had been conducted. The workers also voiced complaints regarding the 
leadership in the organisation and asked for a change. 

On the basis of the study and the interviews it was clear that Norra Banregionen systematically 
manages a well organized and functioning work environment. The company followed the laws and 
regulations established in the Swedish Working Environment Act and the regulation AFS 2001:1 
Systematic Work Environment Management set by the Swedish Work Environment Authority. This 
included having an work environment policy and establishing plans of action regarding the 
management of the work environment. Norra Banregionen also had set routines regarding the 
assessment of risks, task distribution, follow up and documentation of the management of the work 
environment. 

Suggested improvments regarded, among other things, the reorganisation of the workplace meetings 
so that a more favourable climate for discussing psychosocial problems was achieved. It was also 
suggested that more safety officers was to be established in the organisation and that the 
cooporationgroup was to meet more often since it represented the voice of the employees.  
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1. Bakgrund 
Studierna vid magisterprogrammet arbetsmiljöledning har lärt mig att arbetsmiljöns helhet, fysisk 
såväl som psykosocial, är viktig för att kunna utveckla en hälsosammare arbetsmiljö på individnivå. 
Ett väl fungerande systematiska arbetsmiljöarbete lägger grunden för att en bra psykisk och fysisk 
arbetsmiljö ska kunna uppnås på en arbetsplats. Detta är anledningen till att jag i examensarbetet 
fokuserar dels på vad arbetsmiljö är för något men också på hur man kan arbeta systematiskt med den 
på arbetsplatsen.  I redovisningen framgår också hur jag har uppfattat att arbetsmiljöarbetet genomförs 
i praktiken vid Norra Banregionen. Examensarbetet är den avslutande delen i magisterbredd-
programmet i arbetsmiljöledning vid Luleå Tekniska Universitet.  

Att jag valde att utföra mitt examensarbete vid Norra Banregionen har flera orsaker. Dels är företaget 
en del i ett större nationellt företag, Banverket, som har tusentals anställda. Detta gör det möjligt för 
mig att studera hur man arbetar med arbetsmiljö i storskalig organisation samt hur detta arbete 
påverkar och når ut i en specifik del av Banverket, nämligen Norra Banregionen. Norra Banregionen 
är en verksamhet vars arbetsmiljöarbete påverkas av både den egna organisationen men även av de 
andra delarna av Banverket.  

En annan orsak till att jag valde Norra Banregionen var att Banverket och Norra Banregionen har ett 
rykte om sig att vara en bra arbetsgivare och god arbetsplats. Detta ger mig möjlighet att ta lärdom av 
en välorganiserad verksamhet, samtidigt som jag kan utnyttja det unika tillfället att gå in och studera 
detaljer inom arbetsmiljöledningsområdet och se om jag har kunskapen och förmågan att upptäcka 
verksamheter som kan förbättras.  

Banverkets mål är att vara den goda arbetsplatsen vilket innebär att arbetsmiljön ska var säker, främja 
utveckling, vara stimulerande och vara anpassningsbar för att passa behoven hos arbetstagarna såväl 
som hos organisationen (Banverket, 2005 p). Norra Banregionen utvecklade 2005 ett program för 
arbetsmiljön inom regionen och där framgick att följande målområden skulle eftersträvas. Ett 
ledningssystem för arbetsmiljön vilket ska vara certifierbart inom år 2006 enligt OHSAS 18001 
fastställda normer ska införas. Norra Banregionen strävar också efter att fortsätta ta fram riskanalyser 
för arbetsmiljöfaktorer för att förebygga ohälsa och olycksfall.  Norra Banregionen vill även öka 
samarbetet i arbetsmiljöfrågor mellan regionens enheter genom att införa ämnes- och teknikgrupper. 
Projektet ”tidig rehabilitering” och andra hälsofrämjande åtgärder ska vidareutvecklas för att förbättra 
hälsan hos arbetstagarna. Genom utvecklandet av kvalitén på chef och medarbetarsamtal ska 
personliga utvecklingsplaner kunna sammanställas utifrån verksamhetens mål (Banverket, 2005 q).   

2. Syfte och mål 
Syftet med exmensarbetet är att kartlägga och analysera arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen 
samt undersöka hur arbetsmiljöarbetet når ut i de olika anställningsnivåerna i organisationen. Vid 
behov kommer rekommendationer att ges på hur man kan förbättra tillämpningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet vid företaget. Målet är att jämföra den verkliga bilden vid Norra Banregionen, det 
vill säga hur arbetet utförs i praktiken, med den ideala bilden av systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
se om det finns förbättringsområden i tillämpningen av arbetsmiljöarbetet.  
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3. Avgränsningar 
Fokus i detta examensarbete är Norra Banregionens arbetsmiljöarbete med de egna anställda. Några 
djupare studier i hur arbetsmiljöarbetet fungerar med entreprenörer har inte gjorts i detta arbete. 
Anledningen till detta är att studien då skulle bli för omfattande för ett examensarbete på 15 poäng. Då 
regionen är geografiskt omfattande har jag utfört alla undersökningar och intervjuer från kontoret i 
Luleå.  Information har därför införskaffats både genom personliga kontakter, via Internet och vid 
behov via telefon.  

För att få en övergripande bild av området arbetsmiljö kommer bland annat den fysiska, ergonomiska 
och den psykosociala arbetsmiljön att behandlas i examensarbetets teoridel. Jag väljer att i teorin 
endast hantera de delar av den fysikaliska arbetsmiljön som kan vara av intresse för arbetet vid Norra 
Banregionen, närmare bestämt utformning av lokaler, klimat, buller, belysning och strålning. Jag 
behandlar endast ytligt frågor gällande hantering av kemikalier då detta inte är relevant i 
arbetsmiljöarbetet med den egna personalen.  

Examensarbetet innefattar källor som är tryckta senast 1996, med undantag för två förordningar från 
Arbetarskyddsstyrelsen gällande kränkande särbehandling i arbetslivet och buller från 1993 respektive 
1992, samt litteratur gällande arbetsplatsträffar från 1993. Anledningen till att de flesta källorna inte är 
äldre än 10 år är att det händer mycket inom ämnet arbetsmiljö i dagsläget och källor äldre än så kan 
vara missvisande för dagsläget inom området. Förutom det tryckta materialet kommer också 
information inhämtas från Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Statens strålskyddsinstituts 
Internetsidor då dessa tillför expertis inom respektive område.  

Källor som hanterar information om Norra Banregionen är inhämtade via personlig kontakt med 
personer på kontoret i Luleå eller via Internet och Norra Banregionens intranät ”Knuten”. De flesta 
källorna finns att tillgå både i tryckt format och via Internet. Då ”Knuten” är ett intranät finns källorna 
inte tillgängliga via Internet för de som inte är anställda vid Banverket. I referenslistan framgår därför 
både webbadress och namn på tryckt källa så att informationen kan inhämtas på båda vis.  

4. Verksamhetsbeskrivning  
4.1 Banverket 

År 2004 hade Banverket totalt 6535 anställda, varav 18 procent var kvinnor (Banverket, 2005 o) 
Banverket är den ansvarande myndigheten för Sveriges järnvägar. Ansvaret gäller hela 
järnvägssektorn, såväl som för tunnelbana och spårvägar. Banverket jobbar med utvecklandet av 
banor, fordon, trafik, organisation samt transportförmågan. Banverket består av tre grenar. Första 
grenen rör sektorsuppgifterna gällande utvecklingen av järnvägssektorn. Andra grenen rör förvaltning 
och banhållning. Denna gren ansvara för att planera och upphandla drift och underhåll, samt att se till 
att järnvägsanläggningarna är underhållna. Upphandling kan göras från de interna producerande 
enheterna eller från externa konsulter och entreprenörer. Förvaltande uppgifter inom denna gren har 
huvudkontoret, de fem banregionerna samt Banverket Trafik. Den tredje grenen inom Banverket rör 
produktion. Till denna gren hör de producerande enheterna inom Banverket: Banverket Produktion, 
Banverket Projektering, Banverket Industridivisionen, Banverket Materialservice, Banverket Banskola 
och Banverket Data. Förutom att tillhandahålla produktion kan dessa enheter också vid behov 
tillhandahålla olika tjänster inom järnvägsområdet (En kort presentation av Banverket, 2003).  
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I figur 1 nedan ses en översikt av Banverkets organisation. 
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Internrevision 

Generaldirektör 

Huvudkontoret 

Banverket Trafik Banverket Produktion 

Banverket Projektering 

Banverket Industridivisionen 

Banverket Telenät  

Banverket Banskola 

Banverket Materialservice 

Norra banregionen 

Mellersta banregionen 

Östra banregionen 

Västra banregionen 

Södra banregionen Banverket IT 

Styrelse 

Figur 1. Översikt av Banverkets organisation                                                                           
(Banverket, 2005 m) 

Administrativt tillhör även myndigheterna Tågtrafikledning, som kontrollerar spåreffektiviteten, och 
Järnvägsinspektionen, vilka sköter de övervakande funktionerna av spåren, Banverket. Banverket 
finansieras med statliga anslag och verksamheten vid Banverket styrs av Riksdagens transportpolitiska 
mål. Det övergripande målet är att transportförsörjningen i Sverige, både person- och godstransporter, 
ska vara samhällsekonomiskt effektiv samt vara hållbar på lång sikt. För att uppnå det övergripande 
målet har sex delmål utformats. 

1. Ett tillgängligt transportsystem: grundläggande transportbehov ska uppfyllas. 

2. En hög transportkvalitet: spår ska förbättras samt att punktlighet ska råda. 

3. En säker trafik: målet är nollvision vilket innebär att inga trafikolyckor ska vara orsaken till att 
dödsfall eller allvariga skador inträffar.  

4. En god miljö: arbete pågår för att frambringa en miljöanpassad järnväg genom införande av ett 
miljöledningssystem.  

 
 

 



5. En positiv regional utveckling: målet är att minska skillnader i möjlighet för transport runtom i 
Sverige.  

6. Ett jämställt transportsystem: män och kvinnors transportbehov ska tillgodoses likvärdigt (En 
kort presentation av Banverket, 2003). 

4.2 Norra Banregionen 

Norra Banregionen (BRN) hade den 31 juli 2005 153 anställda, varav 105 var män och 48 var kvinnor. 
Medelåldern vid regionen var 44 år (Banverket, 2005 n). Under år 2004 redovisades en total 
sjukfrånvaro på 4.5 procent i snitt per månad, varav 3.4 procent var långtidssjukskrivningar, det vill 
säga sjukskrivningar från dag 15 och uppåt. Fram till den 31 augusti 2005 har den totala sjukfrånvaron 
vid Norra Banregionen varit 4.8 procent i snitt per månad, varav 3.2 procent var 
långtidssjukskrivningar. Målet för 2005 är att inte överstiga 4 procents sjukfrånvaro i snitt per månad 
(Personlig kommunikation, Lena Gustafsson, 2005-10-30).  

Norra Banregionen är en av fem banregioner inom Banverket i Sverige. Regionen stäcker sig från 
Riksgränsen i norr till Långsele i söder. Som beställare av underhålls- och investeringsarbeten 
ansvarar BRN för att utveckla och underhålla järnvägen inom regionen. Norra Banregionen ska verka 
för att marknadsföra järnvägsalternativ för att tillgodose de transportbehov som finns inom regionen. 
Även om persontrafiken utgör en viktig del av transporterna i regionen utgör transportern av malm 
samt stål-, skogs- och trävaror majoriteten av transporten. Norra Banregionen arbetar med fyra 
huvudprocesser för att uppfylla behoven fastställda av externa kunder och beställare. Dessa är 
huvudprocesserna:  

1. Främja och marknadsföra järnvägen. 

2. Utforma transportlösningar. 

3. Planera och optimera trafik. 

4. Utveckla och underhålla anläggningen (Banverket, 2005 k, s. 12) 

Norra Banregionens arbete är processorienterat, vilket innebär att arbetet i de sex sektionerna som 
ingår i verksamheten ska omfatta hela processer eller delprocesser så långt som möjligt. Sektionerna 
ansvarar för hur utformningen av arbetet sker så att slutresultatet uppfyller de krav som kunderna ställt 
upp. De sex sektionerna är Sektion Verksamhetsstyrning, Sektion Marknad, Sektion Underhåll, 
Sektion Investering, Sektion Teknik samt Sektion Administration. Samtliga sektionerna finns 
representerade i Luleå (Banverket, 2005 k).   

• Verksamhetsstyrningssektionen 

Verksamhetsstyrningssektionen stöder regionledningen så att verksamheten kan utformas så effektivt 
som möjligt gällande kostnader och resurser. Sektionen har ansvar för budget och uppföljningsarbete 
därtill, för långsiktsplanering samt för den 1-3 år långa verksamhetsplaneringen. Kvalitet och 
verksamhetsutveckling samt ekonomisk redovisning ingår även i sektionens uppgifter. (Banverket, 
2005 x) 

• Marknadssektionen 

Marknadssektionen ska bevaka tågtrafikmarknaden och vid behov sätta upp samarbete med andra 
transportmedel. Sektionen ansvarar även till viss del för myndighets- och sektorsuppgifter som 
regionen har, till exempel avveckling av bana. Brister i spåranläggning ska undersökas av 
marknadssektionen. Även utförandet av idéstudier samt förstudier och analyser av till exempel 
järnvägsutredningar, kapacitet och samhällsekonomiska kalkyler ingår i sektionens arbetsuppgifter. 
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Detta arbete sker i samarbete med bland annat Länsstyrelse och kommuner. För att utveckla 
transportmöjligheter som både är effektiva och miljövänliga samarbetar marknadssektionen också med 
näringslivet och den offentliga sektorn. Detta samarbete stärker även sektorns roll i samhället 
Tillsammans med Banverket Trafik ansvarar sektionen även för utveckling av produkter och tjänster. 
Marknadsföring av Norra Banregionen och dess tjänster samt kundvård är ytterligare arbetsuppgifter. 
Marknadssektionen ansvarar även för tecknandet av trafikeringsavtal och avsiktsförklaringar 
(Banverket, 2005 k & i).  

• Underhållssektionen 

Underhållssektionen ska genom kontakter med bland annat markägare, lokala myndigheter och 
kommuner ansvara för underhåll och utveckling av järnvägen i regionen. Det är sektionens ansvar att 
spåranläggningar är säkra för användning, för miljön samt uppfyller fastställda krav på effektivitet. 
Detta innebär att man måste utreda de banhållningsbehov som existerar. Sektionen ansvarar även för 
kontroll och bedömningar av tillstånd samt ansvarar för förebyggande och avhjälpande underhåll på 
banorna. Underhållssektionen styr även upphandling och övervakning av entreprenader för 
underhållsarbete. Även kris- och beredskapsplanering utförs av sektionen (Banverket, 2005 k & w). 

• Investeringssektionen 

Investeringssektionen ansvarar för investeringsprojekt inom regionen. Sektionen ansvarar för att 
planera projektet, utföra projektet och överlämnar projektet vid anläggningens färdigställande 
(Banverket, 2005 g). 

• Tekniksektionen 

Tekniksektionen ansvarar för att resurser finns att tillgå gällande tekniska frågor. Sektionen utför 
tekniska utredningar, granskar handlingar gällande teknik samt utför projekt inom forskning, 
utveckling och demonstration. Sektionen utgör en stödprocess inom regionen (Banverket, 2005 v). 

• Administrativa sektionen 

Administrativa sektionen tillhandahåller specialkompetens för regionen inom områden så som 
personal frågor, IT, information, kontorsadministration, upphandling samt arkivering. Sektionen 
erbjuder även assistans till övriga verksamhetsområden i regionen i form av enskilda uppdrag 
(Banverket, 2005 a). Den administrativa sektionen står även som ansvarig för organiseringen av 
regionens arbetsmiljöarbete (Personlig kommunikation, Respondent B, 2005-10-20). 
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5. Metod och genomförande 
Examensarbetet genomfördes bland annat genom en litteraturstudie inom området arbetsmiljö och 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Litteraturstudien påbörjades genom att jag tog del av Arbetsmiljölagen. 
Anledningen till att jag startade arbetet med studier av lagtexter var att jag ville bilda mig en 
uppfattning om vad som gällde i juridisk mening vid tillämpandet av arbetsmiljöarbete på 
arbetsplatsen. Då Arbetsmiljölagen är väldigt grundläggande och teoretisk valde jag att också studera 
de förordningar som Arbetsmiljöverket satt samman gällande tillämpningen av systematiskt 
arbetsmiljöarbete, samt andra förordningar vilka gav information gällande specifika 
arbetsmiljöfaktorer. Då förordningarna kompletterar och utvecklar de uppgifter som finns i 
Arbetsmiljölagen gav studierna en mer nyanserad och omfattande bild av regler för arbetsmiljön samt 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag tog del av förordningarna innan jag studerade andra källor 
som hanterar arbetsmiljöarbetets tillämpning. Förordningarna har under hela arbetet med 
litteraturstudien använts som en teoretisk ram för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ser ut i teorin 
och hur det bör tillämpas i praktiken.  

Nästa steg i litteraturstudien var att hitta annan litteratur som gav detaljerad information om specifika 
arbetsmiljöfaktorer, samt hur man i praktiken kan arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
utifrån dessa. Litteraturen gav information om vad arbetsmiljö är, till exempel vilka områden som bör 
innefattas och granskas, vilka risker som finns inom respektive område, hur risker kan minimeras samt 
vilka fördelar ett fungerande arbetsmiljöarbete kan ha för både individen och arbetsplatsen. Genom att 
studera ett flertal källor kunde jag göra en jämförande analys av litteraturen område för område för att 
se om skillnader förekom dem emellan. Jag använde mig även av information inhämtat på 
Arbetsmiljöverkets, Naturvårdsverkets och Statens Strålskyddsinstituts Internetsidor då dessa är 
specialiserade på respektive område. Internetkällorna gav tillfälle för ytterligare jämförelse med 
litteraturen för att verifiera information gällande statistisk fakta som framtagits i olika studier. 
Internetsidorna gav uppdaterat material och jag kunde genom jämförelse med de tryckta källorna se 
om någon förändring skett under de senaste åren.  

När jag tagit del av de olika källorna började jag skriva om arbetsmiljö i allmänhet och systematiskt 
arbetsmiljöarbete i synnerhet. I skrivprocessen använde jag mig av den litteratur som jag i 
undersökningen funnit mest lämpad inom respektive område. Detta innebar också att jag till största del 
använde mig av den litteratur som hade den mest uppdaterade informationen. 

Då litteraturstudien var slutförd påbörjade jag arbetet med att samla information om arbetsmiljöarbetet 
vid Norra Banregionen. Källor som hanterade denna information inhämtades via personlig kontakt 
med personer på Norra Banregionens kontor i Luleå, via regionens tryckta litteratur samt via Internet 
och Norra Banregionens intranät ”Knuten”. Den samlade informationen användes för att få en bild av 
det existerande arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen.  

För att få kunskap om hur de som arbetar vid regionen personligen uppfattar arbetsmiljöarbetet 
utfördes intervjuer med regionchefen, de sex sektionscheferna, skyddsombud och arbetstagare vid 
Norra Banregionen. Även samarbete med Arbetsmiljöverket samt intervjuer med en representant från 
Previa företagshälsovård låg som grund till utförandet av examensarbetet. Jag hade under arbetets 
gång en kontaktperson vid Norra Banregionen som hjälpt mig att hitta material och gett mig 
användbar information i ämnet arbetsmiljö vid företaget. Samtal med kontaktpersonen har pågått 
under hela examensarbetet och inget specifikt intervjutillfälle har dokumenterats. Hänvisningar till 
samtal med handledaren kommer att ske i arbetet.  

5.1 Metodval 

Carlsson (1996) anser att det inte alltid finns en särskild forskningsmetod som lämpar sig bäst vid alla 
studier, utan att man snarare måste välja metod utifrån vad det är man studerar och vilken 
problemställning man utgår ifrån. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att använda sig av både 
kvantitativa studier och kvalitativa studier. I detta examensarbete använde jag mig av en kvalitativ 
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studiemetod i form av intervjuer eftersom jag ansåg det intressant att ta del av de anställdas egna 
åsikter och tankar gällande arbetsmiljön vid regionen. Jag använde till viss del även kvantitativa mått 
genom att jag tagit del av procentuella mätningar gällande bland annat allmänna arbetsmiljöproblem, 
sjukfrånvaro och resultat på enkäter. Trots (2005) menar att en kvantitativ studie kan vara att föredra 
om man vill göra statistiska jämförelser och besvara frågor gällande till exempel frekvensen av ett 
beteende. Vid intresse av människors handlingar och sätt att tänka kan dock en kvalitativ studie vara 
att rekommendera. Vid en kvantitativ studie måste man enligt Johansson (1999) kunna göra 
jämförelser mellan de värden som framkommit vid datainsamlingen. I en kvalitativ studie är i stället 
det övervägande syftet att finna innebörden och meningen av något, som till exempel hur de tillfrågade 
ser på sitt liv. Carlsson (1996) säger ytterligare att en kvalitativ forskningsintervju karakteriseras av 
dess ostrukturerade utformning och dess flexibilitet. Intervjun liknas ofta vid ett vanligt samtal mellan 
två individer. Vid vissa kvalitativa intervjuer används den så kallade djupintervjumetoden vilket 
innebär att samtalet är centrerat kring några få viktiga områden. Den kvalitativa intervjun har ibland 
beskrivits som ”en konversation med ett syfte” (s. 32). 

Då jag valde att använda en kvalitativ studiemetod kunde jag enbart grunda mitt arbete på vad 
respondenterna ansåg viktigt att delge mig under intervjuerna. Målet var att vara lyhörd till 
respondenterna.  Jag var dock medveten om att det kunde finnas faktorer vid intervjutillfällena som jag 
inte kunde kontrollera eller minimera, och som kunde påverka intervjuresultatet. Exempelvis kunde 
respondenten känna sig stressad eller trött och detta påverkar utkomsten av intervjun. Det kan även 
finnas faktorer som kan vara av vikt som jag missat under intervjutillfället och i mina försök att få 
fram en sanningsenlig bild av respondenternas åsikter. Utifrån denna premiss var målet ändå att kunna 
visa på respondenternas attityd och åsikt om forskningsområdet.  

Jag var även medveten om omöjligheten att vara helt objektiv i intervjuerna. Som intervjuare påverkas 
jag till viss del av mina egna värderingar och åsikter. Genom att vara medveten om detta problem 
försökte jag i största möjliga mån minimera inflytandet av min egen subjektivitet genom att kritiskt 
granska information som delgavs mig och låta respondenten tala fritt. Carlsson (1996) menar att 
intervjuaren kan påverka intervjun genom vilka reaktioner och känslor denne visar under intervjun. 
Intervjuaren bör i största möjliga mån låta respondenten leda intervjun, utan att avbryta eller komma 
med egna kommentarer angående svaren.  

5.2 Urval 

Innan jag påbörjade urvalet av respondenter ville jag ta reda på hur organisationen var uppbyggd. Min 
kontaktperson arbetar som personaladministratör och samordnare av arbetsmiljöarbetet vid Norra 
Banregionen, han beskrev organisationen i stora drag. Jag fick även tillgång till verksamhetens 
intranät där jag själv kunde bilda mig en uppfattning hur organisationen fungerade. Utöver detta fick 
jag även till mitt förfogande personallistor där jag fick kontaktinformation samt arbetstitlar på alla 
anställda vid regionen.  

Då syftet med studien var att studera arbetsmiljöarbete inom hela organisationen var det av vikt för 
mig att intervjua anställda på olika nivåer i verksamheten. Detta begränsade mitt urval nämnvärt. Det 
finns inom regionen i princip tre nivåer. På högsta nivån sitter regionchefen, under sig har han sex 
sektionscheferna som under sig har arbetstagargruppen. Då det enbart finns en regionchef, ett 
skyddsombud samt en chef för varje sektion påverkas dessa personers anonymitet vid intervjuerna. 
Även om personernas namn utesluts ur rapporten kan det vara uppenbart för alla som arbetar inom 
organisationen vem de tillfrågade är. Alla namn, samt vilken sektion de intervjuade arbetstagarna 
arbetade vid, uteslöts ur rapporten för att säkerställa anonymitet i största möjliga mån.  

Vid val av arbetstagare att intervjua utgick jag från information som framkom i andra intervjuer samt i 
vissa fall även deras arbetsområden till exempel arbetsmiljösakkunskap och fackligt engagemang. För 
att få en uppfattning om hur arbetstagarna upplevde arbetsmiljöarbete på respektive sektion har en till 
två personer på varje sektion intervjuats. Detta i syfte att få en bred bas och en stor del av 
arbetsområdena inom regionen belysta. Intervjuerna av arbetstagarna pågick till det att jag upplevde 
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att jag inte erhöll någon ny information vid intervjuerna. Detta är vad Carlsson (1996) kallar teoretisk 
sampling och innebär att forskaren i förväg inte bestämmer hur många personer som ska intervjuas, 
eller hur länge undersökningen ska pågå, utan datainsamlingen pågår tills det att ingen ny information 
framkommer vid intervjuerna. Trost (2005) kallar detta förfaringssätt för ”lagen om avtagande 
information eller utbyte” (s. 123). Ett alternativ till detta förfarande anser han vara att man använder 
sig av ett bestämt antal intervjuer som kompletteras med fler intervjuer om så behövs. I studien 
använde jag mig av båda metoderna då det fanns ett bestämt antal chefer som jag ville intervjua medan 
antalet arbetstagare att intervjua var obestämt.  

Trost (2005) hävdar att vid kvalitativa studier, till skillnad mot kvantitativa studier, är det i regel 
ointressant om urvalet är statistiskt representativt. Det intressanta är istället att finna variationer och 
mönster i den population man studerar. Det är då inte viktigt att veta hur många som svarat på ett visst 
sätt. Carlsson (1996) menar att man i kvalitativa studier är mer intresserad av att få en ökad förståelse 
av det man studerar än att få fram statistisk fakta.  

För att få en än mer nyanserad bild av arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen har jag även 
intervjuat en kundansvarig vid Previa företagshälsovård som samarbetat med regionen i dess 
arbetsmiljöarbete. Valet av denne person skedde i samråd med min handledare vid regionen som 
menade att det mesta samarbetet mellan parterna skett via denne personen. Carlsson (1996) menar att 
den statistiska representativiteten inte är av samma vikt vid en kvalitativ studie som vid en kvantitativ 
studie. Det kan dock vara nödvändigt att komplettera intervjuerna med intervjuer av personer utanför 
den aktuella populationen för att få ett annat perspektiv.   

5.3 Deltagare 

I studien har 17 personer intervjuats. Sexton av respondenterna är anställda vid Norra Banregionen. 
Av dessa är fyra stycken kvinnor och 12 stycken män. Detta motsvarar inte könsfördelningen inom 
Norra Banregionen där drygt 31 procent av de anställda är kvinnor. I intervjustudien är endast 25 
procent kvinnor. Av de intervjuade är en person regionchef, sex personer är chefer på organisationens 
olika sektioner, nio stycken är arbetstagare på de sex sektionerna och en person är anställd vid Previa. 
Av de nio medarbetare intervjuades en av personerna även i sin roll som skyddsombud. Samtliga 
anställda är heltidsanställda vid organisationen.  

5.4 Intervjuer 

Då jag var intresserad av de tillfrågades erfarenheter, åsikter och attityder gällande organisationens 
arbetsmiljöarbete har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, även kallade informella 
intervjuer. Svensson och Starrin (1996) rekommenderar att öppna men ändå fokuserade frågor 
användes vid kvalitativa intervjuer. Anledningen är att intervjuaren vet vad som är av intresse och 
därför bör koncentrera intervjun runt det. En intervju med öppna frågor är enligt Trost (2005) 
ostrukturerad.   

I studien har jag använt mig av en halvstrukturerad intervjumetod. Jag använder frågor som är öppna 
men ändå fokuserade kring speciella områden i arbetsmiljöarbetet. Dessa frågor har formulerats vid 
tidigare tillfälle och har fungerat som mall i de olika intervjuerna (Se bilaga 1-4). Utöver denna mall 
har jag vid behov ställt oplanerade följdfrågor utifrån hur intervjun har fortlöpt.  Olika frågemallar har 
använts för intervjuer med de på chefsposition, med arbetstagarna och med skyddsombudet. Även vid 
intervjun med den anställde vid Previa användes ändamålsenliga frågor.  

5.5 Tillvägagångssätt 

Innan jag påbörjade studien vid företaget informerade min handläggare personalen om min närvaro 
under tidsperioden för examensarbetet. Efter att jag utfört vissa förstudier kontaktade jag initialt 
regionchefen och sektionscheferna för intervjuer. Kontakten skedde via telefon eller vid personlig 
kontakt på arbetsplatsen. Vid denna tidpunkt bokade jag tid och datum för intervjuerna utifrån 
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respondenternas möjlighet att träffa mig. Respondenter som så önskade erhöll i förväg de frågor som 
skulle användas i intervjun. Allt eftersom chefsintervjuerna fortlöpte kontaktade jag via telefon eller 
personlig kontakt på kontoret de olika arbetstagarna som jag ämnade intervjua.  

Vid första kontakt med respondenterna presenterade jag mig själv och berättade kort om anledningen 
till intervjun. Vid detta tillfälle tog jag även upp vilken tid jag skulle behöva för intervjun. 
Anledningen till detta var att respondenten skulle veta hur mycket tid denne skulle avsätta för 
intervjun. Därmed kunde jag undvika att personen kände sig stressad vid intervjutillfället eller att det 
inte fanns tillräckligt med tid för intervjun. Intervjuerna utfördes under en fem veckors period. 

Av praktiska skäl valdes att intervjua alla respondenter utom en på respektive arbetsplats. 
Respondenterna hade alla egna kontor och det fanns konferenslokaler tillgängliga vid behov. Jag 
behövde då inte ta upp någon onödig tid för respondenterna genom att besöka dem på deras fritid. Alla 
intervjuer skedde med stängda dörrar för att utföras så ostört som möjligt. Den intervju som inte 
utfördes på arbetsplatsen skedde via telefon då respondenten fick förhinder och inte kunde närvara vid 
en vanlig intervju. Carlsson (1996) menar att det är av vikt att vid en intervju sträva efter att skapa en 
situation där respondenten känner sig avslappnad och kan tala ohindrat.  

I den inledande fasen av intervjun presenterade jag åter mig själv, jag berättade lite om min utbildning 
samt beskrev examensarbetet och respondenternas del i detta. Vid detta tillfälle frågande jag även om 
jag fick tillstånd att spela in intervjun på band. Jag var noga med att påpeka att ingen förutom jag 
skulle lyssna på intervjun samt att full anonymitet skulle råda i de fall där det var möjligt. Alla namn 
skulle uteslutas ur examensarbetet.  

I intervjun använde jag mig av de öppna frågor som jag tidigare ställt upp. Dessa fungerade som en 
ram för att föra intervjun framåt. Följdfrågor ställdes vid behov av förtydligande eller fördjupning av 
information. Carlsson (1996) menar att ”intervjuaren ska agera som en sorts trafikpolis som styr över 
samtalet från oväsentligheter till det som han bedömer vara väsentligt för problemställningen” (s. 33). 
Detta ska ske utan att styra respondenten till specifika svar. Ibland kan det krävas att intervjuaren intar 
en mer aktiv roll i en intervju som stagnerat.  

Då intervjuerna genomfördes med hjälp av en bandspelare kunde jag som intervjuare vara mer 
fokuserad på samtalets helhet. Jag behövde inte anteckna allt som sades utan ta stödanteckningar 
under intervjun och därmed var mer uppmärksam på de små detaljerna. Carlsson (1996) menar att 
fördelen med bandspelning är att intervjuaren kan få med information som vid anteckningar skulle gå 
förlorad, till exempel tonfall och tveksamheter. Bandinspelning gör det dessutom möjligt för 
intervjuaren att gå tillbaka och lyssna på intervjun vid behov. En nackdel är dock att respondenten kan 
känna sig hämmad. Trost (2005) anser att genom att lyssna på sina intervjuer kan intervjuaren lära sig 
nyttig information om sitt sätt att intervjua och därmed konstant förbättra det.  En nackdel är dock att 
det tar mycket tid att bearbeta det inspelade materialet. Vid intervjuerna upplystes respondenterna att 
om så önskades kunde bandspelaren stängas av under intervjun.    

Intervjuerna varade upp till en timme. Vid avslutandet av intervjun tackade jag för möjligheten att 
utföra intervjun. Jag bad att få återkomma vid behov och meddelade att en sammanfattning av 
intervjun skulle skickas till respondenten så att denne kunde gå igenom materialet. Detta gav 
respondenterna möjlighet att både kontrollera att jag uppfattat allting korrekt samt att se om de ville 
lägga till eller ta bort något ur sammanfattningen. Sammanfattningen mejlades ut till alla respondenter 
via intranätet och vid detta tillfälle berättade jag åter att sammanfattningen skulle komma att utgöra en 
bilaga i examensarbetet.  

5.6 Analys av materialet 

Efter varje intervju skrev jag rent de stödanteckningar jag tagit. Därefter gick jag igenom 
bandinspelningen och fyllde i luckor i anteckningarna. Jag valde att inte ordagrant dokumentera 
intervjuerna utan tog enbart med de detaljer som jag ansåg nödvändiga för mitt vidare arbete med 
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materialet. Efter att jag lyssnat på bandinspelningarna gjorde jag sammanfattningar av varje intervju 
för att underlätta analysarbetet. Sammanfattningarna gav mig ett mer hanterbar material för att göra 
jämförelser mellan intervjuerna. Vid jämförelser mellan intervjuerna sökte jag efter gemensamma 
punkter samt skillnader dem emellan. Dessa likheter och skillnader använde jag sedan för vidare 
analys av materialet. Carlsson (1996) menar att analysen av den kvalitativa intervjun är en kreativ 
process då intervjuaren dels objektivt måste beskriva innehållet i intervjun och dels subjektivt tolka 
vad som sagts. Information från ett flertal individer måste kopplas samman för vidare bearbetning. 

I analysen delade jag in materialet i två grupper, dels chefsgruppen och dels arbetstagargruppen. 
Anledningen var dels att frågeformuleringen var något olika mellan grupperna dels att jag på ett 
överskådligt sätt ville se om det förekom likheter och skillnader i gruppernas uppfattning om 
arbetsmiljöarbetet.  

5.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Trost (2005) har en studie hög reliabilitet om resultatet vid en upprepad mätning är detsamma 
som vid den ursprungliga mätningen.  Ett annat ord för detta är tillförlitlighet, det vill säga hur stabil 
studien är. Det finns fyra komponenter inom begreppet reliabilitet: 

1. Kongruens, som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak; 

2. Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar; 

3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera – om de registrerar samma 
sak likadant är objektiviteten hög; 

4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden eller vad det 
kan vara frågan om inte ändrar sig (s. 111).  

Då en kvalitativ studie har en låg grad av standardisering på grund av slumpinflytelser, påverkas 
därmed också studiens reliabilitet. Dessa slumpinflytelser kan dock tas tillvara i analysen av den 
kvalitativa studien. Vid en kvalitativ intervju är det inte lika viktigt som vid en kvantitativ studie att 
allt är konstant då det är förändringar hos människor som studeras vid intervjun. Då människor är 
aktiva individer, som påverkas av erfarenheter och situationer, kommer ändringar att ske automatiskt. 
En fråga som ställs vid ett flertal tillfällen kan därmed frambringa olika svar beroende på 
omständigheterna.  

En studies validitet grundas i huruvida studien mäter det som ursprungligen avsågs mätas. Metod och 
urvalsfrågor måste väljas med validiteten i åtanke. ”Valideringen beror på förmågan hos den som 
genomför undersökningen att kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina resultat” (Thomsson, 
2002, s. 32). 

Trost (2005) menar att diskussioner kring reliabilitet och validitet kan vara något malplacerade i en 
kvalitativ studie då begreppen är konstruerade ur en kvantitativ synpunkt. Trots det ska en kvalitativ 
studie sträva efter att vara så trovärdig och relevant som möjligt.  

5.8 Sammanfattande metoddiskussion 

För att få en bakgrund i ämnena arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete utfördes i examensarbetet en 
litteraturstudie. Detta arbete lade grunden för studiens teoridel. Anledningen till att en litteraturstudie 
användes var att det i de aktuella ämnena finns mycket dokumenterat i såväl lagtexter som utförda 
studier. Arbetsmiljö är ett framåtskridande område och därför användes även källor från Internet som 
kunde tillföra dagsaktuella fakta. I studien användes främst en kvalitativ ansats i genomförandet av 
intervjuer med anställda vid företaget. Studien syftade till att undersöka vad de anställda tyckte och 
tänkte om arbetsmiljöarbetet. Trost (2005) menar att en kvalitativ metod då är att föredra. Även 
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Carlsson (1996) anser att det inte finns en specifik forskningsmetod som är lämplig i alla studier, utan 
att studiens syfte styr vilken metod som bör användas.  

Då en kvalitativ metod användes kan studien enbart grundas på det som respondenterna delgav vid 
intervjuerna. Även om jag som intervjuare försökt vara så lyhörd och objektiv som möjligt vid 
intervjuerna finns det ändå en risk att jag påverkats av egna värderingar och åsikter. Detta kan därmed 
också ha påverkat studiens reliabilitet något. Carlsson (1996) menar att intervjuarens reaktioner kan 
påverka respondenten under intervjun. Respondenten bör därför tillåtas leda intervjun framåt i största 
möjliga mån utan styrning av intervjuaren. Med detta i åtanke lät jag respondenterna tala fritt utifrån 
de frågor som formulerats. Frågorna i intervjuerna konstruerades i förväg så att de kunde användas 
som mall under intervjuerna och användas för att föra intervjuerna framåt. Detta stärker både studiens 
reliabilitet och validitet. För att styra respondenterna så lite som möjligt användes öppna frågor som 
uppmuntrade till egna synpunkter. Frågorna utformades med studiens syfte och mål i åtanke. Svensson 
och Starrin (1996) rekommenderar att öppna men ändå fokuserade frågor användes vid kvalitativa 
intervjuer eftersom intervjuaren vet vad som är av intresse och därför bör koncentrera intervjun runt 
det. 

Under intervjutillfällena fanns det faktorer som jag som intervjuare inte kunde kontrollera och som 
kan ha påverkat resultatet, exempelvis trötthet eller stress hos respondenten. I mina försök att få fram 
en så sanningsenlig bild av respondenternas åsikter som möjligt kan det även finnas andra faktorer 
som jag kan ha missat.  

Studien krävde att alla i chefsbefattning intervjuades. Då urvalet var begränsat och att viss spårbarhet 
är möjlig påverkades dessa respondenters anonymitet till viss del. Arbetstagare respondenternas 
anonymitet säkrades genom att namn och sektion helt uteslöts ur rapporten.  

Urvalet av arbetstagare respondenterna grundades i information som framkom i andra intervjuer samt i 
viss mån på vilka arbetsområden som respondenterna representerade inom regionen. Det intressanta 
var att finna likheter och skillnader mellan respondenterna. Trost (2005) menar att vid en sådan ansats 
är det inte nödvändigt att urvalet är statistiskt representativt utan det relevanta är att finna variationer 
och mönster.  

Vid intervjuerna användes en bandspelare. Detta för att jag som intervjuare skulle kunna fokusera på 
samtalets detaljer och inte behöva anteckna allt som sades. Enligt Carlsson (1996) finns det både för- 
och nackdelar med att använda bandspelare. En fördel är att intervjuaren kan gå igenom intervjun flera 
gånger. En nackdel är att inspelningen kan hämma respondenterna. För att minska den hämmande 
effekten erbjöds respondenterna att bandspelaren stängdes av när så önskades under intervjun. 
Bandinspelningarna användes för att kunna hålla studiens reliabilitet så hög som möjligt. 
Inspelningarna gav tillfälle för att kontrollera till exempel uttalanden, tonfall och felsägningar. 
Respondenterna fick även tillfälle att läsa igenom en sammanfattning av sin intervju och komma med 
ytterligare kommentarer.  Detta för att säkerställa att allt uppfattats korrekt och att ingen information 
användes som respondenterna upplevde som skadande.  

Efter intervjuerna sammanställdes materialet med hjälp av bandinspelningarna och sattes samman i 
mer hanterbara sammanfattningar. Genom att dela in materialet i två grupper, chefs- och 
arbetstagaregruppen, kunde mer överskådligt skillnader och likheter urskiljas. Carlsson (1996) menar 
att analysen av den kvalitativa intervjun är en kreativ process då intervjuaren dels objektivt måste 
beskriva innehållet i intervjun och dels subjektivt tolka vad som sagts.  

För att läsare ska kunna ta ställning till resonemang som förts kring intervjuerna presenteras i 
slutrapporten både intervjufrågor och intervjusammanfattningar. Detta för att stärka studiens 
trovärdighet och därmed också reliabiliteten och validiteten.  
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6. Teoretisk referensram 
Kapitlet teori kommer att beskriva ämnet arbetsmiljö utifrån de faktorer som är relevanta för Norra 
Banregionen. Här beskrivs hur arbetstagaren påverkas av arbetsmiljön samt riktlinjer för hur 
arbetsmiljön bör utformas. Även risker inom arbetsmiljön samt åtgärder för att minska dessa beskrivs. 
Teorikapitlet kommer även att behandla det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur det bör tillämpas. 
Lagar och förordningar kommer att presenteras samt att exempel på implementeringsproblem kommer 
att behandlas. 

6.1 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen (AML) är en så kallad ramlag som sätter upp de juridiska krav som gäller för 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Lagen omfattar nio kapitel och behandlar de grundläggande kraven 
för alla aspekter av arbetsmiljöarbetet. I andra kapitlet framgår bland annat att arbetsförhållandena ska 
anpassas utifrån den anställdes möjligheter och förutsättningar, alternativt att annan åtgärd vidtas, och 
att den anställde ska erbjudas tillfälle att ta del i utformningen av arbetsuppgifter och dylikt. Arbetet 
ska utformas så att ohälsa och olycksfall undviks samt att den anställde har möjlighet till variation i 
arbetet, till personlig utveckling och tillgång till social kontakt. Även fysiska arbetsmiljöfaktorer som 
till exempel ljud, ljus och ventilation ska vara tillfredställande (Norén & Åhnberg, 2005). 

I tredje kapitlet 2a § i AML framgår att ”arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö”. Det står även att handlingsplaner ska utformas för arbetsmiljöarbetet samt att det ska 
finnas organiserad verksamhet för arbetsanpassning och rehabilitering (ibid). 

I AML tredje kapitel 2b § framgår att arbetsgivaren ansvarar för att det vid behov på arbetsplatsen 
finns tillgång till nödvändig företagshälsovård. Företagshälsovården utgör en expertresurs som är 
oberoende organisationen och som kan assistera inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 
Arbetet som företagshälsovården utför ska verka förebyggande mot ohälsa samt undanröja möjliga 
hälsorisker i organisationen. Arbetsgivaren ansvarar enligt tredje kapitlet även för att arbetstagaren är 
medveten om risker i arbetsmiljön och arbetstagarna ska aktivt delta i arbetsmiljöarbetet (ibid).  

I 6 kapitlet 2 § av Arbetsmiljölagen framgår att en arbetsplats som har mer än 5 personer anställda 
måste ha ett eller flera skyddsombud. Den lokala arbetstagarorganisationen utser skyddsombud. I 8 § 
står det att om en arbetsplats har mer än 50 anställda måste även en skyddskommitté finnas tillsatt. I 
skyddskommittén ska företrädare för arbetsgivaren och för arbetstagarna finnas representerade. Vidare 
i 9 § framgår att kommittén ska vara delaktig i både planering och utförande av arbetsplatsens 
arbetsmiljöarbete (ibid). 

6.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Som hjälp vid tillämpning av bestämmelserna i Arbetsmiljölagen erbjuder Arbetsmiljöverket 
författningssamlingar (AFS) vilka ger utrymme för den ständiga utveckling som sker inom arbetslivet. 
Dessa föreskrifter presenterar mer i detalj vilka krav och regler som finns gällande arbetsmiljöarbetet 
på arbetsplatsen. Föreskriften för systematiskt arbetsmiljöarbete heter AFS 2001:1 och har varit i bruk 
sedan 1993, då under namnet Internkontroll av arbetsmiljön (Lange, 2002). Den senaste 
omarbetningen av AFS 2001:1 gjordes år 2003 och mer fokus lades på tydligare krav på kompetens 
och uppgiftsdelegering på arbetsplatsen. Förordningen erhöll då namnet AFS 2003:04 (Norén & 
Åhnberg, 2005). Hänvisningar till förordningen kommer dock fortsättningsvis göras under namnet 
AFS 2001:1 då det är den versionen som är mest etablerad. Ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete är beroende av att både arbetsgivaren tar sitt ansvar och att arbetstagaren medverkar 
i arbetet (Frostberg, 2004). Enligt Lange (2002) är ett av syftena med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att finna en balans mellan arbetstagarens förmåga och kraven som ställs på 
arbetstagaren i arbetslivet. Detta innebär att arbetet ibland måste anpassas efter arbetstagaren. 

22 
 

 

 



I AFS 2001:1 står det skrivet att ”med arbetsgivare menas i föreskrifterna arbetsgivare i juridisk 
mening, dvs. en fysisk eller juridisk person som har en eller flera arbetstagare anställda” (s. 13). Ett 
företag som drivs utan bolag har en juridisk person som arbetsgivare, medan ett företag som drivs som 
ett bolag har en fysisk person som arbetsgivare. Arbetsgivare som hyr in personal är ansvariga för att 
följa de föreskrifter som gäller för systematiskt arbetsmiljöarbete. En arbetsgivare som hyr ut 
arbetskraft har ansvar för sina arbetstagare men kan inte bestämma över platsen där arbetet utförs eller 
över de maskiner som används vid arbetets utövande. Arbetsmiljöledningsarbete kan ses som ett 
kretslopp eller en process som ska följas steg för steg, se figur 2. Varje år ska varje steg i kretsloppet 
kontrolleras och fullföljas. Det innebär att arbetsmiljöarbetet ständigt är pågående och utvecklas 
(Lange, 2002). 
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Figur 2. Arbetsmiljöarbetet som kretslopp                                                                                     
(Lange, 2002, s. 16) 
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• Arbetsmiljöpolicy 

I AFS 2001:1 framgår det att en arbetsplats måste ha en arbetsmiljöpolicy där det framgår hur 
verksamhetens arbetsförhållanden ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas, samt 
hur man ska arbeta för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö (Norén & Åhnberg, 2005). Det är 
därför viktigt att först utforma en arbetsmiljöpolicy när ett systematiskt arbetsmiljöarbete påbörjas. 
Policyn ska vara övergripande och utformats genom samarbete mellan arbetsplatsens högsta ledning 
och arbetstagarna (Wadell & Larsson, 1998). Viktigt är att policyn är specifik gällande vad 
arbetsplatsen strävar efter i fråga om arbetsmiljön. Utifrån arbetsmiljöpolicyn ska mätbara mål 
angående riskminimering sättas upp samt åtgärder sedan följas upp. Arbetsmiljöpolicyn ska sedan 
verka som en mall för utformning av andra policys och rutiner. Rutinerna är till för att arbetstagaren 
ska veta hur problematiska situationer skall hanteras då de uppstår (Lange, 2002). 

 
 

 



• Uppgiftsfördelning 

Uppgiftsfördelning är en grundsten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. ”Uppgiftsfördelning enligt 6 
§ AFS 2001:1 innebär att fördela uppgifter i arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens högsta nivå och 
neråt i organisationen” (Frostberg, 2002, s.6). Lämpligt kan vara att följa den ordning som 
besluttagandet följer. Det är bara arbetsuppgifter som kan delegeras, arbetsmiljöansvaret ligger 
fortfarande på arbetsgivaren som enligt arbetsmiljölagen är huvudansvarig. Uppgiftsfördelning kan 
vara nödvändig för att arbetsgivaren på ett bra sätt ska kunna uppfylla de krav som ansvaret medför. 
Enligt AFS 2001:1 är det en domstol som beslutar vem som står ansvarig och bör bestraffas om till 
exempel en olycka sker på en arbetsplats. Fördelningen av uppgifter ska vara tydliga och kan läggas 
på enskilda personer eller på en särskild position inom företaget. Det går dock inte att lägga en 
arbetsmiljöuppgift på en hel grupp.  

Ofta har ett flertal personer uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Viktigt är att ersättare finns att tillgå vid 
exempelvis sjukdom. Resurspersonal, exempelvis inom företagshälsovården, kan bistå hjälp i 
arbetsmiljöarbetet men bör inte delegeras allt arbete. Skyddsombud i dess roll som ombud ska inte 
heller ta del i uppgiftsfördelningen. Detsamma gäller anlitade entreprenörer. I företag med fler än tio 
anställda måste uppgiftsfördelning ske skriftligen. Viktigt vid fördelning är att personen i fråga har 
tillräckliga resurser att tillgå, har befogenheter att agera enligt uppgiften och att personen är kompetent 
för uppgiften. Det är upp till arbetsgivaren att se till att den som erhållit uppgiften gör ett bra jobb 
(Frostberg, 2002). Arbetsmiljöuppgifterna som inte kan hanteras på ett korrekt sätt ska returneras till 
den person som delegerade uppgiften. Det är viktigt att alla arbetstagare har kunskap om vem i 
organisationen som har ansvar för vilken uppgift så att rätt person adresseras vid frågor (Frostberg, 
2002 & Lange, 2002).  

• Riskbedömning 

Ansvaret för att utreda risker på arbetsplatsen ligger på arbetsgivaren. Detta är en process som ska 
utföras regelbundet och i samverkan med arbetstagaren. De identifierade risker som inte kan 
elimineras omedelbart ska skrivas in i en handlingsplan för senare bearbetning. Handlingsplanen är ett 
medel för att uppfylla den arbetsmiljöpolicy som utfärdats. Riskbedömning kan ske genom bland 
annat medarbetarsamtal, observationer, besiktningar, checklistor och enkäter. I riskbedömningen 
skiljer man på olika begrepp. En risk är möjligheten att något oönskat ska inträffa 
(Nationalencyklopedin, 2006). En brist är ingen direkt fara men kan med tiden, om den inte åtgärdas, 
bli farlig. Ett tillbud innebär att någonting inträffat som kunde ha lett till stor fara. Ett olycksfall är en 
händelse som lett till skada. Ohälsa innebär sjukdom av något slag, psykiskt eller fysiskt (Lange, 
2002).  

I AFS 2001:1 8 § står det skrivet:  

Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan 
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar av 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 (s. 8-9). 

• Handlingsplan 

Arbetsgivaren är ansvarig för att varje år formulera handlingsplaner angående hur risker ska åtgärdas, 
risker som vid riskbedömningen inte direkt kan elimineras. Arbetsgivaren ansvara också för att 
åtgärderna utförs och ska sedan följa upp resultatet. Handlingsplanen ska innefatta konkreta mål och 
en tidpunkt för när åtgärderna ska vara utförda (Wadell & Larsson, 1998). Handlingsplanen ger en 
överskådlig kontroll över de risker som finns på arbetsplatsen. I handlingsplanen ska klart framgå vad 
som behöver åtgärdas och vem som har ansvar för att det utförs. Kostnadsberäkningar kan ibland vara 
fördelaktiga att ange i handlingsplanen, samt vilka effekter man anser att åtgärderna ska ha. 
Handlingsplanen och åtgärderna måste samstämma med arbetsplatsens arbetsmiljöpolicy. Viktigt är 
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också att ange när uppföljning av åtgärderna ska ske och vem som ansvarar för detta arbete. 
Handlingsplanen ska liksom arbetsmiljöpolicyn utarbetas genom samarbete mellan arbetstagare och 
arbetsgivare. Skyddsombud och skyddskommittéer ska också vara delaktiga. Justering av 
handlingsplanen kan vara nödvändigt med jämna mellanrum då risker kan förändras, nya kan 
tillkomma eller föreskrifter kan ändras (Lange, 2002). 

• Uppföljning, revision och kontroll av åtgärder 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske regelbundet, åtminstone en gång om året 
(AFS 2001:1). Man undersöker då dels de riskåtgärder som vidtagits för att se om de varit tillräckliga 
dels att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat som det bör enligt de föreskrifter som finns. 
Samtal med berörda arbetstagare är ytterst viktigt under uppföljningsarbetet. Ansvaret för 
uppföljningen ligger på arbetsledningen men det finns inga specifika regler för vem, vilka eller hur 
många som ska ta del av arbetet. Skyddsombud och berörd chef bör finnas med i uppföljningsarbetet. I 
AFS 2001:1 finns en checklista som tar upp det systematiska arbetsmiljöfrågor paragraf för paragraf, 
denna kan underlätta uppföljningsarbetet. Utifrån uppföljningen ska sedan relevanta revisioner av 
arbetsmiljöarbetet utföras (Lange, 2002). För arbetsplatser med fler än tio anställda måste 
uppföljningen vara skriftligen dokumenterad (AFS 2001:1).  

• Dokumentation 

Dokumentationen i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska alltid anpassas för den gällande 
arbetsplatsen. Den ska vara utformad så att den hjälper arbetstagaren i det dagliga arbetsmiljöarbetet. 
Dokumenten bör därför vara utformade i samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare, vara 
lättförstådda samt finnas tillgängliga för alla berörda. På arbetsplatser med färre än tio anställda måste 
skriftlig dokumentation finnas för riskbedömningar, för skador och tillbud samt för planerade åtgärder 
i handlinsplanen. Förutom dessa dokument måste arbetsplatser med fler än tio anställda även ha 
skriftliga dokument gällande arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning samt gällande uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1 & Lange, 2002).  

Lange (2002) rekommenderar följande stomme i dokumentationsarbetet: 

1. Uppgifter ska lätt kunna spåras, urskiljas och identifieras. 

2. Uppgifter kan finnas på papper eller i dator. 

3. Uppgifter ska vara tydliga och kortfattade. 

4. Uppgifter ska hållas aktuella och kompletteras vid behov. 

5. Någon ska vara ansvarig för att dokumentationen uppdateras. 

6. Uppgifter ska vara tillgängliga för samtliga anställda (s. 121). 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet kan det vara nödvändigt att anlita utomstående hjälp. 
Företagshälsovården kan till exempel erbjuda expertkunskap inom arbetsmiljöfrågor och kan bistå 
hjälp vid riskbedömning, åtgärdsförslag samt genomförande av åtgärder. Det juridiska ansvaret för 
arbetsmiljön är dock fortfarande på arbetsgivaren (AFS 2001:1). 
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6.3 Arbetsmiljö  

Arbetsmiljö kan beskrivas som den samlade upplevelsen en arbetstagare har på sin arbetsplats 
gällande fysiska såväl som psykiska och sociala faktorer. För en total upplevelse av arbetsmiljön 
måste variabler som teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation också beaktas. Verktyg och 
maskiner är exempel på teknik som kan finnas att tillgå på en arbetsplats. Dessa kan påverka 
arbetstagaren i fysisk mening, genom exempelvis dess utformning, och de kan påverka i psykisk 
mening beroende på hur arbetstagaren känner inför användandet av de tekniska hjälpmedlen. 
Arbetsuppgifternas innehåll och utformning påverkar också arbetstagarens uppfattning av 
arbetsmiljön. Varierande och stimulerande arbetsuppgifter uppfattas ofta som positiva medan 
arbetsuppgifter som är monotona och kräver lite av arbetstagaren ofta ses som negativa. Monotona och 
ensidiga arbetsuppgifter ökar dessutom risken för arbetsskador hos arbetstagarna i form av exempelvis 
belastningsskador. Ensidighet har också visat sig negativt i fråga om psykiskt välmående på 
arbetsplatsen då det ökar risken för negativ stress i arbetet (Iseskog, 2000). Negativ stress innebär 
stressreaktioner som på längre sikt är skadliga för kroppen (Angelöw, 2002). Arbetsorganisationen 
påverkar också arbetstagarens arbetsmiljö. Detta innefattar hur arbetet är styrt och huruvida 
arbetstagaren har möjlighet att vara med och bestämma hur upplägget på arbetet ska vara samt när 
uppgifter ska vara uträttad. I en organisation som är flexibel och låter arbetstagarna ha 
medbestämmande minskar risken för fysiska skador och sjukdomar såsom värk eller andra 
belastningsskador. Den psykiska arbetsupplevelsen kan påverkas negativt av en icke flexibel 
arbetsorganisation (Iseskog, 2000). För att uppnå balans mellan vardagsliv och arbetsliv anser Lange 
(2002) att det bör finnas en balans mellan tre stöttepelare:  

- Arbete 
- Fritid med social samvaro, motion eller tid för reflektion 
- Sömn 

 
Enligt Alfredsson, Petersson, Petersson och Petersson (2000) kan en individs miljö delas in i en inre 
miljö och en yttre miljö. Den inre miljön innefattar arbetsplatsen, det vill säga individens arbetsmiljö, 
och den yttre miljön representeras av allt som ligger i omgivningen utanför arbetsplatsen. Den inre och 
yttre miljön påverkar varandra. Tillfällen då den inre miljön påverkar den yttre negativt är till exempel 
när arbete som utförs vid arbetsplatsen orsakar buller som är störande för omgivningen eller när 
föroreningar släpps ut i luften. Likaså kan föroreningar i luften från den yttre miljön störa den inre 
miljön. Trivsel i hemmet (den yttre miljön) leder ofta till trevligare beteende på arbetsplatsen (den inre 
miljön) och vice versa. Den inre miljön, hädanefter kallad arbetsmiljön, kan delas in i fem olika 
arbetsmiljöområden: ”den fysiska, kemisk-biologiska, ergonomiska och psykosociala arbetsmiljön 
samt IT-arbetsmiljön” (s.12).  

• Fysisk arbetsmiljö 

Den fysiska arbetsmiljön innefattar flera olika arbetsmiljöfaktorer. Som exempel kan nämnas lokalen 
där arbetet utförs, verktyg och maskiner som används, buller och vibrationer, belysning och strålning. 
När det gäller lokalen där arbete utförs finns det fastställda minimikrav för exempelvis hur mycket 
utrymme en arbetstagare har rätt till. Dessa krav varierar utifrån arbetsuppgifternas utformning. 
Hygieniska gränsvärden från Arbetsmiljöverket anger hur stor andel föroreningar som får finnas i 
arbetsluften. Dessa mäts i antingen i mg föroreningar per m³ luft eller i ppm (partiklar på miljonen). 
Även dessa varierar beroende på arbetsplats (Alfredsson et al, 2000).  
 
Bestämmelser från Arbetsmiljöverket finns även för klimatet på en arbetsplats, inkluderat temperatur, 
luftfuktighet, ventilation och luftens renhet. Utformningen av arbetet och klimatet i lokalen ska vara så 
att arbetstagaren kan bibehålla en inre kroppstemperatur kring 37ºC. Arbetsklädsel kan i vissa fall vara 
nödvändigt. En temperatur kring 18-20ºC är att rekommendera vid kontorsarbete (Alfredsson et al, 
2000). I Arbetsskyddsstyrelsens författningssamling gällande arbetsplatsens utformning framgår att 
klimatet bör utformas för att passa arbetet i största möjliga mån. Detta innebär att 
medellufttemperaturen ska anpassas, fönster och dörrar ska kontrolleras så att onödigt eller besvärande 
drag minimeras samt att vid behov ska värmeinstallationer användas (AFS 2000:42). I en lokal där ett 

26 
 

 

 



större antal människor vistas nära inpå varandra under en längre tid rekommenderas att 
koldioxidhalten i luften ligger under 800-1000ppm. God ventilation och användandet av filter kan 
hjälpa vid reglering av luftens renhet (Alfredsson et al, 2000).  
 
Naturligt dagsljus, som kommer in genom tak och fönster, kan i kombination med elektrisk 
takbelysning vara tillräckligt som allmänbelysning vid utförande av vissa arbetsuppgifter. Vid 
detaljarbete, så som monteringsarbete, måste även platsbelysning finnas att tillgå (Alfredsson et al, 
2000). För att få en så praktisk och skonsam belysning som möjligt vid arbetsplatsen ska man enligt 
Arbetarskyddsstyrelsen se till att belysningsstyrkan är tillräcklig, att luminansen är väl fördelad och att 
ljusets riktning är funktionell och korrekt. Ljuset ska inte heller vara bländande, kontrasten mellan 
ljusa och mörka ytor ska vara behaglig, samt att färgåtergivning ska kontrolleras och ljusfärgen bör 
vara väl avvägd (AFS 2000:42).  

Buller är ljud som inte är önskvärda. Personer är olika känsliga för ljud och uppfattningsförmågan av 
vissa ljud, speciellt de höga konsonanterna, avtar med åldern. Vad en person anser som icke önskvärt 
är därför starkt individberoende. När en person är i en miljö där hög ljudnivå är att förvänta, 
exempelvis i en fabrik, blir personen ofta inte lika störd som i en miljö där en låg ljudnivå förväntas,  
exempelvis på ett bibliotek (Alfredsson et al, 2000 & Naturvårdsverket, 2005). I figur 3 kan ses de 
ungerfärliga bullernivåerna i vår närmiljö. 
 

 

Figur3. Exempel på ungefärliga bullernivåer i vår närmiljö.                                                         
(Alfredsson et al, 2000, s. 36) 

Buller kan medföra negativa effekter så som hörselskador, sömnproblem och svårighet att uppfatta tal. 
Även det buller som inte är skadligt för hörseln kan påverka människor negativt, bland annat genom 
att prestationer och inlärning försämras, koncentrationen störs samt stressnivån ökar 
(Naturvårdsverket, 2005). Enligt Alfredsson et al (2000) finns det flera faktorer som antingen var för 
sig eller i samverkan kan ge upphov till hörselskador. Hur omfattande och hur varaktig en hörselskada 
blir beror på dessa faktorer:  

• Ljudstyrkan som mäts i decibel 
• Bullrets frekvens som mäts i hertz 
• Tidslängden för bullerpåverkan: buller under hela arbetsdagen eller med chans för 

återhämtning 
• Personens känslighet 
• Variationer i bullret: det kan gälla oregelbundna ljudstötar eller ihållande buller. Bullrets 

frekvens kan vara konstant eller varierande (s. 36). 
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Tillfälliga hörselskador kan uppstå vid arbete i en lokal med en ljudstyrka över 85dB (A) efter cirka en 
timmes tid. Flera bullerkällor ger upphov till en högre ljudstyrka. Exempelvis ger två maskiner som 
vardera avger 85dB en ljudstyrka på 88dB. I tabell 1 redovisas Arbetarskyddsstyrelsen 
exponeringsvärden för buller avseende hörselskaderisk. En arbetsplats bör ligga under dessa värden 
för att undvika hörselskador bland arbetstagarna. 

Tabell 1. Exponeringsvärden för buller avseende hörselskaderisk  

Ekvivalent ljudnivå under en 8-timmars arbetsdag 85 dB (A) 

Maximal ljudnivå (med undantag för impulsljud) 115 dB (A) 

Impulsvärde 140 dB (C) 

(AFS 1992:10, s 6). 

Strålning i arbetsmiljön delas in i joniserande strålningen och icke-joniserande strålning. Joniserande 
strålning är mycket energirik och kan därmed omvandla atomer den träffar till positivt laddade joner 
genom att elektroderna lossnar från atomen. Joniserade strålning kan skada människokroppens celler 
genom att jonisera dem. Till denna typ av strålning hör radioaktiva ämnen och röntgenstrålning 
(Statens strålskyddsinstitut, 2005). De som utsätts för joniserande strålning på arbetsplatsen måste 
genomgå återkommande läkarkontroller samt alltid följa de föreskrifter som finns att tillgå. En 
dosimeter, ett instrument som kontrollerar halterna av strålning som personen utsätts för, måste bäras 
vid arbete kring joniserande strålningskällor (Alfredsson et al, 2000).  
 
Icke-joniserande strålning är elektromagnetisk strålning som inte bildar joner då den inte förmår att 
bryta sönder atomer eller molekyler. Detta förhindrar inte att sådan strålning kan orsaka andra 
förändringar och skador hos den som utsätts för strålningen (Statens strålskyddsinstitut, 2005). Icke-
joniserande strålning innefattar ”tv-, radio-, radar- och mikrovågor, värme, synligt ljus och ultraviolett 
strålning” (Alfredsson et al, 2000, s. 91). Diagram 1 visar varifrån den strålning människor utsätts för 
årligen kommer ifrån. 
 

 
Diagram 1. Strålkällor människor utsätts för årligen 
(Statens strålskyddsinstitut, 2005) 
 

• Kemisk-biologisk arbetsmiljö 

Kemikalier som används på arbetsplatsen, till exempel färg och lösningsmedel, är del av den kemisk-
biologiska arbetsmiljön. Skadliga avgaser och gaser från maskiner samt biologiska ämnen som 
bakterier och virus innefattas också i detta område (Alfredsson et al, 2000). Det finns tre sätt att 
exponeras för kemikalier. Exponering kan ske genom huden i form av bland annat lösningsmedel. 
Detta sker ofta på en begränsad yta. Ett annat exponeringssätt är via matsmältningskanalen. Denna 
sorts exponering är ovanlig på arbetsplatsen om inte dålig hygien förekommer i samband med intag av 
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mat och dryck. Det tredje exponeringssättet sker via andningsorganen i form av gas, ångor och damm 
(Krook, 2001). Väl inne i kroppen transporteras det skadliga ämnet via blodet till olika organ för 
omvandling eller lagring. Levern kan ta allvarlig skada av till exempel lösningsmedel, något som kan 
leda till både gulsot och skrumplever. Skada i njurar kan leda till direkt funktionsstörning. Även hjärna 
och nerver kan ta stor skada av kemikalier och en förgiftning kan bland annat leda till 
känslorubbningar, aggressivitet och glömska. Det finns dessutom många ämnen som man misstänker 
vara cancerframkallande. Följande är en lista med fem riskgrupper av kemikalier i arbetslivet:  

1. Isocyanater, som bland annat används vid framställning av plaster. 
2. Lösningsmedel, som bland annat används i färg och lacktillsatser. 
3. Lim, lacker och färger 
4. Metaller: exempelvis nickel och krom som framkallar allergier. 
5. Skär- och kylvätskor: används ofta vid borrning och svarvning (Alfredsson et al, 2000). 
  

Arbetarskyddsstyrelsens hygiensiska gränsvärden anger den högsta genomsnittliga halt av ett ämne 
som är tillåtet i inandningsluften. Dessa återfinns i författningssamlingen AFS 2000:3: Hygieniska 
gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2000:3). Varje år rapporteras omkring 2000 
arbetssjukdomar till följd av exponering av kemiska ämnen i arbetet. Av de 800 arbetsolyckor som 
årligen inträffat vid kemikaliehantering orsakade knappt hälften (47 procent) brännskador till följd av 
stänk eller strålning. Cirka 75 stycken av arbetsolyckorna beror på explosioner vid hantering av farliga 
kemiska ämnen (AFS 2000:4). 

• Ergonomisk arbetsmiljö 

Belastningsergonomi handlar om hur olika arbetsförhållanden kan påverka arbetstagarens 
rörelseorgan, till exempel muskler, senor, leder och skelett (AFS 1998:1). Ergonomiska faktorer är 
bland annat de rörelser som utförs i arbetet, den kroppsställning som används i arbetet samt 
arbetstyngden (Alfredsson et al, 2000). Det är arbetsgivarens ansvar att utforma arbetsplatsen och 
arbetsuppgifterna så att arbetstagaren kan arbeta i för kroppen gynnsamma positioner och rörelser 
(AFS 1998:1). Forskning visar att för att kroppen ska må som bäst behöver musklerna med jämna 
mellanrum vila, detta för att undvika belastningsskador. Rimlig belastning är ofta positivt.  

Belastningsskador kan delas in i belastningsolyckor och belastningssjukdomar. Belastningsolyckor 
sker när något inträffar plötsligt, exempelvis vid ett obalanserat lyft av en tung låda. 
Belastningssjukdomar uppkommer då kroppen utsätts för negativ belastning under en längre tid, 
exempelvis vid monotont arbete (Alfredsson et al, 2000). Arbetarskyddsstyrelsen rapporterar att ”över 
70 procent av alla anmälda arbetssjukdomar och över 20 procent av arbetsolycksfallen har gällt 
belastningsskador, vilket tillsammans utgjort mer än 40 procent av alla anmälda arbetsskador” (AFS 
1998:1, s. 9). Belastningsskador kan uppstå på grund av flera faktorer. Överbelastning kan resultera 
vid enstaka tunga lyft eller vid upprepade måttliga lyft, till exempel vid paketeringsarbeten. För låg 
belastning kan också leda till belastningsskador då kroppen behöver rörelse för att bibehålla styrka och 
rörelse. Ensidig belastning leder ofta till skador som kräver lång tid av återhämtning. Statisk 
belastning kan på kort tid leda till värk i muskler och vidare utvecklas till inflammation i muskler och 
fästen. Andra faktorer som kan leda till belastningsskador är vibrationer, kyla, ojämnt underlag, dålig 
belysning och psykisk belastning. (Alfredsson et al, 2000; AFS 1998:1).  

Stående arbete bör varieras med rörelse samt med vila då sådant arbete kan vara påfrestande för leder, 
fötter och blodcirkulationen. Arbetet bör utföras i armbågshöjd. Vid lyft rekommenderas att man 
använder lämpliga hjälpmedel samt att lyft som kräver statiskt arbete ovan axelhöjd undviks. Sittande 
arbete ska utformas på sådant sätt att arbetstagaren kan arbeta i upprätt ställning med axlar sänkta och 
överarmarna intill kroppen. Stolar och bord som är justerbara är användbart speciellt då olika personer 
använder arbetsytan. Likasom vid stående arbete bör sittande arbete utföras i armbågshöjd samt inom 
det inre arbetsområdet. Figur 4 visar det inre och yttre arbetsområdet. 
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Figur 4. Det inre och yttre arbetsområdet                                                                                                
(Alfredsson et al, 2000, s. 116) 

Vid sittande arbetet är det också viktigt att vid jämna mellanrum gå omkring för att stimulera 
blodcirkulationen samt för att minska trycket på kotor och diskar i ryggen. En bra ergonomiskt 
utformad arbetsplats ger utrymme för både aktivitet och vila. Den ska vara tillräckligt stor så att 
arbetstagaren har möjlighet att variera arbetsrörelser och arbetsställning (Alfredsson et al, 2000; AFS 
1998:1). För att undvika ryggskador rekommenderas att hjälpmedel används vid oundvikliga tunga 
lyft. Vidare bör alla lyft ske med det som ska lyftas nära kroppen samt att vridande lyftmoment 
undviks helt och hållet. Möjliga åtgärder för att minska risken för belastningsskador är bland annat att 
införa arbetsrotation så att arbetstagaren får utföra varierande arbetsuppgifter. Arbetsutvidgning, där 
arbetstagaren får kompletterande uppgifter vilket medför deltagande i fler moment av produktionen, är 
också ett alternativ. Ett tredje alternativ är arbetsberikning vilket innebär att arbetstagaren tar del av 
fler arbetsuppgifter vilka ställer högre kompetenskrav på arbetstagaren. Vid bedömning av 
belastningsergonomi finns flera modeller att tillgå vilka ger information om vad som är acceptabelt, 
vad som måste värderas vidare samt vad som är direkt olämpligt (AFS 1998:1).  

• Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö inkluderar de icke-fysiska reaktionerna som uppkommer i den sociala 
strukturen på en arbetsplats (Jeding et al, 1999). Enligt Alfredsson et al (2000) är arbetsplatsens 
organisatoriska uppbyggnad, hur man samarbetar på arbetsplatsen samt arbetets innehåll tre 
psykosociala faktorer i arbetsmiljön Den takt som arbetet ska utföras i samt hur lönesystemet är 
upplagt påverkar också arbetstagarens psykiska välmående. Arbetslivsforskare har kommit fram till att 
följande behov är av vikt bland de flesta arbetstagarna för en positiv upplevelse i arbetet: 

- Trygghet utan risker för att utsättas för olika slags hot. 
- Social kontakt och positiv gemenskap med andra. 
- Ett arbete som tar tillvara individens kunskaper och förmåga och som ger stimulans. 
- Inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen. 
- Meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet att se en helhet i arbetet. 
- Stimulans, uppmuntran och erkännande för utfört arbete. 
- Möjlighet att växa och utvecklas i arbetet (s. 121). 

 
Vilka behov som är av störst vikt är individberoende och växlar med tiden. En arbetsplats bör därför 
anpassas allteftersom arbetstagarens behov och möjligheter förändras. En bristfällig psykosocial 
arbetsmiljö kan liksom en bristfällig fysisk arbetsmiljö leda till högt blodtryck och 
belastningssjukdomar. 

Psykosocial arbetsmiljö kan studeras med hjälp av krav-kontroll modellen som är utvecklad av Thöres 
Theorell och Robert Karasek (Yrkesinspektionen, 2002). Modellen tar i åtanke hur mycket kontroll 
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arbetstagaren har över sin arbetssituation, hur höga krav arbetstagaren har på sig i arbetet samt hur 
mycket socialt stöd arbetstagaren har. Ur modellen kan fyra extremsituationer utläsas, se figur 5. 
 

 

Figur 5. Krav-kontroll modellen                                                                                                          
(Theorell, 2003, s. 18) 

Den avspända situationen innebär att arbetstagaren har både höga krav och hög kontroll i arbetet. En 
passiv arbetssituation ställer låga krav samtidigt som arbetstagaren har små möjligheter att kontrollera 
sin arbetssituation. Den spända situationen är den som forskning visat medför störst risk för ökad 
ohälsa bland arbetstagarna. I denna situation ställs höga krav samtidigt som kontrollmöjligheterna är 
mycket små (Theorell, 2003). Den aktiva arbetssituationen är enligt modellen den bästa arbetsplatsen 
då den erbjuder stora möjligheter för kontroll samtidigt som kraven på arbetstagaren är stora. Detta 
både stimulerar och motiverar arbetstagaren att vidareutvecklas i arbetet (Jeding et al., 1999). Studier 
bland manliga arbetstagare visar att män som förlorar stora delar av möjligheten till kontroll i arbetet 
löper en fördubblad risk för utvecklandet av kranskärlssjukdomar.  En arbetsplats som erbjuder bra 
socialt stöd minskar enligt ett flertal undersökningar risken för ohälsa bland arbetstagarna. Stöd bör 
ges i praktiska frågor såväl som i känslomässiga situationer. Ett bra socialt stöd ger i modellen ett 
”idealt” arbete och dåligt socialt stöd ger ett ”iso-spänt” arbete (Theorell, 2003, s. 17). 
Arbetsmiljöverket (2000) beskriver fyra olika sorters stöd som är viktig i en arbetsorganisation: 

- Instrumentellt stöd: minskar direkt belastning på arbetstagaren genom exempelvis 
möjlighet till raster eller medarbetarhjälp.  

- Informativt stöd: information och kunskaper sprides till arbetstagarna genom dialog. 
- Värderande stöd: arbetstagaren får information om vad som förväntas av han eller 

henne, samt konstruktiv kritik ges rörande genomfört arbete.  
- Känslomässigt stöd: arbetstagaren har någon att vända sig till med bekymmer och 

frågor.  
 

Hur man samarbetar på en arbetsplats ger ofta en indikation hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs 
av arbetstagarna. Samarbetet avgör nämligen hur information strömmar i organisationen samt hur 
förändringar, konflikter och dylikt bearbetas i arbetslaget. Den vanligaste företagsformen är 
fortfarande den hierarkiska med många mellanchefer. Fler och fler företag väljer dock att gå till den 
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mer platta organisationen (se figur 6) med färre mellanchefer och ett mer flexibelt samarbete mellan 
de olika leden (Alfredsson et al, 2000).  

 

Figur 6. Den moderna platta organisationen med minskat antal mellanchefer 
(Alfredsson et al, 2000, s. 125) 
 
För att undvika konflikter rekommenderas att varje arbetsplats har en utarbetad rutin för hur 
arbetssituationen ska utvärderas. Detta kan ske genom medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal med 
arbetstagarna. En handlingsplan för hur en allvarlig konflikt ska lösas bör också finnas att tillgå 
(Alfredsson et al, 2000).  

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1993:17 gällande kränkande särbehandling i arbetslivet 
står det skrivet att arbetsgivaren är ansvarig för att genom utvecklandet av rutiner förebygga en miljö 
där kränkande särbehandling kan uppstå. Vid problem ska åtgärder vidtas samt att den utsatte 
arbetstagaren ska erhålla stöd och hjälp. Uppföljning på arbetet ska ske enligt uppsatta rutiner. 
Exempel på kränkande särbehandling är: förtal, sexuella anspelningar, utfrysning, medvetet 
saboterande och förföljning. Kränkande särbehandling kan få allvarliga konsekvenser för både den 
enskilde arbetstagaren och arbetsplatsen som helhet. Personen i fråga kan bland annat få 
samarbetsproblem, prestera sämre, bli mer stressad, må fysiskt dåligt, hamna i missbruk, bli 
deprimerad eller försöka ta sitt liv. På arbetsplatsen kan bland annat effektiviteten i gruppen försämras, 
växande kritik riktas mot ledningen, samarbete försämras samt att sjukfrånvaro och 
personalomsättning kan öka. Om arbetstagarna är väl medvetna om arbetsplatsens policy och rutiner 
vid kränkande särbehandling kan växande risksituationer hämmas i ett tidigt stadium (AFS 1993:17).   

När en utmanande situation uppstår, fysiskt eller psykiskt, intar kroppen ett stress tillstånd (Alfredsson 
et al, 2000). Stress kan visa sig fysiologiskt bland annat genom att andning blir snabbare, hjärtfrekvens 
ökar, blodtrycket ökar och svett avsöndras. Denna sorts respons på stress inträffar efter ett par 
sekunder. Stress kan också yppa sig i beteendeförändringar i form av deltagande i färre sociala 
sammanhang, ökad konsumtion av droger och alkohol och deltagande i mer riskfyllt sex (Jeding et al, 
1999).  
 
Stress kan vara antingen positiv eller negativ. Positiv stress innebär att kroppen inte reagera skadligt 
på stressen. Detta kan bero på att personen anser att situationen är inspirerande och meningsfull. 
Negativ stress är däremot farlig för personen. Den uppstår efter lång exponering av hög stress. Ett 
symptom på negativ stress är att personen börjar oroar sig för småsaker. Det som skiljer positiv och 
negativ stress åt är hur personen upplever situationen. Hur stor lust personen känner inför en situation 
kan vara vägledande för hur destruktiv stressen kommer att bli (Angelöw, 2002). Stress kan också vara 
positiv då den får individen att prestera bättre i en situation där utmaningen är rimlig. Stress kan vara 
negativ bland annat då arbetstagaren känner sig alltför tidspressad i sitt arbete, har för lite kontroll 
eller har för lite att göra. Fysiska symptom av negativ stress kan vara ont i magen och/eller huvudet, 
yrsel, bröst- och muskelsmärtor. Psykiska symptom av negativ stress kan vara svårigheter att sova, 
depression, oro och aggression (Alfredsson et al, 2000). Personer som blir exponerade för stress under 
en lång tid riskerar att få hjärt- och kärlsjukdomar. Övriga sjukdomar som kan bero på 
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stressexponering är mag- och tarmproblem, diverse infektioner samt hudsjukdomar. Det finns även 
sjukdomstillstånd som konstaterats vara en direkt följd av stress. Exempel på sådana sjukdomar är 
fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom samt posttraumatiskt stressyndrom (Perski i Theorell, 2003).  
 
Stress påverkar inte bara den drabbade arbetstagaren utan kan ha konsekvenser i hela organisationen 
bland annat genom att antalet tillbud och olyckor ökar, sjukfrånvaro ökar, konflikter i arbetsgrupperna 
ökar och produktionseffektiviteten minskar (Arbetsmiljöverket, 2002). Kvinnor rapporterar oftare än 
män arbetsmässiga problem relaterade till stress. Utbrändhet eller psykisk utmattning är ett tillstånd 
som blir allt vanligare och som beror på negativ stress under en lång tid. Ofta är det arbetstagare som 
arbetar med så kallade människoyrken, till exempel vård och omsorgs yrken, som drabbas. Avlastning 
och stöd från arbetsgivare och arbetskamrater kan hjälpa för att förebygga utbrändhet (Alfredsson et 
al, 2000).  
 
Arbetsskador som orsakats av våld eller hot om våld ökade under 1990-talet. Vårdyrken var i topp 
över utsatta yrken. Ett medel för att förhindra denna sorts problem kan vara att undvika ensamarbete 
samt utbilda arbetstagarna i självförsvar och konfliktlösning (Alfredsson et al, 2000). I en 
arbetsmiljöundersökning från 2001 uppgav 17,3 procent av kvinnorna och 9,5 procent av männen att 
de under det senaste året råkat ut för våld eller hot på sin arbetsplats. Inom polis-, vård- och vaktyrken 
utsätts framförallt männen för våld eller hot om våld. Bland kvinnor förekommer detta främst inom 
vård- och omsorgsyrken. Statistik visar att flest anmälda fall, 43 procent, rapporteras från omsorg, 
grundskola och socialtjänst. Fall inom hälsa och sjukvård utgör 17 procent av anmälningarna. Av 
anmälningar representeras mer än hälften av fallen av hot eller våld mot kvinnor, och runt hälften av 
anmälningarna leder också till sjukskrivning (Malmros, 2003). Den åldersgrupp som visats främst 
drabbad är de under 44 års ålder (Nordin, 1998). Enligt Orth-Gomér (i Theorell, 2003) har antalet 
långtidssjukskrivna (över ett år) ökat tredubbelt under en fyra års period. 
 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande psykosociala faktorer rekommenderar Arbetsmiljöverket 
(2002) att följande faktorer utreds med jämna mellanrum: arbetsmängd och arbetstempo, variationen i 
arbetet, risker för våld, hot och olyckor, arbetstid, trakasserier och konflikter, rollfördelningen, 
anställningstryggheten. Även arbete med människor, ensamarbete, komplexiteten på 
arbetsuppgifterna, sociala kontakter samt den fysiska miljön bör undersökas. Utredningar kan göras 
bland annat genom intervjuer, medarbetarsamtal och enkäter med arbetstagaren, skyddsronder och 
medicinska kontroller. Ansvaret för utredningarna, riskbedömningar, åtgärder och övrigt systematiskt 
psykosocial arbetsmiljöarbete ligger på arbetsgivaren. Företagshälsovården kan vara en bra hjälpresurs 
vid detta arbete. 

• IT-arbetsmiljö 

Genom informationsteknikens (IT) utveckling har det blivit aktuellt att bedöma arbetsmiljö utifrån 
förutsättningar att många jobbar långa perioder framför datorn i så kallade ensamarbeten, ofta i 
hemmet. Därigenom måste psykiska och fysiska faktorer utvärderas utifrån dessa nya premisser. 
Arbete med datorer medför att arbetstagaren under längre stunder utsätts för icke-joniserande 
strålning. För att undvika strålning från bildskärmen bör arbetstagaren sitta minst 40-50 centimeter 
ifrån bildskärmen1. Även buller kan medföra problem då man arbetar i en miljö som förutsätts ha en 
låg ljudnivån. Ljud från fläktar och roterande delar i hårddiskar kan uppfattas som störande. Även den 
värme som datorer och annan elektrisk utrustning avger kan upplevas störande. Skrivare och 
kopiatorer kan avge cancerframkallande ämnen under de första dagarna i drift, samt att pappret som 
skrivs ut avger ett fint damm som dras mot arbetstagaren. God ventilation kan hjälpa mot detta 
problem, alternativt kan dessa maskiner placeras i ett enskilt rum där arbetstagaren inte befinner sig 
under några längre tider (Alfredsson et al, 2000).  
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1 Denna information rör arbete framför äldre bildskärmar, exempelvis TV-monitorer. Moderna platta skärmar 
strålar så lite att säkerhetsavstånd inte krävs.  

 
 

 



Ur ett ergonomiskt perspektiv bör en datorarbetsplats utformas på ett sådant sätt att belysningen kring 
datorarbetsplatsen är fri från flimmer och inte är bländande. Platsbelysning kan vara nödvändig för att 
tillräckligt ljus ska erhållas. För att undvika vissa belastningsbesvär är det bra om arbetsstol och bord 
är justerbara. Arbete vid dator bör innefatta variation och flexibilitet (AFS 1998:5). Det 
rekommenderas att inte tillbringa mer än två timmar i sträck stillasittande framför datorn. 
Arbetarskyddsstyrelsen har utvecklat en försiktighetsprincip för arbete med IT-utrustning. Detta 
innebär att alla som tar del i denna sorts arbete bör ta del av information gällande förekommande 
risker. Dessa risker bör sedan vägas mot effektivitet och kostnader av användandet av IT-utrustning 
(Alfredsson et al, 2000). 

6.4 Lönsamt med arbetsmiljöarbete 

Enligt Angelöw (2002) är det mer lönsamt för en arbetsplats att jobba förebyggande med 
arbetsmiljöfrågor än att behöva rehabilitera arbetstagare. Anledningen är att förebyggande av ohälsa 
kräver färre insatser än de som krävs för att få tillbaka en arbetstagare som råkat ut för ohälsa. En 
långtidssjukskriven arbetstagare kostar arbetsplatsen stora summor bland annat genom minskad 
effektivitet, korttidsfrånvaro och upplärning av ersättare. Det är också lättare att bibehålla en 
arbetstagares effektivitet på arbetet genom att förebygga ohälsa, än det är att försöka få tillbaka den 
tappade effektiviteten efter en lång tids sjukfrånvaro. Volvo har gjort beräkningar på hur mycket 
ohälsa kostar företaget årligen genom bland annat rehabilitering, kompetensförlust och 
effektivitetsförlust. En IT-tjänsteman som är sjukskriven under ett års tid kostar cirka en miljon 
kronor. En högt uppsatt chef kan kosta så mycket som fyra miljoner kronor per år i sjukfrånvaro.  
 
Alfredsson et al (2000) menar att kostnaden för enbart mobbning på arbetsplatsen kostar totalt varje år 
minst 18 miljarder i Sverige. I den summan finns inte inräknat övriga kostnader i samhället för den 
sjukskrivne, som till exempel kostnader för rehabilitering och förtidspension. Mobbning pågår ofta 
under flera år och den totala kostnaden för arbetsgivaren är ofta mellan 1,5-2 miljoner kronor för ett 
fall av mobbning. I figur 6 visas en kalkyl för hur mycket ett mobbningsfall kan kosta ett företag. 
 

 

Figur 7. Kalkyl för hur mycket ett mobbningsfall kan kosta ett företag                                              
(Alfredsson et al, 2000, s. 132). 
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6.5 Problem med systematiskt arbetsmiljöarbete 

På uppdrag av regering fick Statskontoret år 2003 i uppgift att utvärdera Arbetsmiljöverkets arbete 
med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Studierna visar att av landets arbetsplatser har cirka 30 
procent lyckats att implementera SAM i sin verksamhet, cirka 40 procent har påbörjat arbetet med 
SAM men inte fullt ut infört det. Det lämnar cirka 30 procent av Sveriges arbetsgivare som inte har 
påbörjat införa SAM i sin dagliga verksamhet. Arbetsmiljöverkets egen enkät visar på att fyra av tio 
arbetsgivare inte känner till SAM-föreskrifterna. Statskontoret har utvärderat vilka faktorer i SAM 
som gör att arbetsgivare har svårigheter med att implementera SAM i verksamheten. På Statskontorets 
enkät svarade 44 procent av arbetsgivarna att ett av hindren till införandet av SAM är att det finns för 
många andra lagar och regler som måste följas och SAM därför får låg prioritering. Ett annat hinder 
med SAM är att det finns för mycket oklara formuleringar som kan vara svårtolkade. Ett exempel är 
påståendet att arbetsmiljön ska vara ”en naturlig del av verksamheten”. Ett annat problem som har 
redovisats både av arbetsmiljöinspektörer vid Arbetsmiljöverket och av arbetsgivare är att framgången 
med SAM är beroende av närvaron av eldsjälar, enstaka personer som brinner för arbetsmiljöarbetet. 
En annan inverkande faktor på införandet av SAM är avsaknaden av skyddsombud på arbetsplatsen. 
Enligt Statistiska Centralbyrån saknar tre fjärdedelar av arbetsplatserna skyddsombud. På frågan om 
fler arbetsgivare skulle tillämpa SAM om reglerna var lättare att förstå och var branschanpassade 
instämde cirka 70 procent av de tillfrågade (Statskontoret, 2004). 
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7. Arbetsplatsens arbetsmiljöarbete i nuläget 
I denna del av examensarbetet presenterar jag hur arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen är upplagt 
i dagsläget. 

7.1 Lagar som styr arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen 

Banverket följer ett antal övergripande lagar och krav när det gäller arbetsmiljöarbetet. Dessa lagar är 
Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen, Arbetstidslagen samt AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Med dessa som grund använder de sig av än mer specifika regler och krav vid 
särskilda situationer i arbetsmiljöarbetet, exempelvis vid rehabilitering, arbetsplatsens utformning, 
hantering av alkohol och droger samt vid riskbedömningar (Banverket, 2005 z). 

7.2 Arbetsmiljöpolicy 

Den 1 september 2005 upprättade Banverket en ny personal- och arbetsmiljöpolicy. I policyn framgår 
vilka värderingar Banverket har gällande personal och arbetsmiljö, samt vad som krävs för att 
Banverket ska nå målet att bli den goda arbetsplatsen. Dessutom beskrivs i stort vilka krav som ställs 
på Banverkets medarbetare och ledare. Policyn används vid till exempel utvecklingssamtal, 
medarbetarsamtal, utformning av mål och vid rekrytering. Policyns innebörd för verksamheten och 
arbetsplatsen diskuteras vid arbetsplatsträffarna. Utformningen av arbetsmiljöpolicyn skedde i 
samarbete mellan den Administrativa avdelningen och bland annat koncernledningen, Centrala 
samverkansgruppen, Centrala beredningsgruppen för arbetsmiljöfrågor och Banverkets Pa-nätverk. 
Policyn är gällande för alla verksamheter i Banverket, inklusive Norra Banregionen (Banverket, 2005 
p). 

7.3 Arbetsmiljöutbildning  

I samband med att AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” ändrades år 2003 och kraven 
avseende kompetens förtydligades beslutade man vid Banverket att göra vissa ändringar i sin 
arbetsmiljöutbildningen. Under 2004 utarbetades därför en ny gemensam grundutbildning i 
arbetsmiljö för Banverkets anställda. Banverkets banskola utsågs till kursanordnare. I januari 2005 
blev utbildningen en ordinarie del av banskolans kursutbud. Banverket beslutade även att utöver den 
gemensamma grundutbildningen erbjuda verksamhetsanpassade grundutbildningar för skyddsombud 
och arbetsgivarerepresentanter. Av banskolan skall även ett antal fördjupningskurser inom bland annat 
arbetsorganisation, psykosocial arbetsmiljö, rehabilitering, krishantering och byggherrens 
arbetsmiljöansvar erbjudas. Banverkets planerade chefsutbildning ska innefatta den gemensamma 
grundutbildningen, den verksamhetsanpassade grundutbildningen samt arbetsmiljöutbildningen. Man 
eftersträvar även att inrätta ett utbildningsråd för arbetsmiljöutbildningar i vilket representanter för 
arbetstagare samt arbetsgivare ska ingå. Utbildningsrådet ska kontrollera att arbetsmiljöutbildningarna 
utförs på ett bra sätt i hela organisationen. Regelbundna repetitionsutbildningar ska erbjudas för att 
säkerhetsställa att kompetensen i organisationen upprätthålls (Banverket, 2004 b). 

Under 2005 erbjöd banskolan grundutbildning i arbetsmiljö på tre ställen i Sverige. Dessa platser var 
Uppsala, Ängelholm och Luleå. Utbildningen sträckte sig över tre dagar. Målgruppen för utbildningen 
var alla chefer och byggledare, företrädare för arbetsgivaren, skyddsombud, samverkans- och 
skyddskommittéledamöter samt handläggare av frågor som rör arbetsmiljön. Målet med utbildningen 
var att deltagarna skulle kunna identifiera skadliga arbetsmiljöfaktorer, förstå hur arbetsmiljöarbetet 
ska utformas för att passa olika individer, ha kunskap om arbetsmiljöverkets regelverk, samt kunna 
tillämpa reglerna för arbetsmiljön i den löpande verksamheten. Kursen innehöll faktablock med bland 
annat ergonomi, regelverk, psykosocial arbetsmiljö, kemiska hälsorisker, alkohol, frånvaro och 
rehabilitering (Banverket, 2005 c). 
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7.4 Delegering av arbetsmiljöuppgifter 

För att en person ska kunna acceptera en delegering av arbetsmiljöuppgifter krävs att personen minst 
har genomgått Banverkets tre dagar långa grundutbildningen i arbetsmiljö. Varje enskilt fall måste 
sedan granskas av den som utför delegeringen (Banverket, 2004 a).  

Generaldirektören (GD) har det övergripande arbetsmiljöansvaret vid Banverket och han fördelar 
sedan arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer som sprider dem vidare vid behov. På så sätt sprids 
arbetsmiljöuppgifterna inom verket. De som tar emot uppgifterna måste ha tillräckliga befogenheter, 
resurser och kompetens för att klara uppgiften. Det är chefens roll att se till att anställda har kunskap 
om risker i arbetet (Banverket, 2005 b).  

All delegering av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligen och med returneringsmöjligheter (Personlig 
kommunikation, respondent G, 2005-10-18). Arbetsmiljöuppgifter delegeras även till projektledare 
och banförvaltare men bevakningen av arbetet och ansvaret ligger fortfarande på sektionschef 
respektive regionchef (Personlig kommunikation, respondent D, 2005-11-08). 

7.5 Riskbedömning 

Vid Norra Banregionen sker riskbedömning av arbetsplatsen på flera sätt. Man skiljer på den egna 
personalens arbetsplats och det arbete som sker i samband med projekt ute i spåren. Vid projekten gör 
man utförliga riskinventeringar och analyser vid regelbundna ronder och revisioner av arbetsplatsen. 
Det finns då färdiga checklistor och rutinbeskrivningar att tillgå via projekthandboken (Banverket, 
2005 r). 

Enligt Norra Banregionens Ledningshandbok ”Så arbetar vi” (Banverket, 2005 k) ingår skyddsronder, 
för både den inre och yttre arbetsmiljön, i det årliga revisionsprogrammet för regionen. Vid rond ska 
representanter för arbetsgivaren samt skyddsombud närvara. Kjell Forss (Personlig kommunikation, 
2005-11-11) säger att skyddsronder gällande den fysiska arbetsmiljön för den egna personalen sker 
med ett par års mellanrum. Dessa utförs då av skyddsombudet samt Kjell Forss som står som ansvarig 
för att samordna regionens arbetsmiljöarbete. Ibland deltar även fackliga representanter vid 
skyddsronderna. Varje år kallas också Previa in för att kontrollera den ergonomiska arbetsmiljön. Vid 
nyanställning gör Previa nya kontroller av arbetsplatsen. Allt samarbete med Previa går via 
arbetsmiljösamordnaren.  

I övrigt sker bedömningar av arbetsplatsen bland annat på arbetsplatsträffar, där arbetsmiljö är en 
stående punkt, samt genom att medarbetarna vid behov söker upp cheferna i sådana frågor. På 
arbetsplatsträffarna får medarbetarna chans att presentera sina egna upplevelser av arbetsmiljön. Detta 
dokumenteras i mötesprotokoll. Banverket genomför vartannat år en medarbetarenkät för att få en 
uppfattning om hur den psykosociala arbetsmiljön vid verket är. Vid Norra Banregionen utförs i tiden 
mellan medarbetarenkäterna även ett antal enkäter och undersökningar av den egna personalen, i 
samarbete med Previa. Bland annat genomförs hälsoprofilundersökningar, stresskartor och 
personalpejlingar. Dessutom samarbetar man med Previa i projektet ”Tidig rehabilitering” där 
personalen har möjlighet att få hjälp både med fysiska och psykosociala problem. Mer om projektet på 
sidan 43. 

7.6 Handlingsplan 

Norra Banregionen har utvecklat en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet vid regionen vilken gäller 
fram till och med maj 2006. I denna framgår vilka mål som är uppsatta i arbetsmiljöarbetet inom 
regionen, när målen ska vara uppnådda samt vem som är ansvarig för uppgiftens genomförande. I 
handlingsplanen framgår att Norra Banregionen vill ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet. 
Detta ska vara certifierbart inom år 2006 enligt OHSAS 18001 fastställda normer. Norra Banregionen 
strävar även efter att fortsätta ta fram riskanalyser för arbetsmiljöfaktorer för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. Man vill även öka samarbetet i arbetsmiljöfrågor mellan regionens enheter genom att införa 
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ämnes- och teknikgrupper. Projektet ”tidig rehabilitering” och andra hälsofrämjande åtgärder ska 
vidareutvecklas för att förbättra hälsan hos arbetstagarna. Genom utveckling av kvalitén på chefs- och 
medarbetarsamtal ska personliga utvecklingsplaner kunna sammanställas utifrån verksamhetens mål 
(Banverket, 2005 q).  

Utifrån medarbetarenkäten som genomfördes 2004 har man på central nivå även satt samman en 
handlingsplan med åtgärder för att förbättra arbetsmiljön vid Banverket. Dessa åtgärder gäller de 
områden som visat sig behöva förbättras inom Banverket i stort. Slutdatum för åtgärderna samt vem 
som är ansvarig redovisas i handlingsplanen (Banverket, 2005 d).   

Man har vid Norra Banregionen utöver arbetsmiljöplanen och Banverkets åtgärdsplan även lagt upp en 
egen handlingsplan utifrån regionens resultat på de mätningar, enkäter, personal pejlingar och dylikt 
som utförts under året 2004. Åtgärder för förbättring presenteras sektionsvis med slutdatum och 
ansvarsfördelning angiven (Banverket, 2005 y).  

7.7 Uppföljning 

Uppföljningen av regionens arbetsmiljöarbete sker fortlöpande under året. Varje månad ansvarar 
respektive sektionschef för att kontrollera sjukfrånvaro samt övertidsuttag. Detta redovisas vid 
arbetsplatsträffarna. Varje kvartal gör regionens arbetsmiljösamordnare en sammanställning av arbetet 
mot de målområden som satts upp i handlingsplanen för arbetsmiljö, även den totala frånvaro tiden 
kontrolleras och allt redovisas för samverkansgruppen. Arbetsmiljösamordnaren ansvarar också för en 
årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet enligt fastställd handlingsplan. Arbetet redovisas för 
samverkansgruppen (Banverket, 2005 q). Mer om uppföljningsarbetet på sidan 39. 

7.8 Dokumentation 

Vid samtal med Thor Semberg (Personlig kommunikation, 2005-10-17) vid Arbetsmiljöverket 
framkom att inga brister i arbetsmiljöarbetet påträffats vid inspektioner av Norra Banregionen, därmed 
har inga krav ställts på uppdragsgivaren. Dokumentationen av arbetsmiljöarbetet har skötts 
exemplariskt vid regionen.  

• Riskbedömningar 

Riskbedömningar finns i form av protokoll från arbetsplatsträffar, resultat från enkäter och dylikt, 
dokument från ronder och revisioner, dokument från riskinventeringar och riskanalyser.  

• Skador och tillbud  

Skriftlig dokumentation görs vid alla olyckor, tillbud och avvikelser inom projekt vid regionen. Det 
finns specifika dokument som beskriver de rutiner som gäller. Dessa rutindokument finns att tillgå via 
intranätet och projekthandboken. Alla tillbud och olyckor rapporteras in i Ofelia, vilket är Banverkets 
system för administration av felanmälningar och olyckor avseende trafiksäkerhet och elsäkerhet. En 
utredare dokumenterar händelsen i Banverkets Informationssystem (BIS) samt i Händelseregistret (H-
REG). BIS är ett system för administration och beskrivning av Banverkets anläggningar samt 
administration och uppföljning av tillbud till olycka och olyckor. H-REG är ett regionalt register för 
administration och uppföljning av tillbud till olycka och olyckor (Banverket, 2003). 

• Planerade åtgärder  

Planerade arbetsmiljöåtgärder finns dokumenterade i handlingsplaner gällande arbetsmiljöarbetet både 
med den egna personalen och i anställda i projekten. Handlingsplaner för arbetsmiljön sätts samman 
både centralt, regionalt och sektionsvis.  
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• Arbetsmiljöpolicy 

Centralt vid Banverket finns utarbetat en personal- och arbetsmiljöpolicy. Denna finns skriftligt 
dokumenterad och även tillgänglig via Banverkets intranät. Som komplement till denna policy finns 
även andra styrande dokument för personal- och arbetsmiljöarbete. Nämligen ”Banverkets personal- 
och arbetsmiljöföreskrift” samt ”Banverkets personal- och arbetsmiljöhandbok” (Banverket, 2005 å). 

• Rutiner  

I kontorshandboken ”Så funkar det” (Banverket, 2005 h) för Norra Banregionen finns det skriftliga 
beskrivningar gällande vilka rutiner som gäller vid arbetsplatsen. Där finns också länkar till andra 
dokument och checklistor.  

Utvecklade rutiner gällande projektarbete finns dokumenterat i projekthandboken (Banverket, 2005 r). 
I Ledningshandboken (Banverket, 2005 k) finns också skriftlig dokumentation om rutinerna vid arbete 
inom regionen. Båda dessa finns i tryckt format och kan även nås via intranätet.  

• Uppgiftsfördelning  

Delegering av uppgifter i arbetsmiljöarbete vid Norra Banregionen är personlig och sker skriftligen. 
Regionchefen har delegerat uppgifter gällande trafik-, elsäkerhet samt arbetsmiljö till underställda 
chefer vid sektionerna (Banverket, 2005 q).  

• Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Varje år genomför ledningen en genomgång av arbetsmiljöarbetet vid respektive process vid Norra 
Banregionen. Resultatet utgör sedan grunden för den genomgång som ledningsgruppen gör av hela 
verksamhetens ledningssystem (Banverket, 2005 k). Det finns vid Norra Banregionen en utarbetad 
revisionsprocess där det framgår hur revisioner ska gå till samt vem som är ansvarig.  

För den interna arbetsmiljön är arbetsmiljösamordnaren vid Administrativa sektionen 
revisionsansvarig. Uppgiften innebär att samordnaren står för utformning, planering och 
genomförande av regionens revisionssystem inom tilldelat område. Alla revisioner följer en uppsatt 
revisionsplan. Till sin hjälp vid revisionen har samordnaren ett antal checklistor för revisionsplanering. 
När revisionen genomförs samlar samordnaren in information via exempelvis intervjuer, inspektioner 
och observationer. Detta ska dokumenteras och bedömas enligt en specifik klassningsskala. I detta 
skede upprättas även en avvikelserapport och ett revisionsprotokoll tas fram. Nästa steg är att gå 
igenom lämpliga åtgärder med verksamhetsansvarig samt informera berörd personal om vilka åtgärder 
som skall genomföras. Verksamhetschefen är ansvarig för att genomföra åtgärderna. En 
uppföljningsrevision ska sedan utföras för att se om de påtalade bristerna har åtgärdats. 
Revisionsrutinen är slutförd då revisioner har utförts utan anmärkningar. Revisionsarbetet bedöms 
sedan av ledningen i samband med ledningens genomgång (Revisionsprocessen, 2004).  

Vid samtal med arbetsmiljösamordnaren vid Norra Banregionen framgick att han gör ett utkast av 
arbetsmiljörevisionen som sedan kontrolleras av både samverkansgruppen och ledningsgruppen. 
Handlingsplanen för arbetsmiljöarbetet utformas bland annat utifrån de revisioner som genomförs 
årligen vid regionen. Ledningen genomför en genomgång av arbetsmiljöarbetet två gånger per år. 
Varje år gör även Banverkets huvudkontor en revision av regionens arbetsmiljöarbete och följer upp 
åtgärdsförslag och anmärkningar (Personlig kommunikation, Kjell Forss, 2005-11-21).  

7.9 Företagshälsovård 

Norra Banregionen har ett avtal med Previa gällande företagshälsovård för de anställda vid regionen. I 
detta samarbete ingår bland annat konsultation och rådgivning, kontakt med läkare och sjukgymnast 
vid arbetsrelaterade besvär samt sköterskemottagning, hälsoundersökningar, stödsamtal, 
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arbetsplatsanpassning och utbildningar (Banverket, 2005 h). I och med samarbetet med Previa 
företagshälsovård uppfyller Norra Banregionen kraven i Arbetsmiljölagen 3 kapitel 2b §, se sidan 22. 

Lars-Olof Nygård (Personlig kommunikation, 2005-11-07) vid Previa säger att de för samtal med 
Norra Banregionen minst en gång i kvartalet och man har en mycket öppen och nära relation. Hela 
regionens arbetsledning är involverad. Det finns inte något negativt att påpeka hos Norra Banregionen. 
Regionen ligger i framkant inom de områden Previa anser viktiga. Man genomför bland annat 
mätningar av miljön, riskbedömningar, kartläggningar, säkerhetsundersökningar och drogtester. Allt 
det sammantaget är precis så som Previa önskar alla kunder kunde jobba. 

7.10 Arbetsplatsintroduktion av nyanställda 

En introduktion görs för alla nyanställda vid Banverket. Den är gällande för tillsvidareanställda, 
tidsbegränsade anställda, konsulter, inhyrd personal samt personal som kommer tillbaka från till 
exempel barnledighet. Banverket erbjuder alla chefer en introduktionsplan som handledning vid 
arbetsplatsintroduktion av nyanställda. Planeringen av introduktionen ska vara individuellt anpassad 
och skriftligt dokumenterad där det skall framgå vilka aktiviteter som planeras för den anställde. Syftet 
med introduktionen är att den nyanställde ska känna sig välkommen, få kunskaper om arbetet och 
snabbt komma igång med sina arbetsuppgifter. Vilket ska tydliggöra förväntningar från chefer och 
medarbetare. Introduktionen består av tre delar: 

1. Arbetsplatsintroduktion: Den anställde får information om hur det fungerar på arbetsplatsen 
exempelvis anställningsvillkor, praktiska rutiner, säkerhetsregler, sociala rutiner och 
lokalkännedom. Medarbetarsamtal ska utföras inom sex månader från anställningens början. 

2. Yrkesintroduktion: Den nyanställde får hjälp att snabbt lära sig sin roll i organisationen och 
komma igång med sina arbetsuppgifter exempelvis genom handledning, utbildning samt 
kännedom om regler och rutiner.  

Banverket erbjuder en mall som stöd för arbetsplats och yrkesintroduktion där punkter prickas av 
alltsedan de slutförts i introduktionsarbetet.  

3. Företagsintroduktion av Norra Banregionen samt central företagsintroduktion: Den 
nyanställde får information om vilka visioner och mål den egna organisationen har. Vidare 
förmedlas en helhetsbild av Banverkets verksamhet och roll i samhället. Viktigt är att den 
nyanställde förstår sin roll i den centrala verksamheten. Den centrala företagsintroduktionen 
på två dagar ska utföras max sex månader efter anställningen påbörjats. Här får den 
nyanställde chansen att träffa anställda från andra delar av verksamheten. 

En handledare utses till den nyanställde som verkar som stöd och hjälp under de första månaderna på 
jobbet (Banverket, 2005 f). 

7.11 Arbetsplatsträffar 

Norra Banregionen har arbetsplatsträffar (APT) sektionsvis en gång i månaden. Arbetsmiljö är en 
obligatorisk punkt och man går igenom den fysiska arbetsmiljön som ljus, klimat och ergonomi såväl 
som den psykosociala arbetsmiljön, exempelvis arbetsklimat och arbetsmängd. Ordförandeskapet 
alterneras vid träffarna. Träffarna sker på arbetstid och varar mellan 1,5-2 timmar. En dagordning följs 
och minnesanteckningar förs. En dialog där alla deltar aktivt i diskussionen eftersträvas. Träffen 
innefattar allt som berör arbetet och arbetsplatsen och strävan är att skilja på arbetsplatsträffen och 
andra sorts möten. Information från ledningsgruppen, från facket och information angående pågående 
arbeten inom gruppen delges under arbetsplatsträffen (Banverket, 2005 h).  
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7.12 Medarbetarenkät 

År 2004 genomförde Banverket en medarbetarenkät enligt QWC-metoden (Quality Work 
Competence) som upphandlats av leverantören Springlife. ”Springlife är ledande inom 
Medarbetarprocessen, en helhetsprocess för bevisbara analyser och förbättringsåtgärder inom 
myndigheter, sjukvård och privata företag” (Springlife, 2004 b). QWC-metoden används för att 
analysera hur ett företags utformning påverkar exempelvis hur engagerade och motiverade 
medarbetarna är, hur de trivs på jobbet samt hur etiken och moralen är på arbetsplatsen. Drygt 40 
frågor ligger som grund för metoden. I Springlifes databas kan kunden göra jämförelser med andra 
företag då det finns underlag från tio år tillbaka på genomförda undersökningar. Resultat från 
undersökningar leder till åtgärdsförslag på de allvarligaste problemen som finns i det undersökta 
företaget. Enligt Springlife är QWC-metoden en biologiskt bevisbar metod för analys av ett företags 
nulägessituation (Springlife, 2004 a). 

QWC-metoden kommer även att användas vid Banverket för den planerade medarbetarenkäten år 
2006 eftersom resultaten från denna då kommer att kunna jämföras mot resultaten framkomna under 
2004 års medarbetarenkät. Det finns möjlighet för enskilda chefer att lägga till ett antal egna frågor 
utöver de vetenskapligt validerade frågorna i undersökningen (Banverket, 2005 j). 

Resultatet från 2004 års medarbetarenkät vid Norra Banregionen visade att negativ stress inte var ett 
problem i organisationen. Man hade en god medarbetarkraft i organisationen, det vill säga man hade 
inte problem med rastlöshet, irritation och koncentrationssvårigheter, men den arbetsrelaterade 
utmattningen var lite för hög. Psykisk och fysisk utmattning var förekommande bland en del av 
arbetstagarna. Arbetstakten på regionen var under det rekommenderade riktvärdet vilket påverkar 
stressnivån positivt. Man bör sträva efter så låga värden som möjligt i denna kategori. En god 
psykosocial arbetsmiljö är beroende av ledarskap och effektivitet. Dessa två områden kan förbättras 
vid Norra Banregionen. Regionen visade upp tillfredställande värden i områdena socialt klimat och 
lärande i arbetet, man har bra stämning och sammanhållning i organisationen, medarbetarna känner att 
de har utvecklingsmöjligheter inom ramen för arbetet. Värdena för medarbetarnas delaktighet var 
under det rekommenderade riktvärdet, medarbetarna kände inte att de hade tillräckligt inflytande att 
påverka arbetet. Två andra områden där det fanns utrymme för förbättring var områdena återkoppling, 
det vill säga den information som chefen ger sina medarbetare, och ledarskap. Detsamma gällde för 
målsättningen i organisationen. Målen borde vara tydligare, mer realistiska, mer utvärderingsbara och 
mer påverkningsbara. Den totala framtidsprognosen för Norra Banregionen var ett dynamiskt fokustal 
(ett totalvärde) på 64,5 av 100 vilket innebar att man låg i mätningens komfortzon. Framtidsprognosen 
för organisationens psykosociala arbetsmiljö de närmsta åren visade att om inga större förändringar 
sker kommer medarbetarna att prestera likvärdigt som i dagsläget. Det finns dock utrymme för 
förbättringar gällande arbetsglädje och ork. QWC-metoden tog fram de områden som man var i störst 
behov av att förändra vid Norra Banregionen. De två prioriterade områdena var ledarskap och 
målkvalité (Resultatguide, 2004).  

Vid jämförelse inom Norra Banregionen visade det dynamiska fokustalet på skillnader mellan 
sektionerna. Resultaten från Investerings- och Marknadssektionen, samt Ledningen, visade att man på 
dessa sektioner hade stor kraft för förändringsarbete och därmed hade låg risk för utvecklandet av 
ohälsa. Underhåll- och Verksamhetsstyrningssektionerna låg i komfortzonen vilket innebar att det 
fanns utrymme för förbättring men det fungerar i dagsläget relativt väl. Teknik och Administrativa 
sektionen visade på värden som låg i den kritiska zonen vilket innebar ökad risk för ohälsa och 
minskad effektivitet om inte åtgärder sattes in (Resultatguide, 2004).  

Banverket har satt samman en för hela verket gemensam handlingsplan avseende åtgärder för att 
förbättra arbetsmiljön vid verket utifrån resultatet från medarbetarenkäten år 2004. De 
problemområden som ingår i handlingsplanen är ledarskap, målkvalité, uppföljning, delaktighet samt 
mobbning och trakasserier (Banverket, 2005 d). 

Utöver medarbetarenkäten 2004 har Norra Banregionen i samarbete med Previa företagshälsovård 
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utfört ett antal kartläggningar och pejlingar med personalen under 2005. Resultaten visade på att 
organisationen hade en bra arbetsmiljö men att det fanns vissa förbättringsområden. Generellt sett 
visade kartläggningen ett behov av mer styrande ledarskap och tydligare direktiv i projekten och inom 
samspelet i verksamheten. De enskilda sektionerna visade på följande problemområden: 

- Vid Underhållssektionen finns utvecklingsmöjligheter inom effektivitet samt tydlighet 
i krav, ansvar och rutiner.  

- Vi Investeringssektionen bör man jobba för att minska stress, utmattning och 
slitenhet.  

- Verksamhetsstyrningssektionen kan utveckla medarbetarnas delaktighet, förbättra 
arbetsorganisationens planering, förtydliga krav på kompetens och uppdrag, förbättra 
relationsklimatet och förtydliga arbetstagarnas roller i organisationen.  

- Vid Marknadssektionen var arbetsbelastningen för hög vilket ledde till utmattning. 
Arbetstakten var för hög och det fanns oklarheter gällande ansvar och befogenheter 
bland arbetstagarna. Arbetstagarna hade också svårt att bedöma när ett arbete var 
klart. De många resor och möten, samt chefens tillgänglighet var också 
förbättringsområden.  

- Utvecklingsområden på Tekniksektionen gällde bland annat förbättring av 
delaktighet, effektivitet och planering. Tydligare arbetskrav liksom uppdrag och 
arbetsroller efterfrågades. Rutinerna vid sektionen behöver också ses över. 
Arbetsbelastningen vid sektionen var hög och arbetstagarna efterfrågade ett bättre 
socialt klimat och stöd. Begäran om bättre teknik och mer lärande i arbetet fanns 
också.  

- Den Administrativa sektionens utvecklingsområden gällde också bättre delaktighet, 
effektivitet och tydlighet av uppgifter och roller. Planeringen och fördelningen av 
arbetsuppgifter borde också ses över. Det fanns vid sektionen behov av ökat lärande i 
arbetet samt bättre samspel i gruppen både socialt och som medarbetare. Tydligare 
ledarskap efterfrågades. Previa rekommenderade att man gruppvis skulle arbeta fram 
en prioriteringslista och åtgärdsplan för förbättringsarbetet. En handlingsplan med 
åtgärder utvecklades i samarbete med sektionscheferna och regionchefen (Dahlberg, 
2005).  

7.13 Klart ledarskap 

I försök att förbättra ledarskapet inom Norra Banverkets organisation genomgick hösten 2005 alla 
chefer utbildningen ”Klart ledarskap”. Denna utbildning leddes av Previa. Lars-Olof Nygård 
(Personlig kommunikation, 2005-11-07), kundansvarig vid Previa, berättade att ”Klart ledarskap” 
utvecklades av kanadensaren Dr. Gervase R Bushe och introducerades i Sverige år 2004 av Provins 
fem AB och Anders Risling som samarbetade med Previa. Cirka 20 konsulter inom Previa har 
utbildats för att leda utbildningen. Alla chefer som genomgår utbildningen får en handledare vid 
Previa som kan ge stöd och råd efter utbildningens genomförande. Utbildningen sträckte sig över fyra 
dagar och varje dag fokuserade på olika teman i ledarskapet.  

1. Dag 1 fokuserade på medvetenhet och deltagarnas självförståelse. 

2. Dag 2 fokuserade på tydliga beskrivningar. Deltagarna får öva sina färdigheter i att 
kommunicera sina egna idéer samt att hantera andras idéer.  
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3. Dag 3 fokuserade på uppriktig nyfikenhet. Deltagarna får öva sig att lyssna med genuint 
intresse. 

4. Dag 4 fokuserade på klarhet och lärande samtal. Den sista dagen fick deltagarna förbereda sig 
på att praktiskt tillämpa klart ledarskap på sin arbetsplats (Klart ledarskap, 2005). 

Nygård (Personlig kommunikation, 2005-11-07) beskriver utbildningen som ett instrument som ledare 
kan använda vid utvecklingssamtal och krishantering. Utbildningen tydliggör ledarens roll. 

7.14 Tidig rehabilitering 

I syfte att förbättra hälsoläget och därmed minska ohälsan bland de anställda vid Norra Banregionen 
ingick organisationen ett samarbete med Previa i projektet ”Tidig rehabilitering” med start i april 
2005. Projektet går ut på att verka förebyggande mot sjukfrånvaro genom att vara uppmärksam på 
tidiga signaler av ohälsa bland arbetstagarna. 

Projektet innefattar fyra steg. Steg 1 innefattar att respektive sektionschef vid Norra Banregionen 
träffar Previas företagssjuksköterska var tredje vecka för att gå igenom hälsoläget vid sektionen. Vid 
detta tillfälle studerar man bland annat sjukfrånvarostatistik, läkarutlåtanden samt chefens 
uppfattningar om personalens hälsoläge. I steg 2 träffar företagssjuksköterskan de anställda vars 
hälsoläge bedömts behöva kartläggas ytterligare. Före detta möte ska den ansvarige chefen upplysa 
den anställde om vad som händer. Steg 3 innebär att företagssjuksköterskan bedömt att det finns en 
ökad risk för långtidssjukskrivning och företagsläkaren kopplas in. Eventuellt kan ärendet också tas 
upp med Previas rehabiliteringsteam som då föreslår åtgärder. Åtgärder ska utföras så snart som 
möjligt. Företagssjuksköterskan ansvarar för att göra uppföljning och enskilda bedömningar när den 
sjukskrivne återgår till arbetet. Om den sjukskrivne inte återgått till arbetet efter fyra veckor tas 
ärendet upp för ny bedömning och nya åtgärdsförslag. Steg 4 innefattar de fall i vilka det är 
nödvändigt att alla berörda parter gemensamt kommer fram till vilka åtgärder som krävs. 
Flerpartsmötet bör innefatta den sjukskrivne, en representant från Previa, arbetsgivaren samt en 
representant från försäkringskassan. Utöver det ovannämnda arbetet så kan samtliga anställda själva 
kontakta Previas företagssjuksköterska utan initiativ från chefen gällande problem av både fysiska och 
psykosocial karaktär (Banverket, 2005 s). 

Lars-Olof Nygård (Personlig kommunikation, 2005-11-07) vid Previa anser att det är för tidigt att se 
resultat av projektet vid Norra Banregionen ännu. Han säger dock att Previas läkare bedömer, efter att 
ha använt denna metod under flera år inom Previa, att 80 procent av personerna som läkarna hittills 
har kommit i kontakt med skulle ha blivit långtidssjuka om problemen inte behandlats i tid.  

7.15 Medarbetarsamtal 

Varje år utför man vid Norra Banregionen medarbetarsamtal. Dessa samtal sker mellan arbetstagare 
och respektive chef. Som stöd vid medarbetarsamtalet finns ett antal checklistor och mallar att tillgå: 
kompetensanalys och individuell utvecklingsmall, lönesamtal, checklista för medarbetarsamtal samt 
dokumentation av personlig hälsa. Dessa finns tillgängliga via intranätet och i Kontorshandboken 
(Banverket, 2005 h). 

7.16 Projekthandboken 

För utförande av projekt har Banverket satt samman en mycket detaljerad projekthandbok. Den kan 
lätt nås på intranätet och ger detaljerad information om hur projektarbetet ska läggs upp, samt att det 
finns länkar till rutiner och nödvändiga checklistor. Här återfinns också blanketter som är nödvändiga 
för projektarbetet, det vill säga blanketter för upphandlings ärenden, för genomförande av projektet, 
för utredning av järnvägsplaner samt blanketter för de nödvändiga checklistorna (Banverket, 2005 r).  
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7.17 Samverkansgruppen - skyddskommittén 

I samverkansavtalet vid Norra Banregionen framgår att en samverkansgrupp bestående av två 
representanter för Banverket samt fem arbetstagarrepresentanter har inrättats. Av de fem 
arbetstagarrepresentanterna företräder tre av dem SACO, en SECO och en ST-BV. Regionens 
skyddsombud medverkar i gruppen. Under samverkansgruppen finns två utskott inrättade: 
Förslagsutskottet och Friskvårdsutskottet. Samverkansgruppen träffas i regel en gång varannan månad. 
Gruppen har ansvar och befogenheter tilldelade av arbetsmiljö/skyddskommitté och förslagskommitté. 
Vid  möten är följande områden stående punkter:  

• Budget, ekonomi och verksamhetsplaner 

• Verksamhetsmål och verksamhetsutveckling 

• Organisation och resursfrågor 

• Etik- och kompetensfrågor 

• Tjänstetillsättning 

• Arbetsmiljö 

• Förslagsärenden 

(Banverket, 2004 c). 

Vid intervjuerna framgick att det är samverkansgruppen som har det övergripande ansvaret för 
organisationens arbetsmiljöarbete. I gruppen diskuteras och fastställs varje år en övergripande 
arbetsmiljöplan. Gentemot gruppen sker sedan uppföljning och återrapportering av arbetsmiljöarbetet 
(Personlig kommunikation, respondent H, 2005-10-24). Denna information bekräftas i regionens 
Ledningshandbok, ”Så arbetar vi”. Där framgår det att samverkansgruppen fastställer de målområden 
som finns inom arbetsmiljön samt sätter upp en handlingsplan för att nå dessa mål. Vid uppföljning 
kontrollerar samverkansgruppen huruvida uppsatta mål uppnåtts och nödvändiga åtgärder genomförts 
(Banverket, 2005 k). Genom inrättandet av samverkansgruppen, tillika skyddskommittén, uppfyller 
Norra Banregionen de krav som ställs i Arbetsmiljölagens 6 kapitel 8 §, se sidan 22.  

7.18 Skyddsombud 

Norra Banregionen har ett skyddsombud och uppfyller därmed de krav som ställs i Arbetsmiljölagen 6 
kapitlet 2 §, se sidan 22. 

7.19 Satsa friskt – Spåren mot större delaktighet och bättre arbetsmiljö 

I skriften ”Spåren framåt” lade Banverkets dåvarande generaldirektör Bo Bylund, i samarbete med 
Banverkets ledningsgrupp, fram sina visioner för hur Banverkets verksamheter ska bedrivas och 
utvecklas under de nästkommande åren. Ett av de mål han presenterar är att Banverket ska bli den 
goda arbetsplatsen. Detta innebär en god arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter, att 
medarbetarna är engagerade och kompetenta samt att samarbetet mellan chefer och personal är bra. 
Ambitionen är också att Banverket ska ha en bra frisknärvaro och arbeta förebyggande mot ohälsa och 
rehabilitering (Banverket, 2005 t).  

För att uppnå de visioner som presenterades i ”Spåren framåt” har Banverket, och därmed Norra 
Banregionen, ingått i Utvecklingsrådets ”Satsa friskt projekt” under namnet ”Spåren mot större 
delaktighet och bättre arbetsmiljö”. Medarbetarenkäten från 2004 visade att förbättringar var 
behövliga inom områdena ledarskap, målkvalité och delaktighet. Strävan är att genom åtgärder minska 
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antalet sjuka inom Banverket från 4,8 procent år 2004 till 3,8 procent år 2007. Samtidigt finns viljan 
att förbättra arbetsmiljön vid Banverket samt att öka delaktigheten bland organisationens anställda. 
Dessa åtgärder är komplement till det redan existerande arbetsmiljöarbetet som bedrivs i Banverkets 
verksamheter. I satsningen ”Spåren mot större delaktighet och bättre arbetsmiljö” ingår sex delprojekt: 

1. Arbetsmiljö vid upphandling och genomförande av entreprenadarbeten: Målet är att ta fram 
metoder för att behandla arbetsmiljöfaktorer i projekt med entreprenörer vilket kommer leda 
till färre olycksrisker och lägre antal sjuka. Projektet avslutas 2006-06-30.  

2. Verksamhetsanpassade utbildningar: Banverket beslutade år 2004 att grundutbildningen i 
arbetsmiljö ska kompletteras med verksamhetsanpassade utbildningar. Målet med projektet är 
att verksamhetsanpassade utbildningar ska finnas tillgängliga vid Banverkets alla enheter, att 
kunskapen och engagemanget ska höjas bland medarbetarna samt att dialogen mellan 
skyddsombud och arbetsgivare kommer igång i ett tidigare stadium.  

3. Utveckling av medarbetardialog: Detta projekt är ett försök att öka arbetstagarnas delaktighet 
samt förbättra kommunikation och samarbete mellan chefer och arbetstagare. Målet är att 
genomföra 18 utbildningar för chefer och arbetsledare i medarbetardialog under en 
treårsperiod samt att under samma period genomföra 60 aktiviteter i Utveckling av 
samverkansgrupp.  

4. Hälsoprojektet: Projektet innefattar till en början bara Banverket Produktion vars sjukfrånvaro 
kostar ca 60 miljoner kronor årligen. Genom hälsofrämjande insatser vill man sänka antalet 
sjuka, få en lägre arbetsinsats och minska kostnaderna för störningar i produktionen. 
Erfarenheter från projektet ska sedan spridas till övriga enheter inom Banverket.  

5. Säkerhetsundersökning – ett verktyg för bättre arbetsmiljö och hälsa: I dagsläget genomförs 
periodiska hälsoundersökningar på cirka 3000 av Banverkets cirka 6500 anställda. Banverket 
vill nu komplettera denna undersökning med frågeformulär och intervjuer för att kunna 
kartlägga arbetsmiljöfaktorer och verka förebyggande mot ohälsa. Information gör att 
arbetsmiljö- och hälsofrågor kan följas kontinuerligt från år till år. Projektet pågår fram till år 
2008.  

6. Ergonomi 2006: Banverket vill genom framtagandet av informationsmaterial angående 
ergonomi framhäva vikten av en väl fungerande situation gällande fysisk belastning på jobbet. 
Målet är att minska arbetsskador och sjukfrånvaro till följd av belastningsbesvär.    
(Banverket, 2005 u).  

7.20 Arbetsmiljögrupp  

Norra Banregionen har satt samman en teknikgrupp med inriktning på arbetsmiljö. Gruppen ska träffas 
fyra gånger per år och ska arbeta med samliga frågor rörande arbetsmiljön vid regionen. Syftet med 
gruppen är att utveckla arbetsmiljöarbete inom Norra Banregionen och då speciellt gällande utbyte av 
information och erfarenheter mellan sektionerna, att generera förslag till förbättringar samt främja 
samarbete om teknikgemensamma arbetsuppgifter (Personlig kommunikation, Kjell Forss, 2005-11-
21).  
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7.21 Kränkande särbehandling 

Norra Banregionen har utvecklat en policy mot kränkande särbehandling där det framgår att regionen 
inte accepterar någon form av kränkande särbehandling. I handlingsplanen framgår hur man ska arbeta 
mot detta, vilka kontaktpersoner en utsatt person kan vända sig till, vilka åtgärder som ska vidtas från 
chefshåll i ärendet, vart en formell anmälan ska göras samt hur ett ärende ska behandlas efter anmälan. 
Nödvändiga definitioner av ord som kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns också 
med i handlingsplanen. Det framgår även att det finns en oberoende central grupp för utredning av 
diskrimineringsärenden vid Banverket. Handlingsplanen är utformad utifrån AFS 1993:17 Kränkande 
särbehandling (Banverket, 2005 e). 

8. Framtidsbeskrivning 
Utöver det redan existerande arbetsmiljöarbetet har Norra Banregionen även satt upp planer för det 
fortsatta arbetsmiljöarbete.   

8.1 OHSAS 18001 

I Norra Banregionens handlingsplan för arbetsmiljöarbetet framgår målet att under 2006 bli 
certifierbara under de normer som fastställs i OHSAS 18001. Detta är ett arbete som sker i samverkan 
med övriga banregioner vid Banverket (Banverket, 2005 q). Freed (2002) beskriver OHSAS 18001 
(Occupational Health Safety Assessment Series) som en standard som ytterligare kan hjälpa en 
organisation att systematisera sitt arbetsmiljöarbete. Kravdokumentet är en del i en 
organisationsövergripande ledningssystem och verkar för att underlätta arbetet med arbetsmiljörisker i 
affärsverksamheten. ”Det omfattar organisationens struktur, planeringsaktiviteter, praxis, rutiner, 
processer och resurser för att utveckla, införa, uppnå, granska och underhålla organisationens 
arbetsmiljöpolicy” (s. 3). OHSAS 18001 är en frivillig standard till skillnad mot AFS 2001:1 som är 
en obligatorisk standard (Personlig kommunikation, Bo Johansson, 2006-01-20). 

8.2 Satsa friskt  

Arbetet med projektet ”Spåren mot större delaktighet och bättre arbetsmiljö” har redan påbörjats och 
några av de, i nuläget, sex delprojekten kommer att fortskrida under flera år framöver.  

8.3 Medarbetarenkät 2006 

Under hösten 2006 kommer hela Banverket att genomföra en ny medarbetarenkät med alla 
arbetstagare. Beslut har fattats om att alla enheter ska använda samma QWC-metod som tillhandahålls 
av Springlife och som användes vid medarbetarenkäten 2004. Anledningen är att då finns möjlighet att 
göra jämförelser mellan resultaten vid de två mättillfällena. Uppföljning av medarbetarenkäten 2004 
samt planeringen och genomförandet av medarbetarenkäten 2006 drivs av en arbetsgrupp sammansatt 
av dels en arbetsmiljöstrateg, en administratör och en organisationspsykolog från huvudkontorets 
administrativa avdelning, samt en representant för arbetstagarorganisationerna (Banverket, 2005 l). 
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9. Resultat 
9.1 Resultat från intervjuerna 

Följande är en redovisning av den information som framkommit i intervjuerna med chefer och 
arbetstagare vid Norra Banregionen. För att göra materialet så överskådligt som möjligt redovisas det 
grupperat utifrån de frågemallar som använts vid intervjuerna. Då vissa överlappningar har skett under 
intervjuerna kommer så även att ske i resultatredovisningen. Analys av materialet samt egna åsikter 
kommer att presenteras under diskussionsavsnittet. Resultatet redovisas efter den uppdelning jag gjort 
under analysarbetet, det vill säga i grupperna chef och arbetstagare. 

9.1.1 Arbetstagargruppen 
• Arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen 

I samtliga intervjuer med arbetstagarna framgick att det vardagliga arbetsmiljöarbetet som 
medarbetarna tar del av framförallt sker vid de månatliga arbetsplatsträffarna. Arbetsmiljö är en 
stående punkt på dagordningen. Vid arbetsplatsträffarna ges tillfälle för arbetstagarna att lyfta fram 
frågor, funderingar och önskemål gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det nämns att 
vid vissa arbetsplatsträffar går punkten arbetsmiljö snabbt förbi. Ett flertal respondenter säger att 
arbetsplatsträffarna är ett bra forum för att diskutera den fysiska och ergonomiska arbetsmiljön, men 
att det inte är den rätta platsen för att ta upp psykosociala arbetsmiljöfrågor. Flertalet respondenter 
menar att man värderar arbetsmiljön högt inom Norra Banregionen men att fokus då ligger på den 
fysiska och ergonomiska arbetsmiljön och mindre på den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala 
arbetsmiljön har, enligt några respondenter, en tendens att hamna på sidan om. En respondent 
beskriver hur man hanterar arbetsmiljö vid arbetsplatsträffarna: 

”Det är ingen punkt som man fastnar vid. Den är samtidigt svår för arbetsmiljö är ju 
bland annat den här relationen anställda - chef. Och börja ta upp det på en arbetsplatsträff 
med 30 personer … det är inte rätt miljö kanske att prata alla arbetsmiljöfrågor. Det är 
lätt att prata hårda saker: ´jag vill ha ett nytt skrivbord´, ´jag vill ha en ny lampa´, men 
när man kommer på dom där mjuka frågorna då… dom går vi runt lite grann känner jag. 
Och då skickar man gärna upp dom till den centrala eller regionens samverkansgrupp”.  

En annan person uttrycker sig på följande sätt angående diskussioner kring den psykosociala 
arbetsmiljön vid arbetsplatsträffarna: 

”Nä, jag tycker inte det är så stort fokus på det utan det blir att folk säger att dom har ett 
dåligt bord eller en stol som ska ställas in men inte att det är någon diskussion i övrigt så. 
Det är inte så lätt för alla att ta upp dom här frågorna på en APT när hela sektionen sitter 
där”.  

En tredje person säger sig så här gällande att ta upp personliga saker vid arbetsplatsträffen: 

”Många vill inte berätta hur de mår på det privata planet i arbetsgruppen. Tanken var att 
man kanske skulle berätta om man hade körigt hemma och så där men det fungera inte, 
sånt berättar man för sina bästa vänner”.  
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• Arbetstagarnas delaktighet/engagemang och påverkningsmöjligheter 

Arbetstagarna vid Norra Banregionen engageras i arbetsmiljöarbetet främst vid arbetsplatsträffarna. 
Det är i detta forum personalen har möjlighet att yttra sig om arbetsmiljön och komma med förslag på 
förbättringar. Då det finns behov av åtgärder, och dessa kan lösas på sektionsnivå, förs dessa in i 
aktivitetslistor i mötesprotokollet. I aktivitetslistorna framgår vem som är ansvarig för åtgärderna samt 
när de ska vara utförda. Detta är inte alltid något som är positivt. 

”När det gäller åtgärder blir någon utsedd, ofta den som lyfte frågan, att leda 
åtgärdsarbetet. Det leder till ytterligare stressmoment för den personen eftersom det tar 
ytterligare tid i anspråk”.  

Efter att enkäter och dylikt har genomförts inom regionen redovisas resultatet sektionsvis och 
personalen får möjlighet att komma med förslag på lösningar på problem. Vid vissa sektioner sker 
fortsatt arbete med resultaten vid separata möten och grupparbeten. Handlingsplaner sätts upp 
sektionsvis, detta sker inte alltid i samverkan mellan chefen och medarbetarna. När det gäller åtgärder 
och handlingsplaner på regionnivå sätts de samman av personaladministratörerna och presenteras 
sedan för personalen vid arbetsplatsträffarna efter att ledningen och fackligt engagerade gått igenom 
underlaget.  

Flertalet respondenter anser att de har möjligheter att påverka arbetsmiljöarbetet. Förutom 
arbetsplatsträffarna kan de även vända sig personligen till chefen vid sin sektion. Cheferna anses ta 
arbetsmiljön på allvar samt att de erbjuder bra stöd till arbetstagarna. En respondent önskade att fler 
skulle vända sig direkt till chefen med problem i arbetsmiljön istället för att bara prata om det i små 
grupper av arbetstagare. Respondenten anser att detta skulle minska på motsättningarna i den stora 
gruppen. Vid vissa sektioner är det många som inte deltar i arbetsmiljödiskussionerna, detta kan enligt 
en respondent bero på att de förut blivit dåligt bemötta när de kommit med åsikter. Det har blivit så att 
samma personer pratar varje gång. Detta är dock inte ett generellt problem. En del respondenter säger 
att de vid sektionen har bra diskussioner och att man ser till att alla deltar genom att gå bordet runt och 
be om åsikter.   

Arbetstagarna har även förtroendevalda representanter med i samverkansgruppen. Dessa för deras 
talan gällande till exempel arbetsmiljön. Möjligheten finns även att ta kontakt med skyddsombudet vid 
funderingar kring arbetsmiljön. Skyddsombudet agerar som en förmedlare mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.  Det finns inom regionen ett skyddsombud som är lokaliserad i Luleå och det upplevs 
ibland som problematiskt. Kontakten mellan skyddsombudet och arbetstagarna fungerar enligt flera 
respondenter bra för dem som är lokaliserade i Luleå men för arbetstagare som är placerade runt om i 
regionen finns mer att önska. De måste oftast själva söka upp skyddsombudet. I samband med att 
skyddsombudet gör resor inom sitt jobb görs även besök på andra arbetsplatser för att prata med de 
som arbetar där och gå igenom lokalerna.  

Vid vissa sektioner engageras personalen i arbetsmiljön genom att de erbjuds utbildningar för att 
främja arbetsmiljön, till exempel stresshanteringsutbildningar. Vid dessa fokuserar man på att 
arbetstagarna ska lära känna både sig själva och varandra bättre. En respondent säger följande om 
deltagandet i stresshanteringsutbildningen: 

”Första två gångerna jag var där så tänkte jag… vad gör jag här, jag blir bara mer 
stressad av att sitta här i fyra timmar än att få sitta och jobba undan. Men sen så har det 
liksom blivit mer och mer intressant. Och det handlar också lite grann, eller det handlar 
ganska mycket egentligen om det här att lära känna sina arbetskamrater på ett annat sätt”.  

Personalen kan även påverka arbetsmiljön genom samarbetet med Previa. Personlig kontakt kan tas 
med Previas sjuksköterska vid behov, något som anses som positivt av många. Respondenterna menar 
dock att Previa framförallt är delaktig i utformningen av den fysiska arbetsplatsen.  

Även medarbetarsamtalen fungerar som ett forum för att diskutera arbetsmiljö. Dessa ska utföras en 
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gång per år men ibland går det längre tid mellan gångerna vid vissa sektioner.  

• Arbetsmiljöinformation  

Information om arbetsmiljön sker på samtliga sektioner vid arbetsplatsträffarna. I vissa fall sker detta 
även vid andra informationsmöten. Personalen kan även ta del av information via intranätet ”Knuten”. 
Flera respondenter anser att arbetstagarna har ett personligt ansvar att informera sig angående 
arbetsmiljöarbetet. Det efterfrågas dock att det från regionen informeras mer om möjligheter som finns 
att tillgå i arbetsmiljöarbetet och vid behov av hjälp, samt information om lagstiftande skyldigheter. 
Detta kan ske via ”Knuten” eller via information från någon expertinstans till exempel 
Arbetsmiljöverket.  

• Utbildningsmöjligheter inom arbetsmiljö 

Det finns en tredagars grundutbildning inom arbetsmiljö för vissa funktioner inom Norra Banregionen, 
till exempel chefer och projektledare. Det finns ingen generell arbetsmiljöutbildning för övriga 
arbetstagare. Flertalet respondenter tror inte att det skulle vara några problem att få gå en 
grundutbildning i arbetsmiljöarbete om en arbetstagare visade intresse för detta vid samtal med chefen. 
Det är delat intresse bland respondenterna gällande deltagande i sådana utbildningar. Några säger sig 
vara intresserade av att delta i arbetsmiljöutbildningar och på så sätt kunna verka förebyggande i 
arbetsmiljöarbetet. Andra är av en annan uppfattning.  

”I arbetsmiljö är det väl i huvudsak skyddsombuden som… och där är det ju inte frågan 
om att erbjuda utan mer frågan om att de ska ha vissa baskunskaper för att kunna verka 
som skyddsombud. Jag har… kan inte påminna mig att det har varit någon allmän 
arbetsmiljöutbildning som vi har kunnat gå. Å andra sidan så känner jag inget större 
behov av det heller. Det är ingenting som jag…jag saknar det inte. Det finns kompetens 
om det är så att man funderar över någonting. Man kan gå och fråga: ‘hur är det med det 
här?’.  

• Aktiviteter för arbetsmiljön 

Aktiviteter för arbetsmiljön utformas enligt respondenterna mycket utifrån det som framkommer vid 
arbetsplatsträffarna. Bland annat så arrangerar man vid regionen stresshanteringsutbildningar samt 
rök- och snusavvänjningsutbildningar i samarbete med Previa. Previa deltar även i personalens 
arbetsplatsutformning. Man har vid regionen även en friskvårdsgrupp som arrangerar aktiviteter för de 
anställda. Det handlar bland annat om brännboll, go-kart, grillkväller samt olika resor. Varje vecka 
erbjuds arbetstagarna att under arbetstid delta i en halvtimmes gemensam promenad med övriga 
anställda i Luleå. Dessa har upplevts som mycket positiva.  

”Det främjar ju dels hälsan, men också att man får träffa andra kollegor från andra 
sektioner och gå ut och prata lite och rensa hjärnan”.  

Norra Banregionen ger även personalen bidrag till årskort på gym och badhus. Minst en gång per år 
arrangeras regiondagar där alla sektioner medverkar för att sammansvetsa personalen. Personalen 
erbjuds dessutom att delta i hälsoundersökningar vartannat år.  

• Förbättringar av arbetsmiljön 

Önskningar finns från personal vid ett par sektioner att förbättra arbetslokalerna då det börjar vara för 
trångt på arbetsplatsen. Det finns inte tillräckligt utrymme för alla arbetstagare och personalen tvingas 
i vissa fall att sitta utspridda och har då inte möjlighet att träffa kollegor inom den egna sektionen 
regelbundet.  

49 

Återkommande under intervjuerna var att sektionerna kunde förbättra det psykosociala 
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och respondenterna anser att det borde fokusera mer på individen för att komma åt problem av 

 
 

 



psykosocial karaktär. För att få en mer öppen diskussion i ämnet efterfrågas tätare samtal mellan chef 
och medarbetare samt att det görs mindre men fler mätningar för att se hur personalen mår.  

Det anses också av en del respondenter att ledarskapet borde ses över inom regionen. Ett behov av att 
ta in nya chefer för att få in nya tankesätt i organisationen finns.   

”Den gamla SJ andan sitter i väggarna. Vid nyanställning vill man anställa de som inget 
vet så att de kan formas. Nya och unga ledare med nya tankesätt kan behövas. Inget ont 
om dem som suttit, de är bra handläggare inom vissa områden som de ska ägna sig åt 
istället kanske. Man ska ta in nya idéer och passa ihop med det gamla för en smidigare 
verksamhet, behöver inte omorganisera varje gång. Ta bort det som är mindre bra och 
sätt in det som gör att det blir lättare att jobba”. 

Ett annat förbättringsområde som lyfts fram vid intervjuerna gäller hur cheferna hanterar de resultat 
som kommer fram vid medarbetarenkäter och andra personalpejlingar. Ett flertal av respondenterna 
känner att ledningen undviker att ta tag i problemen, att cheferna kommer med ursäkter istället för att 
lösa problemen. Det upplevs som att arbetstagarna och ledningen tolkar svaren olika. En av 
respondenterna menar att cheferna intar försvarsställning i stället för att ta resultaten som positiv 
feedback. Arbetstagarna medverkar genom att komma med förslag till lösningar. Handlingsplaner sätts 
upp men dessa fullföljs inte vid alla sektionerna. Många av respondenterna känner att ingenting händer 
då de senaste enkätresultaten har visat på samma problemområden och menar att arbetstagarna har 
börjat lessna på att delta i enkäter och dylikt.  

Ett annat önskemål som uppdagades under intervjuerna var behovet av att ha en ”personalare” på 
regionen. En person som är utbildad att hantera personalfrågor. Mer teoretisk kunskap inom detta 
område tror en respondent skulle ge bättre förutsättningar för en väl fungerande kommunikation 
mellan arbetstagare och chefer. Kompetens på plats skulle underlätta när problem dyker upp. 

9.1.2 Chefsgruppen 
• Arbetsmiljöarbetet vid sektionerna 

När det gäller arbetsmiljöarbetet vid regionen har sektionerna två roller, dels rollen som arbetsgivare 
och dels rollen som byggherre. I rollen som arbetsgivare ser sektionschefen till att man varje år gör en 
kartläggning av arbetsmiljö där problem identifieras. Man utför även analyser av arbetsmiljön och 
sätter samman handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. I slutet av varje år gör man sedan uppföljningar 
av arbetsmiljöarbetet. I rollen som byggherre ställer man vid upphandlingar bland annat krav på 
arbetsmiljöplaner, uppföljning av dessa sker genom arbetsplatsronder och riktade revisioner. Strävan 
är att jobba så lika som möjligt vid upphandlingsarbete inom Banverket. Därför använder dels 
projekthandboken där det tydligt framgår vilka rutiner som gäller och vilka checklistor man ska 
använda, dels att det finns en grupp med representanter från de olika regionerna som arbetar 
gemensamt i arbetsmiljöfrågor. Denna grupp styrs av huvudkontoret.  

Sektionerna följer de arbetsmiljörättsliga lagarna och reglerna som måste följas, bland annat 
Arbetsmiljölagen, policydokument och föreskrifter. En respondent säger att dessa kan 
sektionscheferna inte styra över utan bara följa. Utöver de rättsliga dokumenten styrs 
arbetsmiljöarbetet även av dokument uppsatta på regional nivå gällande bland annat kränkande 
särbehandling och krav på rehabilitering. Under 2004 utfördes vid regionen, förutom den centrala 
medarbetarenkäten, även fem andra undersökningar riktade till personalen: Enkäter, hälsoprofil 
undersökning, stresskartor, fördjupad temperaturtagning och personalpejlingar. Dessa skedde i 
samarbete med Previa. 
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Rent praktiskt sker arbetsmiljöarbetet vid arbetsplatsträffarna som genomförs varje månad och där 
arbetsmiljö är en stående punkt. Det är vid dessa tillfällen som arbetstagarna får komma med yttringar 
och förslag gällande arbetsmiljön. Ett flertal av sektionscheferna anser att arbetstagarna är engagerade 
i arbetsmiljöarbetet. Vid några sektioner använder man sig av en rundgångsmetod vid 
arbetsplatsträffarna. Metoden går ut på att alla i tur och ordning får möjlighet att framföra sina åsikter, 

 
 

 



detta för att alla ska delta i diskussionerna. En annan metod som används är ett roterande 
ordförandeskap vid mötena så att alla i personalen får inta den rollen. En respondent säger att det har 
varit oerhört positivt då fler deltar i diskussionerna, kanske för att de vet att de kommer att inta 
ordföranderollen längre fram. Mötena blir inte heller lika stela som om sektionschefen är ordförande 
varje gång, det blir fler infallsvinklar i och med denna metod. Problem som uppkommer försöker man 
lösa sektionsvis men en del frågor går vidare till samverkansgruppen och ledningsgruppen. I övrig 
kommer arbetstagarna även personligen till sektionscheferna med problem.  

En respondent säger så här om arbetsmiljöarbetet: 

”Arbetsmiljö är inte en renodlad aktivitet så ofta utan det är ju en del av allt annat arbete. 
Frågorna åker med på ett bananskal hela tiden så att säga. Hur du än jobbar så måste du 
ju ha med dig personalen, dom måste må bra, du kan inte ha dom under- eller 
överstimulerade och så där. Satt det finns med i vardagen på något vis, det tänker man 
inte så mycket på att nu är det arbetsmiljö och nu är det något annat utan det flyter 
samman”. 

Samarbete med Previa företagshälsovård sker bland annat vid utformning av arbetsplatsen, 
sjukanmälningsrutiner, projektet ”Tidig rehabilitering” samt i olika utbildningar, som till exempel 
stresshanterings utbildningar. I ”Tidig rehabilitering” träffar cheferna en gång i månaden en 
sjuksköterska från Previa. Sjukfrånvaro och den enskilde arbetstagarens hälsa behandlas vid dessa 
möten. Utifrån detta erbjuds vid behov konfidentiellt stöd till personalen. Detta samarbete har upplevts 
som positivt då cheferna får guidad hjälp av experter i ett område som annars kan vara komplicerat.   

Då den Administrativa sektionen står som ansvarig för arbetsmiljöfrågor i regionen kommer all 
information om arbetsmiljö från centralt håll dit för att sedan spridas till övriga sektioner vid behov. 
Arbetstagarna informeras vid arbetsplatsträffarna.  

Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att Banverket och Norra Banregionen är 
frikostiga med pengar för arbetsmiljöarbetet och detta upplevs som positivt. Varje sektion har egna 
resurser budgeterade för arbetsmiljöändamål. Gemensamma utgifter i arbetsmiljöarbetet, som till 
exempel friskvård och personalvård, budgeteras vid den Administrativa sektionen. Kostnader för 
arbetsmiljön bestyrks av sektionschefen inom eget ansvarsområde.  

Friskvårdsgruppen nämns även som en del i regionens strävan att erbjuda en god arbetsmiljö. 

Vid de årliga medarbetarsamtalen utvecklar man personliga planer för personalen gällande exempelvis 
hälsa, kompetensutveckling och personlig utveckling.  

• Arbetsmiljöutbildning 

Banskolan i Ängelholm tillhandahåller grundutbildning i arbetsmiljö. Denna utbildning är riktad till 
alla med personalansvar och i chefsfunktioner. Funktionsutbildningar i arbetsmiljö riktade mot chefer 
och arbetsledare erbjuds också. Vid senare tillfälle kommer även fördjupningsblock inom specifika 
arbetsmiljöområden att erbjudas. Som en del i Banverkets ”Satsa friskt” projekt är utformandet av 
verksamhetsanpassade arbetsmiljöutbildningar något som regionchefen står ansvarig för. Samtliga 
chefer har genomgått grundutbildningen i arbetsmiljö. En av respondenterna framhöll att vid 
grundutbildningen betonades arbetsmiljön vid projektarbeten mest, något som anses ytterst viktig men 
som inte relevant för alla chefer. En respondent säger att han inte har gått någon repetitionskurs i 
arbetsmiljö på 7-8 år.   

Vid sektioner som arbetar med externa projektet framhålls vikten av att utbilda egen personal inom 
arbetsområden, som exempelvis elsäkerhet, samt att fortbilda dem inom gällande föreskrifter.  
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• Arbetsmiljöarbetet vid Banverket 

Arbetsmiljö prioriteras mycket från centralt håll. En respondent tror att anledningen till att arbetsmiljö 
betonas så mycket är att generaldirektören för Banverket tidigare har arbetat vid Arbetsmiljöverket. 
Han har lyft fram arbetsmiljöfrågorna vid Banverket. De olika cheferna upplever att olika saker 
betonas från centralt håll. Bland annat framgår att säkerhet är det främsta målet enligt 
generaldirektörens dokument ”Spåren framåt” och att detta styr arbetsmiljöarbetet. Andra områden 
som respondenterna tycker betonas från Banverket är kompetensutveckling, ledarskapsfrågor och 
jämställdhetsfrågor.  

• Delegering av arbetsmiljöuppgifter 

Allt arbetsmiljöarbete delegeras från regionchefen till sektionscheferna. Detta sker skriftligen och 
returneringsmöjligheter finns. Biträdande sektionschef kan delegeras uppgifterna vid tillfällen då 
sektionschefen inte är närvarande. Vid de sektioner där projekt utanför den egna verksamheten 
förekommer delegeras även arbetsmiljöuppgifter i form av styrande och uppföljning till projektledarna 
och banförvaltare. Arbetsmiljöansvaret ligger dock kvar på sektionschefen. Övrig delegering 
förekommer inte vid regionen.  

• Förbättringsåtgärder 

Ett område som anses kunna utvecklas ytterligare är arbetsmiljöarbetet i projekten. En respondent 
påpekar svårigheter vid sin sektion. 

”Vad jag tycker vi är… som är svagast hos oss, det är när vi gör våra ronder och 
revisioner och hittar förbättringsmöjligheter, att då följa hela kedjan ut, att följa upp att 
det blir åtgärdat och att det så att säga… rutinerna är ändrade så att det inte ska 
återuppstå igen samma problem. Där har vi förbättringsmöjligheter”. 

Strävan finns också att förbättra systematiken i arbetsmiljöarbetet vid projekten. I dagsläget används 
projekthandboken för att göra arbetet så systematiskt som möjligt men det kan utvecklas ytterligare 
enligt vissa respondenter.  

En annan förbättringsåtgärd som lyfts fram gäller stöd i hanteringen av arbetsmiljöfrågor.  

”Det svåra är väl att man…hur man ska hantera det. Man är ju ganska ensam med 
problembilden, man har någon sån där lagstiftning i botten och så har man lite 
policydokument och sådana där saker men sen blir man ju som regel ganska ensam med 
hanteringen av…hur ska man lösa dom här frågorna i praktiken. Du har inte mycket så 
att säga stöd för att hantera vardagsbekymren. Jag skulle nog gärna se att man hade mer 
stödresurser för att jobba med dom här frågorna. För man kan inte vara proffs på allt. Det 
går inte och det är svårt att skapa tid för att hinna tänka igenom alla delarna man borde 
göra…mer sakkunskap inom den egna organisationen skulle önskas”. 

En respondent ser också behovet av att förbättra ledarskapet i regionen genom att sprida ansvaret på 
fler personer. Detta tror respondenten kan leda till mindre frustration då fler har resurser till 
förändringar. Ett starkare samarbete med facket är också önskvärt. Då samverkansgruppen är 
personalens röst anser en respondent att möten borde ske oftare än varannan månad som fallet är i 
dagsläget.  

• Största arbetsmiljöproblemet 

Vid ett flertal sektioner anses bilkörning mellan regionens anläggningar som det största 
arbetsmiljöproblemet för den egna personalen. Denna risk har man försökt minska bland annat genom 
att erbjuda utbildning i halkkörning, införa telefonmöten samt införskaffa större och säkrare bilar.  

Stress är ett annat arbetsmiljöproblem som är gemensamt för flertalet sektioner. Vid en sektion har 
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försök med att få bukt med problemet genom att bland annat omfördela uppgifter, avlasta personalen 
och ta in mer folk genomförts. Dessa åtgärder har dock inte gett önskad effekt. Nu erbjuds en 
stresshanteringskurs i samarbete med Previa.  Vid en annan sektion där detta problem också återfinns 
har arrangerats team-utvecklingsutbildningar och personalen har fått tips om hur de själva kan hantera 
sin stress.  

Förslitningsskador är också ett arbetsmiljöproblem vid vissa sektioner där mycket stillasittande arbete 
sker framför datorer. Här har Previa hjälpt till med att justera arbetsplatserna efter individuella behov.  

Överbelastning av personal är ett ökande problem vid två av sektionerna, vilket har yttrat sig i ökat 
övertidsuttag. Detta syns även i resultatet från medarbetarenkäten som utfördes 2004 där det framgår 
att vissa sektioner har för hög arbetstakt. En respondent kommenterade detta så här: 

”Vi har suttit och diskuterat mycket om engagemang och hur mycket vi tar på oss, om vi 
så att säga är överengagerade. Det är svårt att säga att nu är ett jobb tillräckligt, 
tillräckligt bra. Alltså det är ju ganska svårt med dom här… det är ju utredningarna då 
som ska göras och följa ett visst ledband av olika lagar och så. Men det är ganska svårt 
att säga när en sån här järnvägsutredning eller förstudie eller något annat så där…när är 
det tillräckligt bra? Dom här ska ju då prövas av länsstyrelsen och närings- och 
miljödepartementet och centrala verk och myndigheter och så där. Och det är klart att 
man vill ju inte få en… att någon ska ha någon kritik och man vill ju gärna jobba kanske 
lite för mycket då”.  

Några av cheferna framhåller också att enkätresultaten visar på lite för låga poäng gällande 
återkoppling och feedback vid vissa sektioner. Utbildningar har genomförts riktade mot dessa frågor. 
Vid vissa sektioner har även tydligheten i ledarskapet fått låga poäng, därför genomförs vissa 
organisatoriska förändringar vid en sektion. Samtliga i ledningsgruppen har genomgått utbildningen 
”Klart ledarskap” som ett steg i att åtgärda problemet. 
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10. Diskussion 
10.1 Intervjuer 

I denna del av arbetet kommer jag att diskutera och analysera de resultat som framkommit vid 
intervjuerna med chefer och arbetstagare vid Norra Banregionen. 

Min upplevelse vid intervjuerna var att arbetsmiljö som ämne var något som många av 
arbetstagarrespondenterna inte hade funderat på i någon djupare mening. Det var ett ämne som 
diskuterades vid arbetsplatsträffarna men var inte något som i övrigt i fanns med i arbetet.  Vad som 
inkluderades i termen arbetsmiljö var något som varierade bland respondenterna. För några av 
respondenterna inkluderade till en början arbetsmiljö mest den fysiska och ergonomiska arbetsmiljön 
som till exempel arbetsplatsens ergonomiska utformning, ventilation, belysning och klimat. Till detta 
arbetsmiljöarbete ägnades enlig respondenterna mycket tid och finansiella resurser vid regionen och 
vid sektionerna. Arbetstagarna var mycket nöjda över hur regionen arbetade med dessa frågor och 
kände inte att det fanns några större begränsningar från ledningen när det fanns behov av förändring. 
Vid frågor om den psykosociala arbetsmiljön blev jag däremot ibland tillfrågad att förklara vad jag 
menade med det, eller vad jag inkluderade i det. Detta kan ses som en felkälla då det i dessa fall var 
min förståelse av psykosocial arbetsmiljö som blev ledande i den fortsatta intervjun. Det framgick mer 
och mer att den psykosociala arbetsmiljön var något som kom i skymundan av den fysiska 
arbetsmiljön vid regionen.   

Då det gällde cheferna framgick det att beroende på vilken roll de intog i arbetsmiljöarbetet, rollen 
som byggherre, rollen som arbetsgivare eller båda två, avgjorde vilken del av arbetsmiljön de lade 
fokus på i sitt arbete. De chefer som agerade både som arbetsgivare och som byggherre verkade i min 
mening mer insatta i vad som krävdes juridiskt av dem i arbetsmiljöarbetet än de som enbart agerade 
som arbetsgivare. Anledningen till detta kan vara att fler lagar berör dessa chefers arbete och att de 
därför måste ta del av mer arbetsmiljörelaterad information för att bedriva det dagliga arbetet. Chefen 
för den Administrativa sektionen var, trots att han inte direkt intar rollen som byggherre, väldigt insatt 
i arbetsmiljöarbetet. Anledningen är naturligtvis att det är den Administrativa sektionen som har det 
största ansvaret för utformning av regionens arbetsmiljöarbete. En stor del av de andra cheferna 
menade att det är sektionschefen för den Administrativa sektionen som avgör vilken 
arbetsmiljöinformation som är nödvändig för övriga chefer att ta del av. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet innefattar en stor mängd information och att inte alla chefer måste ta del all 
information tror jag minskar på onödig stress. I en komplex organisation som Norra Banregionen tror 
jag det är nödvändigt att ha en enhet som är ytterst ansvarig för organiseringen av arbetsmiljöarbetet. 
Många arbetar under tidspress och det finns inte tid för alla chefer att sätta sig in i alla detaljer av 
arbetsmiljön. Det kan tänkas att arbetsmiljön lätt kan hamna i skymundan för andra saker som måste 
åtgärdas. Tydligt är dock att alla chefer är medvetna om och följer de lagar och föreskrifter som är 
uppsatta för arbetsmiljöarbetet i stort. Dessutom är cheferna insatta och följer de styrande dokument 
som sätts samman gällande arbetsmiljö från centralt håll och vid regionen.  

• Arbetsmiljöarbetet vid sektionerna 

Generellt sett sker det vardagliga arbetsmiljöarbetet vid arbetsplatsträffarna. Även om andra forum 
finns för arbetsmiljödiskussioner framgick det vid intervjuerna att den mesta kontakten med 
arbetsmiljöfrågor sker vid arbetsplatsträffarna. Att arbetsmiljö är en stående punkt på dagordningen är 
bra men det är vikten man lägger vid denna punkt som är avgörande för hur framgångsrikt arbetet blir. 
Intresset för arbetsmiljö verkar variera från sektion till sektion och därmed läggs olika mycket tid och 
energi på den punkten. Att dessa träffar sker med samtliga anställda vid sektionen anser jag vara ett 
problem. Grupperna är för stora för att få ett optimalt klimat för diskussion. Det kan lätt bli att endast 
några få personer leder diskussionen. Det kanske inte är svårt att ta upp problem med till exempel 
kontorets belysning med alla sina kollegor närvarande. Att ta upp mer personliga saker som till 
exempel mobbning, stress och arbetsbörda kan däremot vara känsligare i ett sådant klimat. Studier 
visar att i en mindre grupp, med färre än tio deltagare, vågar fler delta i diskussioner och det är lättare 

54 
 

 

 



att få allas åsikt om ett ämne. Ibland kan det räcka med så lite som tre deltagare i en grupp (Jönsson, 
1993).  

Vid vissa sektioner anser de tillfrågade arbetstagarna att för få personer deltar i diskussionerna men 
detta upplevs inte som ett problem vid samtliga sektioner, varken från chefer eller arbetstagare. En 
sektion verkar för allas deltagande genom att låta ordet gå runt bordet och allas åsikt efterfrågas. Detta 
gör att samtliga i gruppen måste bidra till diskussionen. En annan sektion använder sig av roterande 
ordförandeskap. Båda dessa metoder gynnar en öppen kommunikation och visar att dessa sektioner är 
intresserad av personalens åsikter. I de fall där arbetstagare känt att de blivit dåligt bemött när de 
kommit med åsikter måste detta lyftas fram så att det kan åtgärdas. Om en sådan situation inte hanteras 
omedelbart kommer framtida diskussioner bli mer och mer innehållslösa, till slut kanske deltagarna 
väljer att prata i mindre grupper istället vilket kan leda till osämja och missförstånd. Mindre grupper är 
oftast bra, men inte om de används för att prata illa om den stora gruppen.  

En chefsrespondent menar att arbetsmiljöarbetet inte är en renodlad aktivitet. Det vill säga att 
arbetsmiljöarbetet är en del av allt övrigt arbete. Detta tror jag kan vara förödande för 
arbetsmiljöarbetet då det blir svårare att fokusera på något som inte är konkret formulerat. Naturligtvis 
ska arbetsmiljöarbetet vara en del av det övriga arbetet men det bör ändå vara ett ämne man medvetet 
jobbar med och försöker förbättra. Om det bara flyter med i bakgrunden kan det bli allt svårare att ta 
upp problem när de uppstår.  

• Deltagande och påverkningsmöjligheter 

Vid arbetsplatsträffarna får medarbetarna möjlighet att delta i arbetet med enkäter och andra mätningar 
som gjorts vid sektionen. Att erbjuda arbetstagarna deltagande i förändringar vid arbetsplatsen anser 
jag främjar arbetsmiljön. Detta är en oerhört viktigt del av arbetsmiljöarbetet då ett väl fungerande 
sådant bygger på att ledning och arbetstagare samarbetar. Båda parter kan dra nytta av varandras 
erfarenheter och kunskaper. För att förändringar ska kunna ske fullt ut i organisationen måste alla 
parter få möjligheten att vara delaktiga i utformningen av dessa. Det framgick dock vid intervjuerna att 
till exempel handlingsplaner för arbetsmiljön inte alltid sker i samverkan mellan chefer och 
arbetstagare, något som kan vara hämmande för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. I en organisation 
där arbetstagarna inte känner delaktighet får förändringsarbetet inte full genomslagskraft. 
Uppföljningsarbetet verkar även det fela något. Mer om detta under avsnittet ”förbättringar i 
arbetsmiljöarbetet” sidan 58. 

Positivt är att man vid arbetsplatsträffarna i den mån det är möjligt försöker lösa problem som finns på 
sektionen inom gruppen. Åtgärder förs in i aktivitetslistor där det framgår vem som ansvarar för 
utförandet av åtgärden samt när det ska vara slutfört. Vid en sektion verkar detta inte fungera önskvärt 
då det ofta är den som förde fram förslaget som blir ansvarig. Ett sådant förfarande kan verka 
hämmande på viljan att lämna förslag i gruppen. Mer stress och arbete läggs på personen som kommer 
med förslag. Det kan hindra någon från att komma med förslag då de inte har tid med mer arbete. 
Bättre är kanske att välja den som är bäst lämpad i gruppen för att hantera just det förslaget vid den 
tidpunkten. Detta är inte alltid den som kommer med förslaget.  Att arbetsgruppen utför och följer upp 
sitt eget åtgärdsarbete är enligt Jönsson (1993) exemplariskt. Han menar att gruppen alltid ska avsluta 
startat arbete. Arbetsplatsträffen får inte bli ett tillfälle för att komma med förslag som sedan någon 
annan utanför gruppen ska genomföra. Förslag som skickas till högre instanser ska vara så väl 
genomarbetade att chefen direkt kan ta beslut.  

Det är mycket positivt att regionen emellanåt arrangerar gemensamma arbetsplatsträffar för hela 
regionen. Detta uppmuntrar till samarbete mellan sektionerna. Jönsson (1993) menar att gemensamma 
arbetsplatsträffar mellan olika sektioner i en organisation leder till samarbete för att nå de för 
organisationen uppsatta målen. Revirtänkande och negativ konkurrens förhindras genom gemensamma 
träffar.  

Arbetstagarrespondenterna anser att de har stora möjligheter att påverka och delta i arbetsmiljöarbetet. 
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Förutom arbetsplatsträffarna kan personalen även privat vända sig till sin chef, något som kanske 
borde ske oftare på vissa sektioner. Samtliga respondenter känner dock att de har bra stöd från sin chef 
och inte har något problem att vända sig till denna vid behov. Även cheferna är nöjda med hur 
kommunikationen mellan dem och arbetstagarna fungerar. Ett bra stöd från chefen är positivt enligt 
krav-kontroll modellen, se sidan 31. Vid Norra Banregionen verkar cheferna ge både instrumentellt-, 
informativt- och känslomässigt stöd. Förbättringar av det värderande stödet har dock efterfrågats och 
kan därmed förbättras.  

Medarbetarsamtalet är ett ypperligt tillfälle för chefen att få reda på hur varje enskild arbetstagare mår. 
Vid medarbetarsamtalen finns möjlighet för diskussion om arbetsmiljön. Det framgår dock att detta 
arbete inte fungerar till fullo vid samtliga sektioner då medarbetarsamtal inte genomförs varje år. Det 
anser jag är ett problem eftersom medarbetarsamtalen är ett tillfälle för personlig utvärdering av varje 
arbetstagare. Om det går för länge mellan samtalen kan viktig information glömmas eller så finns för 
mycket att diskutera och för lite tid. Till exempel kan arbetsmiljön anses som mindre viktig och det 
läggs mer tid på andra ämnen i stället. Kanske skulle det vara bättre med kortare men fler samtal 
mellan chef och anställd.  

Ett annat forum för stöd i arbetsmiljön är skyddsombudet. Då det endast finns ett skyddsombud vid 
regionen, och han är lokaliserad i Luleå, kan problem uppstå för personal som är placerade i andra 
områden i regionen. Det finns begränsade möjligheter för personlig kontakt med skyddsombudet. 
Dessutom blir arbetsbördan på det existerande skyddsombudet onödigt stort då han måste täcka upp ett 
så stort geografiskt område. Optimalt vore om det fanns fler skyddsombud på fler platser i regionen.  

Att personalen har förtroendevalda representanter i samverkansgruppen ser jag som mycket positivt. 
Detta är ett tillfälle att prata direkt med ledningen om arbetsmiljöfrågor. De förtroendevalda 
representanterna fungerar som ett språkrör mellan personal och ledning, något som kan göra det lättare 
att ta upp känsliga frågor. Den enskilde individen behöver inte stå till svars själv inför ledningen utan 
får hjälp att lägga fram sitt förslag genom de förtroendevalda. 

Samarbetet med Previa anser jag också vara mycket positivt. Arbetstagarna kan dels få hjälp med den 
ergonomiska utformningen av arbetsplatsen samt vid behov erhålla annan assistans från Previas 
sjuksköterska. Det faktum att en utomstående instans finns att tillgå tror jag underlättar för 
arbetstagare att ta upp känsligare frågor. De behöver inte stå till svars för någon på arbetet om sitt 
tillstånd utan kan bearbeta det diskret. Då Previa erbjuder professionell och specifik områdeskunskap 
kan personalen direkt erhålla den optimala hjälpen för deras situation. De utbildningar som erbjuds 
personalen i samarbete med Previa, till exempel stresshanteringsutbildning, anser jag också vara 
mycket positivt för arbetsmiljön för personalen. Här får personalen ett instrument att använda för att 
förbättra situationen både för sig själva och för sina kollegor samt att de aktivt får verka för att 
förbättra sin egen arbetsmiljö. Cheferna och arbetstagarna är alla mycket positiva till samarbetet med 
Previa. Jag tror framför allt att det är värdefullt för en personalansvarig att ha någon att diskutera den 
egna personalen med. Genom samarbetet med Previa får cheferna dels professionell hjälp att avläsa 
tidiga signaler på ohälsa hos arbetstagarna. Dels får de hjälp att hantera konfliktsituationer och svåra 
samtal med arbetstagarna.  

• Arbetsmiljöinformation 

Arbetsmiljöinformation till personalen sker dels via arbetsplatsträffarna och dels via den interna 
webbsidan ”Knuten”. I vissa fall erbjuds specifika informationsmöten. Detta arbete verkar fungera 
mycket bra vid sektionen. Genom att erbjuda information via ”Knuten” hålls personalen ansvarig för 
ett visst eget deltagande i arbetsmiljöarbetet genom att de aktivt måste ta del av nyutkommen 
informationen. Utvalda delar av arbetsmiljöinformationen får de dessutom ta del av vid möten. Det 
kan dock diskuteras om arbetsplatsträffen är det rätta forumet för delgivandet av information. Jönsson 
(1993) hävdar att det kan vara förödande för arbetsplatsträffen att lägga in informationsmeddelanden 
då detta ökar passiviteten i deltagarna, istället för att främja diskussionsdeltagandet. Han anser därför 
att informationsmöten bör hållas separat från arbetsplatsträffarna. Jag skulle hellre se att man 
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informera om arbetsmiljön på de informationsmöten som hålls med jämna mellanrum istället för vid 
arbetsplatsträffarna. 

Då det gäller cheferna läggs, som tidigare nämnts, mycket ansvar på den Administrativa sektionen 
gällande arbetsmiljöfrågor. Den Administrativa sektionen tar emot all arbetsmiljöinformation från 
centralt håll och bedömer vad de andra sektionerna bör bli informerade om samt sätter samman 
handlingsplaner och dylikt för hela regionen. Trots att detta naturligtvis underlättar för övriga 
sektionschefer finns alltid risken att det begränsar vissa chefers involvering i arbetsmiljöarbetet. 
Revisionerna bör visa på vilka chefer som brister i involvering i arbetsmiljöarbetet. 

• Utbildningsmöjligheter 

Det finns inga krav på någon arbetsmiljöutbildning för arbetstagarna vid regionen om de inte har 
funktioner som till exempel skyddsombud eller projektledare. Flertalet av arbetstagarrespondenterna 
trodde inte det skulle vara några problem att gå en sådan utbildning om så önskades men initiativet 
måste komma från arbetstagaren själv. Det kan tänkas att ledningen kunde informera mer om 
arbetsmiljöutbildning och fråga om det finns intresse bland personalen att gå en sådan. Detta dels för 
att få reda på vilka som vill engagera sig mer i arbetsmiljöarbetet och dels för att inte utesluta någon. 
Intresset för att gå den tre dagar långa grundutbildningen verkar dock endast vara måttlig bland de 
tillfrågade arbetstagarna. Samtliga chefer har genomgått grundutbildningen inom arbetsmiljö men det 
verkar finnas ett behov att utföra repetitionsutbildningar för vissa chefer. Jag anser att det inte bör gå 
7-8 år mellan utbildningstillfällena. Arbetsmiljö är ett område där det sker mycket och nya fakta och 
rön framkommer ständigt. För att hålla sig ajour anser jag att repetitionsutbildningar borde genomföras 
med jämnare mellanrum. Naturligtvis kan cheferna informeras om förändringar inom 
arbetsmiljöområdet på annat vis än vid specifika utbildningsdagar men jag tror att det blir mer 
fokuserat i utbildningsformat.  

• Aktiviteter för arbetsmiljön 

Man lägger vid Norra Banregionen mycket energi på att arrangera arbetsmiljöaktiviteter. En del 
aktiviteter som erbjuds utkristalliseras utifrån diskussioner vid bland annat arbetsplatsträffarna. 
Exempel på det är stresshanteringsutbildningen som erbjudits vid en sektion. Denna är ett utfall från 
de enkätresultat som man erhållit vid sektionen.  

Friskvårdsgruppen har en stor del i utformningen av de arbetsmiljöfrämjande aktiviteterna vid 
regionen. Gruppen fokuserar dels på rent hälsorelaterade åtgärder som till exempel bidrag till gym- 
och badkort, vilket leder till att personalen får fysisk stimulans. Friskvårdsgruppen arrangerar dock 
även aktiviteter som främjar den psykosociala arbetsmiljön. Aktiviteter som brännboll, grillkvällar, 
gemensamma resor och onsdagspromenader leder alla till att gemenskapen i gruppen stärks. Detta kan 
leda till bättre samarbete både inom respektive sektion men också över sektionsgränserna. Trivsel 
bland sina kollegor är en viktig komponent för upplevelsen av en positiv psykosocial arbetsmiljö. Att 
man vid regionen erbjuder personalen regelbundna hälsoundersökningar ser jag som ett tecken på att 
man bryr sig om välbefinnandet hos personalen.  

• Delegering av arbetsmiljöuppgifter 

I dagsläget delegeras arbetsmiljöuppgifter enbart till sektionschefer och i vissa fall till projektledare 
och banförvaltare. Jag tror att arbetsmiljöarbetet skulle få större genomslag vid regionen om fler 
personer var engagerade i arbetsmiljöarbetet. Genom att delegera arbetsmiljöuppgifter till fler personer 
än enbart de i chefsposition tror jag kan öka intresset för arbetsmiljöarbetet vid regionen samt att det 
skulle lätta på bördan för sektionscheferna. Genom att sprida på arbetsmiljöuppgifterna kan man hitta 
de eldsjälar som är så viktiga i en organisations arbetsmiljöarbete. 
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• Förbättringar i arbetsmiljöarbetet 

I intervjuerna framgick att de tillfrågade över lag är nöjda med arbetsmiljöarbetet vid regionen, då i 
synnerhet den fysiska arbetsmiljön. Det finns till exempel tillgång till höj och sänkbara stolar och 
bord. Detta kan förebygga ergonomiska förslitningsskador på de sektioner där mycket stillasittande 
arbete sker. Det finns dock förbättringsområden. 

Det stora förbättringsområdet gäller den psykosociala arbetsmiljön. Det är tydligt att 
arbetsplatsträffarna inte är det rätta forumet för en diskussion om känsliga frågor som ofta innefattas i 
den psykosociala arbetsmiljön. För att få en förbättring av arbetet kring psykosociala frågor tror jag att 
arbetsplatsträffarna måste omorganiseras. De måste, som tidigare nämnts, utföras i mindre och mer 
personliga grupper så att deltagarna känner att de öppet kan relatera till och hjälpa varandra. Är man 
inte medveten om ett problem är det inte lätt att göra förändringar till det bättre. Jag upplever att 
personalen i dagsläget går och bär på psykosociala problem i varierande omfattning men att de inte har 
ett lämpligt forum för att få utlopp för dessa. Mer om detta under rubriken ”förslag till förändringar” 
sidan 63. Fler och tätare samtal med chefen samt utförandet av fler men mindre personalenkäter tror 
jag också skulle ha en positiv effekt på det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Detta skulle leda till att 
ledningen lättare kunde följa upp hur personalen mår samt får överblick av hur åtgärder har fungerat. 
En mer kontinuerlig kommunikation med personalen tror jag skulle öka förtroendet till närmsta chef 
och ledningen så att fler av arbetstagarna skulle vara villig att ta upp personliga problem för 
diskussion.  

Stress verkar vara ett utbrett problemområde på flera sektioner. Efter det misslyckade försöket att 
förbättra stressituationen vid en sektion har man nu tagit hjälp av Previa och erbjudit sina anställd en 
stresshanteringskurs. Detta har rapporterats som mycket positivt och jag hoppas att fler sektioner tar 
tillfället i akt och tar del av kursen. Ibland hjälper det inte att internt prata om sådana här problem och 
komma med bra tips för att hantera stress. Ibland behövs extern experthjälp för att informationen ska 
få full genomslagskraft. En extern källa kanske kan förmedla med större pondus och mer kunskap om 
den specifika situationen Berörd personal borde därmed få större förståelse för ett eventuellt 
åtgärdsprogram.  

Hand i hand med stressproblemet är den ökade överbelastningen av personalen som rapporterats från 
två av sektionerna. Det verkar som att dessa sektioner måste se över dels arbetets tillvägagångssätt och 
dels vilka resurser som finns att tillgå. Det kan tänkas att det måste anställa mer folk då de nuvarande 
arbetstagarna inte hinner med allt som ska göras inom den tänkta tidsramen. Det är ett positivt 
problem för ett företag att ha mycket arbete men det är viktigt att inte låta det gå så långt att 
arbetstagarna blir utbrända i takt med att företaget växer. Det kan leda till förlust i slutändan. Bättre är 
då att börja rekrytera personal innan den mest hektiska tiden kommit, något som verkar ha anammats i 
delar av organisationen. De nyanställda är då upplärda och inne i ruljansen när arbetet drar igång för 
fullt. Viktigt är att man inte fokuserar på problemen efter att de inträffat utan försöker verka 
förebyggande mot både stress och överbelastning.  

Det är också problematiskt att lokalerna börjar vara för trånga. Det påverkar både den fysiska och den 
psykosociala arbetsmiljön. Rent fysiskt tvingas personalen på vissa sektioner sitta mycket trängre, det 
blir stökigare i lokalerna och ljudnivån ökar. Detta kan bli ett irritationsmoment och kan leda till 
försämrade relationer. Detta kan även bli ett stressmoment som stör den psykosociala arbetsmiljön. 
Personalen får inte tillfälle för lugn och ro på samma sätt och återhämtningsprocessen hämmas. Vid en 
del sektioner är trängseln inte ett problem på samma sätt. I stället för att sitta trängre leder lokalfrågan 
till att de anställda vid sektionen tvingas sitta utspridda i olika lokaler. Detta leder till att det inte finns 
tillfälle att träffas lika regelbundet längre och därmed kan interaktionen mellan kollegor försämras. 
Det är i regel lättare att samarbeta med någon man stöter på ofta, till exempel i korridoren eller i 
fikarummet, än med någon som man bara träffar vid gemensamma formella möten. Då det i dagsläget 
tillsätts mycket nytt folk vid regionen skulle möjligheten att träffas under mindre formella former 
kunna underlätta för personalen att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Problematiken med ett 
växande antal anställda och för små lokaler är ett positivt problem i att det visar att det går bra för 
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företaget. De tillfrågade är medvetna om att ledningen jobbar med att förbättra situationen och 
accepterar att det i dagsläget är så här. Viktigt är dock att ledningen kommunicerar med personalen om 
händelseutvecklingen så att de anställda ser att förbättringar är på gång. Annars tror jag att det lätt kan 
bli ett orosmoment och ett område som leder till osämja i gruppen.  

Vissa klagomål från arbetstagarrespondenterna gällde ledarskapet vid regionen. Flera respondenter 
efterfrågade tillsättandet av nya chefer för att få in nya tankesätt. Jag tror inte att lösningen är så enkel 
som att bara byta ut lite i chefspositionerna. Visst kan det vara behövligt att med jämna mellanrum 
skaka om en organisation lite för att skapa nytänkande. Detta gör att organisationen inte fastnar i 
gamla banor och gör saker så som det alltid gjorts bara för att det fungerat förut. Då det inte alltid 
finns möjlighet att tillsätta en ny chef tror jag det är avgörande att i stället fokusera på att förbättra 
kommunikationen mellan chefer och arbetstagare. Arbetstagarna måste ha möjligheten att säga ifrån 
när något inte fungerar bra. Detta har regionen bland annat gjort möjligt genom medarbetarenkäten 
och arbetsplatsträffarna. Samtidigt räcker det inte att bara framföra klagomål utan jag efterfrågar 
konstruktiv kritik, det vill säga att de som anser något felaktigt får fler möjligheter att delta i 
förbättringsarbetet. Chefen måste å sin sida vara villig att lyssna och vara öppen för förändring. Det får 
inte bli så att personalen bara klagar och chefen slår dövörat till, då kommer det aldrig ske några 
positiva förändringar. Förändringar får bäst genomslagskraft genom att alla påverkade parter 
samarbetar för att förändringen ska genomsyra hela organisationen. Jag håller också med den 
chefsrespondent som ansåg att befogenheter och resurser skulle spridas på fler personer. Genom att 
fler personer har möjlighet att genomföra förändringar tror jag skulle minska på den hopplöshet som 
vissa respondenter rapporterat i fråga om förändringsarbetet.   

Tanken på ett förbättrat samarbete och en förbättrad kommunikation mellan chefer och medarbetare 
återkommer gällande det faktum att flera arbetstagarrespondenter anser att ingenting händer efter att 
enkäter och dylikt utförts. Ledningen kommer med ursäkter istället för att lösa problemen. Det nämns 
att vissa chefer intar försvarsställning istället för att ta det som positiv kritik. Arbetstagarna anser att 
de är delaktiga att komma med förslag till lösningar, men att inget händer efter det. Det kan tänkas att 
arbetstagarna inte är medvetna om vad som sker med åtgärdsförslagen, det visar i så fall på en brist i 
uppföljningsarbetet. Kanske måste ledningen vara tydligare med att informera hur man gått till väga 
med att åtgärda problemen. Ett exempel på återkommande problemområde vid enkäterna är som 
tidigare nämnts ledarskapet vid de olika sektionerna. Ledningen har därför låtit alla chefer i regionen 
genomgå kursen ”Klart ledarskap”. Genom att meddela personalen i ett tidigare skede vad som är på 
gång, istället för efter att det redan är gjort, kan man undvika att arbetstagarna känner att ingenting 
händer samt att de då är mer delaktiga. Ett annat alternativ som lösning på problemet tror jag kan vara 
att ge mer ansvar åt de anställda i åtgärdsarbetet. Detta tror jag skulle leda till större engagemang och 
medvetenhet bland personalen. Detta skulle ske automatiskt om mindre grupper samlades vid 
arbetsplatsträffarna. Arbetet skulle förmodligen bli mer engagerande om den enskilde i stor 
utsträckning deltog i arbetet med och genomförandet av egna åtgärdsförslag.  

Genom att tillsätta fler skyddsombud tror jag också att regionen skulle förbättra kommunikationen 
mellan chefer och personal. Genom att personalen har fler personer att kunna vända sig till förutom 
chefen tror jag skulle öka benägenheten att ta upp problem. Skyddsombuden är på samma nivå i 
organisationen som personalen och detta kan göra det lättare att ta upp problem. Dessutom skulle det 
finnas substitut vid de tillfällen då chefen inte är anträffbar. 

Som inom så många andra områden finns det ett varierat intresse för arbetsmiljö bland de intervjuade 
vid Norra Banregionen. Detta kommer naturligtvis att påverka hur mycket engagemang som finns i 
arbetsmiljöfrågor och hur mycket tid som läggs på detta vid gemensamma möten. I och med att chefen 
vid de flesta sektionerna har en ledande position vid arbetsplatsträffarna styrs dennes intresse för 
arbetsmiljö hela arbetsmiljöarbetet. 
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10.2. Arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen 

Det har framgått under utförandet av examensarbetet att Norra Banregionen satsar mycket tid och 
pengar på arbetsmiljön i verksamheten. Det finns ett väl utvecklat intranät, ”Knuten”, där det är 
möjligt att ta del av utvecklingen inom arbetsmiljö vid Banverket generellt sett och vid Norra 
Banverket mer specifikt. Det är positivt att verket utvecklat arbetsmiljöpolicyn för att anpassa den 
efter gällande lagar och förordningar. I och med att den sattes samman i samarbete mellan 
representanter för personal och ledning har alla parter fått delge sina åsikter vilket gör att det blir 
lättare att integrera den i verksamheten. Ett potentiellt problem som jag ser är dock att Banverket har 
en enda arbetsmiljöpolicy, som dessutom bara är en del av en personal- och arbetsmiljöpolicy. Jag tror 
att policyn skulle få ännu mer genomslag i de separata regionerna och sektionerna om dessa utformade 
en egen, mer konkret och lokalt anpassad, arbetsmiljöpolicy utifrån den rådande generella 
arbetsmiljöpolicyn. Det tror jag skulle engagera den egna personalen mer och ge värdefull information 
om vad det finns behov av och vilka önskemål som finns vid de enskilda regionerna.  

Banverkets visar från sitt håll en önskan att följa med utvecklingen inom arbetsmiljö bland annat 
genom utformandet av en ny arbetsmiljöutbildning. I min mening verkar den nya grundutbildningen ta 
upp de delarna av arbetsmiljön som är väsentliga och aktuella för arbetstagarna och cheferna vid 
Banverket. Att erbjuda verksamhetsanpassade utbildningar och fördjupningsblock inom specifika 
arbetsmiljöområden tyder på en strävan efter att nå ut till alla delar av den komplexa verksamheten. En 
del av dessa utbildningar är fortfarande i planeringsstadiet och ingen har ännu sett hur de påverkar 
arbetsmiljöarbetet men det tyder på en framåtanda inom området. Utöver de allmänna utbildningarna 
från Banverkets banskola strävar även de sektioner vid Norra Banregionen som utför projekt att 
utbilda sin personal inom områden nödvändiga för utförandet av ett säkert arbete, exempelvis 
elsäkerhet. Detta är positivt och tyder på att regionen månar om personalens arbetsmiljö, säkerhet och 
välmående utifrån arbetets utformning.  

Genom att kräva att alla som delegeras arbetsmiljöuppgifter har genomgått Banverkets 
grundutbildning i arbetsmiljö säkerhetsställs att de som mottagit uppgiften har rätt kompetens i frågor 
rörande lagar, förordningar och riskkällor. Detta och det faktum att all delegering sker skriftligen gör 
att de principer som är uppsatta i AFS 2001:1 gällande delegering av arbetsmiljöuppgifter följs, se 
sidan 24. Det kan dock diskuteras om fler personer i verksamheten borde delegeras befogenheter och 
resurser i arbetsmiljöarbetet dels för att minska arbetsbördan på cheferna och dels för att involvera fler 
i arbetsmiljöarbetet.  

Enligt min mening uppfyller regionen de krav som ställs juridiskt sett gällande riskbedömningar. 
Regionen har utarbetade rutiner för detta arbete och följer ett årligt sammansatt revisionsprogrammet. 
Gällande den inre fysiska arbetsmiljön borde dock skyddsronder utföras oftare än vartannat år som det 
är i dagsläget. Detta bland annat för att undvika sjukskrivningar på grund av till exempel en felaktigt 
utformad arbetsplats. Det ska dock poängteras att personalen har flera tillfällen då de kan lägga fram 
behov av ändringar i den fysiska arbetsmiljön bland annat vid arbetsplatsträffarna, medarbetarsamtalen 
och dylikt. Även samarbetet med Previa öppnar upp för möjligheter att detektera problem både i den 
fysiska och i den psykosociala arbetsmiljön.  

Även gällande handlingsplaner i arbetsmiljöarbetet följer regionen de regler som är uppsatta i AFS 
2001:1. Det finns väldokumenterade handlingsplaner både för arbetsmiljön i stort och för åtgärder 
utifrån de enkäter och mätningar som gjorts av den egna personalen. Samtliga handlingsplaner har en 
ansvarig utsedd samt slutdatum för utförande av åtgärderna. De anställda medverkar i utformningen av 
handlingsplanen dels genom diskussioner vid arbetsplatsträffar dels även vid deltagande i 
medarbetarenkäter och dylikt då resultaten från dessa ligger som grund för handlingsplanerna.  

Det är tydligt att regionen har en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet vid regionen. Man 
engagerar cheferna i detta arbete genom att de varje månad måste kontrollera till exempel 
sjukfrånvaro. Genom att arbetsmiljösamordnaren står till svars för samverkansgruppen och ledningen 
gällande hur arbetet fortskrider (sker en gång i kvartalet) samt hur väl man uppnått målen i 
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handlingsplanen (sker en gång per år) säkerställs att arbetet går framåt enligt uppsatta planer. 
Sektionerna hålls även ansvariga genom att alla sektioners uppföljning ingår i ledningens uppföljning 
av hela verksamheten samt att Banverkets huvudkontor även gör revisioner av arbetet. Genom att ha 
flera led i uppföljningsarbetet säkerställs att det finns flera tillfällen då brister i uppföljningen kan 
uppdagas. Det som kan förbättras är dock kommunikationen med arbetstagarna så att de är medvetna 
om vad som händer eller planeras att genomföras.  

Även gällande skriftlig dokumentation följer regionen förordningarna i AFS 2001:1. Det har utformats 
rutiner och dokument för arbetet vid regionen och dessa finns att tillgå både i pappersupplaga och via 
intranätet ”Knuten”. Detta gör det lätt för samtliga medarbetare att ta del av informationen. Dessutom 
sker viss information vid möten och arbetsplatsträffar.  

De väl utformade rutinerna för arbetsplatsintroduktion av nyanställda är ett viktigt led i 
arbetsmiljöarbetet i min mening. Genom detta arbete kommer nyanställda in i ruljansen på ett snabbt 
och smidigt sätt. Detta kan minska problem som kan uppstå i den psykosociala arbetsmiljön, till 
exempel att personen inte känner sig delaktig i gruppen, inte tycker sig ha rätt kunskaper eller känner 
sig stressad i den nya situationen. Att varje nyanställd har en designerad handledare förbättrar 
situationen ytterligare då personen alltid har någon att vända sig till vid funderingar och inte behöver 
fundera vem de ska prata med.  

Arbetsplatsträffarna är det forum där de anställda regelbundet kommer i kontakt med 
arbetsmiljöfrågor. Trots att utformningen av dessa träffar är bra anser jag att det är här man kan göra 
vissa förändringar för att förbättra kommunikationen kring arbetsmiljön, då i synnerhet gällande den 
psykosociala arbetsmiljön. I och med att arbetsplatsträffarna är väletablerade i verksamheten tror jag 
att det med relativt enkla medel kan göras förbättringsåtgärder. Mer om detta under rubriken ”förslag 
till förändringar” sidan 63. Norra Banregionen erbjuder även andra forum för arbetsmiljödiskussioner. 
Medarbetarsamtalen som ska utföras årligen är ett sådant forum. Då dessa utförs så sällan kan det 
finnas en risk att ämnet arbetsmiljö läggs åt sidan för diskussion av andra ämnen kring individens 
arbete. Det är därmed upp till varje chef och varje individuell anställd hur mycket tid som läggs på 
varje ämnesområde. Ett annat forum för arbetsmiljödiskussioner är samverkansgruppen, tillika 
skyddskommittén. I och med detta arbete uppfyller regionen Arbetsmiljölagens 6 kapitel 8 §. Detta är 
ett tillfälle för de anställda att genom sina förtroendevalda representanter ta upp frågor och problem i 
arbetsmiljön. Anställda kan därmed vara anonyma inför ledningen om de så önskar, något som kan få 
fler att våga komma med förslag. Kan tänkas att träffarna borde vara lite oftare än en gång varannan 
månad. Mer om detta under rubriken ”förslag till förändringar” sidan 63. Enligt Frostberg (2004) får 
arbetsmiljöuppgifter inte ges till en hel grupp, något som upplägget av samverkansgruppens arbete 
verkar motstrida då gruppen har det övergripande ansvaret för regionens arbetsmiljöarbete. 

Det samarbete som Banverket startade med Springlife inför genomförandet av 2004 års 
medarbetarenkät verkar vara mycket positivt. Springlife är en seriös och engagerad leverantör som har 
en stor databas av välkända företag de samarbetat med genom åren och visat goda resultat hos. Att 
Banverket väljer att använda samma leverantör även för 2006 års enkät visar att företaget vill se vilka 
resultat de åtgärder som man satt in har gett. Detta är bara möjligt om exakt samma enkät används vid 
flera tillfällen. Att Norra Banregionen utöver den landsomspännande medarbetarenkäten också valt att 
i samarbete med Previa företagshälsovård också genomföra övriga mätningar kring personalen och 
arbetsmiljön visar på att regionen månar om sina anställdas välmående och hälsa. Det är dock för 
tidigt att avgöra om de mål som satts upp i handlingsplaner för både medarbetarenkäten och de övriga 
mätningarna har uppnåtts. Vid intervjuer med en del anställda framkommer att handlingsplaner sätts 
samman men ingenting ytterligare händer. I mina efterforskningar tycks det dock som att 
handlingsplanerna följs och utvärderas. Det kan tänkas att det finns brister i kommunikationen mellan 
ledningen och de anställda vilket gör att de anställda inte är medvetna om de åtgärder som satts in och 
genomförts. Kanske skulle man från ledningens håll försöka informera och engagera de anställda i ett 
tidigare stadium av en åtgärd även om de inte direkt berörs, bara så att de är medvetna att något är på 
gång.  
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Ett exempel på en åtgärd som genomförts tack vare enkäter och andra mätningar är utbildningen 
”Klart ledarskap”. Flera mätningar visade på brister i ledarskapet och återkopplingen vid regionen. I 
”Klart ledarskap” fick cheferna utbildning i bland annat kommunikation och konsten att lyssna, båda 
ytterst viktiga egenskaper hos en bra chef. Det gäller dock att dessa egenskaper implementeras i 
verksamheten så att förändringar blir tydliga för de anställda annars kommer samma problemområden 
att återkomma varje år i enkäter och dylikt. Det är bra att åtgärder sätts in men de måste förverkligas i 
verksamheten för att vara effektiva och fylla sitt syfte. ”Tidig rehabilitering” är en annan åtgärd som 
syftar till att förbättra både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Den riktar sig både till 
chefer och anställda. Här får alla en möjlighet till stöd från en oberoende källa vare sig det gäller 
fysiska åkommor eller problem av psykosocial karaktär. Att företagshälsovården står som ansvarig ser 
jag som mycket positiv. De kan se på problem och lösningar neutralt, utan tanke på verksamheten i 
övrigt. Det kan också vara lättare för arbetstagare att prata med en utomstående person, än med sin 
chef eller sina medarbetare, om problem som är relaterade till arbetet. Arbetstagaren behöver då inte 
fundera hur det kommer att påverka den framtida arbetssituationen eller relationen.  

Genom Banverkets engagemang i projektet ”Satsa friskt – spåren mot större delaktighet och bättre 
arbetsmiljö” visar företaget att de vill fortsätta utveckla och förbättra ett redan nu fungerande 
arbetsmiljöarbetet. Banverket har visioner och lägger fram handlingsplaner för flera år framåt 
avseende hur visionerna skall uppnås. Banverket har tagit fasta på de problemområden som 
uppdagades i enkäter och dylikt och ämnar genom projektet att införa förändringar. 

Införandet av en teknikgrupp med inriktning på arbetsmiljö visar även att Norra Banregionen vill 
fortsätta satsa och utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Ett ökat samarbete mellan sektionerna tror jag 
kommer att förbättra både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön då sektionerna kan lära av 
varandras ”misstag” och framgångar på ett effektivt sätt. Arbetsmiljöarbetet tror jag kommer att bli än 
mer fokuserat och mer påtagligt i organisationen då en speciell grupp av människor är avsatt att arbeta 
med dessa frågor.  

Även om kraven i Arbetsmiljölagen uppfylls gällande skyddsombud så anser jag att mer än ett 
skyddsombud bör finnas på en så pass stor region som Norra Banregionen. Det faktum att regionen 
sträcker sig över så stora geografiska områden gör att de som inte är lokaliserade i samma stad som 
skyddsombudet inte har samma möjligheter till stöd som de som är i samma stad.  Att begära att 
skyddsombudet ska hinna besöka samtliga arbetsplatser regelbundet är orimligt då denne har ett annat 
arbete att sköta förutom sina åtaganden som skyddsombud. Mer om detta under rubriken ”förslag till 
förändringar” sidan 63. 

Att regionen har utvecklat en handlingsplan mot kränkande särbehandling tror jag gynnar de 
psykosociala omständigheterna på arbetsplatsen. Alla anställda har informerats om handlingsplanen. 
Det framgår tydligt i denna var ledningen står i frågan om kränkande särbehandling och hur alla 
anställda förväntas agera när sådana problem uppstår i organisationen. Definitionerna som finns att 
tillgå gör att de anställda inte behöver vara osäker vilka situationer som kan vara kränkande. I och med 
att ledningen visat att man är motståndare till kränkande beteende tror jag att det är lättare för personer 
som utsätts för sådant att aktivt söka hjälp. Att det finns en oberoende grupp som jobbar med sådana 
här ärenden tror jag underlättar ytterligare för utsatta personer då de inte riskerar att någon har några 
förutfattade meningar om dem som person eller arbetstagare. 

Genom sin strävan att bli certifierade enligt OHSAS 18001, genom deltagande i utvecklingsrådets 
”Satsa friskt” projekt, samt genom det fortsatta arbetet med medarbetarenkäten anser jag att Banverket 
och Norra Banregionen visar att de satsar på arbetsmiljön även i framtiden. 
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11. Förslag till förändringar och övergripande rekommendationer 
• Arbetsplatsträffarna  

Ett problemområde vid Norra Banregionen är den psykosociala arbetsmiljön. Som tidigare nämnts är 
arbetsplatsträffarna inte alltid rätt klimat för att diskutera sådana frågor. Jag föreslår därför att 
utformningen av arbetsplatsträffarna görs om. Dessa kan utvecklas och bli bättre ur psykosocial 
arbetsmiljösynpunkt. 

Jönsson (1993) presenterar tre syften för arbetsplatsträffar (APT). Det första syftet gäller ett ökat 
intresse för arbetstagarens egna uppgifter, sektionens uppgifter, organisationens uppgifter samt ökad 
delaktighet i målen. Det handlar om att sprida kunskap om verksamhetens olika nivåer så att 
förståelsen för hur alla bitar passar in i helheten ökar. Man lär av varandra. Detta minskar 
revirtänkande och andra negativa situationer. Det andra syftet rör ökad produktivitet och effektivitet. 
Genom ökad delaktighet och förståelse kan arbetet utformas på ett sådant sätt att krav från 
arbetsgivare och behoven från arbetstagarna kan sammanlänkas. Vid APT bör möjlighet erbjudas till 
att komma med förslag och idéer om hur arbetet ska skötas vid arbetsplatsen, något som ökar viljan 
och möjligheten att arbeta effektivare. Det tredje syftet med APT är att förbättra samarbete. Genom att 
vid APT engagera individuella arbetstagare ökar också förståelsen för de andra arbetstagarna och hur 
man är beroende av varandra. Arbetsplatsträffar kan även få andra positiva genomslag i en 
organisation än de ovannämnda exempelvis ökad motivation, ökad förslagsverksamhet och högre 
arbetstillfredsställelse. Då Norra Banregionen redan har ett etablerat system för arbetsplatsträffar är de 
på god väg att uppnå de ovannämnda syftena, även om små justeringar av utformningen på träffarna 
kan vara nödvändiga.  

Träffar sker i dagsläget en gång i månaden för arbetsplatsträffar vid Norra Banregionen och då i upp 
till två timmar. Mitt förslag är att träffas oftare och då på en fast dag och tid. En anledning är att detta 
skapar trygghet bland arbetstagarna. Jönsson (1993) säger att APT bör genomföras minst en gång var 
14: e dag och om möjligt på samma plats varje gång. Träffen ska vara mellan 40-60 minuter. 
Vetskapen om träffens längd gör det lättare att planera resten av dagen för deltagarna. Träffen får inte 
avbrytas före 40 minuter då det i längden kan hämma viljan att komma med förslag. 

Vid arbetsplatsträffarna vid Norra Banregionen sker träffarna i dagsläget sektionsvis, detta medför att 
grupperna vid vissa sektioner är mycket stora och detta kan hämma diskussionsklimatet. Mitt förslag 
är därför att dela in sektionen i mindre grupper, gärna efter arbetsuppgifter i den mån det är möjligt. 
Deltagarantalet bör enligt Jönsson (1993) inte överstiga 10 personer och närvaron bör vara 
obligatorisk. Närvaro bör dokumenteras så att det kan göras uppföljningar på detta. I en liten grupp 
vågar ofta fler delta i diskussioner, och om deltagarna dessutom arbetar med snarlika uppgifter kan de 
relatera till varandra på ett bättre sätt. För att inge trygghet i gruppen så är det bra att behålla samma 
gruppsammansättning vid varje träff.  

Vid intervjuerna framgick att ett flertal sektioner försöker lösa arbetsmiljöproblem vid sektionen i 
största möjliga mån. När detta inte är möjligt går frågan vidare till ledningen. Alla förslag skrivs in i 
ett åtgärdsdokument. Jönsson (1993) säger att det är ytterst viktigt att man vid APT utvecklar och 
genomarbetar alla förslag som läggs fram till ledningen. Det fungerar inte om APT används för att 
skriva listor på åtgärder och bara skicka det till ledningen. Tanken med ett fungerande APT system är 
att gruppen ska arbete med förslaget från start till slut, gruppen ska arbeta fram färdiga resultat 
tillsammans med chefer. Detta sätt att arbete bör genomsyra alla sektioners arbete vid 
arbetsplatsträffarna. Gruppen ska alltid avsluta startat arbete. Arbetsplatsträffen får inte bli ett tillfälle 
för att komma med förslag som sedan någon annan ska genomföra. Förslag som skickas till högre 
chefer ska vara så väl genomarbetade att chefen direkt kan ta beslut på förslagen.  

Nästa område inom APT som kan förbättras gäller ledandet av gruppen. I dagsläget står 
sektionschefen som ordförande vid vissa sektioner medan andra sektioner alternerar ordförandeskapet. 
Även om det kan vara naturligt att sektionschefen har det ansvaret tror jag man kan dra nytta av att 
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sprida ansvaret på fler personer. Jag föreslår därför att samtliga sektioner inför ett alternerande 
ordförandeskap på samtliga deltagare. Jag tror att detta kommer att medföra ett ökat engagemang och 
ansvarstagande från gruppen. Då alla är medvetna om att de någon gång själva kommer leda APT: n 
tror jag fler kommer vara benägen att delta vid diskussioner. Detta arrangemang tror jag även kommer 
att ge nya synvinklar eftersom olika ledarstilar kommer uppdagas. En annan anledning till denna 
omstrukturering är att då grupperna är mindre och mer arbetsuppgiftsbetonade kan sektionschefen inte 
delta vid samtliga träffar. Han eller hon ingår i sin egen arbetsgrupp och kan därför inte leda andra 
träffar. 

Jönsson (1993) föreslår att arbetsplatsträffarna inte skall användas till att informera personalen. 
Anledningen är att man stävar efter deltagande i diskussioner och delgivande av information kan öka 
passiviteten bland deltagarna. Informationsmöten bör därför hållas separat från arbetsplatsträffarna. 
Vid Norra Banregionen delges arbetstagarna i dagsläget information under APT. Vid en 
omorganisation av arbetsplatsträffarna bör detta inte inkluderas utan ske vid annat tillfälle.  

I åtgärdsarbetet föreslår Jönsson (1993) att man kan använda sig av den så kallade trafikljusmetoden, 
se figur 8. Denna metod innebär att börja med att sortera och värdera de förslag som kommit fram 
under träffarna. Grönt ljus sätts på de förslag som inte längre är aktuella, som inte är något problem 
längre, som inte går att påverka samt på de förslag som inte kan förbättras ytterligare. Viktigt är att 
alla deltagare är överens om vilka förslag som får grönt ljus. Gult ljus kan sättas på förslag där något 
måste ses över, inom områden som kan förbättras eller på förslag där inte alla deltagare varit överens 
om att sätta grönt ljus. Rött ljus betyder tvärstopp. Det gäller ärenden som måste diskuteras omgående 
och åtgärdas snarast. Det innebär att en situation är ohållbar. Rött ljus betyder att de förslagen är av 
högsta prioritering för gruppen. Genom att göra en sådan här grovsortering har alla i gruppen deltagit i 
diskussionen och erhållit samma information.  

 

Figur 8. Trafikljusmetoden                                                                                                                
(Jönsson, 1993, s. 70) 

Efter att gruppen träffats cirka 10 gånger rekommenderar Jönsson (1993) att en utvärdering bland 
deltagarna görs för att vidare kunna utveckla det fortsatta arbetet.  

För att få igång diskussioner vid en APT finns det olika tekniker att tillgår. En teknik kallas ”laget 
runt” och innebär att alla medarbetare tilldelas lika lång tid att prata under vilken alla andra lyssnar. En 
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viktig regel i denna teknik är att inte upprepa det någon tidigare sagt. Denna teknik förhindrar att det 
alltid är samma person/personer som deltar i diskussioner. Bikupan är en annan teknik som är lämplig 
att använda då det är svårt att få igång diskussioner i gruppen. Medarbetarna delas in två och två och 
pratar sinsemellan om ett ämne en kort stund. Paret får sedan redovisa för övriga i gruppen vad de 
kommit fram till (Jönsson, 1993). Båda dessa metoder kan användas vid Norra Banregionen, speciellt i 
början när deltagare som inte är van att leda grupper står som ordförande. 

Det är att rekommendera att med jämna mellanrum arrangera arbetsplatsträffar med särskilda teman 
(Jönsson, 1993). Ett sådant tema kan vara arbetsmiljön. Då detta är ett mycket omfattande ämne bör 
man utgå från de delar av arbetsmiljön som deltagarna anser vara mest angeläget. En temagäst kan 
vara skyddsombudet vid arbetsplatsen. I min mening är det viktigt att deltagarna ser att förändringar 
sker i arbetsmiljöarbetet och det är därför bra att utarbeta delmål i det arbetet. 

• Skyddsombud 

Då regionen sträcker sig över ett så stort geografiskt område rekommendera jag att införa fler 
skyddsombud på fler orter. Genom att göra denna åtgärd får arbetstagarna på alla orter i regionen 
lättare att vända sig till skyddsombud vid behov. Detta skulle underlätta kommunikationen och det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det kan tänkas att det är lättare att vända sig till någon man träffar 
regelbundet och som känner till arbetsplatsen än någon som bara kommer och besöker då och då som 
det är i dagsläget. 

• Samverkansgruppen 

Ett av medierna för personalen att kommunicera med ledningen gällande bland annat arbetsmiljöfrågor 
är samverkansgruppen. Denna grupp träffas i dagsläget cirka en gång varannan månad. För att få en 
mer kontinuerlig kontroll av exempelvis välmåendet bland personalen anser jag att försök med att 
införa fler samverkansmöten så att personalens röst blir hörd oftare borde göras. Detta speciellt om 
regionen väljer att göra om strukturen på arbetsplatsträffarna och fler små grupper bildas. När det finns 
fler grupper kommer troligtvis fler förbättringsförslag att läggas fram och behöva bearbetas i 
samverkansgruppen. 

• Ledarskap 

Ett av problemområdena som uppdagats vid Norra Banregionen gäller ledarskapet. Arbetstagarna 
föreslår att nya chefer tillsätts för att få in lite nya idéer och dylikt. Då ledarskap inte har varit fokus i 
denna studie överlämnas detta ställningstagande till regionchefen. Jag föreslår att regionen ser över 
sina chefspositioner och gör en bedömning om det finns ett behov av att införa fler chefspositioner och 
därmed sprida uppgifter och befogenheter på fler personer i organisationen. Vid Underhållssektionen 
är det till exempel endast en chefsbefattning på 40 anställda. Fler chefspositioner med olika 
ansvarsområden skulle göra det lättare att kunna kontrollera arbetsområden samt hålla sig uppdaterad 
om personalens välmående. Positivt är att flera sektioner har tillsatt biträdande sektionschefer.  

• Lokaler 

Då Norra Banregionen är en växande organisation är det naturligt att problem uppstår med 
tillgängligheten av lokaler och dylikt. Vid intervjuerna har det framgått dels att personalen vid vissa 
sektioner upplever att det börjar vara för trångt i lokalerna och dels att möjligheten för personalen vid 
samma sektion att arbeta i samma del av huset är begränsad. Jag rekommenderar därför ur 
arbetsmiljösynpunkt att regionen fortsätter att se över lokalsituationen för att kunna erbjuda personalen 
mer utrymme samt tillfälle för närmare kontakt med kollegor inom samma sektion. Detta kan innebära 
införskaffande av nya lokaler.  
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• Arbetsmiljöpolicy 

I dagsläget finns ingen utformad arbetsmiljöpolicy som är specifik för Norra Banregionen. Jag 
rekommenderar regionen att, med den centrala arbetsmiljöpolicyn som mall, utarbeta en tolkning av 
policyn som är mer regionspecifik. Om detta arbete sker genom bra samarbete mellan ledning och 
anställda tror jag att policyn kommer få mer genomslagskraft i organisationen och de anställda kan 
komma att känna sig mer delaktig och engagerade i arbetsmiljöarbetet. 

• Stress och överbelastning 

Då stress och överbelastning visat sig vara problemområden vid vissa sektioner rekommenderar jag att 
arbetet inom regionen fortsätter för att motverka dessa problem. Utbildning i stresshantering och 
anställning av fler medarbetare kan vara en del av det arbetet. Viktigast är dock att undersöka grunden 
till stressen och överbelastningen så att inte problemen bara behandlas efter att de uppstått utan att 
åtgärder vidtas så att problemen överhuvudtaget inte uppstår. 

• Uppgiftsfördelning i arbetsmiljöarbetet 

Då det uppdagats brister i kommunikationen mellan chefer och medarbetare rekommenderar jag att det 
inom regionen sker en översyn av uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet. Att fler personer ges 
befogenheter och resurser att genomföra förändringar tror jag dels skulle öka medvetenheten om vad 
som händer inom arbetsmiljöarbetet och dels engagemanget att ta del av förändringarna.  

• Stödresurser 

Vid intervjuer med cheferna vid Norra Banregionen framkom önskemål om fler stödresurser för 
arbetsmiljöfrågor. Det efterfrågades om mer sakkunskap i den egna organisationen i ämnet 
arbetsmiljö. Min rekommendation är att regionen ser över de personalresurser som finns att tillgå i 
arbetsmiljöarbetet och undersöker om det finns möjlighet att förstärka dessa resurser ytterligare.  

12. Utvärdering av förslag 
Ett problem som kan uppstå om mindre, arbetsrelaterade, grupper för arbetsplatsträffarna införs är att 
det finns så många varierande arbetsuppgifter vid regionen. Många sitter ensamma med sina uppgifter 
och har då ingen som de direkt kan relatera till. I dessa fall måste kanske grupper av arbetstagare som 
har olika arbetsuppgifter men ändå kan samarbeta sättas samman och lära av varandra.  

Det alternerande ordförandeskapet kan även det orsaka problem vid arbetsplatsträffarna då det kan 
finnas arbetstagare som inte trivs i en sådan ledande roll. Extra stöd i detta arbete måste därför erbjuda 
dessa personer. Kanske kan det till en början finnas två ordföranden som hjälps åt eller att personer 
som är lite osäkra intar ordföranderollen efter att träffarna pågått ett tag så de ser hur det kan fungera. 
Viktigt är dock att inte ge upp på det alternerande ordförandeskapet för då blir resultatet att bara några 
få personer deltar i diskussionerna snart tillbaka.  

Ett problem som kan uppstå i samband med att försöka införa fler skyddsombud är att det kan vara 
svårt att hitta någon som är villig att engageras sig. Att vara skyddsombud tar arbetstid i anspråk, även 
tid från privatlivet, och det är inte säkert att fler än det existerande skyddsombudet är intresserad av att 
ta på sig rollen som skyddsombud. Detta är något ledningens måste ta reda på genom kommunikation 
med arbetstagarna. Kanske måste ledningen se över om det finns förmåner som kan erbjudas den som 
ställer upp som skyddsombud. 

Ett potentiellt problem om valet faller på att samverkansgruppen träffas oftare är tidsbrist. Kanske är 
det problematiskt för deltagarna att hitta gemensam tid för mötena, eller att de får tidsbrist i sina andra 
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åtaganden. Därför måste samverkansgruppens möten ges en hög status och ses som en viktig del av 
det gemensamma arbetet. Här har ledningen en viktig roll att fylla i arbetet att visa på vikten av 
samarbetsgruppens betydelse. Mötena ska inte bli en börda som leder till överbelastning och stress 
bland deltagarna.   

13. Slutsats 
Kartläggningen och analysen av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Norra Banregionen visade att 
regionen har ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Det finns väl utformade rutiner för 
arbetsmiljöarbetet och dokumentationen av detta arbete tillämpas på ett tillfredställande sätt enlig 
fastställda normer i AFS 2001:1. Studien visade dock att det finns förbättringsområden i 
arbetsmiljöarbetet och i hur det når ut i de olika anställningsnivåerna i organisationen. Efter den 
grundläggande kartläggningen och analysen av arbetsmiljöarbetet samt intervjuer med chefer och 
arbetstagare ges åtgärdsförslag och rekommendationer på förbättringar.  

Om företaget väljer att genomföra någon av de åtgärdsförslag som lagts fram i den utförda studien, till 
exempel omorganisering av arbetsplatsträffar, rekommenderas att resultaten av dessa kontrolleras vid 
senare tillfälle. Det rekommenderas ytterligare företaget att i framtida studier kontrollera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med entreprenörerna i projekten.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor till chefer 

 

• Beskriv de huvudsakliga arbetsområdena på din sektion. 

- Vilken är din roll som chef? 

 

• Beskriv hur ni arbetar med arbetsmiljö på Norra Banregionen och den här sektionen. 

- Finns förbättringsområden, om så vilka? 

 

• Beskriv vad som betonas i arbetsmiljöutbildningar. 

- Vilka utbildningar erbjuds? 

 

• Beskriv vad betonas som viktigt från centralt håll gällande arbetsmiljö. 

 

• Beskriv hur arbetsmiljöarbetet sprids genom organisationen.  

- Hur sker delegering? 

 

• Beskriv hur personalen engageras i arbetsmiljöarbetet. 

 

• Berätta om arbetet med sjukfrånvaro vid sektionen. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till medarbetare 

 

• Beskriv hur arbetsmiljö behandlas på din arbetsplats 

 

• Beskriv hur du som arbetstagare engageras i arbetsmiljöarbetet. 

 

• Beskriv hur arbetstagarna kan påverka arbetsmiljöarbetet. 

 

• Beskriv hur arbetsmiljöinformation sprids till arbetstagarna. 

 

• Beskriv de utbildningsmöjligheter som finns inom arbetsmiljö. 

- Vad betonas i dessa? 

 

• Beskriv de aktiviteter som finns för att förbättra arbetsmiljön, om det finns några. 

 

• Beskriv de förbättringsområden som finns inom arbetsmiljöarbetet, om några. 

 

• Beskriv stödet arbetstagarna får från chefen. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till skyddsombud 

 

• Beskriv hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor vid regionen 

 

• Beskriv din roll som skyddsombud 

 

• Beskriv de arbetsmiljöutbildningar erbjuds. 

- Vilken arbetsmiljöutbildning har du som skyddsombud erhållit? 

 

• Beskriv vad betonas som viktigt från centralt håll gällande arbetsmiljön. 

 

• Beskriv hur arbetsmiljöarbetet sprids genom organisationen. 

- Hur engageras personalen? 

 

• Beskriv de förbättringsområden som finns inom arbetsmiljöarbetet, om några. 

 

• Beskriv de största arbetsmiljöproblemen. 

 

• Berätta om arbetet med sjukfrånvaro vid Norra Banregionen. 
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Bilaga 4. Intervjufrågor till Previa företagshälsovård 

 

• Berätta om Previas samarbete med Norra Banregionen 

- Personliga åsikter om hur det fungerar 

- Chefernas inställning till samarbetet 

 

• Berätta om projekt/aktiviteter som planerats och genomförts med Norra Banregionen. 

 

• Berätta om de åtgärder, om några, som har varit nödvändiga utifrån de undersökningar som 
Previa utfört på Norra Banregionen. 

 

• Berätta vilka tendenser du ser hos Norra Banregionen gällande bland annat arbetsrelaterade 
skador och psykosociala frågor. 

 

• Beskriv hur cheferna vid Norra Banregionen agerar vid rehabiliteringsfall 
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Bilaga 5. Sammanfattningar av intervjuer 

Respondent A 

Regionchefen tillträdde den 1 september 2005 och har därför inte hunnit sätta sig in i vad som händer 
med arbetsmiljöarbetet vid regionen utöver de allmänna lagar som finns. Mycket av arbetsmiljöarbetet 
har chefen vid Administrativa sektionen hand om. Regionchefens arbete styrs av General Direktören 
bland annat via arbetsordningen. Arbetsmiljö diskuteras även i ledningsgruppen. 

Det finns vid regionen friskvårdsgrupper samt att man gör regelbundna temperaturtagningar av 
personalen. Regionchefen har gått igenom resultaten från dessa med sektionscheferna. Resultaten slår 
olika beroende på sektionen men regionchefen anser att generellt sett är resultaten bra. Resultaten 
visar på problem inom områdena stress, otydligt ledarskap och återkoppling.  

Banverket är på väg in i en högkonjunktur och man har mycket att göra vilket genererar stress. Man är 
därför i processen att anställa mer personal och konsulter.  

Då ledarskapet är otydlig vid vissa sektioner går ledningsgrupperna igenom utbildningen ”Klart 
ledarskap” som är i två delar.  

Regionchefen anser att medarbetarna är delaktiga vid utformning av handlingsplaner och dylikt men 
vet inte hur det fackliga engagemanget är, han har inte hunnit träffa dem ännu. Han har inte själv varit 
i kontakt med Previa ännu men har av administrativa sektionschefen hört att man är nöjd med 
samarbetet. 

Från centralt håll är arbetsmiljö högt prioriterat. Trivselfaktorn vid banverket är hög. 
Arbetsplatsutformningar fungerar bra och det finns ganska frikostiga ekonomiska hinder för detta 
ändamål. Rent allmänt anser regionchefen att banverket är för chefsfixerat. Kulturen är att chefen ska 
ta alla beslut och alltid ska kunna allt. Han anser att mer ansvar borde ligga på den enskilde. 

Regionchefen delegerar allt arbetsmiljöarbete till sektionscheferna och får ofta inte höra om saker 
förrän de redan hänt. Han har en känsla av att man jobbar bra med arbetsmiljöfrågor vid regionen. 
Man har friskvårdsgruppen, man arrangerar promenader varje vecka och det erbjuds frukt i 
fikarummet. Man är även på gång att starta en kurs i rökavvänjning. Dessutom finns 
ledarskapsutveckling, sektionernas åtgärdsprogram samt stresshanteringsprogram på vissa sektioner. 
Eldsjälar som de i friskvårdsgruppen är viktiga i arbetet med arbetsmiljön och trivseln. 

Regionchefen vill förbättra ledarskapet i regionen genom att sprida ansvaret på fler personer. Om folk 
har resurser för förändringar kommer det leda till mindre frustration. Han vill även stärka samarbetet 
med facket. Varannan månad sker samverkans möten men regionchefen vill se det oftare då 
samverkansgruppen är personalens röst.  

År 2004 genomförde man den stora centrala medarbetarenkäten samt regionala temperaturmätningar 
av personalen vid Norra Banregionen. Man planerade att göra det igen år 2005 men med den tid det tar 
att utvärdera resultatet samt utföra åtgärderna hinner man inte göra det. En ny undersökning kommer 
därför att utföras år 2006. 
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Respondent B 

Tekniksektionen är en stödprocess vid Norra Banregionen och tillhandahåller tekniska resurser och 
kompetens. Sektionen har också hand om den teknisk dokumenthantering, GIS – Geografisk 
Informations System, mätteknik, miljö och kalkylresurser inom regionen. Sektionschefen ansvarar för 
att leda och fördela arbetet inom sektionen och men har inte arbetsledande funktioner beträffande 
utlånad personal. För dessa ansvarar de projektledare som lånar personal från den tekniska sektionen 
till olika projekt. Arbetsmiljöansvaret ligger dock på sektionschefen.  

Sektionen följer de lagar och föreskrifter som finns gällande arbetsmiljöarbetet, samt de dokument 
som finns regionalt gällande sjukfrånvaro, krav på rehabilitering och kränkande särbehandling. 
Arbetsmiljöinformation från centralt håll samlas in av sektionschefen vid administrationssektionen 
som sedan skickar informationen vidare till de övriga sektionerna. Rent praktiskt sker 
arbetsmiljöarbetet vid de månatliga arbetsplatsträffarna samt vid regelbundna medarbetarsamtal. 
Tekniksektionen har dessutom egna krav på att tillhandahålla och kräva att föreskriven 
skyddsutrustning och Banverkets arbetskläder används av all personal som vistas i spårmiljö.  

Sektionen utför inga egna riskbedömningar och arbetsmiljöundersökningar utöver de som ingår i 
regionens undersökningar. Det uppstår vissa problem då sektionen är en stödprocess och 
sektionschefen inte alltid har arbetsledande uppgifter.  

Då det i medarbetareenkäten framgick att personalen ansåg att det var otydliga roller mellan 
sektionschefen och biträdande sektionschef har miniorganisatoriska förändringar skett. Detta innebar 
att sektionschefen och biträdande sektionschef delade upp personalansvaret mellan sig på ett tydligare 
sätt.  

Sektionen erbjuder inga övriga arbetsmiljöutbildningar än de som erbjuds regionalt. De som har 
chefsansvar får speciell utbildning från banskolan under 2-3 dagar.  

Vid sektionen sker antingen mycket stillasittande arbete eller omkringflängande arbete. Justeringar av 
arbetsplatsen för stillasittande arbete sker regelbundet. För att minska den största arbetsmiljörisken, 
vilken är bilkörning, har regionen tagit beslut om att stora eller medelstora bilar ska användas för att 
erbjuda en högre säkerhet.  

Arbetsmiljödelegering sker från regionchefen till sektionschefen. Vid sektionschefens frånvaro sker 
delegering av arbetsmiljöuppgifter automatiskt vidare till biträdande sektionschef. Det finns inga 
ytterligare chefsled och delegering är därför inte tillåten enligt sektionschefen. 

Av de cirka 40 anställda vid sektionen finns det en långtidssjukskriven. Uppföljning av 
sjukskrivningar sker med Previa varje månad. Ett problem vid sektionen är överbelastning av personal, 
vilket har visat sig i ett ökat övertidsuttag. När sektionschefen började för två och ett halvt år sedan 
fanns 24 anställda. Man planerar att utöka personalstyrkan till ca 45. Utöver ordinarie personal har 
sektionen även 4-5 heltids konsulter anställda samt någon eller några praktikanter. 

Sektionschefen anser att man har tillräckligt stöd och resurser för arbetsmiljöarbetet.  
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Respondent C 

Inom Verksamhetsstyrningssektionen handläggs och drivs arbetet med framtidsplanen, 
verksamhetsplanen, budget och uppföljning samt ekonomiadministration vid Norra Banregionen 
(fakturahantering, anläggningsredovisning mm). Därutöver finns två anställda som jobbar med 
verksamhetsutveckling/organisationsutveckling samt en Controller.  

Arbetsmiljö är en stående punkt vid arbetsplatsträffarna. I övrigt kommer personalen med 
arbetsmiljöfrågor till sektionschefen vid akutfall. Man anlitar även Previa i projektet ”tidig 
rehabilitering” samt vid arbetsplatsutformning.  

I arbetsmiljöutbildningarna anser sektionschefen att man betonar arbetsmiljön vid projektarbeten mest. 
Sektionschefen anser detta vara mycket viktigt men berörs inte personligen av detta i sitt arbete. 

Från centralt håll anser sektionschefen att kompetensutveckling betonas.  

Delegering av arbetsmiljöansvar sker skriftligen till sektionschefen från regionchefen. Sektionschefen 
har en ny biträdande sektionschef som ännu inte gått arbetsmiljöutbildningen och därför inte ännu 
kunnat få något delegerat arbetsmiljöansvar. Längre fram kommer de två dela på ansvaret på något 
vis. 

De största arbetsmiljöproblemen vid sektionen är risken för förslitningsskador och stress. 
Sektionschefen funderar på att erbjuda en utbildning i stresshantering vid sektionen längre fram.  

Sektionschefen anser att personalen är engagerad i arbetsmiljöarbetet och är öppen att prata om 
psykosociala frågor vid arbetsplatsträffarna. För att alla ska delta har man rundgång vid träffen då alla 
måste säga någonting. Man är 14 stycken vid sektionen och de flesta medverkar alltid vid de månatliga 
arbetsplatsträffarna. 

Sektionschefen tror att sjukfrånvaron är ganska låg vid sektionen i jämförelse med övriga regionen 
men är medveten om att sjukfrånvarostatistiken kan slå fel. Man har vid sektionen en 
långtidssjukskriven på halvtid.  

Man är vid sektionen varit kort om folk och sektionschefen inser att man måste ta sig tid att göra 
förändringar i organisationen, exempelvis flytta arbetsuppgifter mellan varandra. Sektionschefen tror 
att sektionen erhöll ganska lika resultat som övriga sektioner på medarbetarenkäten med 
förbättringsområden som till exempel målkvalité och stress. I försök att förbättra stress- och 
arbetssituationen har man arrangera teamutvecklings utbildning samt gemensamt diskuterat råd och 
tips hur man själv kan försöka hantera sin stress.  

Sektionschefen har tagit del i utbildningen ”klart ledarskap” och säger att den bekräftar mycket 
samtidigt som den ger några nya tips och funderingar.  

Arbetsmiljö har alltid prioriterats vid Norra Banregionen och sektionschefen ser inte att det finansiella 
är något problem. Den administrativa sektionen budgeterar för gemensamma utgifter i 
arbetsmiljöarbetet, till exempel friskvård och personalvård, men alla sektioner har egna pengar 
budgeterade för arbetsmiljöändamål. Utgifter till arbetsmiljön går via sektionschefen. Ibland måste 
dock regionchefen in med pengar.  
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Respondent D 

Vid Investeringssektionen används varje år cirka 600 miljoner kronor till utförandet av cirka 100 
projekt. Varje projekt har en projektledare. Man upphandlar samtliga jobb för genomföring och 
projektering från konsulter och entreprenörer. Byggledning och projektledning står sektionen själv för. 
Banverkets projekthandbok reglerar så att alla projekt utförs ungefär likadant. Alla projekt och 
produkter som används prövas så att de är arbetsmiljövänliga. Riskinventeringen utgör grunden för 
detta arbete och ändamålsenliga blanketter finns färdiga att tillgå. Ibland anlitas andra företag för att 
göra riskanalyser. Vid lämnandet av anbud måste entreprenörerna lämna in en arbetsmiljöplan och 
denna följs upp vid möten samt vid ronder och revisioner. 

Alla projektledare går en grundutbildning i arbetsmiljöarbete och många har även gått 
verksamhetsanpassad utbildning i till exempel el-frågor. Samverkansgruppen samordnar 
arbetsmiljöfrågor för sektionen. 

Arbetsmiljöfrågor betonas som väldigt viktiga från centralt håll, kanske för att General Direktören för 
Banverket förut arbetade åt Arbetsmiljöverket. 

Det finns tre steg i delegeringen av arbetsmiljöansvaret. Ansvaret går från General Direktören till 
regionchefen till sektionschefen. Projektledarna delegeras sedan arbetsmiljöuppgifter men 
bevakningen och ansvaret ligger hos sektionschefen. 

Sektionschefen anser att delaktigheten i arbetsmiljöarbetet är mycket bra vid sektionen och han 
upplever ingen motvilja från personalen. Det största arbetsmiljöproblemet vid sektionen är elsäkerhet i 
ute verksamheten. Bilkörning är också en stor arbetsmiljörisk. 

Man vill vid sektionen ytterligare förbättra systematiken i arbetsmiljöarbetet. För att jobba 
systematiskt använder man sig av projekthandboken. Alla jobbar då ungefär likadant och följer samma 
schema. Det fungerar enligt sektionschefen bra.  

Medarbetarenkäten visar på ett bra dynamiskt fokustal för sektionen, 77.1, vilket visar att man på 
sektionen har förändringskraft. Det man behöver förbättra är återkopplingen/feedback. Utbildning har 
genomförts riktad mot dessa frågor. När det gäller kompetensutveckling sätter man upp ett schema för 
varje medarbetare vid medarbetarsamtalet varje år. Man gör även ett sammanställt schema för 
utvecklingsbehoven vid sektionen. Grundat på detta erbjuds personalen olika utbildningar. 
Projektledarna har även utvecklat egna utbildningar. 

Sektionen strävar efter att arbetsmiljön ska vara lika bra för den egna personalen som för de som 
anställts för arbete i ute verksamheten. Varje vecka träffas samordningsgruppen och sätter samman ett 
protokoll av arbetet på linjen. Arbetsmiljön är en del av detta arbete. För den egna personalen 
behandlas arbetsmiljön vid arbetsplatsträffarna. Det finns då en dagordning att följa och 
ordförandeskapet och rollen som sekreterare går runt på alla i personalen. Detta har lett till att fler 
deltar i diskussionerna. Förändringar föds av personalen själv vid grupparbeten där alla deltar. Previa 
kommer ibland till sektionen samt att folk i huset gör ronder av kontorsmiljön. 
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Respondent E 

Underhållssektionen ansvarar för de befintliga järnvägsanläggningarna och målet är att de ska fungerar 
till 100 procent för tågtrafiken. Till underhållsarbetet anlitas entreprenörer. Varje underhållskontrakt 
har en kontraktsansvarig inom sektionen, en så kallad banförvaltare. Sektionen har också en viktig roll 
som kontakt mot omvärlden. Synpunkter kommer till sektionen från järnvägsföretag, angränsande 
spårägare, grannar och från hyresgäster i sektionens anläggningar med flera. Kommunikation sker via 
banförvaltarna som vid behov skickar frågorna vidare. Sektionen har även specialister inom bland 
annat el- och signal teknik utplacerade inom sektionen. Sektionen har 40 anställda som är utspridda på 
10 platser i regionen. Sektionschefens roll är att hålla ihop verksamheten. Största svårigheten är att 
sektionen är spridd på så stort område. Till detta ser sektionschefen inga alternativ då man måste vara 
nära sina anläggningar och intressenter.  

Då sektionen har ett stort trafiksäkerhetsansvar innebär det att man måste säkerställa att alla 
arbetstagarna har rätt utbildning samt att de fortbildas inom gällande föreskrifter. Vid tillbud och 
olyckor är sektionen skyldig att genomföra utredningar. Man har tre personer som är ansvarig för det. 
En fastighetsgrupp administrerar sektionens fastigheter, de flesta är utan bebyggelse men vid 
bebyggelse har sektionen vanligt ägaransvar. 
 
Arbetsmiljöarbetet innefattar två delar. Den mindre delen rör de som jobbar inom sektionen. Sektionen 
är indelat i tre grupper och varje månad utförs arbetsplatsträffar inom varje grupp. Arbetsmiljöfrågor 
är då en stående punkt på dagordningen. De flesta problemen löser man inom gruppen men ibland 
kopplas samverkansgruppen in. Personalen ansåg vid en tidigare riskbedömning att bilkörningen var 
det största arbetsmiljöproblemet. Sektionen har därefter införskaffat säkrare bilar samt att man infört 
telefonmöten för att minska bilkörningen inom sektionen. Medarbetarna har inte framfört några 
klagomål på den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Sektionschefen anser dock att väl mycket 
arbete sker vid dator, men att anpassningar har gjorts för förbättringar. Samarbete med Previa sker på 
detta område. 

Sektionen har även arbetsmiljöansvar som beställare av uppdrag ute på spåren. Sektionen ställer därför 
krav på entreprenörer och följer sedan upp kraven genom utförandet av revisioner, ronder och 
arbetsplatskontroller. Detta arbete går att utvecklas ytterligare. Fokus är att entreprenörerna ska ha det 
lika bra som de som jobbar inom sektionen. Sektionschefen har delegerat styrandet och uppföljningen 
av arbetsmiljön hos entreprenörerna till banförvaltarna. Allt annat rörande arbetsmiljön åligger 
sektionschefen. En svaghet i sektionen är svårigheten att fullfölja de förbättringsförslag som 
framkommer vid ronder och revisioner. De anmärkningar som gjorts av Arbetsmiljöverket gäller 
främst formalia. 

Det finns krav på arbetsmiljöutbildning för olika befattningar inom regionen, till exempel 
kontraktsansvariga och chefer. Sektionschefen tror inte att det finns krav på arbetsmiljöutbildning för 
de som jobbar på kontoret. Personalen informeras om arbetsmiljöfrågor via arbetsplatsträffarna.  

Vid upphandling jobbar man gemensamt för att allt inom Banverket ska se likadant ut. En grupp med 
representanter från de olika regionerna jobbar tillsammans med bland annat arbetsmiljöfrågor. 
Huvudkontoret leder gruppen. Man jobbar med styrkort och målstyrning. 

Sjukfrånvaro vid sektionen är 4,8 procent. Målet är att ligga under 4 procent. Sektionen samarbetar 
med Previa för att nå målet genom aktiviteter som exempelvis ”tidig rehabilitering” samt rådgivande 
rutiner vid sjukanmälan.  

 

 

80 
 

 

 



Respondent F 

Marknadssektionen deltar i två större aktiviteter. Dels deltar man i utredningar för 
nybyggningsprojekt. Man utför idéstudier, förstudier och järnvägsutredningar. Man har många 
utredningsledare som tar del i projekten och har långtgående befogenheter och ansvar. Konsulter 
anställs för att göra vissa grovjobb och interna projektgrupper bemannas från olika sektioner för att 
hjälpa utredningsledaren. Den andra aktiviteten är marknadsdelen vilket innebär all relation med 
kunder och kundernas kunder. Sedan arbetar man vid sektionen även med sånt som rör t ex kapacitet, 
allmän samhällsplanering och handikappfrågor. Sektionschefen ser till att allt går framåt i tänkt takt. 
Han är även ställföreträdande regionchef.  

Sektionschefen har arbetsmiljöansvar för den egna sektionen och personalen. Man diskuterar 
arbetsmiljö vid arbetsplatsträffarna. Det utförs regelbundet pejlingar och enkäter och utefter dessa 
genomför man åtgärdsprogram. Just nu utför man på Marknadssektionen stresshanteringskurser för all 
personal i samarbete med Previa. Stress är det största arbetsmiljöproblemet vid sektionen. Tidigare 
åtgärder mot detta har inte gett önskad effekt. Åtgärder som har utförts för att få bukt med 
stressproblemet är att man har omfördelat uppgifter, tagit in mer folk, avlastat personer och sagt bort 
arbetsuppgifter.  
 
Man har vid Marknadssektionen de senaste åren haft högst övertidsuttag av alla sektioner. Det har 
varit en stadigt ökande trend på marknadssektionen men inte på de andra sektionerna. 
Marknadssektionen ligger på cirka 6% i övertidsuttag.  

Enkäter och pejlingar har visat att vid Marknadssektionen är trivseln otroligt hög och man har mycket 
lärande i arbetet. Detta gör att folk orkar arbeta. Vid Marknadssektionen är man överengagerad. Det är 
svårt att säga när ett jobb är tillräckligt bra. Alla utredningar ska följa ett antal olika lagar, prövas av 
länsstyrelsen, närings- och miljödepartementen och centrala verk och myndigheter. Man vill inte få 
kritik och jobbar därför för mycket med olika projekt. 

Man har vid sektionen försökt att få in en balans mellan ansvar och befogenheter genom att tydliggöra 
exempelvis vem som får fatta vilka beslut, hur stora belopp man får använda och när sektionschefen 
måste skriva under. Man har även gjort aktiviteter kring möteskulturen och försöker minska mötena. 
Man har infört måndags möten varje vecka en timme för att förtydliga vad som ska göras och 
klarlägga vad alla gör den närmaste veckan.  

Man försöker hålla resmängden nere. En del reser mycket däribland sektionschefen. Då sektionschefen 
är borta mycket periodvis är hans tillgänglighet ett problem. 

Då regionen vill belysa någon aktivitet som alla sektioner ska tycka till om krävs det procentuellt 
mycket engagemang från Marknadssektionen som är relativt liten. Man dräneras då på resurser och 
arbetstimmar för kärnverksamheten.  

Från centralt håll betonas ledarskapsfrågor och jämställdhetsfrågor. Det anordnas 
utvecklingsaktiviteter för chef och projektledare. Sektionschefen anser dock att arbetsmiljön inte är en 
renodlad aktivitet. I vardagsarbetet flyter det bara på. 

Alla med personalansvar måste genomgå arbetsmiljöutbildning. I övrigt vet sektionschefen inte om det 
finns någon speciell utbildning. Utbildningen har nyligen setts över och har omformuleras.  

Arbetsmiljöansvaret delegeras till cheferna personligen. Vidare delegering sker ej. Vid 
Marknadssektionen har man bra engagemang i arbetsmiljön och man har ofta livliga diskussioner i 
ämnet. Vid arbetsplatsträffarna diskuteras dels de stora frågorna, som övertidsuttag och stress, men 
man går även rundor då alla får en riktad fråga gällande arbetsmiljön och alla måste då uttala sig.   

Sektionschefen träffar Previa var tredje vecka och diskuterar vad som har hänt och vad det finns 
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anledning att titta på t ex korttidssjukfrånvaron. Man har vid sektionen ingen långtidssjukfrånvaro. 
Man kan på så sätt fånga upp individer som behöver särskilt stöd från Previa.  

Sektionschefen anser att det svåra är hur man ska hantera arbetsmiljöproblem. Chefen sitter ensam 
med problemhanteringen. Även om man har lagstiftningar och olika policy dokument som stöd ger det 
inte praktiska råd hur vardagliga problem ska lösas. Han kan diskutera med personalen men det finns 
inte mycket professionell hjälp med arbetsmiljöfrågor, förutom Previa. Sektionschefen efterfrågar mer 
stödresurser för arbetsmiljöfrågor. Det borde finnas mer sakkunskap i den egna organisationen till 
detta. 

Medarbetarenkäten visade att det socialt klimatet på marknadssektionen ligger långt över regions nivå 
och rekommenderad nivå, detsamma gällde lärande i arbetet. Resultatet för återkoppling är lite för lågt 
men ändå bättre än regionen i övrigt. Ledarskap ligger i linjen med riktvärdet. Marknadssektionen har 
för hög arbetstakt och många orkar därför inte engagera sig i exempelvis informationssökning på 
intranätet. Man bör ligga över en viss nivå på det gemensamma indextalet för att ha kraft i 
organisationen att hantera förändringar och motgångar. Marknadssektionen ligger bättre än övriga 
sektioner och är tillräckligt bra totalt sett.  
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Respondent G 

Banverket strävar efter att bli en processorienterad organisation. På Norra Banregionen har man 
identifierat styrprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. Till styrprocessen respektive varje 
huvudprocess har man kopplat en sektion. För stödprocessen har man två sektioner, tekniskt 
respektive administrativt stöd. Den Administrativa sektionen svarar för: IT-stöd, upphandlingsstöd, 
förslagsverksamhet, kontorsservicestöd, personaladministration/arbetsmiljö, organisationsfrågor, 
diarium, arkivering och information. Utöver dessa stödprocesser utför även sektionen eget internt 
arbete. Chefen vid den Administrativa sektionen har två roller, dels rollen som resursägare med ansvar 
för arbetsmiljö och utveckling av personal. Den andra rollen är som processägare för de administrativa 
stödprocesserna där sektionschefen ska ”snitsla banan” för de som äger huvudprocessdelen. Därutöver 
ska han på regionchefens uppdrag kontrollera att arbetet utföres på rätt sätt. Hans personal hjälper 
huvudprocessen att följa banan. 

Inom arbetsmiljöarbetet har banregionen två roller, dels rollen som arbetsgivare och dels rollen som 
byggherre. Som arbetsgivare ser sektionschefen till att man varje år gör en kartläggning av 
arbetsmiljön där problem identifieras. Analyser och sammansättning av en handlingsplan följer. 
Uppföljning sker i slutet av året. År 2004 gjorde man fem undersökningar riktade till personalen: 
enkäter, hälsoprofil undersökning, stresskartor, fördjupad temperaturtagning och personalpejlingar. 
Den farligaste arbetsmiljöfaktorn för den egna personalen är i dagsläget bilkörningen mellan regionens 
anläggningar, något man försöker säkra bland annat genom att erbjuda utbildning i halkkörning. 
Psykosocialt är en gemensam nämnare för många sektioner stressproblematiken. I rollen som 
byggherre ställer man vid upphandling bland annat krav på arbetsmiljöplaner. Uppföljning av dessa 
sker genom arbetsplatsronder och riktade revisioner 

I år kommer banskolan i Ängelholm att tillhandahålla grundutbildning i arbetsmiljö. Vid senare 
tillfälle kommer även fördjupningsblock inom specifika arbetsmiljöområden att erbjudas. 
Funktionsutbildningar i arbetsmiljö riktade till chefer och arbetsledare erbjuds också. Varje regionchef 
eller motsvarande ansvarar för att även utforma verksamhetsanpassade arbetsmiljöutbildningar. Dessa 
är en del i Banverkets ”Satsa friskt” projekt. Från centralt håll betonas att säkerhet är det främsta målet 
och detta styr i arbetsmiljöfrågorna. Projekt och aktiviteter utformas för att konkretisera målen som 
framställts at General Direktören i dokumentet ”Spåren framåt”. Norra Banregionen har, utan 
påtryckningar från huvudkontoret, utfört arbetet med de psykosociala delarna av arbetsmiljön.  

Delegering av arbetsmiljöuppgifter sker skriftligen från regionchefen till sektionschefen och 
returneringsmöjligheter finns. För närvarande har sektionschefen inte gjort någon vidare delegering 
men kommer inom kort att delegera arbetsmiljöuppgifter till biträdande sektionschef.  

Då sjukfrånvaron är baserad på närvarotimmar kan brister förekomma. Sektionschefen ser hellre att 
sjukfrånvaro sätts i förhållande till budgeterad tid. I arbetet med att minska sjukfrånvaron finns två 
löpande aktiviteter i samarbete med Previa företagshälsovård. Den första är en sjukanmälningsrutin. 
Sjukanmälning sker direkt till Previa som då kan ge tips och råd åt den sjuke. Detta gör att vårdbehov 
snabbare kan fångas upp. Den andra aktiviteten är tidig rehabilitering. Sektionschefen träffar en gång i 
månaden en sjuksköterska från Previa och går igenom varje enskild arbetstagares hälsa. Utifrån detta 
erbjuds konfidentiellt stöd till arbetstagare med behov. Återkoppling med chefen sker regelbundet med 
arbetstagaren närvarande. Konceptet är att Previa inte lämnar någon information till chefen utan 
chefen informerar Previa. Norra Banregionen är en myndighet som lyder under offentlighet reglerna. I 
princip all dokumentation som en chef får är offentlig handling. Därför sker ingen dokumentation 
gällande tidig rehabilitering vid Norra Banregionen. Previa ansvarar istället för att dokumentera de 
enskilda fallen och avrapporterar sedan material som inte är skadligt till Norra Banregionen. Previa 
erbjuder neutralitet och all skriftlig dokumentation hos Previa omfattas av sekretessen.   

Vid de arbetsplatsträffar som utförs en gång i månaden är arbetsmiljö en stående punkt på 
dagordningen. 
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Respondent H 

Högst upp i arbetsmiljöarbetet sitter samverkansgruppen, tillika skyddskommittén, som är sammansatt 
av arbetsgivaren och förtroendevalda arbetstagare. I samverkansgruppen sker det övergripande arbetet 
med arbetsmiljön och varje år sätter man samman en arbetsmiljöplan. Det vardagliga, löpande 
arbetsmiljöarbetet i sektionerna sker via arbetsplatsträffarna där arbetsmiljö är en stående punkt på 
dagordningen. Många av de frågor som kommer upp är av psykosocial karaktär gällande bland annat 
hur man fungerar mot varandra, stress och arbetsbelastning. Dessa bitar kan förbättras. Den fysiska 
arbetsmiljön är god och det är inga problem att få sin arbetsplats ergonomiskt anpassad.  

Ungefär vartannat år utförs medarbetarenkäter inom Banverket samt att man däremellan utför egna 
enkäter inom regionen för att se hur personalen upplever saker och ting. Resultaten från de senaste 
enkäterna har visat på samma trend på svaren. Handlingsplaner sätts upp på respektive sektion men får 
inte fullt genomsvar. Resultatet beror på hur man gör handlingsplanen, om chefen gör den eller om 
den sker i dialog med medarbetarna. Ett problem med att göra allt sektionsvis är att alla spretar åt olika 
håll och det är svårt att se helheten och hur varje sektion påverkas av saker utanför sektionen.  

Arbetstagarna kommer till skyddsombudet med frågor gällande både den fysiska och den psykosociala 
arbetsmiljön.  Skyddsombudet är en kanal in för idéer och synpunkter till 
samverkansgruppen/skyddskommittén och har påverkningsmöjligheter. Skyddsombudet agerar som 
förmedlare mellan arbetsgivare och arbetstagare och anser att det är en bra dialog däremellan.  

Inom regionen finns bara ett skyddsombud och han är lokaliserad i Luleå. Avstånden i regionen är ett 
problem och det finns förbättringsmöjligheter gällande möjligheten för skyddsombudet att träffa 
arbetstagare på annan ort än Luleå. Vid tjänsteresor försöker skyddsombudet besöka olika 
arbetsplatser och pratar med personalen. Det har uppkommit diskussioner om att tillsätta fler 
skyddsombud men det är svårt att få någon att engagera sig. 

Gällande arbetsmiljöutbildning har vissa funktioner krav på grundutbildning från banskolan, till 
exempel chefer och projektledare. För övriga anställda finns ingen generell utbildning utan det går 
efter intresse och önskemål. Skyddsombudet ser behörighetsutbildningen för de som vistas ute i spåren 
som en sorts arbetsmiljöutbildning. Då bilkörning har visat sig vara en av den mest riskfyllda 
arbetsmiljöfaktorn erbjöds ifjol halkkörningsutbildning. Andra åtgärder för att minska risken vid 
bilkörning är att erbjuda bilar med hög standard.  

Norra Banregionen har ett ramavtal med Previa som erbjuder hjälp inom ergonomi och 
arbetsplatsutformning samt inom psykosocial arbetsmiljö bland annat genom projektet ”tidig 
rehabilitering”. Då projektet har varit igång mindre än ett år är det för tidigt att säga hur framgångsrikt 
projektet varit. Det finns ett varierat intresse från cheferna angående psykosociala frågor och 
skyddsombudet anser att chefer måste vara ledare i större utsträckning och minska omfattningen i att 
vara handläggare och därigenom ges möjlighet att avsätta mer tid för sina medarbetare. 

Sjukfrånvaron vid regionen ligger lite över målet på 4 procent. Många i personalen anser att de 
återhämtningsperioder som förut fanns under året har försvunnit och arbetsnivån nu är konstant hög. 
Det anses också att det finns tillräckliga resurser för den fysiska arbetsmiljön men skyddsombudet 
anser att Banverket kan tjäna mycket om man fokuserade mer på att förbättra den psykosociala 
arbetsmiljön. Att förbättra den psykosociala arbetsmiljön kräver mycket energi och tid. Det kan hända 
att regionledningen är nöjd med den nivån man ligger på i dagsläget.  
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Respondent I 

Arbetstagaren säger att man vid sektionen jobbar med arbetsmiljön på de månatliga 
arbetsplatsträffarna där arbetsmiljö är en stående punkt. Personalen får då tycka till om arbetsmiljön. 
Man gjorde ett försök att införa en punkt, ”hur jag mår”, där personalen fick berätta om hur de mår 
psykiskt men det har runnit ut i sanden. Man utför nu, på begäran av personalen, stresskartläggningar 
på sektionen.  

Personalen engageras i arbetsmiljöarbetet genom att när något måste åtgärdas med arbetsmiljön utses 
ofta den som lyfte fram problemet som ansvarig för arbetet. Detta skapar dock ytterligare ett 
stressmoment för den personen. Uppföljning av arbetsmiljöåtgärder utgörs av att man tar del av vad 
som fungerat bra på andra sektioner. Den anställde anser att det slarvas med uppföljningen.  

Den anställde anser att personalen har påverkningsmöjligheter i arbetsmiljöarbetet. Resurser finns för 
arbetsmiljön, det gäller bara att göra rätt saker. Man känner att man kan och får avsätta tid till 
arbetsmiljön. Information om arbetsmiljön sker via arbetsplatsträffarna och via knuten (intranätet).  

Den anställde anser att friskvårdsgruppen är frikopplad från arbetsmiljön. Det handlar mer om träning 
och kost. Arbetsmiljöarbetet är kopplat sektionsvis, även om vissa områden till exempel kränkande 
särbehandling bearbetas på regionnivå. Samarbete med Previa finns.  

När det gäller arbetsmiljöutbildningar är den anställde omedveten vad som finns. Den anställde antar 
att utbildningar erbjuds till personer som har hand om sådana frågor. Intresse finns att gå utbildning.  

Den anställde skulle vilja se förbättringar i arbetsmiljön bland annat gällande hur man hanterar 
arbetsbelastningen vid sektionen. Sedan anser den anställde att verksamheten är för trög, det tar för 
lång tid att genomföra vissa processer. Vilorum för avslappning efterfrågas också. 

Det finns stöd från chefen i arbetsmiljöarbetet, dock är chefen inte aktivt engagerad förutom vid 
arbetsplatsträffarna. Det sker ingen personlig kommunikation gällande arbetsmiljö utan man löser 
sådana frågor på enklast möjliga sätt.  

Vid medarbetarsamtalen som är en gång per år sker ingen uppföljning. Man sitter och pratar men inget 
händer. Den anställde känner ett behov av uppföljning från chefen. Arbetsmiljön borde bakas in där. 
Samtalen borde ske mer än en gång per år.  

Efter genomförd medarbetarenkät får man se resultaten sektionsvis och någon form av handlingsplan 
utformas. För att kunna se att åtgärderna fungerat måste man göra en ny enkät som är exakt likadan. 
Det görs i dagsläget inte. Det är olika enkäter varje gång.  

Den anställde skulle även vilja se mer och bättre information från arbetsgivarens sida om vad som är 
lagstiftade skyldigheter gällande arbetsmiljö. Denna information anser den anställde borde komma 
från någon med stor kunskap inom området allra helst från arbetsmiljöverket. 
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Respondent J 

Arbetsmiljö behandlas enlig respondenten vid olika forum på sektionen. Varje måndag har man i 
Luleå möte med sektionen. Många av de som arbetar i Kiruna och Umeå deltar via telefon. Man tar 
vid mötet upp avvikelser, vad som sker kommande vecka samt arbetet i projekten med arbetsmiljö 
inräknat. Ett annat forum där man tar upp arbetsmiljö är vid arbetsplatsträffarna varje månad där 
arbetsmiljö är en stående punkt. Man diskuterar då både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
och kontrollerar om det behövs resurser för någon arbetsmiljöåtgärd. Arbetstagaren anser att det är 
mycket bra diskussioner vid arbetsplatsträffarna och säger också att varje person har ett eget ansvar att 
lyfta fram frågor och problem med arbetsmiljön. Ytterligare ett forum för arbetsmiljöfrågor är 
medarbetarsamtalen som sker en gång per år och där arbetsmiljön är en punkt på agendan. Den 
anställde anser att medarbetarsamtalen är mycket positiva. 

Personalen engageras i arbetsmiljöarbetet genom att olika arbetsmiljöfrågor lyfts fram i dagordningen 
vid arbetsplatsträffarna. De frågor som inte går att lösa direkt och som behöver åtgärdas läggs in i 
aktivitetslistor där det framgår när det ska var utfört och vem som är ansvarig. Den anställde anser att 
personalen kan påverka arbetsmiljöarbetet i allra högsta grad. Ekonomiska resurser för arbetsmiljön är 
inget problem.  

Varje medarbetare vid sektionen har en kompetensmapp där det finns dokumenterat vilka 
utbildningsplaner som finns för personen. Alla på sektionen, åtminstone de som ingår i projekten, har 
genomgått en grundläggande utbildning inom arbetsmiljö.  

Den anställde får på grund av sin position både interna och externa upplysningar om 
arbetsmiljöutbildningar och det är bara tiden som begränsar honom, inte ekonomiska resurser. 

Aktiviteter för att förbättra arbetsmiljö utformas utifrån det som kommer fram vid arbetsplatsträffarna 
och medarbetarsamtalen. Även information från Previa sker vid arbetsplatsträffarna. Previa erbjuder 
bland annat hjälp med arbetsplatsutformning men den anställde måste själv ta ansvar och initiera detta.  

Respondenten ser inte att det behövs några särskilda förbättringar av arbetsmiljöarbetet. Man har nu 
kommit igång med en samordningsgrupp för hanteringen av arbetsmiljöfrågor vid regionen.  

Den anställde anser att stödet från chefen är mycket bra. När det gäller medarbetarenkäter och dylikt 
diskuterar man punktvis resultatet vid arbetsplatsträffarna. Detta sker på initiativ av chefen. De 
områden som hamnade på en låg nivå i enkäten tas upp på en aktivitetslista och läggs sedan in i en 
handlingsplan. Vid de projektledarmöten som sker cirka en gång varannan månad gör man ibland 
grupparbeten gällande hur man ska hantera resultaten från personalenkäter.  

Ett arbetsmiljöproblem som framkom vid den senaste arbetsplatsträffen gällde att det börjar vara för 
trångt i lokalerna vid regionkontoret i Luleå.  

Arbetsmiljöarbetet vid sektionen inkluderar mer än den egna personalen. De projekt som sektionen 
ansvarar för kräver mycket arbete gällande arbetsmiljön inför genomförande av projekt. En 
riskomfattande arbetsmiljögrupp överser projektet ”Satsa friskt” som hela banverket jobbar med. Ett 
av delprojekten handlar om arbetsmiljö vid upphandling och genomförande av entreprenader. 
Arbetsmiljöarbetet i projekten inkluderar tre steg. Steg 1 är att risker ska identifieras i ett tidigt skede. 
Steg 2 är att man ska ta hänsyn till identifierade risker i projekteringen och steg 3 är att 
riskidentifieringen ska användas som upplysning för entreprenörerna som även själva ska identifiera 
risker. 

Vid upphandling av entreprenad ska entreprenörerna ha satt upp en arbetsmiljöplan samt att en 
riskidentifiering ska vara utförd. Entreprenören ska i arbetsmiljöplanen tala om hur riskerna ska tas om 
hand. Nästa steg är att identifiera riskerna för varje aktivitet i projektet. I framtiden ska 
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arbetsmiljörisker tas upp vid varje byggmöte.  

I projekthandboken finns uppsatt vilka rutiner och checklistor som gäller vid upphandling och 
utförande av projekt. Det finns särskilda samordnare för säkerhet, miljö, arbetsmiljö och kvalité inom 
projekten (s.k. SMAK samordnare). Arbetsmiljösamordnaren kontrollerar att all dokumentation av 
arbetsmiljöarbetet finns vid projekten och all dokumentation beträffande arbetsmiljö måste gå via 
honom för synpunkter. Informationen (synpunkterna) går sedan tillbaka till projektledaren. Vid projekt 
som tidigare inte genomförts inom Banverket måste riskanalyser göras. Man utför cirka 30-40 projekt 
per år inom sektionen.  

SMAK gruppen gör integrerade ronder i alla projekt. Det finns en årlig rondplanering för när ronderna 
ska utföras och var. Checklistor finns i projekthandboken för samtliga områden i ronderna. 
Checklistans frågor ställs vid ronderna och eventuella punkter för åtgärder kollas. Rondplaneringen 
görs varje år. Vid projektledarmötena sammanställer man vad man funnit vid ronderna. Via 
checklistorna får projektledarna se vad som måste åtgärdas. Projektledarna står som ansvariga att 
genomföra åtgärderna och dokumentera detta.  

Ibland räcker det inte med att göra en rond vid ett projekt. Man utför då så många ronder som behövs 
för att vägleda entreprenören i dess arbete. SMAK gruppen följer ständigt upp sitt arbete. 
Entreprenörerna som utfört flera arbeten vid regionen har varit mycket positiva till hur man arbetar 
med arbetsmiljön vid regionen. Entreprenörerna anser att det har fått deras företag att lyfta sig i sitt 
arbetsmiljöarbete. Man menar att det är positivt att dokument som efterfrågas innan ett projekt startar, 
exempelvis arbetsmiljöplaner, kontrolleras och följs upp vid senare tillfälle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 
 

 

 



Respondent K 

Respondenten berättar att man vid sektionen har arbetsmiljöfrågor, både fysisk och psykisk, som en 
stående punkt vid arbetsplatsträffarna. Här sker även all information gällande arbetsmiljön. Förutom 
arbetsmiljödiskussionerna vid arbetsplatsträffarna kontrollerar man vid sektionen även att de bilar som 
används i tjänst är säkra och har rätt utrustning. Respondenten anser att arbetstagarna har 
påverkningsmöjligheter gällande arbetsmiljön då sektionschefen verkligen lyssnar och tar allvarligt på 
saken.  

Den anställda anser att man verkligen satsar på hälsan vid Norra Banregionen. Varje onsdag 
arrangeras en gemensam promenad på arbetstid samt att andra friskvårds aktiviteter erbjuds. Man har 
tidigare arrangerat aktiviteter som till exempel brännboll, go-kart och grillkvällar. Aktiviteterna ordnas 
för de som jobbar i Luleå samt för de som jobbar på annan ort.  

Arbetstagaren anser sig inte ha några behov av förändringar i arbetsmiljön. Respondenten tycker att 
både den fysiska arbetsmiljön, t ex ventilation, och den psykosociala arbetsmiljön fungerar bra inom 
sektionen och i de små grupperna man är indelad i. Arbetstagaren anser att man är rädd om varandra 
på sektionen. Previa finns att tillgå för hjälp med utformningen av arbetsplatsen samt att arbetstagarna 
själva har möjlighet att kontakta Previa vid andra behov. 

Det största arbetsmiljöproblemet vid sektionen är stress i olika form. Detta är något den anställda själv 
känner av och även ser hos andra. Denna sorts problem diskuteras i arbetsgrupperna där man försöker 
avlasta varandra och hjälpas åt. Gruppen bestämmer vad som meddelas vidare till chefen. En del 
arbetar dock helt ensamma. Den anställda anser att man har eget ansvar att lyfta fram och säga ifrån 
om man har för hög arbetsbelastning.  

Arbetsplatsträffar sker en gång i månaden. Sektionen är då uppdelad i Kiruna-Gällivare gruppen, 
Umeå gruppen och bangården gruppen i Luleå. Två gånger per år arrangerar man gemensamma 
arbetsplatsträffar för hela sektionen. 

Den anställda är medveten om att det finns skyddsombud då det finns en lista uppsatt på sektionen 
som namnger denna. Hon har dock inte haft behov av skyddsombudet och därför inte tänkt mycket på 
det eller skaffat sig annan information om dennes arbete. 
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Respondent L 

Arbetstagaren anser att arbetsmiljöarbetet är bra vid sektionen. Med jämna mellanrum kommer en 
sjukgymnast och tittar på arbetsmiljö, hur arbetstagarna sitter och att de använder rätt verktyg. Det är 
dock alltid samma person och han säger samma sak till alla. Den anställda anser att det borde vara mer 
individanpassat. Ambitionen från banverkets sida är dock bra. 

Vid sektionen fokuseras det mer på den fysiska arbetsmiljön än på den psykosociala arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöfrågor är en stående punkt vid arbetsplatsträffarna och där sker även all information om 
arbetsmiljö. Respondenten anser inte att arbetstagarna är delaktiga i till exempel utformningen av 
handlingsplaner. Det har personalsidan hand om. Arbetstagaren ser inte heller något övrigt 
engagemang från medarbetarna i arbetsmiljöarbetet men upplever att arbetstagaren själv kan påverka 
arbetsmiljön genom att personligen gå till chefen och diskuterar problem. Sektionschefen lyssnar 
verkligen. Respondenten säger att det inte erbjuds någon arbetsmiljöutbildning men säger sig vara 
intresserad av att gå en sådan. 

Via Previa har sektionen kontakt med en företagssjuksköterska som tillsammans med chefen 
kontrollerar frånvaro och går runt och pratar med folk. Om arbetstagaren själv vill ha stöd kan denna 
ringa direkt till Previa. Man har vid Norra Banregionen även en friskvårdsgrupp. Varje onsdag 
arrangeras en halvtimmes promenad på arbetstid samt andra friskvårdsaktiviteter. Man har även 
arrangerat föreläsningar om kost och motion. Vartannat år sker en hälsoundersökning bland 
arbetstagarna. 

Respondenten anser att ledningen är dålig på att se när folk mår dåligt. De hinner inte med för de har 
så mycket andra arbetsuppgifter och lägger då inte märke till sådant som de anställda ser hos varandra. 
När arbetstagare mår extremt dåligt tar de i vissa fall upp det med chefen men den anställda skulle 
vilja fånga upp problemen innan de blev allvarliga.  

Arbetstagare och ledning har olika tolkningar av medarbetarenkätsvaren. Vid samtal med arbetstagare 
vid andra sektioner framgick det att det förekom ledningsproblem på flera av sektionerna, cheferna var 
osynliga, och många var frustrerade och arga. Respondenten anser att fler borde gå direkt till chefen 
med problem istället för att prata om det i små grupper. Vid arbetsplatsträffarna är det många som inte 
deltar i diskussionerna. Många har gett upp. 

Respondenten förstår att då Banverket är en teknisk organisation är det naturligt att fokus ligger på det 
tekniska. Det har dock skett positiva förändringar de senaste åren, om än långsamma, då nytt folk har 
kommit in med nya behov och krav på organisationen. 
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Respondent M 

Respondenten anser att företaget är mycket lyhört för vad som behöver förbättras i arbetsmiljön. Vid 
problem kontaktas närmsta chef. Previa kommer då och då och gör översyn av den fysiska 
arbetsmiljön, samt att de erbjuder andra tjänster gällande arbetsmiljöfrågor. Kostnader för arbetsmiljön 
är inga problem vid företaget. 

Arbetstagarna får hela tiden delta i arbetsmiljöarbetet. Det är en stående punkt vid arbetsplatsträffarna. 
Problem lyfts fram och diskuteras. Vid behov sker förändringar. Information om arbetsmiljön sker på 
arbetsplatsträffarna eller vid annat informationsmöte. 

Den anställde vet inte av några krav på utbildning inom arbetsmiljö för de anställda på kontoret men 
tror inte det finns några hinder för deltagande för de som är intresserade.  

Företaget arrangerar många friskvårdsaktiviteter och samaktiviteter. Bland annat får personalen bidrag 
till gymkort och varje vecka arrangeras gemensamma promenader för de som arbetar i huset. 

Vad gäller arbetsmiljöproblem i samband med bilkörning tror respondenten att de är svåra att få bort 
då regionen är så geografiskt omfattande. Ett framtida arbetsmiljöproblem kan vara arbetet vid 
bildskärmen då man ännu inte vet vad arbetet vid datorn kan medföra för problem. Företaget erbjuder 
arbetsplatsutformning, terminal glasögon och synundersökningar vid behov. 

Respondenten anser att företaget tar arbetsmiljön på allvar. Idébanken är personalfrämjande och den 
verkar ibland som en kanal mellan personal och chefer när problem har uppstått. Idébanken får in 
olika förslag på åtgärder inom arbetsmiljön. Varje förslag som kommer in ställs mot vissa kriterier, 
bland annat hur det påverkar arbetsmiljön. Respondenten anser att idébanken inte tas på fullt allvar 
bland alla cheferna. Norra Banregionen är bäst i landet med att komma med förslag till idébanken och 
man behandlar också sina ärenden snabbast. 

Efter att medarbetarenkäten har fyllts i sammanställs den och presenteras för arbetstagarna. Den 
anställde anser dock att det går för länge mellan gångerna enkäten utförs. Mindre, tätare mätningar 
borde göras för att se hur personalen mår. Man har de senaste enkäterna använt sig av olika företag 
och man kan därför inte jämföra resultaten. Den anställde menar att man måste använda samma enkät 
varje gång. Resultaten har visat på dåliga ledarvärden och inga ändringar har skett. När resultatet 
kommer läggs många förslag fram men ingenting händer. Många i personalen har tappat tilltron att 
några förändringar ska ske. Den anställde anser att man på sektionen kan bli betydligt bättre med 
psykosociala frågor, den fysiska arbetsmiljön fungerar toppen.  
 
Den anställde anser att det behövs nya, unga ledare med nya tankesätt i organisation, personer som 
inte formats av SJ andan. Man borde passa ihop de nya idéerna med det gamla som fungerar och 
därmed få en smidigare verksamhet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 

 

 



Respondent N 

Arbetsmiljöfrågor behandlas på sektionen vid arbetsplatsträffarna. Det är då en stående punkt på 
dagordningen. Personalen får lyfta fram frågor, funderingar och sådant man behöver hjälp med. Saker 
som lyfts fram vid arbetsplatsträffar förs in i aktivitetslistor i protokollet. Om man vid sektionen kan 
lösa det själv så utses en ansvarig. Den ansvariga ska innan nästa möte lösa/ge förslag på lösning till 
frågan. Uppföljning sker genom att man varje möte går igenom aktivitetslistorna.  

Frågor som diskuteras på arbetsplatsträffarna är framförallt fysisk arbetsmiljö – vilket är värdefullt då 
frågan återkommer regelbundet. Det föreligger inga problem att få hjälp med sådana frågor på 
sektionen eller regionen. Respondenten tror dock att det för en del kan var svårt att ta upp hur man mår 
(psykosocial arbetsmiljö) vid en arbetsplatsträff där hela sektionen sitter med. 

Resultat från de olika personalenkäterna har också diskuterats vid ett flertal arbetsplatsträffar och 
personalen får komma med förslag på lösningar för sin sektion.  

Man utför vid sektionen just nu en stresshanteringskurs tillsammans med Previa, vilket är ett resultat 
av personalenkäten och de diskussioner man fört där. Respondenten tycker att kursen har varit jätte 
bra. Den löser inte alla frågor och problem men är ett mycket bra komplement. I övrigt ser 
respondenten inte att man aktivt och regelbundet arbetar med psykosociala arbetsmiljöfrågor på 
sektionsnivå.  

Man borde titta mer på den psykosociala arbetsmiljön och mer på individen för att se vad problemen 
beror på. Den anställda önskar en mer öppen diskussion i frågan samt att chefen har tätare samtal med 
personalen/individen, kanske i form av fler/tätare personalutvecklingssamtal samt upprättande av 
handlingsplaner om behov uppstår för en förändring av arbetsmiljön. 

Övergripande arbetsmiljöinformation sker via chefen på arbetsplatsträffarna. Respondenten tycker att 
man på regionnivå borde informera mer om möjligheter som finns i arbetsmiljön och vid behov av 
hjälp, kanske via Knuten (intern webbsida).  

Personalen kan ta kontakt med Previas sjuksköterska vid behov av stöd eller någon att prata med, 
vilket ses som mycket positivt. Det är ett bra initiativ från regionen. Respondenten tror dock att detta 
för vissa kan vara ett lite för långt/svårt steg att ta i en pressad situation, och föreligger en 
överbelastning/ett resursbehov på arbetsplatsen är respondenten osäker om Previas sjuksköterska kan 
hjälpa till med frågan. 

Aktiviteter som utförts för att förbättra arbetsmiljön på sektionen är att man arrangerat en 
stresshanteringskurs. Insatser på regionnivå finns när det gäller hjälp med den fysiska arbetsmiljön. 
Det finns möjlighet att påverka anpassning av möbler så som bord, stol, hyllor, ergonomiska 
tangentbord osv. samt också till viss del lokalens utformning i form av blommor/tavlor mm. Viljan 
finns vid regionen att skapa en bra arbetsmiljö för personalen. 

Det finns även en friskvårdsgrupp som arrangerar aktiviteter. Det upplevs som positivt. Bland annat 
arrangeras onsdagspromenader under arbetstid i gemensam grupp. Det främjar hälsan och personalen 
får tillfälle att träffa kollegor och rensa hjärnan. Banverket och regionen tänker på personalen i många 
frågor och den anställda tror att personalen vid Banverket har det bättre än många andra.  

Den anställda önskar att man ser mer till individen i arbetsmiljöarbetet och att man skapar och följer 
upp handlingsplaner om något inte fungerar. Man borde se över resurser med jämna mellanrum så att 
personalen inte är överbelastad.  
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Respondent O 

Respondenten tycker att arbetsmiljöarbetet generellt fungerar bra vid sektionen. Man diskuterar 
problem vid behov. Vid sektionen har man en bra fysisk arbetsmiljö, exempelvis ljus, värme och luft, 
men det börjar vara ont om plats då det är mycket nyanställningar. Den psykosociala arbetsmiljön är 
förhållandevis bra, låga sjukskrivningstal är exempel på detta. 

Vid de personalpejlingar och enkäter som utförts har det framkommit tre brister, nämligen inom 
ledarskap, målkvalité samt feedback/återkoppling. Resultatet visar att man är under medel inom dessa 
områden. Man har försökt lösa problemet med ledningen genom att chefer får genomgå 
ledarskapsutbildningar. Respondenten anser att om man vill höja nivån måste orsaken till de låga 
värdena i enkäten angående ledarskap analyseras mera. Previa har anlitats för att höja de låga värdena. 
Regionen har mycket jobb, man har pengar och det sker mycket nyanställningar. Situationen gör att 
problemen glöms bort och man går runt dem och jobbar vidare istället för att lösa dem.  

Respondenten tycker att personalen är delaktig i arbetsmiljöarbetet. Det finns dels samverkansgruppen 
med ledningen och facket representerat där man diskuterar arbetsmiljö, dels får personalen ta upp 
frågan vid arbetsplatsträffarna. 

Det finns gott om arbetsmiljöutbildningar inom Banverket. Det finns nästan inga begränsningar vad 
gäller att gå utbildningar. Man har regelbundet tredagars utbildningar i arbetsmiljö. I regel är dessa för 
vissa funktioner t ex chefer, utredningsledare, projektledare etc. Visar övriga arbetstagaren intresse vid 
medarbetarsamtal så tror den anställde att det inte är något problem att få delta. 

Respondenten säger att det är personaladministratörerna som sätter upp förslag på handlingsplaner och 
åtgärder i arbetsmiljöarbetet. Dessa skickas sedan till ledningen och fackligt engagerade och tas sedan 
upp med samtliga medarbetarna vid arbetsplatsträffarna. Det är sällan man ändrar något i ett förslag. 
Personalen brinner inte för att delta i arbetsmiljöarbetet utom när problem uppstår. Banverket gör allt 
som krävs som statliga myndighet.  

Den stående punkten om arbetsmiljö går fort förbi vid arbetsplatsträffarna på sektionen. Respondenten 
anser att det är svårt att ta upp relationsproblem, speciellt mellan arbetstagare och chef i en den miljön. 
Det är en dålig miljö för att ta upp psykosociala frågor men en utmärkt miljö för att prata fysiska 
arbetsmiljöfrågor. De psykosociala frågorna skickas istället till Previa eller till regionens 
samverkansgrupp. På sektionsnivå undviker man problemen. Nyckeln i arbetsmiljöarbetet är hur 
chefen tar sig an frågorna. Personal som inte blir bra bemötta med sina förslag tystnar snart. 

Vid regionen arrangerar man minst en gång per år regiondagar med alla sektioner för att 
sammansvetsa personalen. Man har dessutom mycket friskvårdsaktiviteter med resor, promenader, 
bowling, go-kart etc. Inom detta är Banverket en föregångare.  

Respondenten ser en del brister i organisationen. Man har t ex hittills haft dåligt med utbildad personal 
på regionen som kan hantera personalfrågor. Han skulle vilja se lite mer teoretisk kunskap inom ämnet 
då många i regionen är självlärda.  

Norra Banregionen är en process orienterad organisation med stöd- och huvudprocesser. Detta 
genomfördes för cirka fyra år sedan men organisationen styrs fortfarande hierarkisk med starka 
sektioner trots att meningen var att ”sudda ut” sektionsgränserna och arbeta processorienterat. Den nya 
regionchefen får nu bilda sig en uppfattning om detta och bestämma om man ska följa konceptet eller 
inte. Respondenten anser att man även måste se över ledarskapet om man ska jobba processorienterat. 
Lösningen kan vara att justera med nya chefer. Det har nästan inte varit någon förändring på 8 år. 
Respondenten tycker man borde få in fler kvinnor i ledning och chefsroller. 

De senaste resultaten vid enkäter och pejlingar har visat på samma resultat men istället för att göra 
något åt det anser den anställde att många i ledningen kommer med ursäkter. Man tar det inte som 
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positiv feedback utan intar försvarsställning. Ibland går det inte att ”utbilda bort” problemet utan andra 
åtgärder måste till. Personalen har blivit less på pejlingarna då ingenting händer. 

Respondenten tror att vissa delar av arbetsmiljöarbetet hade varit lättare om arbetsgruppen var mer 
homogen. Alla utför olika jobb och tjänsterna är väldigt unika och individuella. Det är svårt att veta 
vad som är rätt för alla. Det som är bra för en är dåligt för en annan. 
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Respondent P 

Vid sektionen arbetar man rent praktiskt med arbetsmiljön vid arbetsplatsträffarna där det är en 
stående punkt. Alla får uttala sig om den fysiska miljön. Den psykiska arbetsmiljön berör man inte 
mycket. Enkäter och temperaturtagningar visar dock att ingen vid sektionen anser sig ha en psykiskt 
dålig arbetsmiljö. Man samarbetar mycket bra trots att man har spridda uppgifter. Personalen försöker 
även att träffas efter jobbet i ej jobbrelaterade aktiviteter för att lära känna varandra. 

Resultat från enkäter behandlas sektionsvis. På sektionen jobbar man med det på arbetsplatsträffarna 
och ibland också på separata möten. Där diskuteras och behandlas resultatet. Inga stora åtgärder har 
behövts för sektionen, men då det är behövligt sätter man ihop en handlingsplan. Man behandlar också 
resultatet för hela regionens.  Åtgärdsplaner och handlingsplaner för dessa resultat sker på regionnivå. 

Information om arbetsmiljöarbetet får man via intranätet och arbetsplatsträffar eller arbetsmöte. Den 
anställde anser att man har ett eget ansvar att söka information.  

Arbetsmiljöutbildning krävs för skyddsombud men respondenten känner inte till någon allmän 
arbetsmiljöutbildning man kunnat gå. Respondenten känner dock inte något behov av att gå 
arbetsmiljöutbildning. Det finns kompetenta personer gällande arbetsmiljö som kan rådfrågas vid 
behov. 

De arbetsmiljöproblem som uppkommit vid sektionen har gällt fysisk miljö och det har man skött på 
sektionen eller så har respondenten själv gått till chefen. Personalen erbjuds även att boka tid med 
Previa för kontroll av arbetsplatsen.  

Friskvårdsgruppen arrangerar olika aktiviteter så som brännboll och go-kart för personalen. Man har 
även anordnat rök- och snusavvänjningskurser. Vartannat år erbjuds personalen att göra en 
hälsoundersökning. Detta är frivilligt. Respondenten tycker att det är jätte bra för då får man en koll på 
hur det står till med hälsan, något man kanske annars inte fått.  

En förbättring som respondenten skulle vilja se på sektionen är att medarbetarna kunde arbeta närmare 
varandra. Just nu sitter man mycket utspritt i huset och träffar därför inte varandra regelbundet. 
Respondenten är medveten om att detta i dagsläget är fysiskt omöjligt. 

Arbetstagarna vid sektionen deltar just nu i en stresshanteringskurs tillsammans med Previa. 
Respondenten anser att detta är mycket positivt då man får chansen att lära känna sina arbetskamrater 
mer. Man har i kursen även utfört Myers-briggs testet för att lära känna sig själv. Även om 
respondenten ibland känner sig stressad så har han aldrig känt sig nära att gå in i väggen. Det handlar 
om att kunna prioritera de viktiga sakerna först.  

Den anställde känner att han kan prata med sin chef om vad som helst och anser att de har en mycket 
bra relation. En synpunkt den anställde har på chefen är att han ibland är för ”otillgänglig”. 
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Sammanfattning av intervju med Previa 

Samarbetet mellan Previa och Norra Banregionen har pågått i kring 15-20 år. Previa var bland annat 
inblandade i Norra Banregionens flytt från de gamla lokalerna till de nya. Man skötte då bland annat 
den ergonomiska och den fysiska arbetsplatsutformningen. Samarbetet var mycket uppskattat från 
båda håll. 

Norra Banregionen deltar nu i ett projekt med Previa gällande telefonrådgivning och sjukanmälan. 
Previa ger råd till den sjuke och är i kontakt med arbetsledningen som i sin tur också kontakt den som 
är sjuk. Det är arbetsledningen som har ansvaret och som tar initiativet.  

Ett annat samarbetsprojekt är ”tidig rehabilitering”. Det bygger på en idé att sjukfrånvaro max 3 
veckor, upprepad korttidsfrånvaro eller tidiga signaler på ohälsa skall inventeras tillsammans med 
arbetsledningen var tredje vecka.  Företagssköterska fungerar som ett bollplank åt cheferna. I projektet 
lär sig cheferna att bli bättre på att läsa av tidiga signaler och kan då agera på ett tidigare stadium.  

Allt arbete med rehabiliteringsfall sker via en särskild kontaktperson och arbetsledningen är med i 
processen vid Norra Banregionen. Man har utfört tidig rehabilitering sedan januari 2005. Det är för 
tidigt att se resultat men Previas läkare bedömer, efter att ha använt denna metod under flera år i 
Previa, att 80 procent av personerna som man kommit i kontakt med skulle ha blivit långtidssjuka om 
man inte tagit tag i det i tid.  

Alla chefer vid Norra Banregionen har nyligen genomgått utbildningen ”Klart ledarskap”. 
Utbildningen utvecklades av kanadensaren Bushe och introducerades i Sverige av Provins fem och 
Anders Risling. Previa äger tillsammans med Provins fem AB rätt att utbilda i Klart Ledarskap. Cirka 
20 konsulter på Previa har utbildats för att leda utbildningen. Utbildningen ska tydliggöra ledarens roll 
och är ett instrument att använda vid bland annat konfliktsituationer och utvecklingssamtal. 
Utbildningen sätter fokus på klarhet och lärande samtal. Cheferna vid Norra Banregionen har enligt 
rapporter varit mycket nöjda med utbildningen.  

Previa för samtal med Norra Banregionen minst en gång i kvartalet och man har en mycket öppen och 
nära relation. Hela arbetsledningen är involverad. 

Previa jobbar tillsammans med kunden för att uppnå kundens mål. Previa hjälper till att hitta 
lösningar. Den största förändringen genom åren med Banverket var att man började samarbeta. Man 
har bra kontaktpersoner från båda håll och man kör med öppna kort.  

Det finns inte något negativt att påpeka hos Norra Banregionen. Regionen ligger i framkant inom de 
områden Previa anser viktiga. Man genomför bland annat mätningar av miljö, riskbedömningar, 
kartläggningar, säkerhetsundersökningar och drogtester. Allt det sammantaget är precis så som Previa 
önskar alla kunder kunde jobba. Samarbetet med Norra Banregionen fungerar otroligt bra. Om 
problem uppstår kallas Previa in, de utför utbildningar och deltar i arbete med olika policys, bland 
annat alkohol- och drogpolicyn. Norra Banregionen försöker arbeta förebyggande i både hårda och 
mjuka frågor. Personalen och cheferna vid Norra Banregionen har alltid varit positiv i samarbetet med 
Previa.  

De enkäter och undersökningar som gjorts av Previa vid Norra Banregionen har lett till att man startat 
projekten tidig rehabilitering, klart ledarskap samt stresshanteringsutbildning. Previa jobbar med både 
chefer och medarbetare och de anställda kan ta personlig kontakt med Previa vid behov. 
Arbetsmiljöutbildning finns för alla i arbetsledningen.  

Norra Banregionen har självständigt jobbat med införandet av systematiskt arbetsmiljöarbete. Man har 
haft egna idéer men även använt Previa som bollplank. Det finns ett genuint intresse i organisationen 
att arbeta fram en bra arbetsmiljö.  
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