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Ecco io 

Axel Wallin 

− Arbetsmiljöutvecklare Skanska 

− Styrelseledamot SÄKU 

− Civilingenjör Industriell ekonomi, Magister Samhällsvetenskap inr. 

Krisberedskap 

 

 

− Head Coach IK Eos Lund Herrar 
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Chi siete? 
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Dagens upplägg 

− Introduktion psykosocial arbetsmiljö 

− Övning organisatorisk förändring 

− Management av psykosocial arbetsmiljö 

− Övning stressorer och stabilisatorer 

 

 Organisation > Grupp > Individ 
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Psykosocial arbetsmiljö 
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Alla är läktarcoacher! 
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AFS 1980:14 Psykiska och sociala 
aspekter på arbetsmiljön 

Kap 3 ”Förhållanden av särskild betydelse” 

− 3.1 Arbetets organisation 

− 3.2 Personlig och yrkesmässig utveckling 

− 3.3 Sociala kontakter 

− 3.4 Skyddsmedvetande 

− 3.5 Fysikaliska och kemiska faktorer 

− 3.6 Automatisering 

− 3.7 Arbetstidens förläggning 
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Psykosociala risker 

”Hårda” 

− Nattarbete / ojämn skiftgång 

− MTO 

− Ergonomi 

− Neddragningar / osäkra 

arbetsformer 

”Mjuka” 

− Gruppfenomen 

− ”Vi och dom” 

− Individmotsättningar 

− Mobbing / diskriminering 

− Organisationsfenomen 

− Ledarskap 

− Roller och rapportering, 

arbetssätt 

− Bemanning / 

karriärutveckling 

− Förändringstakt 

 

Diskussion - Hur bör man 

angripa hårda resp mjuka 

psykosociala risker? 

Fungerar samma ansatser? 
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8§ Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbets- 
     förhållandena och bedöma riskerna för att någon kan  
     komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

 
 När ändringar i verksamheten planeras,                                   

skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna 
medför risker för ohälsa eller olycksfall som 
kan behöva åtgärdas. 

Riskbedömningen skall dokumenteras  
skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka 
risker som finns och om de är allvarliga eller 
inte. 

AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
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Health & Safety  

Risk Analysis 

Business Case 

Risk Analysis 
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Drivkrafter för organisationsförändringar 

− Förebyggande förändring 

− Reaktiv förändring 

− Krisförändring 

Ur Bo Ahrenfelt, ”Förändring som tillstånd”, Studentlitteratur (1995, 2001)  
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Riskbedömning av organisatorisk 
förändring 

Vad är ändringen? 

Innebär ändringen risker? 

Vidta åtgärder! 
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Förändringsprocessen är också en risk 
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 ”Gammal org” 
”Något på 

gång” 
”Övergripande 

info” 
”Vad händer 
med mig?” 

”Nya 
arbetssätt och 
medarbetare” 

”Ny org up and 
running!” 

Organisationsförändringens faser och 
exempel på riskområden 

• Spekulationer 

• Missuppfattningar 

• Rykten 

• Positioneringar 

• Oro för framtiden 

• Konkurrens om 

roller > 

perfektionism, 

sjuknärvaro 

• Oro för 

problemområden i 

ny organisation 

• Ifrågasättande av 

ledningens 

strategi? 

• Dolda agendor? 

• Besvikelse 

• Förnedring, 

personliga 

kriser, 

”Disgruntled 

employees” 

• Minskat 

kund-  och 

processfokus 

• Överlapp 

gammal/ny roll 

• Interimchefer 

• Kompetens-

säkring 

• Innevarande 

problem 

lösta? 

• Behov av 

återhämtning 

• Innevarande 

problem 
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Teknisk/Fysisk 

Arbetsmiljö 
Risk-

källa 

Skade-

händelse 
Konsekvens 

Sannolikhet Risk = S * K 

Psykosocial 

Arbetsmiljö 

Konsekvens 

• Stress? 

• Missnöjdhet? 

• Personalomsättning? 

• Dålig stämning? 

• Trötthet? 

• Sjukfrånvaro? 

Påverkansfaktorer 

Stressorer/Stabilisatorer 
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Risk = … 

Hur bedöma psykosociala risker? 
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Övning 

Riskanalys av organisatorisk förändring 
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Nils Nilsson (NN) 

• Yrkesarbetare distrikt Infrastruktur 

• Huvudskyddsombud SEKO 

• Handläggare Arbetsmiljö 
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Organisationsförändring 

NN roll före förändring 

− 50% Yrkesarbetare i byggprojekt, 

rapporterar till Projektchef 

(Distriktschef) 

− 50% Fackligt arbete 
− Uppdrag i region (MB-verksamhet, 

administration) 

− Uppdrag SEKO Skanska Sverige 

− Mkt oregelbundet tidsschema 

 

NN roll efter förändring 

− Flyttas till Regionnivån 

− 50% Fackligt arbete 
− Samma uppdrag som tidigare 

− Uppdrag rapporteras till HR-ansvarig 

− 50% Arbetsmiljöarbete 
− Arbetsledning av 

Arbetsmiljöutvecklare (i praktiken 

personalansvarig)  

 

Orsaker 

− Pga mycket arbete utanför arbetsplats – svårigheter att planera 

− Önskemål om förbättrade former för facklig samverkan 

− Behov av ökade resurser för arbetsmiljöarbetet 
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Uppgift 

− Brainstorm kring risker med förändringen 

− Före – efter? 

− Förändringsprocessen? 

− Bedöm riskerna H-M-L 

− Fundera kring åtgärder 
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Hur lyckas med riskbedömningen? 

Analysera före - efter 

 ”Gammal org” 
”Något på 

gång” 
”Övergripande 

info” 
”Vad händer 
med mig?” 

”Nya 
arbetssätt och 
medarbetare” 

”Ny org up and 
running!” 

Analysera förändringsprocessen 

 Tidigt ute! 

 Ansvar för riskbedömningen – mandat! 

 Möjlighet att uppdatera business case 

 Mognad i organisationen! 
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Management av psykosocial arbetsmiljö 
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Krav och 

förväntningar 
Förmåga och  

resurser 

Stress 

Stressorer 
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Akut vs kronisk stress 
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Krav och 

förväntningar 
Förmåga och  

resurser 

Stress 

Stressorer 

Stabilisatorer 
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Management av psykosocial arbetsmiljö 

Mätning / Uppföljning 

Indikatorer för 

psykosocial arbetsmiljö 

på instrumentbrädan 
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Management av psykosocial arbetsmiljö 

Mätning / Uppföljning Analys 



Confidential 

Management av psykosocial arbetsmiljö 

Kartläggning av balansen 

mellan stressorer och 

stabilisatorer 

Analys 
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Övning 

Stressorer och stabilisatorer 



Confidential 

Övning stressorer och stabilisatorer 

1. Individuellt 

− Identifiera stressorer och stabilisatorer 

 

2. Grupp 

Låtsas som att gruppen motsvarar en avdelning 

− Analysera de individuella resultaten tillsammans 

− Vidta åtgärder för att förbättra den psykosociala 

arbetsmiljön 
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Analys Stressorer-Stabilisatorer 

31 

Nivå Frågeställningar Stressorer Stabilisatorer 

Individ Handlar om din hälsa, ditt 

välbefinnande, motivation och 

arbetsglädje 

Vad minskar eller hindrar ditt 

välbefinnande?   När sänks din motivation 

och av vad? 

Vad finns på arbetet idag som gör att du 

känner dig motiverad, finner 

arbetstillfredsställelse och glädje?  

Grupp Handlar om samarbete, stöd, tillit, 

arbetsfördelning 

Vad hindrar er arbetsgrupp att nå era mål? 

Vad ser du som källor till frustration i er 

grupp? 

Vad har ni idag som stärker samarbetet, 

bidrar till gott arbetsklimat och att ni når 

gruppens mål? 

Organisation Handlar om värderingar, mångfald, 

inflytande, ledarskap, 

utvecklingsmöjligheter 

Vad i organisationen hindrar medarbetarna 

att arbeta effektivt? Vad sänker utsikterna 

för långsiktigt god hälsa och hög 

motivation?  

På vilket sätt bidrar organisationen till 

hälsa, effektivitet och utveckling?  

Nivå Huvudsakliga  stressorer Huvudsakliga stabilisatorer 

Individ  

 

 

Grupp  

 

 

Organisation  
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Grazie per oggi! 

Axel Wallin 

 

axel.wallin@skanska.se 

 

010-4481591 

0722-113317 

Om ni har fortsatta funderingar… 

mailto:axel.wallin@skanska.se

