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Förändringsresan är nödvändig för 
uthållig resultatförbättring

▪ Resultatförbättring är ett måste för att möta 
vårt investeringsbehov 

▪ Vi lever inte  alltid upp till våra kunders 
kvalitetskrav

▪ Resultatet är otillräckligt i förhållande till 
avkastningskrav och visar negativ utveckling

▪ Kontroll på kostnader och intäkter

▪ Skapa stabila kärnprocesser

▪ Kvalitet i leverans

▪ Organisations- och ledarskapsförstärkning

▪ Uthållighet: driv projekt 
i mål, håll i förändrade arbetssätt

Mål och medel för förändringsresanFörändringsresan är nödvändig av flera 
anledningar
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Synergirapporteringen visar på brister i identifieringen 
av främst tillbud och förhållanden men även olyckor

Personskada

Olyckor

Tillbud

Förhållanden 3000

300

30

1

Heinrichs olyckspyramid

1

16

Nuläge

131

17

Nuläge

▪ Ökad rapportering av främst tillbud och 

förhållanden

▪ Fortsätt det goda arbetet med att förenkla 

rapportering via tex appar

▪ Förstärk kunskapen hos medarbetare kring 

vad som är förhållanden, tillbud och olyckor

▪ Kraftigt ökad närvaro av ledning samt 

instruktörer i verksamheten för att verifiera 

processerna samt belysa vikten av säkra 

arbetssätt och stötta medarbetarna i detta

▪ Skapa förutsättningar för att effektivt 

hantera avvikelser som uppstår

Sedan 1 januari 2016 har följande rapporterats:

▪ 2 Personskador

▪ 33 Olyckor

▪ 35 Tillbud

▪ 263 Förhållanden

Förbättringsförslag



Förhållanden på bangården medför skaderisker, både 
beroende på externa faktorer och det mänskliga beteendet

8



Förbättringsförslag

▪ Säkerställ att samtliga åtgärder som identifieras vid skyddsronder har 
åtgärdsbeskrivning, ansvarig och deadline

▪ Följ upp åtgärder vid skyddsronder med högre frekvens än 1 gång per år

▪ Engagera fler medarbetare i säkerhetsarbetet genom att ta med personer från olika 
grupper på till exempel skyddsronder

▪ Etablera metoder för rotorsaksanalys och problemlösning kopplat till säkerhet för 
att säkerställa att rätt personer/funktioner deltar i en strukturerad problemlösning 
med syfte att eliminera riskerna istället för att hantera symptomen

▪ Etablera en ”sense of urgency” gällande säkerhet hos medarbetare, främst genom 
ökad närvaro av ledning i verksamheten där efterlevnad av rutiner lyfts fram
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Införandet av daglig styrning och gruppledarrollen har 
varit avgörande för att etablera ett närvarande ledarskap

Från avsaknad av frekvent uppföljning och närvaro i verksamheten
… till ett närvarande ledarskap inriktat på personalledning och 
resultatuppföljning
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Skiftvis Dagligen Veckovis Månad Annan frekvensVarannan månad

▪ Ingen uppföljning av verksamheten på daglig basis

▪ Ledarskapsnärvaro enbart på dagtid

▪ Uppföljning av verksamheten via 
daglig styrning:

▪ Genomgång av 
säkerhetsläget

▪ Genomgång av 
produktionsutfall

▪ Hantering av avvikelser

▪ Planering inför kommande 
skift/dygn

▪ Informationsspridning

▪ Ett gruppledarkoncept baserat på ledarskapsnärvaro utifrån lokala behov

▪ Kombineras fördelaktigt med processverifieringar och dialog med 
medarbetarna 

Förberedelser inför daglig styrning



Processverifiering är ett verktyg för att säkra 
efterlevnad av överenskomna standarder

Checklistor och plan för processverifieringar Förklaring

• En strukturerad 
processverifiering innehåller 
checklistor för uppföljning, 
handlingsplan och ett schema 
för när verifieringarna är 
planerade

• Genom att säkerställa 
efterlevnad av överenskomna 
standarder kan säkerhets- och 
kvalitetsnivån höjas genom ett 
närvarande ledarskap och 
coachning

Utförd av:

Ja Nej

I1 I-Grupp Använder vi hela och rena varselkläder på bangården? Observera och notera

I2 I-Grupp Har vi nödlägeskartan på oss när vi vistas på bangården?

Kolla om kartan är medtagen

Fråga om process vid en 

olycka (ex läckage) på 

bangården

I3 I-Grupp
Använder vi skyddsutrustning på bangården? (skyddskor 

och hörselkåpor)?

Observera medarbetarna, 

entreprenörer på bangården

I4 I-Grupp
Förflyttar vi oss på ett säkert sätt mellan spåren på 

bangården?
Observera och fråga

I5 I-Grupp
Använder vi utpekade gångvägar när vi tar oss till och från 

bangården? (vi genar inte över spåren i onödan)
Observera och fråga

I6 I-Grupp
Tar vi med oss relevant utrustning för gällande tur (Radio, 

ficklampa etc)
Observera och fråga

I7 I-Grupp Har vi uppsikt i färdriktning?

Observera arbetet på 

bangården vid framförande 

av tåget i olika riktningar

I8 I-Grupp Pågår aktivt arbete med säkra vanor?

Ställ frågor vilken säker vana 

som gäller just nu. Fråga om 

det finns ifyllt kort idag.

I9 I-Grupp Görs kvittering av funktionskontroll i stordatorn? Observera och fråga

I10 I-Grupp
Lägger vi tillbaka bromsskor, slädar, slutsignaler, med mera 

på angiven plats på bangården?
Observera på bangården

I11 I-Grupp Skräp på området? (Rälar, Plast, Sleepers etc) Observera och notera

I12 I-Grupp
Används bromskor enl. Rutin (var 100:e meter på spår 111, 

var 300:e meter på övriga)?
Observera och ställa frågor

I13 I-Grupp
Kommunicerar alltid tornet över radion innan framtryck av 

tåg?
Observera och ställa frågor

Q id

Processverifiering - 

I-Gruppen Sävenäs v.01

Noteringar:

Datum:  

P
ro

c
e

s
s

Dokument/Standard att 

följa

RESULTAT
Åtgärd

S
ä

k
e

rh
e

t
5
S

Kategori Område Skift Vad ska jag verifiera? Hur ska jag verifiera?

Utförd av:

Ja Nej

Ra1 Vallen Använder vi hela och rena varselkläder på bangården? Observera och notera

Ra2 Vallen Har vi nödlägeskartan på oss när vi vistas på bangården?

Kolla om kartan är medtagen

Fråga om process vid en 

olycka (ex läckage) på 

bangården

Ra3 Vallen
Använder vi skyddsutrustning på bangården? (skyddskor 

och hörselkåpor)?

Observera medarbetarna, 

entreprenörer på bangården

Ra4 Vallen Används gångfållan på rätt sätt? Observera och ställ frågor

Ra5 Vallen Pågår aktivt arbete med säkra vanor?

Ställ frågor vilken säker vana 

som gäller just nu. Fråga om 

det finns ifyllt kort idag.

Ra6 Tornet
Finns nödvändig säkerhetsutrustning i tornet 

(brandsläckare, …)
Observera och ställ frågor

Ra7 Tornet
Används dödmansgrepp och förstår medarbetarna varför 

den skall användas?
Observera och ställ frågor

Ra8 Vallen Lägger vi signaler, spett etc. på rätt plats? Observera på bangården

Ra9 Vallen Skräp på området? (Rälar, Plast, Sleepers etc) Observera och notera

Ra10 Vallkuren
Håller vallkuren 5S standard (ordning och reda, rena ytor, 

ingen utrustning som inte är relevant för arbetet etc)
Observera och notera

Ra11 Tornet
Är det ordning och reda i tornet, rena ytor, ingen utrustning 

som inte är relevant för arbetet.
Observera och notera

Ra12 Tornet
Följer regler för antal axlar och/eller vikt för antal vagnar 

som släpps över vall?
Observera och ställa frågor

Ra13 Tornet Kommuniceras allatid passerande tåg till vallen? Observera och ställa frågor

Ra14 Tornet
Finns mallar för skiftöverlämning ifyllda för de senaste 2 

dygnen och förstår medarbetarna syftet med att användan 

den?

Observera och ställa frågor

Q id

Processverifiering - 

Rangering Sävenäs v.01

Noteringar:

Datum:  

P
ro

c
e

s
s

Dokument/Standard att 

följa

RESULTAT
Åtgärd

S
ä

k
e

rh
e

t
5
S

Kategori Område Skift Vad ska jag verifiera? Hur ska jag verifiera?

Utförd av:

Ja Nej

R1 R-Grupp Använder vi hela och rena varselkläder på bangården? Observera och notera

R2 R-Grupp Har vi nödlägeskartan på oss när vi vistas på bangården?

Kolla om kartan är medtagen

Fråga om process vid en 

olycka (ex läckage) på 

bangården

R3 R-Grupp
Använder vi skyddsutrustning på bangården? (skyddskor 

och hörselkåpor)?

Observera medarbetarna, 

entreprenörer på bangården

R4 R-Grupp
Förflyttar vi oss på ett säkert sätt mellan spåren på 

bangården?

R5 R-Grupp
Använder vi utpekade gångvägar när vi tar oss till och från 

bangården? (vi genar inte över spåren i onödan)

R6 R-Grupp
Tar vi med oss relevant utrustning för gällande tur (Radio, 

ficklampa etc)

R7 R-Grupp Har vi uppsikt i färdriktning?

Observera arbetet på 

bangården vid framförande 

av tåget i olika riktningar

R8 R-Grupp Pågår aktivt arbete med säkra vanor?

Ställ frågor vilken säker vana 

som gäller just nu. Fråga om 

det finns ifyllt kort idag.

R9 R-Grupp Görs kvittering av bromstest med radion?

Observera och fråga. Ta ut 

historik ur bromsdatorn i 

tornet och se förgående skift

R10 R-Grupp
Lägger vi tillbaka bromsskor, slädar, slutsignaler, med mera 

på angiven plats på bangården?
Observera på bangården

R11 R-Grupp Skräp på området? (Rälar, Plast, Sleepers etc) Observera och notera

R12 R-Grupp Hänger bromsslangarna i ordning på avsedd plats? Observera och notera

R13

R14 R-Grupp
Spärrar vi alltid spåret när vi arbetar och förstår 

medarbetarna varför spåret skall spärras?
Observera och ställa frågor

Q id

Processverifiering - 

R-Gruppen Sävenäs v.1.1

Noteringar:

Datum:  

R

P
ro

c
e
s
s

Dokument/Standard att 

följa

RESULTAT
Åtgärd

S
ä
k
e
rh

e
t

5
S

Kategori Område Skift Vad ska jag verifiera? Hur ska jag verifiera?

Datum Fråga ID PV Utf Fråga Aktion Ansvar Deadline

03-May Ra3 JR Använder vi skyddsutrustning på bangården? (skyddskor och hörselkåpor)?  

03-May Ra4 JR Används gångfållan på rätt sätt? Flytta gångfälle  

03-May Ra8 JR Lägger vi signaler, spett etc. på rätt plats? Plats for signaler - 5S  

03-May Ra11 JR Är det ordning och reda i tornet, rena ytor, ingen utrustning som inte är relevant för arbetet.5S implementering  

03-May Ra13 JR Kommuniceras allatid passerande tåg till vallen? Stoppa tåg om får mykt att göra  

03-May Ra14 JR Finns mallar för skiftöverlämning ifyllda för de senaste 2 dygnen och förstår medarbetarna syftet med att användan den?Ny startat  

09-Apr Ra3 JR Använder vi skyddsutrustning på bangården? (skyddskor och hörselkåpor)? Hörselsskydd anvends inte - Bestillda  

09-Apr Ra6 JR Finns nödvändig säkerhetsutrustning i tornet (brandsläckare, …) Kan brandsläckere flyttes in I tornet  

09-Apr Ra11 JR Är det ordning och reda i tornet, rena ytor, ingen utrustning som inte är relevant för arbetet.Infotavla skall uppdateras  

09-Apr Ra12 JR Följer regler för antal axlar och/eller vikt för antal vagnar som släpps över vall? Vi skall sikra at der er en standard alla känner och följar  

09-Apr Ra13 JR Kommuniceras allatid passerande tåg till vallen? 8 av 10 tåg kommunicieras - Nok?  

10-Apr Ra1 LM Använder vi hela och rena varselkläder på bangården? Thirts är inte Bomuld och lukter max - Finn ny typ  

10-Apr i11 LM Skräp på området? (Rälar, Plast, Sleepers etc)  

10-Apr i12 LM Används bromskor enl. Rutin (var 100:e meter på spår 111, var 300:e meter på övriga)?Tydligt I 89 dokument var skor skal ligge - Skal sikres at det blir så - Risk for utspårning 

10-Apr I13 LM Kommunicerar alltid tornet över radion innan framtryck av tåg? Klokken virker inte längere - Skal geninstalleres  

16-Apr Ra2 LM Har vi nödlägeskartan på oss när vi vistas på bangården? Bör väre samme störrelse som gröna boken  

16-Apr Ra8 LM Lägger vi signaler, spett etc. på rätt plats? Saknas officielle platser - 5S  

16-Apr Ra10 LM Håller vallkuren 5S standard (ordning och reda, rena ytor, ingen utrustning som inte är relevant för arbetet etc)Behövs rensas I Vrår  

16-Apr LM Bangårdsbelysning inte bra  

19-Apr R12 JAS Hänger bromsslangarna i ordning på avsedd plats? Etablera stativ för slanger

04-Apr I10 JAS Lägger vi tillbaka bromsskor, slädar, slutsignaler, med mera på angiven plats på bangården?Saknas anvisade platser  

12-Apr I10 JAS Lägger vi tillbaka bromsskor, slädar, slutsignaler, med mera på angiven plats på bangården?Der Saknas Bromskor  

12-Apr I13 JAS Kommunicerar alltid tornet över radion innan framtryck av tåg? Förstärke vikten av bekräftelsen  

15-Apr I3 JAS Använder vi skyddsutrustning på bangården? (skyddskor och hörselkåpor)? Haix skorna är ustabila - Finns kvar - Ta Bort?  

15-Apr I4 JAS Förflyttar vi oss på ett säkert sätt mellan spåren på bangården? Förvarning om tåg skall väre standard  

15-Apr I10 JAS Lägger vi tillbaka bromsskor, slädar, slutsignaler, med mera på angiven plats på bangården?Skoställ på I grupp er för stora

12-Apr Ra8 JAS Lägger vi signaler, spett etc. på rätt plats? Pinnarna har ingen angiven plats  

13-May R2 JR Har vi nödlägeskartan på oss när vi vistas på bangården? Behov for tryck upp nya kart  

13-May Ra14 JR Finns mallar för skiftöverlämning ifyllda för de senaste 2 dygnen och förstår medarbetarna syftet med att användan den?Skiftöverlämning saknas - Installering pågår  

30-Apr R10 JR Lägger vi tillbaka bromsskor, slädar, slutsignaler, med mera på angiven plats på bangården?Sätt gummihuddar på stolpar för att skydda vid upphängning  

30-Apr R12 JR Hänger bromsslangarna i ordning på avsedd plats? Är det möjligt att göra upphängning

Processverifiering - Aktiviteter

Sävenäs v.1.1

Exempel från SÄR



Produktionsinstruktioner standardiserar arbetssätt 
och utgör en grund för förbättringsarbete
Beskrivning

Vad

• Produktionsinstruktioner är detaljerade instruktioner som 
beskriver Vad, Hur och Varför i sekvens för en specifik 
process

• Förtydligande bilder, saker att beakta och ergonomi-
/säkerhetsrisker inkluderas även vid behov

Hur

• Produktionsinstruktionerna implementeras i 
organisationen via instruktörer

• Gruppchef på bangården äger produktionsinstruktionerna 
och genom processverifiering säkerställs efterlevnad

Varför

• Skapar förutsättningar för god säkerhet och kvalitet

• Standardiserat arbete utgör en grund för 
förbättringsarbete och avvikelser kan lättare identifieras

• Enklare att lära upp nyanställda

Så här kan en produktionsinstruktion se ut



Skapa ordning och reda förbättrar arbetsmiljön, minskar 
slöseri och standardiserar arbetsplatser och arbetssätt

14

Teknikrum före Teknikrum 4S

Allt har en specifik 
plats

Platserna är 
uppmärkta



Systematisk problemlösning för identifiering av 
rotorsaker har introducerats

Problemlösningsmall samt instruktioner 
framtaget

Beskrivning
• Mall inklusive instruktioner för systematisk 

problemlösning har tagits fram med 
utgångspunkt i en problemlösningsmetodik

• Berörda individer har utbildats och provat på 
verkliga projekt

• Styrkan med metodiken är att fokus läggs på 
att identifiera rotorsaken och därefter 
lösningen till ett problem istället för att 
direkt bli lösningsorienterad och snabbt 
motverka symptomen

Formuläret
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Utökat säkerhetfokus har skapat en säkrare arbetsplats 
och är en grund till kontinuerliga förbättringar

Utökad Synergirapportering, återstart av säkra vanor och en daglig säkerhetsdialog har skapat 

en säkrare arbetsplats och utgör en grund till kontinuerliga förbättringar

Införandet av dagbesked ger en realtidsbild av 

bemanningsläget och finns tillgängligt för att alla gruppchefer

Arbetssättet i Gävle Container Terminal har modifierats baserat 

på identifierade och rapporterade säkerhetsbrister
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Samtliga nyckeltal har utvecklats positivt 
som en följd av Förändringsresan
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Tack för 
uppmärksamheten!


