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Arbets- och Miljömedicin (AMM), Sahlgrenska universitetssjukhuset 

och Göteborgs universitet 

AMM är ett arbets- och miljömedicinskt kompetenscentrum. Vår vision är en hälsofrämjande 

arbets- och omgivningsmiljö för alla invånare i Västra Götalandsregionen (VGR) och norra 

Halland. Vi arbetar med kartläggning av arbets- och miljörelaterade hälsorisker samt utreder, 

rapporterar och förebygger ohälsa förorsakad av faktorer i arbetsmiljön och den omgivande 

miljön. Verksamheten omfattar bland annat utredning av enskilda individer och grupper av 

individer avseende arbets- eller miljörelaterad ohälsa samt preventivt inriktade projekt. Arbetet 

är utåtriktat och vänder sig till företagshälsovård, primärvård, kommuner, fack, arbetsgivare, 

organisationer, myndigheter, universitet, högskolor och privatpersoner. Information och 

utbildning är en viktig del i vårt arbete och vi arrangerar bland annat kurser, utbildningsdagar, 

konferenser och ger föreläsningar. Vi bedriver också omfattande forsknings- och 

utvecklingsarbete.   
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Sammanfattning 

Hälsobygget är en interventionsstudie för hållbar arbetsmiljö i mindre och medelstora 

företag i ett stort infrastrukturprojekt inom Västra Götalandsregionen. Denna rapport 

beskriver förändringsarbetet inom ett företag i transportbranschen som deltog i 

Hälsobygget. Företaget valde att fokusera på att förbättra den organisatoriska och 

sociala arbetsmiljön och skapade ett övergripande mål, att minska lastbilschaufförernas 

stress och ett delmål, att förbättra kommunikation och information till chaufförerna. 

Utvärderingen visade att målet att minska chaufförernas stress, inte uppnåddes under 

projekttiden. En förklaring till detta kan vara att flera viktiga stressorer, såsom 

tonkörning, troligen inte hade minskat under projekttiden. Gällande målet att förbättra 

kommunikation och information rapporterade cirka en tredjedel av chaufförerna att de 

tyckte att kommunikationen och informationen hade blivit bättre under projekttiden, 

dock var förändringar kopplade till detta delmål inte möjliga att utvärdera systematiskt. 

Deltagande i projektet kan även ha bidragit med ett ökat fokus på arbetsmiljö inom 

företaget och bidragit till en ökad systematik i arbetet med att utveckla den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön.       
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Bakgrund och syfte 

Hälsobygget är en interventionsstudie för hållbar arbetsmiljö i mindre och medelstora 

företag inom stora bygg- och anläggningsprojekt. Projektet är ett samarbete mellan 

Arbets- och miljömedicin på Sahlgrenska sjukhuset och Göteborgs Universitet, och 

riktar sig mot företag inom Västlänken, ett stort infrastrukturprojekt inom Västra 

Götalandsregionen 

Det finns många potentiella arbetsmiljörisker inom bygg och anläggningsindustri såsom 

damm, buller, kemikalier och vibrerande verktyg. Arbetsplatsen förändras i takt med 

byggprocessen och oförutsägbarhet och tidspress kan ha en negativ påverkan på den 

psykosociala arbetsmiljön, skapa stress och bidra till olyckor. De stora byggföretagen 

har ofta expertis som arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), men det 

kan vara svårare att skapa ett välfungerande SAM i små företag [1, 2].    

Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt med ökad kunskap om utvecklingsprocesser som 

främjar ett systematiskt arbetsmiljöarbete [2]. Små företag med ett välfungerande SAM 

undersöktes i en tidigare studie och resultaten visade att personalen i dessa företag hade 

varit delaktiga i arbetsmiljöarbetet och att SAM hade varit anpassat till företaget [3]. I 

en annan studie fann forskarna att en modell som kallades handledarmodellen var 

effektiv i att hjälpa mindre tillverkningsföretag att skapa ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete [4].     

 

Syfte 

- Det övergripande syftet med Hälsobygget var att utveckla och pröva en metodik 

för att få till stånd ett välfungerande och kontinuerligt arbetsmiljöarbete i mindre 

byggföretag inom ramen för stora bygg- och anläggningsprojekt. 

- Syftet med fallstudien som beskrivs i denna rapport var att förbättra den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön för lastbilschaufförer i ett specifikt 

företag som deltog i Hälsobygget.  
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Material och metoder 

Hälsobygget genomförs i mindre och medelstora företag som är underentreprenörer i 

Västlänken, och pågår i tre olika omgångar mellan år 2018 och 2022. I varje omgång 

deltar flera företag. Delprojektet som beskrivs i denna rapport fokuserar på ett av 

företagen som deltog i andra omgången av Hälsobygget år 2020 - 2021 och kan 

beskrivas som en fallstudie. I andra omgången deltog totalt två företag.  

 

Metodik i Hälsobygget  

Metodiken i projektet har följande teoretiska utgångspunkter:  

a) anpassning till företagens specifika behov 

b) delaktighet av medarbetare i planering och beslutsfattande  

c) viktigt att arbetsmiljöresultat är tydligt och klart efterfrågade och kommunicerade 

från överordnade (assigned priority)  

d) utveckling av ”group self efficacy”, vilket innebär tilltron till den kollektiva 

förmågan i organisationen att lyckas med en uppgift  

e) teori om psykologiska och implicita kontrakt och att tydliggörande av sådana är en 

förutsättning för ömsesidig förståelse och samarbetsutveckling  

f) involvering av första linjens chefer tillsammans med medarbetare  

g) ett processkonsultativt arbetssätt för att uppmärksamma arbetsmiljöproblem, ta 

ansvar för problem och hitta lösningar  

h) den transteoretiska modellen och metoden ”motivational interviewing”, avseende 

olika faser i beteendeförändring, och behov av olika typer av stöd i dessa faser  

i) vikten av anpassning till de knappa resurser av såväl tid, ekonomi, som 

arbetsmiljöexpertis som finns i mindre företag 

Delar av metodiken är empiriskt prövad och funnen framgångsrik i ett arbete med 

linjechefer och arbetsledare inom verkstadsindustri [5]. 
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Utvecklingsteam  

Alla företag som deltar i Hälsobygget bildar ett utvecklingsteam (UT) som består av 

fyra personer, två chefer och två yrkesarbetare, om möjligt ett skyddsombud. UT 

ansvarar för att vidareutveckla arbetet i företaget och deltar i alla workshops.  

 

Ämnesexpert  

De deltagande företagen väljer ett arbetsmiljöområde att arbeta med och har möjlighet 

att välja mellan organisatorisk och social arbetsmiljö/säkerhet, damm/kemi eller 

ergonomi/vibrationer. Varje företag kopplas till en ämnesexpert från Arbets- och 

miljömedicin. Efter första workshopen (se nedan) gör ämnesexperterna ett 

arbetsplatsbesök för att göra en orientering om arbetsmiljöproblemets art och 

omfattning på arbetsplatserna. Ämnesexperterna diskuterar problemet med företagens 

utvecklingsteam, gör en basmätning, finns tillgänglig för frågor under projektperioden 

och gör en uppföljande mätning efter sista workshopen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 174 

Gyllensten, K. Fallstudie för att förbättra kommunikation  

 

4 

 

Workshops  

Sex workshops ingår i projektet som pågår under åtta månader (se figur 1), och 

företagens utvecklingsteam deltar gemensamt på dessa worshops. Under dessa sker 

diskussion kring problem, mål och konkreta planer för förändring i samarbete med 

processkonsulter. Tiden mellan workshops utför utvecklingsteamen de uppgifter som 

bestämts och förankrar arbetet hos övriga i företagen.  

 

Figur 1 Översikt av workshops och övriga aktiviteter  
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Metod i fallstudien med fokus organisatorisk och social arbetsmiljö  

 

Bakgrund  

Den nu aktuella rapport beskriver interventioner som gjordes i ett specifikt företag som 

deltog i Hälsobygget. Detta företag erbjuder maskin och transporttjänster och har cirka 

80 anställda och 350 underleverantörer. Företagets utvecklingsteam bestod av en chef, 

en HR-chef, en transportledare och en åkare/chaufför. Författaren var ämnesexpert och 

processkonsult för detta företag.  

 

Problemområden och mål  

Företaget valde att fokusera på att förbättra arbetet med den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. Detta beslut kom deras UT fram till genom diskussioner på workshops, 

diskussioner med ämnesexperten och genom att fråga de åkare och chaufförer som ofta 

anlitades av företaget. UT kom fram till ett övergripande problemområde. 

1. Stressade lastbilschaufförer. Stressen kan uppstå på grund av olika orsaker 

såsom bristande information och små ekonomiska marginaler, men UT bedömde 

att största orsaken till stress var så kallad tonkörning. Tonkörning innebär att 

inkomsten till åkaren baseras på antalet ton som lastbilen levererat.   

   

Ett övergripande mål och ett delmål skapades utifrån dessa problemområden. Under den 

första workshopen fokuserade företaget på att planera hur målen skulle nås och 

fördelade ansvarsområden inom UT. 

Övergripande mål:  

1. Minska chaufförernas stress 

Delmål:   

1. Minska stress genom att minska ackordkörningen (tonkörning)  
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Efter diskussioner på den andra workshopen kom UT fram till att delmålet med 

tonkörning behövde revideras då de bedömde att det var orealistiskt att förändra 

ersättningssystemet för tonkörning som var etablerat i branschen. Huvudmålet, att 

minska chaufförernas stress, ändrades inte, men företaget valde att fokusera på ett nytt 

delmål:  

2. Minska chaufförernas stress genom att förbättra kommunikation och information 

från företaget till chaufförerna.  

 

Utvärderingsfrågor – föremätning  

I samarbete med utvecklingsteamet skapades utvärderingsfrågor med syfte att kartlägga 

arbetssituationen kopplad till stress innan och efter interventionen. Frågorna ställdes av 

författaren genom en kortintervju, via telefon.  Fråga ett och två inkluderades för att ge 

bakgrundsinformation om deltagarna. Följande frågor ingick i basmätningen som 

skedde i november 2020:    

1. Har du månadslön eller timlön?  

 

2. Hur länge har du kört lastbil ?  

Stress mättes genom frågor från Stress-Energi-formuläret [6]. I originalskalan finns tolv 

adjektiv som representerar stress och energi, men i denna fallbeskrivning användes 

enbart fyra adjektiv som beskriver stress. Två av orden tillhör den negativa delen av 

dimensionen stress ”spänd” och ”stressad” och två av orden tillhörde den positiva 

dimensionen ”avslappnad” och ”lugn”. Högre poäng betyder högre nivå av stress, så de 

två frågorna från den positiva dimensionen reverserades. Summan av poängen på de 

fyra frågorna ger en totalsumma på max 20 poäng.  
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Frågan ställdes på följande sätt:    

3. Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? Välj det alternativ som 

bäst beskriver hur du känt dig den senaste månaden.   

 Inte alls  

0 

Knappast alls 

1 

Något 

2 

Ganska  

3 

Mycket  

4 

Mycket, 

mycket 5  

Avslappnad        

Spänd       

Stressad       

Lugn        

 

Ytterligare ett antal frågor ställdes gällande stress och upplevelsen att köra på ton.   

4. Varifrån kommer stressen? 

5. Påverkar stressen hur du utför ditt arbete? Hur då i så fall?  

6. Tillbud skador pga. stress? 

7. A) Kör du på ton?  

B) Hur upplever du att köra på ton?  

8. Om du hade kunnat påverka något på jobbet, vad skulle det vara?   

 

Utvärderingsfrågor – eftermätning  

Då målet hade ändrats under processen togs frågorna om tonkörning bort i 

uppföljningen och två nya frågor lades till. Frågorna ställdes av författaren genom en 

kortintervju, via telefon i juni 2021 och löd:   

1. Hur brukar du känna dig i slutet av en normal arbetsdag? Välj det alternativ som 

bäst beskriver hur du känt dig den senaste månaden.  Avslappnad, spänd, 

stressad, lugn. (samma som föremätning)     

2. Varifrån kommer stressen? (samma som föremätning)     
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3. Påverkar stressen hur du utför ditt arbete? Hur då i så fall? (samma som 

föremätning)     

4. Tillbud skador pga. stress? (samma som föremätning)     

5. Hur upplever du informationen och kommunikationen från företaget? (ny fråga)  

6. Kan du ge ex på vad som kan förbättras? (ny fråga) 

7. Har du märkt någon skillnad gällande kommunikation eller information det 

senaste halvåret? (ny fråga)  

 

Deltagare i utvärderingen  

Med hjälp av UT valdes ett antal lastbilschaufförer och åkare för att svara på frågor om 

stress och arbetsmiljö. Åkarna var egna företagare och ägde en eller flera lastbilar, och 

var även chaufförer i sina företag. Totalt deltog 33 personer på basmätningen i 

november 2020, och 29 personer på uppföljningen i juni 2021. Samma person svarade 

på basmätning och uppföljning. I uppföljningen var det ett bortfall på fyra personer, 

varav två hade slutat arbeta för företaget (sedan sex månader) och två personer inte gick 

att nå via telefon. Chaufförerna hade kört lastbil olika länge, från 40 år till sex månader 

med ett medel på 14 år.    

Tabell 1 – Deltagare i utvärdering av målen  

 Basmätning Uppföljning  

Antal deltagare  33  29 

Stad  17 Stockholm  

16 Göteborg   

16 Stockholm 

13 Göteborg  

Kön  29 män 

4 kvinnor   

26 män  

3 kvinnor  

Anställningsform 20 månadslön  

8 timanställning  

5 åkare  

18 månadslön  

7 timanställning  

4 åkare 
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Resultat  

 

Åtgärder som utförts mellan basmätning i november 2021 och uppföljning juni 

2021  

Företagetes UT beskrev att följande förändringar hade skett under projekttiden:  

- En kommunikationsgrupp hade skaptats med mål att förbättra kommunikationen 

med chaufförer. Denna grupp träffades/träffas en gång i veckan.   

- Ökad information till chaufförerna via den app som redan tidigare använts.  

- Ökad information till chaufförerna via åkarportalen. Regelbundna inlägg minst 

två gånger per månad.  

- Kontakter med Trafikverket hade påbörjats för att påvisa risker med 

ackordkörningar.   

- Avvikelsehantering – Anställda utbildades inom IA systemet.   

- Gemensamma möten med chaufförer och maskinister arrangerades varje vecka.  

- Utvecklingsteam skapades i Stockholm och Göteborg.  

 

 

Resultat från utvärderingsfrågor  

Stress mättes med frågor om hur avslappnad, lugn, spänd och stressad man har känt sig 

i slutet av en normal arbetsdag, med en skala från 0 till 5, där högre poäng betyder 

högre nivå av stress [6]. Maxpoäng var 20 poäng. Resultaten visas i tabell 2.  
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Tabell 2: Stress och energi   

                                                            Basmätning  Uppföljning  

 Medel SD N Medel SD N 

Stress  (A) 7.4  

(G) 6.6 

(S) 8.1 

4.88 

5.23 

4.92 

33 

16 

17 

(A) 7.2 

(G) 7.1  

(S) 7.38  

4.82 

4.73 

5.05 

29 

13 

16 

Nyckel:  

A = Alla deltagare  

G = Göteborg  

S = Stockholm  

 

Ett parat t-test användes för att testa om det fanns några signifikanta skillnader mellan 

stressnivåerna vid första och andra mätningen, och testet visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader (t = 0.195, df 28, p = 0.846).  

 

I tabell 3, 4 och 5 presenteras kategorier baserade på deltagarnas svar. Antalet som 

svarade anges inom parentes efter varje kategori. Kategorierna är direkt baserade på 

deltagarnas svar och presenteras kvantitativt, ingen djupare kvalitativ analys har utförts. 

Under vissa kategorier presenteras citat från intervjuerna som illustrerar kategorin. 
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Tabell 3: Frågor om stress  

                                                              Basmätning           Uppföljning   

Varifrån kommer stressen Trafiken (13)  

Att köra på ton (9) 

Det är inte stressigt (5) 

Körtid och att hinna fram 

till ett lämpligt ställe att ta 

rast (4)  

Ekonomi, låga priser på ton 

(4)  

Öppettider på tippen/deponi 

(4) 

Svårt att hitta ibland/fel 

adress (2) 

Trafiken (8)  

Att köra på ton/hinna med 

tillräckligt med lass (7) 

Hinna/bråttom med 

körning/körtid (4) 

Det är inte stressigt (3)  

Ekonomi (2)  

Bristande planering 

/framförhållning (2)  

Chef (2)  

Egna krav (1) 

Delar på lastbilen går sönder 

(1) 

Fel information (1)   

Påverkar stressen hur du 

utför ditt arbete? Hur då i 

så fall 

Nej (21)  

Kör snabbare (9) 

Måste ta det försiktigt (1) 

Mer planering (1)  

Tar överlass (1) 

Nej (14) 

Kör snabbare (7) 

Tappar koncentration (3) 

Påverkar körning lite (4) 

Mer skärpt (1)   

Tillbud skador på grund 

av stress 

30 nej   

3 ja  

26 nej 

3 ja  

Om du hade kunnat 

påverka något på jobbet, 

vad skulle det vara  

Mer information om 

beställningar och framtida 

jobb (11)                               

- ”Att transportledning blir 
tydligare i sina ordrar. 
Specificera vad arbetet handlar 
om, kan använda appen mycket 
mer.  

Nöjd/funkar bra (7)                

-”Gillar jobba med ABT.”           

Ta bort tonkörning (4) 

Generösare ersättning (4) 

Vill veta tonpriset (1) 

Kräva fackliga avtal (1) 

Mer rastplatser (1)              

Inget förslag (3)  

Ta bort tonkörning (2)  

Informera medtrafikanter om 

hur det är att köra lastbil (1)  

företaget skall vara hårdare 

mot företag som ej sköter sig 

(1) 

Inget förslag (25)  
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Tabell 4: Frågor om tonkörning  

Tonkörning 

 Frågor                                                         Svar  

Kör du på ton?  2 nej  

31 ja eller ja ibland  

Hur upplever du att köra på ton Stressigt (17) 

Kör snabbare (8)  

Tar överlass (5)  

Ej stressad på ton (5)  

-”Samma som att köra på timme”   

 

Mer intensivt/tar ett extra lass (4)  

-”Stressigt, kör snabbare, lastar mer”  

- ”Gillar ej tonkörning, kör snabbare, 

låga priser så man måste köra med 

överlass, Trafikverket sätter press, gör 

att vi kör osäkert.”  

- ”Mer stress, kör mer aggressivt, vill 

köra in mer för åkare, bryr mig om 

åkaren, tonkörning borde tas bort”  

 

Andra chaufförer kör farligare (2) 

-”Jag är inte stressad men andra kör 

farligare på ton”  
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Tabell 5: Frågor om kommunikation och information  

Kommunikation och information  

Hur upplever du informationen och 

kommunikationen från företaget                                                         

Bra (15)                                                    

- ”Ganska bra, bra transportledning”                     

- ”Oftast bra, ibland gamla ordrar med 

fel info”                                                    

-”Bra, får info tidigt” 

 

Mitt emellan /Beror på vem man 

pratar med (7)  

-”Olika beroende på vem man pratar 

med, saknar information”   

- ”Beror på vem på företaget, bra 

kontakt med order, ej bra när fel 

adressinfo från kund”  

- ”Medelbra, ibland bra ibland dåligt”   

- ”Både och, beror lite på deras humör, 

kopierade ordrar som är fel, slarv ” 

- ”Går i vågor, halvdann, måste jaga 

kunder för information”.   

 

Dålig (7) 

-”Inte tillräckligt med information. De 

kopierar gamla ordrar. Adresserna fel.”  

- ”Fel kontaktpersoner, uppdaterar inte 

information, informerar inte om sluttid.”  

”För lite eller fel information i appen” 

Kan du ge ex på vad som kan 

förbättras 

Uppdatera ordrar/ dubbelkolla att 

informationen stämmer (7)  

-”Dubbelkolla info i ordrar, mer info om 

arbetsplatsen”  

- ”Kopiera inte ordrar”  

 

 

Mer information i ordrar (5)  

-”Skriv i appen om ton eller timme” 

- ”Bättre information om körningar, 

önskar information om sena ändringar 

tex via sms”  
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- ”Sätta sig in i chaufförers sits, se hur 

arbetsplatsen ser ut, ta all information 

från kunden så det bir rätt från början”.  

 

Mer folk på order (de verkar stressade) 

(1)  

återinför förarmöten och månadscirkulär 

(1)  

Hantera problem när de uppstår (1)   

Nej, inget förslag (7)  

Har du märkt någon skillnad gällande 

kommunikation eller information det 

senaste halvåret?  

 

Blivit bättre (13)  

-”Lite bättre struktur”  

-”Lite bättre, får mer relevant 

information”  

-”Ja, de började med kvartalsmöten bra, 

chaufförer är mer involverade får mer 

information.” 

-”Bra blivit bättre, får oftare 

information”  

-”Blivit bättre, lättare få kontakt, de 

svarar snabbare.” 

 

Nej (13)  

-”Ingen skillnad” 

- ”Nej, bra hela tiden”   

 

Blivit sämre (3) 

-”Blivit sämre, får inte info om pris” 

-”Blivit sämre, bristfällig 

 

Lärdomar från projektet som blir viktiga i det fortsatta arbetsmiljöarbetet  

På sista workshopen fick företaget i uppgift att reflektera över vad som hade hjälpt dem 

att utföra åtgärder under projektettiden, och vad som var viktigt att fortsätta med. De 

kom fram till följande:   

- Svårt att begränsa sig när det gäller mål. Lätt att sätta för stora mål och att det då 

inte blir genomförda. Viktigt med genomförbara mål.   
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- Har varit gynnsamt att använda sig mer av den teknik som finns, till exempel att 

använda sig mer av appen i kommunikationen med chaufförer.  

- Viktigt att ha ökad dialog med chaufförer och fråga dem deras arbetsmiljö. 

Veckovisa möten har varit uppskattat av chaufförerna.  

- Viktig att skapa engagemang och delaktighet bland personal.  

- Lärdom från Hälsobygget är att planera förändringar noggrant innan de 

genomförs.   
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Diskussion 

Det övergripande syftet med Hälsobygget var att utveckla och pröva en metodik för att 

få ett välfungerande och kontinuerligt arbetsmiljöarbete i mindre och medelstora företag 

inom ramen för Västlänken. I denna rapport beskrivs en fallstudie med ett företag inom 

transportbranschen som valde att fokusera på den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön, med det övergripande målet att minska lastbilschaufförernas (vilka 

framförallt var underleverantörer) stress. Utvecklingsteamet som formades som en del 

av Hälsobygget arbetade tillsammans för att analysera problemen i arbetsmiljön, sätta 

mål och göra planer för förändringsarbetet. Tillsammans med det övergripande målet, 

att minska chaufförernas stress, skapades ett delmål som var att minska ackordkörning. 

Detta delmål ändrades efter att utvecklingsteamet hade undersökt möjligheterna till 

förändring och kommit fram till att det var orealistiskt att förändra den modell med 

ersättning per ton som dominerar branchen. Ett nytt delmål skapades, att förbättra 

kommunikation och information till chaufförerna, då det framkommit att detta också var 

ett område som skapade stress för chaufförerna. Under projektet arbetade 

utvecklingsteamet med att planera och implementera förändringar som syftade till att 

uppnå målen. I slutet av projektet beskrev utvecklingsteamet att företaget hade gjort ett 

antal förändringar under projekttiden, såsom att skapa en kommunikationsgrupp med 

syfte att förbättra kommunikationen mellan företaget och chaufförer, delge mer 

information till chaufförerna via en app, delge chaufförer och åkare mer information via 

åkarportalen och skapande av utvecklingsteam både i Stockholm och Göteborg. 

Utvecklingsteamet beskrev även att de hade påbörjat kontakter med Trafikverket för att 

påvisa risker med ackordkörningar. I samband med arbetet inom Hälsobygget ville 

företaget även satsa på att få in mer avvikelserapporter och planerade utbildning inom 

detta område. 

Förutom att utvecklingsteamet själva beskrev vilka förändringar som utförts, 

utvärderades effekten av deltagande genom att en av forskarna i projektet (författaren 

till denna rapport) utförde korta intervjuer med chaufförer före påbörjat 

förändringsarbete och efter sista workshopen. I intervjun ställdes frågor om stress på 
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arbetet, tonkörning och information och kommunikation och de övergripande resultaten 

summeras under dessa rubriker i texten nedan.  

Stress på arbetet  

Frågorna om stress ställdes vid båda mättillfällena och frågorna från Stress-Energi-

formuläret [6] var de enda som testades statistiskt. Det fanns inga statistiska skillnader 

mellan före och efter intervention när det gällde stressnivåer. För övriga frågor 

presenterades svaren som kategorier baserade på deltagarnas svar. Gällande frågan om 

varifrån stressen kommer svarade chaufförerna att stressen framförallt kom från 

trafiken, detta gällde både vid första mätningen med tretton svar och andra mätningen 

med åtta svar. På andra plats när det gällde stressfaktorer var att köra på ton och detta 

rapporterades av nio personer vid första mätningen och sju personer vid andra 

mätningen. Detta var svar på en öppen fråga om stress vilket betyder att cirka en 

fjärdedel av chaufförerna spontant rapporterade tonkörning som ett stressmoment. Vid 

första mätningen rapporterade de flesta att stressen inte påverkade hur de utförde sitt 

arbete (21), medan färre svarade detta vid det andra tillfället (14). Vid första mättillfället 

rapporterade nio personer att de körde snabbare vid stress och sju vid andra tillfället. Att 

köra snabbare med lastbilar kan innebära en risk, och tre deltagare rapporterade tillbud 

och skador på grund av stress vid båda mättillfällena. När det gällde förslag på 

förändringar på arbetet, vid den första mätningen, svarade elva deltagare att de ville ha 

mer information och bättre information från företaget gällande beställningar av 

körningar. Sju personer var nöjda och fyra personer ville ta bort tonkörning. Vid det 

andra mättillfället svarade nästan alla (25) att de inte hade något förslag på förändringar 

och fyra svarade att de ville ta bort tonkörning.  

 

Tonkörning  

Eftersom delmålet om att minska tonkörning togs bort under projektets gång ställdes 

frågorna om tonkörning enbart vid första mätningen. Alla chaufförer förutom två 

svarade att de körde tonkörning. Gällande frågan om upplevelsen av att köra på ton 

svarade över hälften (17) att det var stressigt. Åtta svarade att de körde snabbare och 
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fem att de tog överlass. Dessa svar belyser att många upplevde att tonkörning innebar 

ökad stress jämfört med timersättning, och att det även kunde påverka körningen. Dock 

svarade fem deltagare att de inte upplevde någon skillnad mellan att köra på ton eller 

timersättning och två uppgav att de noterat att andra chaufförer kör farligare med 

tonkörning. 

 

Information och kommunikation  

Specifika frågor om kommunikation och information ställdes enbart efter sista 

workshopen då detta delmål tillkom efter första mätningen. Dock uppgav cirka en 

tredjedel av chaufförerna att de önskade mer information från företaget när de vid första 

mätningen tillfrågades om vad de skulle vilja påverka på jobbet. De rapporterade till 

exempel att de önskade mer tydlighet och information om uppdragen från företaget. 

Efter sista workshopen uppgav hälften av chaufförerna att de tyckte att 

kommunikationen var bra eller ganska bra, och sju tyckte att den var mitt emellan och 

sju tycke att den var dålig. Förslag på förbättringar var framförallt att företaget skulle  

säkerställa att rätt information skickades ut, då vissa uppfattade att de fick felaktig 

information. Ett annat förslag var att få mer information om uppdragen. Tretton 

chaufförer uppgav att de tyckte att informationen hade förbättrats under det senaste 

halvåret, till exempel genom att de fått mer information och att företaget var lättare att 

få tag på. Tretton tyckte att det inte hade blivit någon skillnad och tre tyckte att det 

blivit sämre.     

 

Implikationer  

Företagets övergripande mål, att minska chaufförernas stress, har inte uppnåtts under 

Hälsobygget. Många lastbilschaufförer beskrev att tonkörning skapade stress och denna 

stressor fanns fortfarande kvar vid uppföljningen. Andra stressorer såsom trafiken hade 

troligen inte heller minskat vid uppföljningen och detta kan vara förklaringar till att 

stressen inte hade minskat under projektet. Förbättringar kopplade till delmålet, att 
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förbättra kommunikation och information till chaufförerna, rapporterades av något fler 

än en tredjedel av chaufförerna. Enligt utvecklingsteamet har deltagandet i projektet 

bidragit med ett ökat fokus på arbetsmiljö och vikten av delaktighet när det gäller det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Till exempel beskrev utvecklingsteamet i slutet av 

projektet hur de skulle fortsätta med en tätare dialog med chaufförerna, och att de skulle 

fortsätta med ökad information till chaufförerna genom mer information i appen och 

regelbundna möten. Utvecklingsteamet rapporterade att de skulle fortsätta arbeta för att 

uppfylla sina mål.  

   

Begränsningar  

Det går enbart att dra begränsade slutsatser från fallstudier, och resultaten är i behov av 

bekräftelse från annan forskning [7]. Det är även viktigt att beakta att det finns många 

faktorer som kan påverka vilka förändringar som sker eller inte sker i organisationer. I 

detta projekt var det en nackdel att målet ändrades efter att basmätningen hade utförts. 

Det innebar att det inte fanns något bra mått på hur kommunikationen var innan 

interventionerna även om ett antal deltagare sponant nämnt bristande kommunikation 

som ett problem. Ytterligare begränsningar var att det var en liten grupp deltagare som 

ingick i utvärderingen och att det saknades kontrollgrupp. Utvärderingsfrågorna om 

stress kom från ett validerat frågeformulär, men övriga frågor var inte från ett validerat 

frågeformulär och skapades i samarbete med UT. Detta gav fördelen att frågorna var 

relevanta för deltagarna, men nackdelen att de inte var utprovade i tidigare forskning.  

 

Slutsats  

Det övergripande målet som utformades av företaget i början av Hälsobygget, att 

minska chaufförernas stress, har inte uppnåtts under projekttiden. En förklaring till detta 

kan vara att flera viktiga stressorer, såsom tonkörning, troligen inte hade minskat under 

projekttiden. Förändringar kopplade till delmålet, att förbättra kommunikation och 

information till chaufförerna, har inte varit möjligt att utvärdera systematiskt, dock 
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rapporterade något fler än en tredjedel av chaufförerna att de tyckte att 

kommunikationen och informationen hade blivit bättre under projekttiden. Således har 

deltagande i Hälsobyggets inte bidragit till minskad stress på arbetet, men det har 

möjligtvis haft en liten effekt på information och kommunikation med chaufförerna. 

Deltagandet kan även ha bidragit med ett ökat fokus på arbetsmiljö inom företaget ett 

mer systematiskt arbetssätt i arbetet med att utveckla den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön.     
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