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Ägande och Samverkan
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Nobinakoncernen
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� Nobina Sverige
� Nobina Finland
� Nobina Norge
� Nobina Danmark

� Samtrans Omsorgsresor

� Nobina Travis
� KE'S Bussar
� Göteborgs Buss
� Telepass AB

Nordens ledande kollektivtrafikbolag

Nobina Företagspresentation

Vi kör kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, 
Finland och Danmark. Kontrakten har vi vunnit i 
offentliga upphandlingar.

Vi kör även särskild kollektivtrafik, ersättningstrafik 
och hyrbussar.

I Norden har vi 32 trafikområden, varav 15 i Sverige.

Nobinakoncernen omsätter över 13 miljarder kronor.
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Peter Boström
� Bussförare 2003

� Skyddsombud/huvudskyddsombud 2004

� Facklig förhandlare Kommunal 2005

� Arbetsmiljöspecialist HR 2014

� Linjechef affärsområden i Umeå, Sundsvall, 
Södertörn och Varberg 2016 till 2019

� Säkerhetschef 2019

� Arbetsmiljöfrågor har jag följt i olika roller 
sedan tidigt 80:tal. 

� Arbetsmiljö är på riktigt
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Central 
samverkanskommitté

Lokal 
samverkanskommitté

Arbetsmiljöområdet

� Bolagsfrågor
� Teknisk kommitté

� Skyddskommitté
� Medbestämmande

� Skyddsombud
� Delegerad chef

Centralt stöd på 
avrop

Utbildning
Ledningssystem
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Bara här kan vi 
arbeta 
förebyggande

Antalet svårt skadade i olyckor med 
buss inblandad ligger på ca 10 

gånger fler än de som omkommer.

Siffror på sådant som inte är offentligt

Siffror på sådant som inte är 
offentligt

I Sverige omkommer i 
genomsnitt 3 personer årligen i 
buss, de flesta är passagerare. 

Lite fler omkommer i olyckor 
där buss är inblandad.

Att arbeta förebyggande

Säkerhetskultur ingen quick fix
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� Klimat är ett ramverk av regler 
och rutiner, satta och 
upprätthållna av arbetsgivaren. 

� Klimatet skall inte bara vara 
garant för en säker arbetsmiljö 
utan även vara hållbart under 
lång tid.

� En kultur är ett klimat –
upprätthållet över tid.
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Säkerhetskultur ingen quick fix
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� Klimatet kräver djupt 
engagemang från ledningen. 
Trappen städas uppifrån.

� Men övergång till kultur är intimt 
kopplat till förmågan att 
implementera lokalt – skapa lokalt 
ägande och engagemang i 
frågorna.

� Kultur är när själva konceptet 
”normalt” förändras.

Ansvar - ägande
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1 a § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att 
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda 
till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att 
risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs…

2 a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och 
kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 
arbetsmiljö….

Men att konstatera att 
arbetsgivaren har 
ansvar leder inte 
automatiskt till att 
denne känner ägande
i frågan.
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Skapa ägande
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Ledningssystem Ledarskap Utbildning

Tydlighet, 
motivation och 

mandat
Uppföljning

Kompetens
Vilja

Kunskap
Resurser
mandat

Det först efter en 

säkrad kompetens som 

delegationsordningen 

är mer än en 

pappersprodukt
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Riskvärdera

Arbetsmiljö och säkerhet – ett chefsperspektiv 13

� Det är mycket vanligt att 
riskhanteringsmöten slutar i kaos då 
parterna har olika åsikt.

� Otydlighet i vem som äger processen och 
vad den syftar till ligger ofta bakom.

� Otydligheten leder till ”det mentala hålet”

� Man hamnar i konflikter mellan fel 
personer och i värsta fall blir 
riskhanteringen något man gör för 
husfridens skull.

Principer för Riskhantering

 Skapar och skyddar kärnvärden

 En integrerad del av alla organisatoriska 
processer

 En del av allt beslutsfattande

 Behandlar uttryckligen osäkerheter

 Är systematisk, strukturerad och lämplig

 Baseras på bästa tillgängliga information

 Är skräddarsydd

 Tar hänsyn till mänskliga och kulturella faktorer

 Är transparant och heltäckande

 Är dynamisk, iterativ och mottaglig för 
förändringar

 Underlättar kontinuerlig förbättring
Källa: ISO 31000:2009
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Samverkan
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� Samverkan bygger på två starka parter med ömsesidig respekt för varandra kompetens.

� Vi ansvarar gemensamt för varandras kompetens.

� Samverkan handlar inte om att tycka lika – tvärtom – olikheter skapar utveckling

� Empati är inte samma sak som sympati. Att jag förstår din roll behöver inte innebära att jag 
håller med dig, men det underlättar en relation.
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Det komplexa uppdraget - skyddsombud
16

Företräder 
medlemmarna

Företräder arbetstagarna

Företräder 
Fackförbund

Anställd 
medarbetare

En del av 
Arbetsmiljöverkets 

tillsyn

Människa, 
kollega och vän
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Next years killer 
application
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� Genom att förstå varandra hittar vi vägen 
till gemensamma lösningar

� Att arbeta med friskfaktorer stärker 
samverkan

� Att bygga säkerhetskultur tar tid, tålamod 
och gemensamt engagemang.
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Summering
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� Att ha ett ansvar är inte samma sak 
som att känna ägande

� Ett tydligt ägande är nödvändigt för 
att samverkan skall fungera

� Samverkan är ett gemensamt ansvar 
för varandra

� Bara tillsammans kan vi bygga kultur

Arbetsmiljö är på riktigt!

Nobina PowerPoint-mall 20

19

20


