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Abstract 

 

 

Abstract 

This study had the standpoint in the terms that refers to ground handlers on 

a Swedish airport. The risks involved in loading and unloading the goods. 

The issue grew as the knowledge increased about the Human, Technology 

and Organisation (HTO). The part of the background content elements and 

concepts touching stress, concept of safety, safety at the airports. The aim of 

this study was to describe if the safety, risks eventually influences ground 

handlers by stress linked to loading and unloading of aircrafts. To picture 

the association between them, HTO and demand-control-support 

perspective where used. The study didn´t cover goals of interventions. The 

study design in use where the descriptive case study. Methods in use where 

individual interviewing, focus group interviewing, participant observation 

with so called full involvement on the ramp. Selection of participant where 

based on staff on duty. Member of the leadership did de selection guided by 

the scheduled interviews. The study comprehended the importance of 

working schedule, organisation issues, deliberately assumption of risk and a 

high risk of accident. Support from nearest and highest leadership was high. 

There were indications about the importance of social support and sense of 

security in the team. Most concerned newly employed. The importance of 

the type of aircraft, problems connected with narrow bodied aircrafts. Keep 

on the work to change this type of aircraft, above all else on nightly goods 

aircrafts will radically improve the ergonomics and safety. Next scientific 

work suggested to look at the connection between the equipment used by 

load, unloading and stress. When the type of aircrafts has been changed look 

at the impact on stress, risks and safety. Also suggested scientific work to 

look at the organisation of work in and between the team. How the 

organisation works out practically on the ramp, between ground handlers 

and custom service and between ground handlers and the leadership. Next 

scientific work could also look closer to the hypothetical causal model 

described in this work. Aimed to enhance and develop the systematic work 

environment management (SAM). 

Keywords 

Baggage handling, safety behaviour, airport, ground handlers, HTO, 

observation.
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                         Sammanfattning                                                                                                  
Denna studie hade sin utgångspunkt i villkoren som gäller för ramppersonal 

på en flygplats i Sverige. De risker som de utsattes för i samband med 

lastning och lossning av gods. Intresset för frågeställningen växte fram allt 

eftersom kunskapen om sambandet mellan Människa, Teknik och 

Organisation (MTO) ökade. I bakgrundsdelen finns viktiga faktorer och 

begrepp med som bl. a. berör stress, säkerhetsbegrepp, säkerheten på 

flygplatser. Syftet med denna studie var att beskriva hur säkerhet, risker och 

eventuellt påverkan av stress ser ut hos ramppersonalen i samband med 

lastning och lossning av flygplan. Beskriva detta samband med MTO och 

Krav-Kontroll-Stöd perspektiv. Denna studie var inte tänkt att omfatta 

interventionsmål. Den studiedesign som användes var den deskriptiva 

fallstudien. De metoder som användes var individuella intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer, deltagande observationer med s.k. fullt deltagande 

ute på rampen. Urvalet var bland den personal som fanns tillgänglig, 

arbetsledningen tilldelade den personal som intervjuades och som var 

tillgänglig vid de inplanerade intervjuerna. Resultaten som kom fram 

innefattade arbetstidschemats betydelse, organisatoriska frågor, medvetet 

risktagande och att olycksrisken är hög. Stödet från närmaste och högre 

ledning var högt. Det finns indikationer på betydelsen av socialt stöd och 

trygghet i teamen. Flygplanstypens betydelse, de problematiska narrow 

bodied aircrafts och betydelsen av att byta ut den som används för den 

nattliga godstrafiken. Det kommer att förbättra ergonomin radikalt och 

därmed säkerheten. Kommande arbete föreslås titta närmre på kopplingen 

mellan den utrustning som används vid lastning och lossning och stress. När 

flygplanstypen har bytts ut titta på stress, risker och säkerhet och hur dessa 

påverkas samt titta på hur organisationen i de olika teamen. Det föreslås 

även att kommande arbete kan handla om hur organiseringen av arbetet 

mellan och i de olika arbetslagen ser ut. Hur organisationen ser ut i 

praktiken ute på rampen, mellan rampen och custom service och mellan 

rampens personal och ledningen. Kommande arbete skulle kunna titta 

närmre på de frågor som hör till den hypotetiskt kausala modellen som 

beskrivits i detta arbete. Med målsättning att underlätta och utveckla det 

systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
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1 Inledning 

   Intresset för säkerhet, beteende och risker har funnits med mig under flera 

år. Tankar om mänskligt beteende och tillkortakommande har funnits med i 

mer än 20 års tid då jag blev klar med min sjukgymnastexamen. Erfarenhet 

av ett tidigare olyckstillfälle som skogsarbetare har bidragit till att intresset 

har hållits levande. Olyckan berodde på bristfälliga säkerhetsrutiner och 

bristande säkerhetsbeteende.  

   De flesta har någon gång rest med ett flygplan. Vi är medvetna om att det 

finns personal som hanterar vårt bagage. De förbereder planet för start, 

lastat med mat och annat tilltugg som vi kan behöva för vår flygresa söderut. 

Vi har säkert annat i tankarna, laddar för den kommande semestern. Skönt 

att lämna ett gråkallt och regnigt hemland. De flesta är förmodligen inte så 

medvetna om att samma personal har mycket att göra på nätterna. Helt 

andra flygplan som innehåller allt annat än passagerare och bagage.  

   Godsflyg, paket och postflyget gör sin entré på flygplatserna när de flesta 

av oss som arbetar kontorstid har gått och lagt sig, denna verksamhet är som 

mest aktiv nattetid. Hantera gods, det vet man ju hur det går till kanske ni 

tänker. Kan låta som banalt och självklart men här handlar det om helt andra 

saker. Här är det last som är stuvat i trånga utrymmen, en arbetssituation 

som de flesta har svårt att föreställa sig. Därtill under dåliga ljusförhållanden, 

utsatta för väder och vind. Vintertid för kyla och snöfall. Allt under 

tidspress, fordon som rör sig runt dig, manuell hantering av otympligt gods i 

bullrig miljö. Halkrisk, obekvämt krypande på knä, sned och vriden 

kroppsställning mellan hårda paket och lastpallar.  En arbetsmiljö som 

innebär hög grad av risker och förmodligen en del stress. 

   Vilka är de som kan tänka sig att jobba där? Visst borde de göra allt för att 

komma därifrån men så var inte fallet. De flesta trivs och vill göra allt för att 

kunna fortsätta. Merparten av dem som jag kom i kontakt med hade 

målmedvetet sökts sig dit. Det var en av anledningarna till att jag ville sätta 

mig in i hur det är att arbeta på flygplatsen. Att få prova på de rådande 

villkor som fanns och särskilt de risker som ramppersonalen utsätts för 

under både dag och natt.  

I mitt arbete som ergonom kommer jag i kontakt med en del av den 

problematik som jag förväntades möta. Jag tänkte mig att flygets 

godspersonal, eller ramppersonal, måste ha en av de tuffaste 

arbetssituationerna när det gäller risker i jämförelse med flesta andra 

arbetsplatser och verksamheter som jag hade kommit i kontakt med.  
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   Valet av mina frågeställningar skulle lämpa sig väl i denna verksamhet. 

Vilka risker som de var omgivna av? Hur säkerheten hanterades och om den 

försämrades i samband med stress? För att verkligen få känna på hur det är 

och få en känsla av stressfulla situationer fick jag förmånen att kunna delta 

som en av ”gubbarna” och dela deras vardag. Studien genomfördes på en 

flygplats i Sverige.
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

   Intresset för frågeställningen växte fram allt eftersom min kunskap ökade 

om sambandet mellan Människa, Teknik och Organisation. Av särskilt 

intresse är och har varit beteende i kombination med säkerhetsrutiner i 

arbete och betydelsen av det klimat som råder på arbetsplatser (1). De 

senaste årens skrämmande utveckling inom byggsektorn med hög risk, 

dödsfall och sviktande säkerhet påverkade mitt intresse mot valt 

problemområde. Vid sökningar inom detta område fanns det flera 

intressanta artiklar som handlade om säkerhet, förhållandet mellan risker 

och dess inverkan och hur dessa kan analyseras och hanteras (2) (3) (4) (5) . 

Av särskilt intresse blev säkerheten bland personal närmast de riskfyllda 

arbetsmomenten. Så småningom leddes tankarna in mot den problematik 

som rörde markpersonal på flygplatser. Deras arbetssituation borde vara 

förenat med en hög grad av säkerhet. Stress i samband med arbetet och dess 

påverkan på säkerhet blev särskilt intressant. Denna studie kan bidra med 

ökad förståelse för hur det kan vara att utsätta sig för den verklighet som 

råder ute på rampen. Rampen är det område som finns runt det parkerade 

flygplanet. Studien kan eventuellt också bidra med tankar och idéer kring 

stress och säkerhet för att ytterligare förbättra säkerhetsarbetet på 

flygplatsen. Hur skulle det vara att arbeta med dessa arbetsuppgifter? Vad 

kommer jag att upptäcka, eller kommer det att upplevas på ett annat sätt än 

vad jag tror? 

   De arbetsuppgifter som jag avsåg att titta närmre på handlar om lastning 

och lossning. Är det då det enda som ramppersonalen gör? Svaret på frågan 

fanns på utbildningssidan.se. Där framgick det att de arbetar med bl. a 

lastning och lossning av bagage, post och gods. Ett arbete som sker manuellt 

och dels med hjälp av maskiner som t. ex. truckar. De arbetsuppgifter jag 

avsåg att titta på rör det arbete som handlar om lastning och lossning. 

Arbetet utövas ofta under tidspress i en bullrig och skrymmande miljö. 

Godset kan bestå av tunga väskor och kartonger. I arbetet hanterar man 

många olika slags gods, allt från farligt gods till levande djur.  

   I ramppersonalens arbetsuppgifter kan även ingå avisning av 

flygplansvingar, att tömma toaletter, fylla på vatten och leverera varor till 

köket. På mindre flygplatser kan arbetet också innehålla bland annat skötsel 

av banor och gräsytor. 
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   Lastning och lossning innebär en hel del tunga lyft och förutsätter att man 

har god fysisk kondition. Ramppersonalen arbetar nästan alltid i arbetslag, i 

två- eller treskift och oftast varannan helg. 

   Mina tidigare funderingar och erfarenheter förutsatte att det skulle handla 

om tekniska, mänskliga och organisatoriska frågor. Även om studien var 

tvunget att avgränsas med fokus på vissa delar av verksamheten antog jag att 

det i någon omfattning måste beröra flera delar. Människa i förhållande till 

teknik och organisation. För att komma vidare med mina funderingar och 

ambitioner med detta arbete så behövdes fördjupning i ämnet. Det krävdes 

grundläggande kunskap om säkerhet, stress, kommunikation och 

säkerhetsbeteende, samt det som i sin tur påverkar dessa faktorer.  

1.1.1 Säkerhet 

   Att sträva efter säkerhet har människor hållit på med länge. Från början 

var förhållningssättet till säkerhet pragmatiskt. En viss säkerhet uppnåddes 

efter att en olycka hade hänt. Folk gjorde så gott de kunde och löste det för 

tillfället, så att det i någon mån förebyggde en upprepning av händelsen. En 

chanstagande säkerhetsprincip skulle det kunna kallas. Denna princip ledde 

ofta till att fler olyckor inträffade. Ibland kunde det gå så långt att någon dog 

innan tillräckligt med kunskaper fanns för att problemet skulle lösas och det 

skulle bli tillräckligt säkert (6).  

   I en konferensartikel från 2015 (7) framkom att det uppskattningsvis dör 

ca 2,3 millioner arbetare av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar i 

världen, 474 miljoner människor lider av arbetsrelaterade sjukdomar och 

skador. Till en kostnad av 2,8 trillioner dollar, detta motsvarar 4% av den 

totala världsproduktionen. De hade ökat med minst 10% i jämförelse med 

siffror 10 år tidigare. Dessa siffror förväntades att öka ytterligare beroende 

på att länder och organisationer utmanas i en värld av snabb teknisk 

utveckling med en förändrad bild av förekommande olyckor, olycksrisker.                                        

Förändringar i samhällets syn på olyckor, införandet av nya regelverk och en 

ökad komplexitet. Tittar vi närmre på svenska förhållanden gällande 

arbetsrelaterade sjukdomar och skador, i förhållande till den bransch som jag 

studerade, såg det ut på följande sätt enligt arbetsskaderapporten 2014 (8).          

Generellt framgick det att arbetsolyckor med sjukfrånvaro har minskat i 

förhållande till året innan. I rapporten slog man fast att den ökande trenden 

därmed var bruten. Det var fortfarande vanligare med anmälda 

arbetsolyckor bland män. Dödsfall i arbetsolyckor fördelat på avvikelser 

(orsak) redovisades med en procentuell fördelning. 
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De olika avvikelserna som redovisades och som var den större andelen 

orsaker till dödsfall blev tillsammans 76% av orsakerna. Avvikelserna som 

redovisades var: Förlorad kontroll över fordon, transportmedel. Ras, fall, 

glidning av föremål/material. Fall av person. Förlorad kontroll över maskin. 

Alla dessa avvikelser är något som skulle kunna förekomma bland 

ramppersonalen. 

   Ur arbetsmiljörapporten 2013 (9) valde jag att titta på den egna 

upplevelsen av arbetssituationen samt krav och kontroll, s. 369. 

Arbetssituationen bland de män som upplevde att arbetet innebar psykiska 

påfrestningar redovisades inom vissa yrken. Drifts och verksamhetschefer 

stod för 56% av dessa. Att jämföra mot vård och omsorgspersonal som 

toppade på 65%. Siffran för drifts och verksamhetschefer skulle kunna vara 

applicerbara på arbetsledarna bland ramppersonalen. 

   När det gäller krav och kontroll och dess redovisning för olika 

yrkesgrupper med hög andel sysselsatta män kan fordonsförare vara 

jämförbara med ramppersonalens arbetsuppgifter. Tabellen som jag tog del 

av visade att av 832 fordonsförare redovisade 38% hög anspänning, 53% 

höga krav och 66% låg egenkontroll. Detta skall jämföras med samtliga 

sysselsatta mäns självskattning på 21% hög anspänning, 47% höga krav och 

37% låg egenkontroll (9).  

   Detta sammantaget talar för att säkerhetsarbetet är viktigt och att 

säkerhetsbeteendet är en viktig faktor för att påverka eller motverka negativa 

konsekvenser. Den säkerhet som ramppersonalen har att hantera handlar 

om arbetsmiljön och deras egen säkerhet i deras arbetsuppdrag s.k. Ground 

Handling Service (GHS). Inte att förglömma det ekonomiska perspektivet 

som en påverkande faktor. GHS kostar flygindustrin åtskilliga miljarder varje 

år. Hur säkerhetsarbetet sköts på flygplatserna blir därför en angelägen fråga 

(10).  

Säkerhetsbeteende 

   Säkerhetsbeteendet, hur kan det beskrivas? Neal och Griffin (11) beskrev 

det genom att indela säkerhetbeteendet i två delar: 

Följsam säkerhet - används för att beskriva kärnaktiviteterna som måste 

utföras av personalen för att bibehålla säkerheten på arbetet.  
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Deltagande säkerhet- som används för att beskriva beteenden som inte är 

direkt kopplade till personalens säkerhet men hjälper till att utveckla en 

omgivning som stödjer säkerheten. Dessa beteenden inkluderar frivilligt 

deltagande i säkerhetsaktiviteter. Att hjälpa sina arbetskamrater i 

säkerhetsrelaterade frågor och delta på säkerhetsmöten.  

   Det som avgjorde ett agerande i dessa frågor var de faktorer som 

påverkade de individuella skillnaderna som fanns i beteendet. Dessa faktorer 

var: kunskap, skicklighet och motivation. Om det saknas tillräckliga 

kunskaper och färdigheter för att följa säkerhetsföreskrifterna eller 

säkerhetsaktiviteterna så kommer han eller hon inte att kunna genomföra de 

nödvändiga åtgärderna; och om det inte finns tillräckligt med motivation så 

kommer det inte att ske över huvud taget.  

   Det som i sin tur föregår ett agerande inkluderar faktorer som påverkar 

beteendet genom dess effekt på kunskap, skicklighet och motivation. Det 

finns en bredd på individuella och omgivande faktorer som vi vet påverkar 

beteendet. I detta inkluderas förmåga, personlighet och det organisatoriska 

klimatet. Organisationens betydelse är något som allt mer lyfts som en viktig 

faktor när det gäller arbetsmiljön. Den nya föreskriften (12) som började 

gälla under våren 2016 är ett exempel på detta. Där trycker man särskilt på 

att det måste ges förutsättningar att ledningen och de olika 

chefsfunktionerna har tillräckligt med resurser för att kunna bidra till en 

bättre arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) (13) borgar 

för att säkerhetsarbetet finns med som en naturlig del i den fortlöpande 

verksamheten. Den gör att säkerhetstänket finns närvarande i någon 

omfattning hos ramppersonalen.  

Flygets säkerhet 

   Flyget är en starkt reglerad verksamhet som bygger på olika nivåer av 

säkerhet och regler att följa. Dels finns de övergripande internationella 

reglerna följt av nationella regler samt lokala regler och föreskrifter. Det 

mest påtagliga i detta sammanhang var Safety & Security. Båda dessa ord 

handlar om säkerhet men det är viktigt att förstå skillnaden, särskilt om man 

har för avsikt att ge sig ut på rampen. Safety handlar om att skydda sig mot 

risker och faror (missöden och olyckor). Sequrity handlar däremot om 

skyddet mot avsiktliga olyckor (som till exempel attacker från ogärningsmän, 

terrorister). Det gemensamma för dessa begrepp är att båda handlar om ett 

tillstånd som eftersträvas, där man känner sig säker och utan risker (14). 
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1.1.2 Risker 

Exempel på risker i vetenskapliga frågeställningar och rapporter för 

ramppersonal  

   I en rapport från Brittiska Health and Safety Executive (HSE) (15) 

undersöktes en förlängd bandlastares funktionalitet vid bagagehantering. I 

bakgrundsavsnittet avhandlas riskfaktorerna med manuell hantering av gods, 

främst i förhållande till besvär i ländryggen. Flera av följande beskrivna 

riskfaktorer kan även ge andra potentiella skador.  

• Godset – massan på godset, storleken, formen och stabiliteteten är 

faktorer som påverkar greppförmågan. 

• Arbetsuppgiften – arbetsställningen som krävs (vriden, framåtböjd 

och räckvidd), händernas avstånd från ländryggen samt ergonomiska 

belastningsparametrar som lyftavstånd, upprepning, duration och 

lyftsträckan. 

• Fysiska utformningen på omgivningen – utrymmet som finns för att 

möjliggöra förflyttning, hur golvet är beskaffat, förändringar i nivåer, 

belysning, buller och väderleksförhållanden. 

• Individen – personalens individuella kapacitet och förutsättningar, 

nivån på kunskaper och erfarenheter eller underliggande 

hälsoproblem skall inte bortses.  

Vidare slås det fast att psykosociala faktorer kan påverka personalens hälsa. 

Som exempel kan nämnas personalens upplevelser av kontroll och 

upplevelser av det stöd som de får från närmaste chef och medarbetare. 

Dessa faktorer kan i olika kombinationer öka risken; som vid en upprepad 

fysiskt belastande arbetsuppgift som utförs i en ofördelaktig arbetsställning.  

   En studie som hade de frågor som jag sökte genomfördes av Institutet för 

nederländska transportrådet för flygsäkerhet på uppdrag av Nederländernas 

nationella myndighet för civilflyg och det europeiska säkerhetsrådet för 

flygsäkerhet (ECAST) (16). Denna verksamhet samarbetar med andra som t 

ex USA:s motsvarighet till CAST och ytterligare stora 

säkerhetsinitiativ/organisationer i världen. Syftet med rapporten var att man 

ville undersöka orsakssamband som resulterade i misstag vid ramprelaterade 

aktiviteter. Vad som skapade osäkra situationer som leder till ökat antal 

personskador eller incidenter. Resultatet var tänkt att ge ett underlag för 

rekommendationer riktade till leverantörer av tjänster. Tjänster som rör 
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flygets markservice inom den europeiska flygindustrin. Definitionen som låg 

som en röd tråd i detta arbete var följande: Ramparbetet (Ground Handling) 

omfattar en serie av komplexa arbetsmoment som krävs för att lossa lasten 

från flygplanet bestående av passagerare och gods vid ankomst och vice 

versa innan avresa.  

   Tidigare studie hade visat att den största risken för flygplansskador var när 

de stod parkerade på rampen. Därav denna studies fokus på aktiviteter som 

sker runt flygplanen. Något som tas upp och som man bör vara medveten 

om är attityder runt okända riskfaktorer. Resonemanget som fördes är att 

hög grad av säkerhet kan leda till en tro på att alla säkerhetsfrågor tas om 

hand. Därför kan det leda till att garden sänks; paradoxalt nog kan en hög 

nivå på säkerheten i sig vara en fara för att upprätthålla en hög grad av 

säkerhet (16). Att invaggas i denna förvissning av säkerhet skulle kunna vara 

något som visade sig bland ramppersonalen på flygplatsen.  

   Flygplanslastares eller ramppersonalens arbetsmiljö är komplex. Den 

psykosociala arbetsmiljön beskrevs av Lindström i en artikel som utgick från 

ett större projekt Skadefria flygplanslastare (17) (18). Flygplanslastarna hade 

begränsade möjligheter att påverka sin arbetsplats, flygplanen samt 

arbetsmetoderna och arbetsuppgifterna som de utförde. Det skulle inte bli 

något problem med tidspress eller stress så länge allt gick enligt tidsplanen. 

Förutom förseningar var faktorer som fel på flygplanen, teknisk utrustning, 

trafikförhållanden, dåligt väder och händelser i terminalen något som kunde 

skapa tidspress. Resultatet av studiens psykosociala intervention visade på 

att de skattade feedbackfaktorn som minst förekommande. Det innebar att 

det sällan förekom samtal med sina överordnade och kollegor om hur väl de 

utförde sitt arbete. Predictability skattade de också lågt vilket betydde att de 

inte blev fullständigt informerade om beslut, ändringar och planer för 

framtiden samt information som behövdes för ett väl utfört arbete inte 

nådde ända fram. De upplevde även att kvalitén på arbetsplatsens ledarskap 

som tämligen dålig då de skattade Leadership relativt lågt. Dessa faktorer 

ansåg det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet som viktiga för att en 

arbetsplats skall betecknas som frisk. Särskilt belastningskrävande 

flygplanstyper är de s.k. narrow bodied aircrafts. Ett sådant flygplan kommer 

att finnas med i denna studie.  
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   Riley (19) undersökte hur risker som var associerade med manuell 

hantering av bagage skulle kunna minskas. Olika tekniska lösningar 

studerades. Det framkom att det fanns skillnader mellan dessa, en del var 

klart bättre. Förutom de tekniska lösningarna beskrevs det alternativa 

lösningar till att stuva bagaget. Syftet med det alternativa sättet var att 

minimera lyftet av de tyngsta bagaget/väskorna. Resultatet av de åtgärder 

som studerades gav en minskad belastning. Det intressanta med Rileys 

studie och som även var av intresse för min studie var de åtgärder som 

gjorde att belastningen minskade. Effekten av detta borde ge minskad 

trötthet som i sin tur påverkar olycksrisken i positiv riktning. De tekniska 

lösningarnas bidrag för att minska den fysiska belastningen har således 

betydelse för ökad eller minskad risk.  

   Det finns vetenskapligt stöd för att tekniska faciliteter och utrustning 

påverkar beteendet mer än rutiner och i detta fall med fokus på arbetarnas 

arbetsställning. Dell (20) ifrågasatte i sin studie effektiviteten med 

riskprotokoll som har sitt fokus på arbetsställningar och beteende som 

förekommer vid manuella arbeten som har hög risk. Istället för att förlita sig 

på riskprotokoll föreslogs tekniska lösningar. Den tekniska utformningens 

betydelse för att reducerar eller eliminerar den biomekaniska belastningen 

som därmed, på ett påtagligt sätt, skulle minska risken för skada. 

   Jag vill här påpeka att en förutsättning för att det skall fungera bra med de 

tekniska lösningarna är att de har en hög grad av tillförlitlighet. Vid 

mekaniska fel och perioder med reparationer skapas det sannolikt, förutom 

den fysiska belastningsökningen, en ytterligare stressfaktor.  

   I den stora rapporten som sedan blev klar som omnämndes i Lindströms 

studie (17), Skadefria cargo- och flygplanslastare (21), tittade man även på 

tillbud och olycksfall. Antal tillbud som de varit involverade i svarade 17 

procent varje månad, 25 procent någon gång per halvår och 20 någon gång 

per år. Hur många tillbud som rapporterades in under deras tid som lastare 

svarade de flesta 1–5, så många som 32 procent hade aldrig rapporterat. 

Informationskällor och styrande verksamheter för flygverksamheten i 

Sverige 

   Statens Haverikommission (22) hanterar flygets och andra transportmedels 

olyckor, dessa viktiga pågående och tidigare händelser tangerar 

säkerhetsområdet både nationellt och internationellt. Det är en viktig källa 

för kunskap inom säkerhetsområdet för flygplatserna. Där finns det tillgång 

till de rapporter som skrivs i samband med olyckor.  
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Transportstyrelsen (23) tillhandahåller statistik och rapporter från 

luftfartsinspektionen mm. För flygets del redovisas tillbud och olyckor. Där 

betonas även vikten av en god rapporteringskultur som avgörande för ett 

framgångsrikt flygsäkerhetsarbete. I detta arbete har man valt att arbeta efter 

nyckeltal för att uppnå en balanserad rapportering. Detta i sin tur innebär att 

både eventuella överrapporteringar och underrapporteringar följs upp. 

Statistiken indelas i olyckor, allvarliga tillbud, omkomna och allvarligt 

skadade m fl. De flesta av de olyckor omkomna och allvarliga tillbud skedde 

inom privatflyget eller den sportbetonade luftfarten under den redovisade 

perioden 2010–2014. 

Informationskällor och styrande dokument  

   På varje flygplats finns lokala föreskrifter eller s.k. airport regulations, 

regelverk och ordningsföreskrifter som styr verksamheten, både inom och 

utanför flygplatsen. Dessa föreskrifter delas ofta upp i Airside och Terminal. 

Airside, området på andra sidan av terminalen, avgränsat med 

skyddsbarriärer i form av staket och grindar samt en högre säkerhetsnivå. 

Särskilda fordon, flygplanen samt behörig personal får vistas där. Terminal, 

det område där allmänheten tas emot, passagerare och andra som har ärende 

dit samt personal. Dessa föreskrifter gäller även för personal som kommer i 

kontakt med flygplatsen, personal vid myndigheter, företag och andra 

organisationer som har sin verksamhet på flygplatsen (24).  

1.1.3 Stress 

   Stress finns på ett eller annat sätt runt omkring oss och de flesta har 

troligen någon erfarenhet av hur det kan påverka oss negativt. Det negativ i 

detta sammanhang är den ökade graden av fel och brister och en ökad risk 

för olyckor som kan uppkomma till följd av bl. a stress. Beslutsprocesser är 

viktiga i de allra flesta arbetsuppgifter som personalen kan ställas inför. 

Tidspress har en kritisk inverkan på hur dessa processer fungerar (25). Det 

kan tyckas självklart vad som menas med stress. Det finns en hake, stress 

kan yttra sig på olika sätt. Stress består av en del som kan kallas för fysisk 

och en del som är psykisk eller emotionell. Stress har en effekt på vår 

omedelbara förmåga. Den kan också ackumuleras genom att påverkas från 

olika håll och leda till psykiska och fysiska besvär (26) (27).  

Det finns ett antal studier som tittat på olika faktorer som berör stress. Av 

intresse för denna studie är dess förhållandet till olika faktorer. Prestation 

och hur utformning av arbetsplatsen påverkar stress och kostnader (28) (29) 

(30) (31). De finns även de som tittat på hur stress skall värderas, att lägga 
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den på en rimlig nivå. Här följer ett urval som har sin grund i denna 

frågeställning.  

   Pavlidis et al. (32) fann att nybörjare försöker genomföra olika 

arbetsmomenten lika snabbt som erfarna individer vid fingerfärdiga sysslor 

under krävande förhållanden. Vidare fann de att de som hade erfarenhet 

baserad på skicklighet utförde arbetsmomenten snabbt. De som var 

nybörjare och utförde arbetet snabbt berodde troligen på att de hade en hög 

stressnivå, på bekostnad av precision. Med ledning av detta så väcks tanken 

på att det kan vara så att det som ser stressat ut inte behöver vara det utan 

att det snarare beror på skicklighet.  

Det var en insikt som jag tog med mig när jag skulle vara med ute på 

rampen. Hur länge ”gubbarna” hade jobbat kunde ha betydelse på 

utförandet i de olika arbetsuppgifterna och dess koppling till stressnivå.  

   Det som kan konstateras är att det handlar både om kroppens inre system 

och yttre faktorer som påverkar stressystem och de arbetsuppgifter som 

utförs på rampen. Hur pass komplex det egentligen är förstås genom att det 

finns olika sätt att försöka värdera och mäta stressfenomen. Det var därmed 

uppenbart för mig att det inte var en enkel sak att ta ställning till hur stressen 

skulle bedömas. Det finns också en koppling mellan psykosociala faktorer 

och arbetsrelaterade fysiska besvär i muskler och leder vilket ytterligare 

komplicerar saken (27) (33) (34) (35) .  

1.1.4 Kommunikation  

   Kommunikation är viktigt i alla sammanhang där arbetet skall göras 

tillsammans med andra. Särskilt viktigt på flygplatsen och inte minst ute på 

rampen och i flygplan som Vieira och Santos kom fram till i sitt arbete som 

handlade om hur kommunikationen såg ut bland personalen (36). Problemet 

är att det är en mycket bullrig miljö, med detta sagt innebär det att 

kommunikation via tal blir begränsat. Men vad finns det för andra sätt? Vad 

menas egentligen med kommunikation ute på rampen? 

Det som kan tyckas givet är att det måste ske i någon form. Att bruka rösten 

för att kommunicerar på ett tydligt sätt minskar i takt med att bullret ökar. 

Stora delar av arbetet bedrevs med hörselskydd. Möjligen kan rösten 

användas för att hojta till, men nyanserat samtal blir svårt. 

Radiokommunikation förekom men den var i första hand till för att 

kommunicera mellan personal och fordonsförare. Det som föll sig naturligt 

var på olika sätt att kommunicera med handpåläggning, under förutsättning 

att personalen var i närheten av varandra vid riskfyllda situationer. 
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Kroppsspråket kan ju också användas genom att utföra vissa rörelser som 

har stor igenkänningsfaktor. Den miljö som man vistas i lär ha bidragit till 

att utveckla ett gemensamt kroppsspråk. Uppmärksamhet på varandras 

kroppsspråk bör vara det mest lämpliga och ändamålsenliga 

kommunikationssättet ute på rampen.  

   Det finns teorier som har tittat på dessa frågor. Novack et al. (37) ställde 

sig frågan. Vad är det som gör att en rörelse blir en gest, att rörelse får någon 

form av mening? De presenterade ett ramverk för att kunna förutspå när en 

rörelse börjar allt mer likna en representation av någonting, att den står för 

ett sammanhang som alla kan förstå. Handrörelser tolkas som att de har ett 

yttre mål, rörelsebaserade mål eller rörelserna representerar ett mål, detta är 

beroende av: 

1. Ifall handen når sitt mål, att den hanterar det föremål som den var 

ämnad till eller ej. 

2. Ifall det finns tillräckligt med information kopplat till det 

sammanhang som gör att rörelsen blir meningsfull för den som 

observerar. 

Slutligen ville författarna göra läsaren uppmärksam på att det är fokuserat till 

händerna. Händerna är förmodligen unika när det gäller att både utföra 

handlingar och att kommunicera eller representera något och bör därför vara 

de naturliga teckenbärarna på att rörelser kan representerar något annat.  

Baserat på detta antog jag att sammanhanget som man befinner sig i 

utvecklar ett slags enkelt teckenspråk med olika kroppssignaler. Mest 

förekommande i arbetssituationer där ljudnivån försvårar eller sätter gränser 

för verbal kommunikation.  

   Kroppsspråket tänkte jag mig uteslutande skulle handla om enkla och 

tydliga handtecken. En handflata som hålls upp för stopp, en hand som 

vinkas i den riktning som önskas, framåt, höger eller vänster.  

För effektiv visuell kommunikation med kroppsspråk krävs även att valet av 

kläder medverkar till att öka tydligheten. Klädernas betydelse får inte 

glömmas bort i sammanhanget. Skyddskläder med reflexer och färgpartier 

för att primärt uppmärksamma omgivningen på var man befinner sig. Dessa 

kläder bidrar därmed till att förbättra den visuella kommunikationen.     
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1.1.5 Kognitiva tillkortakommanden 

   Det finns mänskliga funktioner som kan påverkas och försämras i vissa 

situationer. Eftersom de kan påverkas så kan de bidra till att säkerheten bli 

lidande för att marginalerna minskar i olika situationer. 

Reaktionstiden är något som kan spela in när potentiellt riskabla situationer 

uppstår. Det finns en allmän uppfattning att det är vitaliserande att vara 

fysisk aktiv och det kan även visa sig vara positivt för reaktionsförmågan 

(38). Vi vet också att fysiskt tröttande uppgifter leder till en långsammare 

reaktionsförmåga i förhållande till graden av fysisk ansträngning (39). 

Misstag 

   I alla verksamheter som handlar om mänsklig förmåga förekommer det 

frekventa misstag. Bland tidigare undersökningar talas det om att de stod för 

80 – 90% av den primära orsaken till olyckor och incidenter bland de 

verksamheter som är komplexa; kärnkraftverk, industrier som har process 

kontrollerande arbetsuppgifter som inom flyget (25) s.310).  

Dessa misstag kan i sin tur kategoriseras. Det finns det som vi kallar tabbe, 

definieras som att man förstår situationen och avsikten för sitt handlande är 

rätt men resultatet av sitt handlande blir fel. Ett vanligt exempel är när den 

som skriver på ett tangentbord missar tangenten och trycker på en annan 

eller när en bilförare slår på torkarna istället för helljuset (25)s.313).  

Kognitiva brister visar sig som tabbar och misstag i enkla uppgifter som 

vanligtvis kan utföras utan fel. Dessa kognitiva brister är dock inte samma 

sak som misstag vid komplexa problemlösningar. Misstag som baseras på 

kunskapsbrister eller som sker när uppgifter utförs klumpigt definierar 

begreppet motorisk klumpighet (40). 

Det är viktigt är att vara uppmärksam på att enstaka variabler i experiment 

kan te sig annorlunda i den vardagliga verkligheten, där flera faktorer verkar 

i en följd av händelser. I en experimentell miljö kan t. ex reaktionstiden 

påverkas på ett helt annat sätt (25) s 285). 

Multitasking 

   Multitasking, eller förmågan till delad uppmärksamhet mellan olika 

uppgifter är ingen fördel. Vi människor är inte ämnade för detta, i synnerhet 

när säkerhetsaspekten vägs in. Om uppgifterna är enkla så fungerar det 

förhållandevis bra, som att gå och prata. Ökas kraven med en tredje uppgift, 

som att balansera på en lina samtidigt som man skall försöka förklara något 
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mer komplext. Det ena eller det andra blir lidande eller havererar om flera 

uppgifter skall lösas samtidigt (25) (41).  

   Det finns olika sätt att påverka nämnda tillkortakommanden. Redundans 

är ett begrepp som förekommer i studier inom byggsektorn, tillverkning och 

säkerhetsintensiv verksamhet som t.ex. flygplansindustrin eller 

kärnkraftsindustrin. Varje system innehåller formella och informella delar 

som löper parallellt, ofta överlappande. Det gör att systemet blir mindre 

sårbart (42) (43) (44). På rampen kan det handla om att förbättra tydligheten 

genom att på olika sätt överlappa relevant information. På ett eller annat sätt 

utforma arbetsplatsen och utrustning med målsättning att olyckor skall 

minska eller helt undvikas. 

1.1.6 Kompromiss med arbetsmiljön 

   Med ledning av det som vi hitintills har tagit del av kan man fundera över 

hur ramppersonalen får ta del av det goda arbetet, som arbetsmiljö handlar 

om. Strävan efter att optimera arbetsmiljön gäller här såväl som på andra 

arbetsplatser. Det är tveksamt om ramppersonalens belastningsergonomiska 

arbetsmiljö kan leva upp till rekommendationerna som finns i 

arbetsmiljöverkets författningssamling (45). I första hand när det gäller de 

s.k. narrow bodied aircrafts eller SAAB:en och den riskökning som är 

förknippad med hanteringen av dess gods.  Ramppersonalens arbetsvillkor 

är speciella, flygplansindustrin är världsomspännande och mycket av 

verksamheten ligger långt utanför Sveriges gränser. Det i sin tur begränsar 

möjligheterna att åtgärda uppenbara arbetsmiljöproblem som är förknippade 

med flygplanen. Belastningsergonomiskt finns det tips och råd på 

arbetsmiljöverkets hemsida bl. a en trycksak som berör yrkesförare (45). 

Flera av beskrivna arbetsmoment tangerar även ramppersonalen. De råd 

som framförs i den är förmodligen svårt för personalen att leva upp till.  

Konkret exempel på vad lagtexten säger avseende detta är hämtat ut 

föreskriften Belastningsergonomi (46): 

5 § Arbetsgivaren ska så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma 

arbetsuppgifter och arbetsplatser så att arbetstagarna kan använda 

arbetsställningar och arbetsrörelser som är gynnsamma för kroppen. Man ska 

undvika långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål 

liksom arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. Detsamma 

gäller arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar. 

Till sist en bild som beskriver ramppersonalen tuffa arbetsvillkor: 
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Vi tänker oss arbetsförhållandena som innehåller ogynnsamma 

arbetsställningar och arbetsrörelser i en omfattning som är tröttande i sig. 

Utöver denna belastning adderas långa arbetspass och stressfaktorer. 

1.1.7 Motiv till vald studie 

   Mina erfarenheter som jag fick genom att arbeta i ett högriskyrke som 

skogsarbetare och i mitt arbete som ergonom bidrog till frågeställningarnas 

utformning. I samband med formulerandet av frågorna fann jag inga artiklar 

som handlade om ett aktivt deltagande. Att befinna sig på den andra sidan, 

inte bara som observatör utan att gå in i den verklighet som skall observeras. 

Mitt och andras beteende i en pågående process har alltid intresserat mig. 

Att observera och reflektera över, utfört arbete och vad som påverkar 

handlandet i olika situationer. Hur organisationsfrågor kan påverka 

beteendet och hur det kan se ut i en till synes välreglerad verksamhet.  

   Inom byggsektorn på byggarbetsplatser har det gjorts en hel del studier 

som tittat på säkerhetsfrågor. Med ledning av dessa studier och sökträffar i 

ämnet blev intrycket att byggsektorn var mindre styrd av regelverk och 

säkerhetstänk i förhållande till en flygplats. Det blev därför mer lockande att 

titta närmre på en flygplats och dess verksamhet ute på rampen. Att titta på 

säkerheten och riskerna, vad som kan observeras av ouppmärksamhet    

och/eller missar ute på rampen.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

   Syftet med denna studie är att beskriva hur arbetsmiljön påverkas av 

säkerhetsbeteendet, risker och hur stress eventuellt påverkar 

ramppersonalen i samband med lastning och lossning av flygplan. Hur detta 

kan kopplas och beskrivas utifrån ett MTO och Krav-Kontroll-Stöd 

perspektiv. 

- Vilka situationer är de mest stressande som ramppersonalen och jag 

själv upplever, i vilka sammanhang kan det ge en ökad risk? 

- Hur upprätthålls nödvändig kommunikation, hur kan den beskrivas? 

- Vilka gemensamma situationer upplever personalen som särskilt 

riskfylld och där det eventuellt redan har skett tillbud, eller skulle 

kunna leda till en olycka? 

- Hur påverkas säkerhetsarbetet i förhållande till hur arbetet är 

organisera ute på rampen? 
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Denna studie var tänkt att bidra med en inblick i ramparbetarnas risker och 

säkerhetsvillkor. Hur de påverkas av stress och en riskfylld miljö på ett nära 

och beskrivande sätt, en självupplevd empiri där forskaren utsätter sig för 

den verklighet som var avsikten att studera. 

1.3 Avgränsningar 

   Denna studie är inte tänkt att omfatta interventioner. Detta beroende på 

studiens utformning, omfattning och tidsramar. En sekundär effekt kan 

dock bli att vissa faktorer och situationer kan vara till nytta i det fortsatta 

säkerhetsarbetet identifieras.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 innehåller bakgrund och en orientering i vilka källor och 

forskningsområden som är relevant för syfte och frågeställningar. 

Beskrivning av komplexiteten är en viktig del av kapitlet. Slutligen 

problematiseras de arbetsvillkor som finns på rampen i förhållande till 

arbetsmiljön. 

Kapitel 2 innehåller relevanta teori som ligger till grund för analysen. MTO, 

Birds pyramidteori och den hypotetiskt kausala modellen med sin grund i 

krav-kontroll - och resurser.  

Kapitel 3 tar upp de tre metoder som valdes. Design, urval och validitet och 

reliabilitet tas upp. Genomförandedelen kom så långt det var möjligt att 

beskrivas i kronologisk ordning. Här beskrivs genomförandet på plats, mitt 

deltagande på rampen. Utformningen av frågorna till intervjuerna samt var 

intervjuerna genomfördes. Den praktiska hanteringen av enkäterna samt 

metodkritiken.  

Kapitel 4 presenterar resultaten av mitt deltagande på rampen, individuella- 

intervjuerna, fokusgruppsintervjuerna och enkäterna. Varje resultatdel har en 

sammanfattning på slutet. 

Kapitel 5 innehåller diskussion och analys av resultaten. Analys med MTO 

modellen följt av hypotetiskt kausala modellen och Birds Pyramid. 

Diskussionen sker i samband med analyserna. På slutet en reflekterande 

analys och diskussion av denna studies resultat i förhållande till andra 

intressanta forskningsartiklar.  

Kapitel 6 handlar om slutsatser och rekommendationer. Beskrivning av 

denna studies bidrag samt förslag på framtida studier.
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2 Teoretisk bakgrund 

Här beskrivs vilka teorier som låg till grund för analysen av resultatet. En 

modifierad MTO modell låg till grund för den kommande analysen av 

resultaten.  

2.1 MTO 

   Rollenhagens beskrivningar och tankar kommer att ligga till grund för den 

slutliga analysen i förhållande till stress och säkerhetsbeteende (47). MTO 

står för tre sammanvävda delsystem: Människan, Tekniken och 

Organisationen. Ett säkerhetsperspektiv vars syfte är att studera hur 

människans fysiska, psykologiska och sociala förutsättningar i samspel med 

teknologier och organisationsformer. Kunskapen som detta ger verkar för 

en ökad säkerhet. Lämpar sig väl för verksamheter i behov av systematik i 

förbättringsarbetet som handlar om säkerhet, säkerhetsbeteende och 

identifiera det som behöver åtgärdas.  

Det är en källa till att värdera stress och säkerhetsbeteende och dess negativa 

effekt på säkerheten med ökad risk för olyckor och skador. Analysprocessen 

med hjälp av modellen kan ge en bra överblick av de väsentliga delarna som 

är av betydelse. På så sätt blir det en bra ingång för att komma till rätta med 

problemen. Särskilt de problem som det är svårt att göra något åt. Här borde 

modellen kunna bidra till att peka ut vilka delar som kan kompensera för 

dessa svårigheter, med målsättningen att minska riskerna. 

Den modell som jag valde är en modell som innehåller komponenter som 

Rollenhagen förknippade med MTO. Interaktionen mellan M (människa), T 

(teknik, tekniksystem) och O (organisation) är det centrala för förståelsen. I 

modellen som valdes hade Rollenhagen kompletterat med ett delsystem, 

gruppens betydelse för individen och samspelet mellan dessa. Att notera är 

att det centrala i denna modell är risk och individfaktorer vilket gör den 

ändamålsenlig vid analys av förhållandena på rampen (48). För att förtydliga 

har de ursprungliga delsystemens bokstäver M,T,O förts in i modellen. 
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Figur 1: Rollenhagens systemrisk modell (min egen definition) 

 

Modellen är schematisk men bedömdes ge en bra grund för den 

systematiska analysen av de sammanhang som studerades. Min egen 

definition av de ovanstående faktorerna i modellen i förhållande till de 

aktuella arbetsuppgifterna ute på rampen blev: 

Grupp, den grupp som är i tjänst ute på rampen vid lastning och lossning 

och de relaterade arbetsuppgifterna.  

Individ, var och en på rampen, interaktionen mellan individ och faktorerna 

i modellen som i sin tur påverkar säkerhetsbeteendet och risker.  

Teknik, de maskiner och den utrustning som används. 

Beroende på samspelet mellan de olika delarna i modellen och hur det i sin 

tur fungerar ger en Risk.  

Maskiner, utrustning, hjälpmedel och den personal som använder och 

hanterar dessa ger ett Värde. Värdet att stödja och underlätta en snabbare 

och lättare lastning och lossning. Att i förlängningen bidra till en positiv 

inverkan på individ, grupp och krav-kontroll-stöd faktorerna i 

verksamheten.  
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2.2 Den hypotetiskt kausala modellen 

   Oxenstierna et al. (49) har gjort försök att foga samman modeller. Det 

som var föremål för arbetet var Krav-Kontroll-Stödmodellen tillsammans 

med Ansträngnings-belöningsmodellen. Syftet var snarare att utöka och 

komplettera modellerna än att ersätta dessa modeller. Den hypotetiskt 

kausala modellen som blev resultatet beskrivs och förklaras. Faktorerna som 

studerades indelades i tre grupper Arbetsplatsen, Arbetet och Hälsan. 

Modellen tycktes ha två nav eller centra, det ena humanitet och socialt stöd 

och det andra krav. Resultatet tydde på att det handlade om två aspekter av 

organisatoriska förhållanden de mjuka, som ligger i faktorn Humanitet och 

socialt stöd och de hårda som beskriver resterande arbets - och   

arbetsplatsdimensioner. Vidare framförs att resultaten pekar mot en bättre 

bild av relationen mellan arbetsmiljö och hälsa samt att de hittills använda 

måtten kompletteras med ytterligare dimensioner och kanske en ny nivå som 

beskriver arbetsgrupper.  

 

 

Figur 2: Hypotetiskt Kausala Modellen 
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Den hypotetiskt kausala modellen användes i denna studie för att analysera 

stressens inverkan i den kontext som studerades samt för att koppla 

enkäternas svarsresultat i förhållande till övriga metodval. I den kommande 

analysen av det material som samlades in användes MTO-modellen och den 

hypotetiska kausala modellen. Det område i modellen som var av särskilt 

intresse var de delar som berörde arbetet och hur det förhöll sig till de 

övriga faktorerna i modellen. Målet var att undersöka modellens möjlighet 

att på ett överskådligare sätt beskriva olika samband.  

2.3 Birds pyramid teori 

   Som tidigare nämnts under avsnittet säkerhet har människan strävat efter 

att öka säkerheten men till en början på ett pragmatiskt sätt. Det är viktigt 

att vara medveten om att varje olycka har föregåtts av ett antal incidenter 

som Simon et al. (50) beskriver i sitt arbete. Där framkom det att det sedan 

länge finns en koppling mellan antalet incidenter, mindre olyckor och stora 

olyckor. Tidigare studier som studerat sambandet mellan incidenter och 

olyckor har illustrerat dessa samband på olika sätt bl. a.  som 

pyramidmodeller. En av dessa var Birds studie som kom fram till att för 

varje stor olycka finns det ett stort antal mindre olyckor och ännu fler 

incidenter (51).  

 

Figur 3: Importance of near miss data Bird & Germain, 1966. Birds Pyramid. 

   Jämförelse mellan de olika stegen i pyramiden utgår från vad som händer i 

förhållande till varje rapporterad större olycka. För varje rapporterad större 

olycka har det skett 30 skador på utrustning eller för varje rapporterad större 

olycka har det skett ca 600 incidenter som med lite annorlunda 

händelseutveckling kunnat gett skador på utrustning. Exakt antal varierar 

från studie till studie men den viktigaste insikten är att om antalet incidenter 

reduceras; leder det till att antalet olyckor med sina allvarliga mänskliga, 
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ekonomiska och omgivande skador minskar.  Det mest intressanta och 

hoppfulla med detta samband är att det går att göra något innan mer eller 

mindre omfattande olyckor. Slutsatsen är att det gäller att observera och 

dokumentera incidenter, skador på utrustning och mindre skador. Att längs 

med vägen göra något i tid för att minska eller eliminera riskerna. För detta 

ändamål kan modellen på ett tydligt sätt peka på vikten av det förebyggande 

förhållningssättet när det gäller risker och dess konsekvenser.  

 

3 Metod och genomförande 

Denna del handlar främst om utformningen av metoderna och dess syften. 

Vilka metoder som valdes och vad som motiverade valen beskrivs. 

Genomförandet beskrivs i kronologisk ordning. 

3.1 Typ av studie 

    Studiedesignen som valdes var den deskriptiva fallstudien. Den är till sin 

karaktär undersökande och beskrivande. Den aktuella studien kommer att 

vara avgränsad. Kommer att omfatta en del av den verksamhet som bedrivs 

på flygplatsen. Ramppersonalens villkor i normalt förekommande 

arbetsförhållandena på flygplatsen. 

Alla fallstudier börjar med samma kännetecken: en önskan att erhålla en nära 

eller djupare förståelse av en enstaka eller ett begränsat antal av ”fall”, 

placerade i den verkliga världens kontext. Detta nära mål syftar till att 

åstadkomma en ovärderlig och djupare förståelse – en insiktsfull värdering 

av fall-et/en, förhoppningsvis skall detta leda till ny kunskap om hur den 

verkliga världen beter sig och dess innebörd (52). Ett djupare fokus på fall-

et/en, såväl som önskan att täcka breda kontextuella och andra komplexa 

förhållanden. Det leder till ett stort antal av teman att bevaka oavsett vilken 

typ av fallstudie. I denna betydelse så går fallstudier bortom studier som 

tittar på enskilda variabler.  

3.2 Metodval 

   Observationer:  Genomfördes med s.k. fullt deltagande, vilket i detta 

sammanhang betyder att forskaren går in i samma yrkesroll som de som 

arbetar där studien genomförs. Det skedde under delar av två arbetsdagar. 

Det ena arbetspasset genomfördes under nattpasset då hantering av 

godstrafiken skedde, det andra genomfördes under dagen genom att ta hand 
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om charterresenärers bagage. Syftet med att vara med på ett nattpass var att 

få en s.k. situationsmaximering, att utsättas för så många situationer som 

möjligt som skulle kunna påverka stressnivån och i situationer som kunde 

påverka det omedelbara säkerhetsbeteende. De egna erfarenheterna gav 

underlag till ytterligare frågor och en djupare förståelse för de situationer 

som kunde uppstå, ett lärande genom att delta i den miljö som är föremålet 

för studien (53). 

Intervjuer: Valet både individuella- och fokusgruppsintervjuer berodde på 

strävan att öka bredden på informationsunderlaget. Frågorna var relativt få 

till antalet. Urvalet av frågor som bestämdes innan intervjuerna var 

sparsamma men öppna för följdfrågor allt eftersom samtalet utvecklade sig. 

Beroende på vilket svar som var och en av frågorna genererade modifierades 

följdfrågorna, se bilaga1,3,4. Intervjuerna bandades med Olympic digital 

diktafon, de inspelade filerna transkriberades. Därefter jämfördes det mot 

det inspelat material för att säkerställa att allt väsentligt kommit med i det 

slutgiltiga dokumentet. Dessa dokument blev den data som sedan 

bearbetades med innehållsanalyser. Var och en för varje intervju samt en 

gemensam för de individuella intervjuerna. Fokusintervjuerna följde samma 

mönster.  

Det inspelade materialet transkriberades. Därefter påbörjades 

innehållsanalysen. 

   Weber (54) beskriver denna innehållsanalys (content analysis) som en 

kategorisering av textmaterial. Syfte är att reducera materialet till relevant 

data. Kategoriseringen sker genom kodning, ett urval av bärande teman, 

återkommande i den text som bearbetas. Kodningen kan ske manuellt med 

papper, penna och ett öppet sinne. Det kan också ske datorbaserat som ger 

flera olika förslag genom sortering efter olika fördefinierade ordlistor, det 

ger flera beskrivningar av samma textmaterial. Det leder i sin tur till vilket 

klassifikationsschema som skall användas. Med all respekt för denna 

möjlighet föll mitt val på manuell kodning. Den manuella kodningen skedde 

dock i dator utan program men enligt samma princip som med papper och 

penna. Innehållsanalyser är tidsödande och kan kräva att forskaren går 

igenom materialet upprepade gånger för att försäkra sig om att analysarbetet 

blir grundligt utfört. 

Enkäten: Metodicums enkät Det nya arbetslivet valdes för att den på ett brett 

sätt screenar för det som eventuellt kan skapa stress i arbetslivet (55). Frågor 

tangerar det område som skall undersökas. Risker, stress och 
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säkerhetsbeteende påverkas av flera faktorer så även hur den organisatoriska 

arbetsmiljön ser ut. 

3.3 Design 

   Studiedesignen är en kvalitativ deskriptiv fallstudie. Det beskrivande är 

viktigt då ansatsen bygger på att fånga det som händer i situationer ute på 

rampen i förhållande till risker, stress, säkerhet och beteende.  

3.4 Urval 

   Urvalet av de som intervjuades gjordes med villkoret att det skulle vara två 

gruppledare eller motsvarande och två av ordinarie personal. De valdes utan 

andra villkor än att de som ville vara med fick anmäla sitt intresse. 

Information om studien som innehöll de etiska ställningstagande med 

möjlighet att vara anonym lämnades ut samt förklarades muntligt, se bilaga 

2.  

 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

   Reproducerbarheten av detta arbete bör vara tillgodosedd genom den 

redovisning som gjorts av de olika stegen i genomförandet av studien. 

Validiteten bedömdes vara tillgodosedd då valet av metoder får anses vara 

rätt utifrån frågeställningar och syfte. En invändning skulle kunna vara valet 

av enkät i denna studie då antalet deltagande var litet, vilket är riktigt att 

påpeka. Att den ändå kom med som en naturlig del berodde på dess värde i 

att vara ett väl etablerat frågeformulär som omfattar arbetsrelaterad stress. 

14 av 20 som besvarade enkäten gav ett representativt antal deltagare för att 

legitimerade användandet av enkäten som en del av resultatet.  

Reliabiliteteten hos den som genomförde ett fullt deltagande i den kontext 

som studerades skall självklart värderas. Den erfarenhet som finns samlat 

sedan tidigare som skogsarbetare och min yrkesroll ger erforderlig nivå på 

reliabiliteten. Kvaliteteten på innehållsanalysen och hur de olika stegen i 

realiteten efterföljdes går alltid att diskutera. Alla steg blev inte exakt lika 

som de exempel på genomförande som togs med i studien. Valet av 

huvudrubriker och underrubriker var en av de största utmaningarna. Att 

bestämma sig för valda huvudrubrikerna och underrubrikerna skapade 

problem och var mycket tidsödande. Efter detta kom det svåra arbetet att 

bestämma var de meningsbärande enheterna som befann sig mellan de valda 

huvudrubrikerna och underrubrikerna hade sin plats.   
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3.6 Genomförande  

   Studien genomfördes under vårvintern. Genomförandet av intervjuerna 

och de frågor som ställdes i olika sammanhang förväntades vara relevanta i 

de kontaktsituationer som jag hade, det gällde vid mitt deltagande på rampen 

såväl som vid intervjuerna. Att värna om samtalsformen vid intervjuerna 

och mitt deltagande var viktigt. De skulle inte genomföras som en 

utfrågning och förhoppningen var att det inte uppfattades så. Stödet från 

ledningen fanns och bidrog till att samtalen och mitt deltagande i 

verksamheten blev givande för undertecknad och förhoppningsvis för de 

som jag kom i kontakt med.  

3.6.1 Information och övergripande genomgång 

   Studiens syfte och praktiska genomförande beskrevs för driftschef och 

skyddsombud. Utlämnande av blanketter för medgivande för deltagande i 

studien skedde på plats. 

3.6.2 Teoretiskt prov 

   För att få delta ute på rampen och bli ”en i gänget” på ett mer konkret sätt 

måste blivande ramppersonal genomgå en nätbaserad utbildning som 

förbereder personal på de viktigaste frågorna som berör Safety & Security. 

Safety området handlade om: 

 

1. Allmänna bestämmelser 

- Flygsäkerhet, ditt ansvar 

- Flygplatsområdet vid terminalen 

- Manöverområde / färdområde 

2. Uppträdande på flygplats 

3. Riskområden 

- Riskzoner för jetflygplan, propellerflygplan och helikopter 

- Olaga intrång på rullbanan 

- LVP (Low Visibility Procedures) 

- Tankning av flygplan 

- Brandskyddsbestämmelser 

- Nödutrymning av terminal 

4. Fordonskörning på flygplats  

Security området handlade om: 

1. Skyddsobjekt 

2. Säkerhetspersonal 
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3. Behörighetsområden 

4. Bombhot och terrorism 

För att bli godkänd måste resultatet komma över 75% rätt av totalt 20 

frågor. Provet genomförde direkt efter självstudierna, en del av frågorna 

hade ett svarsalternativ, andra hade en eller flera alternativ. Jag svarade inte 

helt fel men missade på tre frågor med flersvaralternativ och landade på 

93% vilket räckte med marginal. Med ledning av dessa frågor framgick det 

på ett tydligt sätt att det är viktigt med säkerhet. 

3.6.3 Nattpass på rampen  

   Mitt deltagande på rampen kom inte igång i början av studien utan det 

genomfördes när det mesta av vintern var över och det gav därför inte den 

önskvärda situationsmaximeringen. Jag deltog i det arbetslag som enligt 

arbetstidsschemat var på plats under det överenskomna nattpasset. Fick vara 

med vid genomgången samma kväll som de inbokade godsflygplanen skulle 

anlända och tog del av viktig information tillsammans med övrig personal. 

Jag var aktivt deltagande under handledning av personal ända tills det sista 

planet och alla arbetsuppgifter ute på rampen var klara. För personalen 

återstod en del arbetsuppgifter men det var inga som jag behövde vara med 

på och som hade koppling till syfte och frågeställningar.   

3.6.4 Dagspass på rampen    

   Fick vara med i det arbetslag som enligt arbetstidsschemat var på plats den 

överenskomna dagen. Vi Började med lastning av väskor vid de vagnar som 

transporterade ut charterresenärernas väskor, barnvagnar, golfbagar och 

annat bagage som skulle med ut till flygplanet. Deltog inte vid 

mattransporten och annat som hör till den service som 

flygplansbesättningen behöver. Jag var inte med och utförde de praktiska 

arbetsmomenten vid takningen av flygplanen men jag fick vara med och ta 

del av hur det gick till. För att tanka flygplanen måste man ha genomgått en 

utbildning och blivit godkänd.  

3.6.5 Genomförandet av intervjuerna 

   Genomförande av intervjuerna skedde i ett anvisat rum på flygplatsen med 

början hos skyddsombudet. Därefter bearbetning av intervjun inför de 

återstående individuella intervjuerna som också skedde i ett anvisat rum på 

flygplatsen.   
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I samband med intervjuerna delades blanketter för medgivande av 

deltagande ut.  Inför genomförandet av de individuella intervjuer 

utformades frågorna som halvstrukturerade och begränsades till antal i 

förhållande till de orienterade frågorna som först ställdes till Skyddsombudet 

(SO). Valet av frågor baserades på den erfarenhet som erhölls i samband 

med intervjun av SO och mitt deltagande på natt- och dagspass som 

ramppersonal.  

De individuella intervjuerna var förberedande för de två följande 

fokusgruppsintervjuerna. De individuella intervjuernas material skapade 

underlag till de kommande fokusgruppsintervjuerna som genomgick samma 

process men med delvis andra bärande ord och teman. Detta beroende på 

den strävan som inledningsvis fanns med, att bredda 

informationsunderlaget. De frågor som valdes var inte direkt formulerade 

för att fånga risker eller stress vilket kan te sig något märklig då det var 

centralt i min studie. Med den begränsade tid som fanns till buds så fick 

dessa frågor stå tillbaka till förmån för att bredda empirin. En försäkran om 

att inte missa något viktigt. Säkerhet och stress avhandlades vid samtliga 

intervjuer med SO såväl som vid de individuella intervjuerna och i viss mån 

vid fokusgruppsintervjuerna. Det framgick även vid mitt deltagande ute på 

rampen att risker och stress fanns med i ramppersonalens vardag. Därefter 

kunde processen i bearbetandet av materialet gå vidare, illustreras med  

figur 4. 

 

Figur 4. Den hermeneutiska spiralen. Modifierad av referens (56) s.11.  
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3.6.6 Genomförande av enkätundersökningen  

   Enkäten lämnades ut till samtlig ramppersonal, totalt 20 stycken. Det var 

samtlig personal som arbetade på rampen. Inklusive gruppledarna / 

driftsledarna 

Enkäterna delades ut i samband med att ett skifte gick av och ett nytt skulle 

gå på. Tanken var att det skulle minimera antalet besök på flygplatsen och 

för att underlätta medverkan från all ramppersonal. Vid första tillfället fyllde 

sex av personalen i dessa varav en var tjej som började i somras. 

De ifyllda enkäterna samlats in och skickades tillbaka till Metodicum för 

bearbetning. Till andra tillfället erbjöd sig en av arbetsledarna / planerarna 

att försöka få de resterande enkäterna ifyllda. Efter 3 veckor och i samban 

med intervjuerna samlades några ytterligare enkäter in. Det visade sig att alla 

utlämnade enkäter inte hade kommit in.  Efter flera påminnelser, i samband 

med intervjuernas genomförande, samtal och mejl till arbetsledare / 

planerare, driftsledare och skyddsombud inkommer det några till, 14 av 20 

skickades för sammanställning. Det sammanställda materialet skickades 

tillbaka och presenterades i en resultatrapport som illustreras i tabell 1. 

Utifrån jämförelse av materialet i SLOSH (The Swedish Longitudinal 

Occupational Survey of Health) (57) så blir resultaten gröna, röda eller 

gulmarkerade beroende på om det är statistiskt säkerställt (signifikant) bättre 

(gröna) eller sämre (röda) än referensvärdena. Gul färg betyder att resultatet 

inte avviker från referensvärdet. För utförligare information hänvisas till 

Metodicums hemsida, www.metodicum.se/medarbetar-undersokningar/ 

 

 

DIN HÄLSA Grupp 1 

Fysiska symtom 
 

Huvudvärk 
 

Magproblem 
 

Stress 
 

Kognitiva problem 
 

http://www.metodicum.se/medarbetar-undersokningar/
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Depression* 
 

Arbetsförmåga 
 

Självskattad hälsa 
 

Tabell 1: Exempel på resultatrapport (Hälsoutfallet) 

 

3.6.7 Innehållsanalys (Content Analysis) av samtliga 

transkriberade intervjuer 

   Vid genomförandet av innehållsanalysen var målet att göra det så noggrant 

som möjligt. Materialet lästes noga igenom, bärande ord och teman valdes ut 

i varje transkriberad intervju var för sig. När det var klara jämfördes de olika 

intervjuernas transkriberade teman och bärande ord med målsättning att 

hitta gemensamma meningsbärande enheter. 

I ett försök att underlätta för läsaren beskrivs processen mer schematiskt än 

vad den egentligen var. I praktiken är avgränsningen inte lika tydligt, det går 

mer eller mindre in i varandra.  

Manuell kodning av intervjuerna steg 1 

Det transkriberade intervjuerna lästes igenom på papper med penna var för 

sig och de meningsbärande meningarna eller enheterna ströks under. 

Materialet lästes igenom två gånger vardera för eventuella justeringar av de 

meningsbärande enheterna. Samtidigt noterades i marginalerna 

underkategorier eller synonymer till de meningsbärande enheterna. 

Manuell kodning av intervjuerna steg 2 

Materialet lästes igenom en gång till och det meningsbärande materialet samt 

de underkategorier som noterats i marginalen. I samband med detta fördes 

materialet in i Word dokument för var och en av intervjuerna. Syftet med 

detta var att underlätta den fortsatta bearbetningen som att t ex lägga till och 

eventuellt ändra formuleringen på underkategorierna.  

Manuell kodning av intervjuerna steg 3 

Worddokumenten fördes över till var sitt Excel dokument för vidare 

bearbetning och kategorisering. Kategorisering av materialet under 

meningsbärande huvudrubriker påbörjades. Underrubrikerna markerades 

med kursiv stil för att hållas isär från de meningsbärande enheterna. Därefter 
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gicks varje Excel dokument igenom igen och kategoriseras i huvudrubriker 

och underrubriker och de meningsbärande enheterna för var och en av det 

intervjuade materialet. Samtliga intervjuer samlades i ett Excel dokument, 

allt material som hörde till var och en av dessa intervjuades material 

färgmarkerades.  

Manuell kodning av intervjuerna steg 4 

Det samlade materialet lästes igenom igen för att extrahera huvudteman och 

underteman från alla de olika individuella intervjuerna. Därefter analyserades 

möjligheten till sammanslagning av kategorier och underkategorier i ett nytt 

Excel dokument där meningsbärande enheterna sorteras in under 

huvudteman för var och en av intervjuerna.  

Frågornas anpassning i förhållande till ökad kunskap 

   Frågorna ändrade karaktär allt eftersom svarens innehåll och 

kunskapsområdet utvecklades. Det fick som konsekvens att frågorna skilde 

sig mellan varje intervju. Återigen kan denna process bäst beskrivas som den 

hermeneutiska spiralen. Skillnaden mellan frågorna fanns med i medvetandet 

under den fortsatta analysen. 
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3.7 Metodkritik 

   Valda metoder har sina styrkor och svagheter. För att kompensera för var 

och ens metod och uppnå data som överlappade varandra valdes dessa tre 

metoder. Den största generella kritiken bör riktas mot den som använde sig  

av valda metoder för inhämtning och bearbetning av data. För en mer 

detaljerad kritik hänvisas till analys och diskussionsdelen.  

 

4 Resultat   

Resultatdelen handlar om empirin. Bestående av fyra delar, mitt deltagande på 

rampen, individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuerna och enkäten. 

Resultatet från innehållsanalysen, erfarenheterna från deltagandet ute på 

rampen och enkäten sammanfattas kort efter varje delredovisning. En 

berättande stil har medvetet valts vid beskrivningen av mitt deltagande på 

rampen, för att skapa en prägel av personlig upplevelse. 

4.1 Deltagandet på Rampen  

Nattpasset 

   Under mitt nattpass var väderleksförhållandena goda. Med goda menas att 

det inte var någon blåst och snö. Veckan innan hade det kommit mycket snö 

och blåst men jag hade turen att vädret bara var klart och kallt, under 

fryspunkten. De arbetsuppgifter som genomfördes under natten var 

mångahanda, transportplanen består av ombyggda passagerarplan i många 

fall, några av dessa har anpassats för containrar en del har lösvikts lastning 

med avdelade utrymmen. För att komma in i planet via transportluckan väljs 

”highloadern” för containerplan. Mitt mål med nattpasset var att få vara 

med och lasta och lossa gods, att utföra själva hantverket. 

   På kvällen den 8 mars var det dags. Full av förväntan och det skall 

erkännas lite nervöst. Vädret såg hyfsat ut, uppklarnande och vindstilla. Det 

började frysa till på vägar och trottoarer. Klockan 20.40 gick jag till fots från 

vistelseplatsen längs med trottoaren till bilen för färd till flygplatsen. Vi hade 

kommit överens om att jag skulle ”stämpla in” 21.00 för att hämta ut kläder 

och träffa driftschefen som också skulle vara med för att praktisera. Jag hade 

med mig underställ då jag var osäker på hur mycket kläder som var lämpligt 

att ha på sig. Jag visste ju inte hur mycket jag skulle få vara med i planen och 

hantera gods. Vi började med att gå ner i förrådet och hämta ut kläder. 

Skyddsombudet (SO) tog hand om detta. Han passade på att fråga mig hur 
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jag kände inför det hela. Jag medgav att det kändes lite nervöst, vi 

småpratade lite på väg ner. SO menade att det inte skulle vara några 

problem, jag som varit skogsarbetare. Det var många år sedan men jag antar 

att han menade att någon erfarenhet eller grundfysik skulle kunna vara till 

hjälp. Kändes bra med positiva tankar. Jag valde ut arbetskläder och det 

visade sig sitta perfekt. Det blev en kompromiss, lite mindre kläder än vad 

jag hade tänkt ha på mig från första början. Jackan var vindtät och hade 

varningsfärg samt reflexer väl synligt. Jag fick frågan om jag hade bra skor. 

Det var tvunget att vara skyddsskor. Jag hade egna skor, halksäkra och väl 

testade på blött underlag i samband med hemmaprojekt. Fick ett par byxor 

och efter en stunds letande kom knäskydden fram. Än så länge hade jag inte 

hört några andra planer än att jag skulle få vare med och lasta och lossa. Jag 

undrar hur det skulle kännas i ryggen dagarna efter. SO sa att jag inte skulle 

bli förvånad över en del besvär i ryggen.  

   Vi började med en stärkande kopp kaffe följt av en genomgång av vissa 

rutiner. Jag fick klart för mig att jag skulle följa med tätt inpå SO, åtminstone 

till en början. Ett gäng gubbar var samlade i ett rum på Airside, ett litet 

kontor som gubbarna verkade samlas i både före och efter ett arbetspass. 

Det var ett blandat gäng. Arbetsledaren för kvällen är med i rummet och har 

en del att checka av i datorsystemet innan arbetspassets egentliga början ute 

på rampen. De olika rollerna och funktionerna var fördelade enligt schema. 

Det fanns de som hade varit igång och arbetat under många timmar. Det 

fanns planerade scheman på upp till 14 timmar under ett normalt nattpass. 

Vissa dagar som i måndags föll det en hel del snö, då blev det passet hela 16 

timmar långt. I slutet av ett par nätter i rad är man ”rätt mör”, som gubbarna 

uttryckte det.  

   Det fanns en nybörjare i gänget. Tur för mig för då kanske man inte skulle 

vara ensam om att känna sig lite bortkommen. Han hade bara varit anställd 

ett par veckor. När vi pratade om belastningar uttryckte han spontant att det 

är otroligt vad mycket det är som är tungt. Att det sker mycket manuella och 

tunga lyfta. Det framgick att det handlade om det flygplan där godset inte är 

packat i containrar. Dagen innan hade gubbarna baxat och hävt på ett gods 

som vägde en bra bit över 300kg fördelat på två. Utrymmet som detta 

hanterades på var max 1,60 m högt och där en hel del av arbetet utfördes på 

knä. Det flygplan som det handlade om var det plan som rätt och slätt 

kallades för SAAB:en. Det var inte utan att jag kunde se ett litet leende i 

mungipan när de nämnde SAAB:en. Jag undrade var det var som var så 

muntert? Det skulle visa sig under natten, jag skulle bli varse. 



 Resultat  

40 

 

   Jag följde med in i godsterminalen, på vägen in där fick jag se hur man på 

olika sätt förberedde sig. Motorer och maskiner startades upp och 

placerades ut. Personalen såg till att det fanns fordon och annan utrustning 

för de ankommande flygplanen. Det stod ett plan uppställt på rampen. 

Diskussioner fördes med piloten om hur och när avisningen av vingarna 

skulle ske. Jag följer med avisningsbilen som är försedd med en liftkorg där 

sprutmunstycket var monterad. Gubbarna som hanterar den 60 gradiga 

glykolen måste genomgå en utbildning innan de fick manövrera korgen och 

hantera sprutmunstycket. Utbildningar måste genomföras för var och en av 

de olika arbetsuppgifterna som att t.ex. köra de olika fordonen. Allt sker 

stegvis och under överinseende av personal. Som nyanställd får man mest 

åka med och observera. De släpps gradvis in och tidigare i vissa uppgifter 

beroende på vilka uppgifter det gäller. I de arbetsuppgifter som riskerar att 

skada planet är det extra noggrant. Det kräver flera steg innan de som skolas 

in får utföra alla arbetsuppgifter.  

Det gick åt en bit över 365 liter vid dagens avisning. Det som sprutades på 

såg tjockt och halt ut. På frågan om det är så att det är halt är svaret ja, 

beroende på vad det hamnar. Det framkom inte vid detta tillfälle om det 

fanns en rutin för att få bort glykolen om man råkar få det på skorna.  

   Jag fick vara med när ett fraktplan landar, ställde mig intill el-aggregatet 

som kopplades till flygplanet när det hade landat. När jag och en av 

”gubbarna” gick ut på rampen halkade han och höll på att ramla. Precis där 

han gått fanns det en isfläck. Det slutade inte här, det fortsatte vid ytterligare 

något tillfälle, själv lyckades jag klara mig. Den nya killen instruerades av en 

av gubbarna om hur det går till att sätta ut konerna runt flygplanet efter att 

det hade parkerat på rampen. Viken utrustning han skulle ha. Hur vagnen 

med konerna fungerar, var han skulle ställa ut dem. De repeterade 

säkerhetsrutinerna som finns. Jag hörde inte så mycket av vad som sades 

men genom den utbildning som jag själv genomgått tidigare förstod jag vad 

instruktionerna innebar. Jag såg planet taxa in till uppställningsplatsen på 

rampen, var och en hade sina roller. Den nye killen stod intill sin instruktör. 

När planet stod på sin plats och signalansvarig hade tecknat med sina 

lysstavar att det var klart och motorerna stängdes av gavs klartecken till 

konansvarig att ställa ut dessa enligt rutinen. Jag slogs av att det såg lugnt 

och vanemässigt, samspelet mellan den nye och hans instruktör, det såg 

närmast faderligt ut.  

   Jag fick lift tillbaka med en av bilarna, jag och SO gick för att hämta ut 

highloadern ur ett garage. Jag fungerade först som en läraktig elev, såg för 
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att lära. När SO hade kört ut maskinen var det dags för mig att sköta 

sänkningen av garageporten. När jag tryckte på nedknappen stannade 

highloadern plötsligt till men hade fortfarande kvar en liten del inne i 

garaget. Jag hade några sekunder på mig att signalera innan porten hade 

kraschat i highloadern. Att ropa var ingen idé, det bullrade alldeles för 

mycket. Jag lyfte spontant upp handflatan och vevade med armen. 

Chauffören hade haft ögonen på mig och fattade galoppen. Han körde fram 

den en liten bit till så att jag kunde göra den klassiska tummen upp, jag 

pustade ut. Vilken tur, det kunde gått riktigt illa. Inga personliga skador men 

materiella hade det kunna bli. Vem vill klanta till det innan man ens har fått 

prova på det som jag kom hit för? Vid närmare eftertanke undrade jag om 

jag hade kunnat trycka på någon annan knapp, jag kom ihåg att det var tre 

knappar, den som höjde, den som sänkte garageporten och en i mitten. 

Möjligen fungerade den i mitten som stopp, behövde aldrig testa, det löste 

sig som sagt.  

   Äntligen på väg till planet. Då jag började närma mig såg jag ett litet 

rullförsett stativ fällas ner när luckan öppnades, den satt fäst i planets golv i 

kanten på lastningsluckan. Så vitt jag förstod så skulle den hjälpa till att fylla 

ut avståndet mellan highloadern och planet. Det visade sig att den inte alltid 

var stabil, vid ett tillfälle under kvällen varnades jag av SO för att kliva på 

den. Jag glömde bort mig vid något tillfälle och märkte att de inte var så 

stabila. Kändes som jag var på väg igenom med foten. Jag undrade vilken 

skada det kunde ha blivit om detta hade hänt?  

   Jag fick vara med och lasta ur containrar ur flygplanskroppen. När dessa 

skulle lossas var det en hel del problem med fästena på de spännband som 

höll containrarna på plats. Det fanns grövre nät som verkade vara av samma 

material som i studsmattor, någon slags stark nylonväv. De indelade 

lastutrymme i sektioner.  

Jag tittade på ett lastschema med loadmastern som instruerade och 

förklarade hur det fungerade. Planet måste lastas på ett visst sätt, balansen i 

planet får inte rubbas allt för mycket, det krävs relativt lite för att påverka 

planets lyft och flygegenskaper. Var och som läser detta kan förstå vad det 

betyder. Risken för flygplansolycka om var och en inte tog sin yrkesroll på 

allvar.   

Jag gick in i planet för att lossa ett spännband på den första containern som 

skulle dras fram till lastningsluckan och vidare ut på highloadern. Jag 

stannade till, kom av mig då jag konstaterade att jag aldrig har sett en sådan 

koppling. Jag märkte snart att god fingerstyrka och fingerfärdighet krävdes 
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vid hanteringen av de band som satt fästade runt om inne i 

flygplanskroppen. Det fanns alltid någon av personalen som kunde hjälpa till 

med nödvändig information och beroende på bullernivån genom att visa 

och ibland ge muntliga instruktioner.  

Någon enstaka container i planet var så tung att vi fick hänga oss bakåt med 

all vår vikt och samtidigt trycka ifrån med benen. Det var en ramppersonal 

och jag, vi fick ta spjärn så mycket som möjligt för att kunna dra containern. 

När vi väl fått rulle på ekipaget så gick det bra för golvet bestod av stålkulor 

som bildade ett rullager mellan golvet och containern. Det gjorde att det 

gick ganska lätt att flytta den tunga containern. Det mest påfrestande var vid 

start och stopp. Ett visst obehag infann sig hos mig när vi började närma oss 

en container som bildade avgränsning på den andra sidan om lastöppningen. 

Jag märkte inget uttryck för oro hos de andra som var i närheten. Jag hann 

tänka att det kunde finnas en risk att vi skulle klämmas mellan containrarna, 

jag andades ut. Det gick att få stopp på den, men en chansning var det, det 

hade kunnat gå riktigt illa. Jag blev irriterad på mig själv efteråt, varför gick 

jag med på detta, varför signalerade jag inte till de andra? Var det för att jag 

var nybörjare i sammanhanget och jag anpassade mig och följde med av bara 

farten? Nej det var det nog inte, det var så enkelt att jobbet måste göras och 

situationen i sig medgav inga djupare reflektioner över riskerna.  

   Under den tid som jag var inne i planen och utanför på highloadern hände 

det att jag snubblade på band, kopplingar, upphöjningar och kanter i 

flygplanens lastutrymmen. En viss inlärning i situationen inföll allt eftersom 

men helt problemfritt blev det aldrig under vistelsen inne i flygplanen. 

Fästpunkterna såg olika ut i golvet i de olika flygplanen, det fanns 

clipsliknande anordning för att spänna fast containrarna i planen. I nästa 

plan såg det annorlunda ut och detta medförde att det hela tiden kom nya 

utmaningar, det var stressande. Det hjälpte till att jag inte upplevde att 

någon av gubbarna verkade otåliga. Det verkade inte som jag sinkade dem i 

deras arbete då det tog lite längre tid för mig.  

   Efter någon timme var det så dags för lastning av flygplanen. Det första 

plan jag var med om att lasta skedde inte utan problem. Containrarna hade 

på något sätt fastnat eller om det var något som var i vägen. Vi kom inte 

ända in med containern, gick inte att spänna clipsen, de spärrades inte. 

Containern drogs ut igen och ett par gubbar gick in för att se efter om det 

var något som var i vägen. Då de inte fann något synbart fel blev åtgärden 

att containern drogs ut igen och vändes ute på highloadern, det var ganska 

trångt ute på plattformen. På highloaderns plattform finns det rullande hjul 
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som skall mata ut och in containrarna Jag blev påmind om att se upp för 

dessa, foten kan dras in och klämmas då matningshjulen höjs upp ur golvet 

samtidigt som de snurrar. En potentiell risk för stora skador. In igen i planet 

och denna gång gick det bra att få in containern. Verkar som själva 

bottenplattan på containern hade blivit skev. Inte helt ovanligt upplystes det 

från en av gubbarna när vi efteråt satt och pratade i väntan på nya uppdrag.   

   Det fanns tillfällen då man inte behövde hörselskydd vilket gjorde att det 

gick bra att kommunicera via rösten, påkalla uppmärksamhet eller ställa 

praktiska frågor i det fortlöpande arbetet. Det var en fördel då jag märkte att 

man inte alltid kan vara observant på sin medarbetare. Inte sällan befann sig 

den som lossade godset inne i planet vänd mot den som matade ut godset 

från den bakre lastningsluckan. Vid sådana tillfällen underlättar den verbala 

kommunikationen helt klart.  

Det kunde man göra vid lastning och lossning av SAAB 340 planet. För att 

ta sig in i SAAB:en tar man sig själv in och ur planet med hjälp av rullbandet 

via lastningsluckan. Där fanns inga containrar, planet stuvades paket för 

paket.  

   Det finns en rad med tätt sittande aluminiumrullar i golvet med ca 35 cm 

bredd. Meningen är att godset skall kunna transporteras på rullbanan och ut 

till lastluckan. Gods som är paketerat på ett mer symmetriskt sätt går i 

allmänhet lättare att rulla, det värsta är de som står på lastpallar, lastpallarna 

vill gärna haka i och fastna, går inte att utnyttja rullbanan, är alldeles för smal 

i förhållande till lastpallarna.  

Jag föll ganska snart in i att kasta en del paket inne i planet bort mot gubben 

som stod vid bakre lastningsluckan. Detta var inte utan en viss risk, här 

hängde det återigen på en god kommunikation. Vi växlade mellan att stå på 

knä vid den bakre lastningsluckan och vara den som gick in och matade 

fram gods till den som matade ut godset på rullbandet. Vissa gods fick jag 

följa med ut och hålla på väg ner på bandet.  Måste göras för att det inte 

skall välta, det gods jag följde med ner var för stort så det fick ställas på kant. 

Paketet gick sönder lite i ena kanten, jag kunde se att det bestod av metall. 

Tungt var det också, vägde uppskattningsvis en bit över 100 kg. Lite 

obehagligt, att stå på ett rullband med ett tungt paket på högkant med mer 

än 2 m ner till asfalten.  

Vid flera tillfällen halkade jag på rullarna i flygplanet framförallt när jag 

baxade de tunga och otympliga paketen och lastpallarna. Jag gjorde om 

samma misstag flera gånger. Efter ett tag gick det lite bättre, glömde mig 

ibland och särskilt när det var fler saker som hände samtidigt. En låda 
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fastnade, det enda jag tänkte på var att se till och få loss det som fastnat. När 

jag hamnade i dessa eller liknande situationer kunde jag konstatera att 

fötterna placerade sig utan hänsyn till rullarna. Jag tror definitivt att det var 

de halksäkra och stabila arbetsskorna som hjälpte till så att jag slapp att falla 

i lastrummet, ramla ner från lastlucka eller för den delen highloadern.  

   Vid ett senare tillfälle när jag var på väg in i ett annat plan med containrar 

blev äntrandet av highloadern problematiskt. Föraren signalerade till mig att 

jag skulle komma upp. Jag tog den väg upp som jag trodde var rätt. Det 

visade sig att jag tolkade signalen från föraren av highloadern fel. Den sida 

som jag valde saknade stege och det noterade jag men det gick relativt bra 

att hitta fäste för fötterna och få grepp med händerna. Meningen var att jag 

skulle gå runt och gå upp på ”rätt sida”. Det blev inte som det var tänkt. 

Föraren undrade hur jag kom upp, han hade haft fokus på annat. 

Kommentaren av mitt tilltag blev, ”här har vi en som hittar nya vägar”.  

   Efter detta var det dags igen för att ta sig an ett containerplan. I detta plan 

var vi några stycken som drog ut och lastade in några containrar i flygplanet. 

När vi skulle lasta en av containrarna ingick det att de spännband som 

hängde i taket skulle kortas av och spännas i golvet innan nästa container 

skulle dras på plats. När jag skulle spänna fast bandet hann jag upptäcka att 

det var något konstigt med spännbandet. Det första intrycket var att det 

hade fastnat lite på framkanten av containern och att det skulle hjälpa om 

man drog lite. Jag drog en del, inget hände. Jag tittade närmre på bandet och 

det såg ut som det var helt utdraget med bara några cm till godo. Jag märkte 

i ögonvrån att de andra väntade på att jag skulle bli färdig. Jag hann inte 

tänka mer innan det kom en ordinarie personal som stegade fram och tog 

tag i bandet och slet och drog så att det plötsligt lossnade och han föll 

handlöst bakåt. Det gick så fort att jag inte hann meddela vad jag hade 

upptäckt angående bandets längd. Det var tur att det stod ett par gubbar 

som kunde grabba tag i honom och fånga upp honom i fallet. Han såg lite 

skärrad ut när han reste sig upp. I den stunden tror jag vi alla insåg hur illa 

det kunde ha gått.  Det slog mig att jag skulle kunna hända flera saker under 

det nattpass som jag var med på. Det skulle kunna bli av betydligt 

allvarligare art än vad som faktiskt hände. Det skall tilläggas att jag bara kan 

tala för det som hände i närheten av mig. Vilka tillbud och mindre olyckor 

som verkligen hände den natten vet jag inte. Hade det hänt en större olycka, 

att någon verkligen hade gjort sig illa hade jag troligen märkt det. Hur 

rutinerna såg ut i praktiken när det gäller olyckstillbud eller incidenter det var 
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något som jag i någon omfattning ville ta reda på. Tröttheten började sätta 

in och det var tur att det hela tiden fanns att göra. 

   På väg tillbaka till huvudbyggnaden fick jag lift med insatsledaren. Han 

berättade lite om alla de olika funktioner som han har. Jag frågar om det 

fanns rutiner på att gubbarna skall ha ett öga på varandra när de är ute på 

rampen, att de säger till varandra om de gör något galet? Han berättade om 

när han är arbetsledare för sitt arbetslag. Han brukar checka av de som skall 

påbörja sitt nattpass. Om det är någon som verkar extra trött, inte mår så 

bra. Alla kan vi ha en sämre dag då vi kan göra jobbet men inte presterar på 

topp. Det finns en del som fungerar bättre på vissa platser, det tar han med i 

beräkningen när han lägger upp jobbet för natten. Var och en vet vad som 

gäller i de olika funktionerna ute på rampen. Direkt efter passet kändes det i 

ryggen, ingen smärta men en trötthet. Tröttheten bestod mest av den sena 

timmen, jag oroade mig mest över hur det skulle gå att köra de fem milen 

som jag hade innan jag kunde sova.  

   Dagen efter nattpasset kände jag mig rejält trött, i hela kroppen, mest i 

ryggen. Jag kunde tydligt känna vilka muskler som hade belastats mest. Att 

jag var trött i hela kroppen berodde nog mest på nattpasset som sådant, jag 

är ingen nattmänniska. Under nattpasset framkom det att jag skulle ha nytta 

av att vara med på dagpasset också och jag drog samma slutsats. Även om 

det sannolikt inte skulle innebära en situationsmaximering. Det kunde vara 

ett bra tillfälle att få reda på en del som jag kunde ha med mig till de 

kommande intervjuerna. Att dra nytta av det som händer i det spontana 

mötet och i de situationer som uppstår. Vad jag fick berättat för mig eller 

vad jag kunde snappa upp i olika situationer kunde jag ha nytta av i det 

fortsatta arbetet med insamlandet av empiri. 

 

Dagspasset 

   Genomförde det som tidigare tillsammans med aktuellt arbetslag som var 

på plats enligt sitt ordinarie schema. Jag fick en utsedd handledare som 

visade och gick igenom ett urval av de arbetsuppgifter som jag deltog i och 

som var kopplat till charterverksamheten ute på rampen och intill 

bagagebandet. Charterhanteringen innebar att jag var med och hjälpte till 

med lastning från bagagebandet till vagnar och från flygplanet via 

”bandlastare” till bagagevagnar och vice versa.  

Vid flygplanet var jag främst med inne i planet tillsammans med en personal. 

Vagnarna kördes ut till planet och beroende typ av flygplan lossades väskor 

från det bakre respektive främre lastutrymmet. Dessa arbetssysslor utfördes 
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mellan 14 och 17. Vädret var perfekt, uppehållande väder ingen vind men 

lite sol, ca 4–5 grader varmt. 

   Började mitt arbetspass med att hänga med en av gubbarna som hade fått i 

uppdrag att ta hand om mig i början av arbetspasset. Vi gick igenom 

säkerhetskontrollen, därefter gick vi igenom lastningsrutinen. Väskorna från 

bagagebandet skulle lastas på transportvagnar som sedan drogs ut med elbil   

till flygplanen som väntade ute på rampen. Sedan bytte jag gubbe och fick 

vara med en av de som varit med längst ute på rampen. Trivdes med jobbet 

även om han kände att han blivit äldre, som han uttryckte det. 35 väskor på 

varje vagn. Var med och lastade väskor på vagnarna. Provade liften men 

växlade mellan att häva väskorna, gick snabbare manuellt, inte helt bra med 

liften då man höll armen rakt uppåt i det övre läget vid manövrerandet. Den 

totala risken för ogynnsam belastning för axeln i detta höga läge med armen 

kändes som relativt liten. Var och en hade sitt lastingsområde och då man 

rör sig runt vagnen korsas inte personalens arbetsytor med varandra. 

Stressen kan givetvis bli mer påtaglig beroende på hur många som är med. 

Det brukar fungera med betydligt färre personal än vad som var med idag, vi 

var fyra. Detta innebar att jag var med och lastade lite mer än en vagn.  

   På väg ut till rampen fick följa med i de små vagntransportbilarna. Gick 

sedan upp på bandlastaren för att assistera tömningen av resväskor i det 

bakre lastutrymmet på flygplanet som stod uppställd på rampen. Jag befann 

mig mellan gubben nere vid vagnarna i början på rullbandet och en av 

gubbarna som var längst inne i planet. Jag satt längst upp vid bandlastaren i 

öppningen av den öppnade lastluckan. Det blev en hel del bagage att häva.  

Jag råkade sätta handen på bandlastarens slutände där bandet löper runt och 

går tillbaka. Så länge som bagaget gick i riktning från planet som vid lossning 

var det inga problem. Råkade göra samma sak igen när planet skulle lastas. 

Bandet gick då åt andra hållet. Kände att handen var på väg att dras ner 

mellan flygplansöppningen och bandet men lyckades få bort handen i tid, 

det var läskigt. Som jag uppfattad det fanns det en potentiell risk att klämma 

handen.  

   I samband med att ett plan lastades upptäckte jag att det var skillnad på 

bandlastarens placering av avstängningsknappen. Den var inte lika smidigt 

placerad som på den andra bandlastaren. Den var på denna bandlastare 

placerad en bit från toppen. Jag blev tvungen att klättra ut på bandlastaren 

medans bandet var igång för att nå avstängningsknappen. För att klara detta 

utan att råka ut för något missöde gällde det att sätta fötterna rätt.  
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Det sista av bagaget måste en av gubbarna lasta själv, det fanns inte plats för 

två när de sista resväskorna skulle lastas inne i lastutrymmet. 

Det generella tempot ute på rampen var lägre på dagpasset än vid nattpasst. 

Kan tänka mig att det kan vara betydligt stressigare när det ”kör ihop sig” 

vilket det kan göra både på natten och på dagen. 

   Jag kom fram till att det fanns olika personligheter i arbetsgruppen som jag 

var med i. En i gruppen var lite mer pedant ffa. när det gällde de olika 

uppgifterna som skulle göras. Han sa att han brukade bli frustrerad och 

stressad över att inte alla gör sitt jobb. Som ett exempel nämnde han att det 

kan vara frustrerande när radion är på och någon ropar att de skall komma 

och öppna eller något annat som de borde kunna klara av själva. Han och de 

andra har ju fullt upp som det är med att tömma planen. Det viktigaste 

måste ju vara att få ner planen, lasta och lossa, ladda och tanka resonerade 

han. Det andra kommer ju som en följd av att detta fungerar, inga plan som 

landar ingen verksamhet.  

En annan i gruppen uttryckte att det blev stressigt när vissa projicerar sin 

stress på andra, finns vissa som har det i sin personlighet. Alltså är det 

viktigt vem det är som man jobbar med. Det är lättare att jobba med vissa 

än med andra när det gäller denna aspekt. En av gubbarna meddelade på 

slutet av arbetspasset att det var ett osedvanligt lugnt pass. Han meddelade 

också att det tidigare varit en kultur av att man satt och hängde i 

personalutrymmena i väntan på planen. När det var dags rusade personalen 

ut och körde på i högt tempo i sina olika arbetsuppgifter för att kunna gå in 

och sätta sig igen så snabbt som möjligt. Detta beteende har dock minskat 

betydligt med åren, ansåg han.  

   På väg in till terminalen fick jag berättat för mig om ett plan som fick 

punktering ute på rampen. Det blev till att ta med sig några gubbar ut på 

start/landningsbanan och putta tillbaka planet, det var jobbigt berättade de. 

Det krävs en god kondition för sådan händelse. I nästa minut föreslog det 

att det kunde vara bra med en tävling mot varandra genom att dra 

flygplanstrappan, en munter stämning spred sig i min närhet. Den trappa 

som man avsåg var en sådan som dras av en liten dragbil men måste 

manuellt dras de sista metrarna till och från flygplanet. Tävlingen skulle gå ut 

på att putta trappan hela landningsbanan och se vem som kom först, det 

föreslogs att det skulle kunna vara en bra test för att mäta den fysiska 

formen. Jag var själv med och flyttade på trappan, det krävdes en hel del för 

att flytta på den. Det märktes direkt då det räckte med att ta tag i 

kopplingsstången och lyfte den, bara den var som att ta i bly. Vi var tre som 
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puttade på den när den skull flyttas från ett flygplan innan det skulle startas. 

Då skall man komma ihåg att vi endast puttade trappan några meter. I 

samma stund fick jag reda på att det är på gång en motoriserad 

flygplanstrappa till flygplatsen framöver, en trappa som är monterad på en 

flakbil fick jag mig förklarat. Jag kan intyga att jag hade svårt för att tro att 

denna tävling kommer att realiseras. Tävlingsförslaget visade sig nämligen 

vara ett exempel på den humor som finns ute på rampen. 

   Samtalet kom så småningom in på arbetspassens längd. Det konstaterades 

att det kanske inte är så bra men det är ju säkert olika på hur vissa reagerar 

på tvåskiftet. Det har funnits de som slutat pga. detta, de orkade inte med 

nattpassen. En av gubbarna liknade arbetet på rampen som att arbeta på en 

bondgård, olika uppgifter och en hel del maskiner. Det tar ett tag innan man 

kommit in i arbetsuppgifterna och han uppskattade att det tar ca 1 till 2 år. 

Det är olika på vilken fallenhet man har för att jobba och det gäller att hela 

tiden vara aktiv. En del ser vad som skall göras, att de kan hugga i och har 

det naturligt i sig att se efter var de kan göra störst nytta och så går de dit för 

att hjälpa till. Tillfredställelsen är stor efter att slutligen ha fått ihop ett tufft 

arbetspass och kunnat leverera planen efter tidtabellen. Han avslutade med 

att konstatera att det är denna tillfredsställelse som gör att det känns riktigt 

bra, trots en hel del slit och att det stundtals kan vara jobbigt på rampen. 

Direkt efter dagpasset kände jag åter igen att kroppen hade fått jobba, 

kändes i ryggen igen. Än mer ett par dagar efteråt då den välkända DOMS 

(delayed onset muscle soreness) satte in. 

4.1.1 Summering av dag och nattpasset 

   Resultatet av den reflektion som skedde efter genomförandet av mitt 

deltagande på natt- och dagspasset och med min frågeställning i färskt 

minne summeras enligt följande: 

• Väderleken kan påverka stressnivån. Vintertid kan konsekvensen bli 

att den personal som är i tjänst måste dela på sig, några måste röja snö 

och det blir färre som sköter lastning och lossning av flygplanen. 

• Dagsformen spelar roll. Tiden på dygnet är en faktor i sig. Kräver en 

vaken och alert arbetsledare som fördelar de olika arbetsuppgifterna 

baserat på hur han känner gubbarna och var de brukar fungera som 

bäst. 
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• Missförstånd kan ske och ett exempel på detta var när jag skulle 

klättra upp på highloadern. Det förekommer en viss omsättning av 

personal det kommer att innebära situationer i framtiden som 

kommer att likna det som jag fick uppleva som nybörjare.  

• Det var bra att det fanns erfaret folk i närheten när jag var med i 

flygplanen. Det var bra att de uppgifter jag fick prova på utökades allt 

eftersom. När jag körde fast och fick problem fanns det alltid någon 

till hands.  

• Skulle det ske en incident eller en potentiell olycka så fanns det fler 

som kunde uppfatta vad som hände. Vid efterforskningar visade det 

sig dock att den händelsen där en personal föll handlöst framför mig 

inte vara inrapporterad. 

• Risken att trampa fel och halka var mer eller mindre närvarande hela 

tiden när jag var i närheten eller inuti flygplanen. 

• Det finns en risk att lockas till att ta genvägar när det är mycket att 

göra, att slarva lite med säkerheten.  

• Att följa med godset ut på matningsbandet skulle kunna vara en 

potentiell risk. I mitt fall så handlade det om gods som var för breda 

för bandet och krävde stöd från mig när det befann sig på högkant 

för att få plats på bandet. Jag var tvungen att balansera föremålet som 

var mycket tungt i förekommande fall. Utöver balansen på föremålet 

så gäller det att hålla ordning på sin egen balans på ett underlag som 

rör sig. 

• Arbetspassen i sig, långa och tröttande 14–16 timmar beroende på 

vilken situation som möter en, snöröjning, strul eller annat som faller 

utanför det planerade. För egen del var jag bara med under några 

timmar men tillräckligt för att känna på uttröttande arbetsmoment.  

• Stress kan uppkomma som en konsekvens av att man vill hem, när 

det börjar bli sent på natten. Att komma hem tidigare gör att det kan 

vara värt att ”köra på lite extra”. 
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• På vilket sätt som arbetet planeras kan påverkar graden av stress i 

arbetssituationen. Skillnaden mellan högtryck och under de lugnare 

perioderna under ett arbetspass. Personligheten kan spela en roll när 

det gäller graden av stress och i vilket sammanhang. Den allmänna 

kulturen, hur jobbet skall göras, vad de nyanställda lär av de erfarna. 

Som exempel kan nämnas det som sas att förut arbetade man ryckigt i 

större utsträckning.  

• När gubbarna var mitt uppe i arbetet ute på rampen kunde någon 

irriteras över att personal inne i terminalen bad om hjälp via radion, 

möjligen kan denna irritation tyda på stress, jag valde att tolka det så. 

             

             Tabell 2: Incidenter och potentiella olyckstillbud 

4.2 Individuella intervjuerna, innehållsanalysen 

Säkerhet 
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   Säkerhet är ett bredare perspektiv än den säkerhet som jag valde att titta 

på. Det mesta som förknippas med säkerhetsbegreppet safety & security och 

som kom fram vid intervjuerna kan sammanfattas med följande: 

 

Det första jag tänker på när jag tänker på säkerhet så är det 

terroristhotet. Alla de säkerhetskontroller som ingår i våra 

arbetsuppgifter. Vi gör säkerhetskontroller och vi kontrollerar 

området och letar efter förbjudna föremål. Det rör den säkerhet 

som finns innanför det avspärrade området på flygplatsen. 

Security Restricted Area. 

 

Det mesta jag tänker på när det gäller security är att det handlar 

om att förhindra olaga intrång. 

 

Flygsäkerheten och främst securitybiten har vuxit något oerhört. 

Omvärldssituationen med dess olika grader av ökat hot. Det 

ändrar sig nästan från dag till dag. Tänker man på detta så är det 

inte längre en rolig bransch att jobba i. Ständigt en 

omvärldsbevakning om vad som händer och som kan påverka 

verksamheten. 

 

Det är en tråkig men nödvändig kontroll före start och landning, 

det är lätt att glömma och risken finns att det slarvas lite med 

detaljerna. Det minsta föremål som finns på start och 

landningsbanan kan vara förödande för flygplanet. Det kan räcka 

med en liten sten eller skruv som kommer in i moten eller slår 

sönder något annat på flygplanet. 

 

Det gäller även att vara medveten om sådana detaljer som att det 

skall vara rätt friktionsvärde på landningsbanan. Det behövs för 

säker landning och start. 

 

Rutiner som rör säkerheten runt flygplanet för ramppersonalen och som 

måste följas: 

 

Vi har de generella säkerhetsföreskrifterna och de måste vi följa. 

De är även föreskrifter som rör allt runt flygmaskinerna.  

 

Det gäller att följa rutinerna runt flygplanet, det finns signaler 

som man måste känna till. Lampor som betyder att du inte får gå 
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fram till flygplanet förrän lampan har slutat att blinka s.k. anti 

collision light. Säkerhetsavstånd som finns runt flygmaskinerna 

när motorerna är på. 

 

Vi har rutiner där vi försöker minimera alla olyckor, det är ett 

webbprogram QMS (Quality Management System). Där anmäler 

vi allt som riskerade att hända eller som skett. Beskriver skador 

som har uppstått i samband med händelsen. Alla som jobbar här 

har tillgång till att logga in i systemet och rapportera. 

  

Det är lite olika på hur man såg på inrapporteringen i systemet: 

Det finns de som anmäler en hel del, allt från det minsta lilla. Ett 

tag var det otroligt mycket. Jag upplevde att nivån var alldeles för 

låg och den diskussion som följde. Det fanns en del gods som man 

tyckte var lite för tungt. Det var ju egentligen inget problem för vi 

har redskap för detta. Att man måste lyfta, det ingår i jobbet. Nu är 

det bättre, det har stabiliserats.  

 

En säkerhetsrutin som särskilt lyftes in vid intervjuerna var rutinerna runt 

bränslehanteringen: 

 

Vi har bränslehanteringen och det som är förknippat med 

rutinerna runt tankbilen. Finns aktuell händelse som har skärpt till 

denna rutin ytterligare, inte i Sverige men på andra sidan 

jordklotet. Hela planet brann upp. 

 

Det råder tuffa direktiv runt hanteringen av bränsle. Det måste 

förvaras på ett speciellt sätt. Beror på den överhängande 

brandrisken om den inte följs. Rutinen är förknippad med flera 

steg. Man kan inte göra vissa saker vid tankningen om man 

försöker hoppa över ett steg så går inte det. Du tvingas att gå runt 

bilen och då kan du samtidigt inspektera hur det ser ut runt 

tankbilen.  

 

Man måste ha kunskap om rätt pumptryck. Flygmaskinerna har 

inte samma tryck ut i tankarna. Det är viktigt att komma ihåg och 

vara påläst eller kontrollera innan man tankar flygplanet. Oftast 

rör det sig om ett visst tryck som gäller i fler flygplanstyper, men 

det förekommer mellan flygplanstyper. 
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Ett exempel på en riskfaktor som personalen lyfte fram var skillnaden 

mellan olika årstider. Det är en helt annan sak vintertid. 

 

Vintertid så är det en ökad halkrisk. Det finns isfläckar som kan 

bildas ute på rampen och på maskinerna. Lätt att halka när man 

ställer sig uppe på bandet på bandlastaren. Det är ju en bit ner till 

marken, över två meter. 

 

Det finns ju avisningen av flygplanen. Glykolblandningen som 

används är uppvärmd, ganska varm. Gäller att vara medveten om 

detta. En hel del hamnar nere på rampen. Är väl egentligen inte 

speciellt hal, har inte tänkt så mycket om den är hal eller inte men 

det blir kletigt om man trampar i den. Det är väl mest det som är 

problemet med den vätskan.  

Säkerhetsbeteende 

   Det är viktigt att ha med sig detta beteende och vara medveten om olika 

aspekter som det egna ansvaret: 

Alla bär på säkerhetsansvaret. Det gäller att hålla säkerhetstänket 

på en hög nivå. Vi delar säkerhetsansvaret. 

  

Det är viktigt att ha kontroll på varandra. Så att du inte skadar dig 

själv eller någon annan. Att säkra dig själv och personen bredvid. 

Att ligga ett steg före, det handlar om sunt förnuft. Du är ju 

egentligen ditt eget skyddsombud. Som när du t. ex. ansvarar för 

highloadern. Att se till att man inte gör någonting förrän man har 

koll på att alla är där de skall vara.  

 

Man måste ha med sig detta i tänket hela tiden. Att kunna ta steget 

tillbaka och stanna upp ett litet ögonblick. Du får inte tulla på 

säkerhetsregler i det skedet. Det finns en risk att man tänker ”skall 

bara” och så stannar man inte upp och kontrollera så att man inte 

står för nära farliga situationer. 
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Det gäller att försöka behålla lugnet. Att ta en sak i taget. Det 

händer att man åker med bandet ner, det är smidigt och bra när 

det är gods som måste stöttas manuellt. Det kan vara ett större 

gods och då åker man med eller hoppar lite vid sidan om och 

ställer sig på kanten. Det är ju inte speciellt smart. Än så länge 

har det inte hänt någon olycka i samband med det.  

 

Vi har ju en del nya killar ute på rampen och de är inte riktigt 

inkörda ännu. Du som erfaren personal har ansvaret att varna de 

nyanställda om farorna när vi är och jobbar på rampen. 

 

Vi vet ju om problemen allihop när det gäller beteendet att ta 

genvägar i olika situationer. Vi gör det ändå för att spara lite tid 

eller för att vi tycker att det är enklare. 

Stress 

   Vinterhalvåret kan vara stressande, väderleksförhållandena spelar in och 

särskilt när det kommer snö som måste transporteras bort under tidspress: 

 

Det blir ett jagande med avgångstider. Vädret är inget vi kan styra 

över. Det är resurskrävande att snöröja och det måste göras 

noggrant med tanke på banans friktionsvärde. Två stora maskiner, 

Valdmansmaskinerna som röjer landningsbanan.  

 

Vissa tyckte att charterhanteringen var stressande:  

 

Är inte säker på att det är stressigare nu än vad det var tidigare, 

kan till och med ha varit stressigare förut. Om det är något som är 

stressigare så är det i samband med charter, flygplanet kan vara 

försenat och då blir det bråttom. Passagerare kan vara sena och 

det ställer till det för ramppersonalen. 

 

Charter blir mer stressande. Är en massa folk i rörelse kring 

flygmaskinerna. Rätt vad det är så smäller det, folk kommer att bli 

överkörda. Ibland är det brist på personal och det stressar i sig. 

Det blir mycket på var och en under en kort tid. Vissa nätter har 

det varit fem flygavgångar och det har inneburit att fem gubbar 

skall hinna med allt på 1 ½ timme. 
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Det beror på hur många flygmaskiner som vi har inne samtidigt. 

Ibland kan det vara två stora plan inne samtidigt. Det händer att vi 

får en extramaskin som aviseras med kort varsel. Det gäller att få 

till ett flyt för det skall ändå gå rätt fort att lossa och lasta planet 

så att det kan vända. 

 

Stressen kan ju bero på en själv: 

 

Det kan ju vara en själv, sin personlighet som gör att man stressar. 

Min personlighet är att jag själv triggar stress. 

 

Arbetsledaren kan ha det stressigt och det märker personalen av: 

 

Ibland suckar arbetsledaren för att han blir stressad. Det kan 

smitta av sig på resten när det blir för mycket för arbetsledaren.  

Ibland så skäller arbetsledaren och tycker att vi är för långsamma. 

 

Ute på rampen gäller det att ha mycket igång samtidigt. Man kan 

ha upp till 4–5 kepsar på sig samtidigt. Många bollar att hålla 

reda på. Jag märker att många är slitna och trötta. Ibland så 

hinner man inte med att ta sin kafferast.  

Kommunikation 

   Att arbeta tillsammans och kunna läsa av varandra är något som var 

viktigt: 

 

Det gäller att lära sig att läsa av varandra, via gester, 

ögonkontakt. Ett välfungerande teamarbete underlättar. Betydligt 

lättare när man jobbat ihop. Missförstånden minskar och därmed 

skaderisken. 

 

Kommunikation handlar ju också om hur informationsutbytet sker: 
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Det händer att information missas i flera olika sammanhang. 

Skickas det mejl så kommer det inte till alla, det är arbetsledarna 

som får information och så skall de i sin tur sprida informationen i 

teamet. Om någon är sjuk vid informationstillfället så missar den 

personen det och det är lätt att man tror att alla har tagit del av 

informationen. 

 

Om informationen skickas till alla så har alla chansen att ta del av 

informationen, om inte förr så senare.  

 

Vid tretiden så sker det teambyte. Det görs en överrapportering, 

oftast per telefon. Det är lätt att det missas något.  

 

Vi använder för det mesta radio när vi sitter i maskinerna. Vid 

kommunikation med flygkapten använder vi oss av särskilda 

tecken. Vi har lysande stavar som vi kommunicerar med. Det sker 

när flygkapten taxar in planet på uppställningsplatsen ute på 

rampen. Det gäller att stå synligt framför planet. 

Tekniska risker 

   Den åldrande maskinparken ansågs spela in när det gällde risker: 

 

Vi har delvis gamla fordon som vi använder ute på rampen. Det är 

särskilda specialanpassade fordon som gör att det inte går att byta 

ut dessa så ofta. Det handlar om ekonomi. Jag med fler skulle vilja 

se att maskinparken förnyas. Nya maskiner har en annan säkerhet 

än de gamla.  

 

Även om de är gamla så beror det på hur mycket man använder 

maskinerna. Det handlar om ergonomi, bra stolar, lättstyrda, 

bullernivå, bra miljö inne i maskinerna. Jag kan sitta i gamla 

traktorer och maskiner som vi inte använder så ofta, det finns ju 

hörselskydd. Däremot om man sitter där varje arbetspass, då blir 

det en annan sak. Om man kan förbättra så görs det. Ett exempel 

är fraktterminalen, där har vi förbättrat bullermiljön genom att 

sätta upp ljudabsorbenter. 

 

Det kan förekomma brister: 
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Du kan ramla ner, det är viktigt att det finns skyddsbarriärer, 

staket och grindar när man står högt uppe. 

 

Det händer att det fattas utrustning. Ett exempel är när vi hanterar 

farligt gods. Då har jag varit med om att det har fattats 

skyddsutrustning. De skall hanteras med skyddshandskar och 

skyddsglasögon. 

Trygghet & Stöd 

   Inte minst viktigt när man är ny på jobbet: 

 

Som ny på arbetsplatsen så utses det alltid en ledsagare som är 

med dig i de praktiska situationerna och arbetsmomenten ute på 

rampen. 

 

Det är viktigt att kunna rätta till när man ser att någon gör fel. Att 

man kan samtala om det. Det är inte alltid som det går att säga 

allt till varandra. Tror det är lite av vem man är, personlighet eller 

vad man har lärt sig, hur man blivit uppfostrad. En del tar en 

tillrättavisning som kritik. Verkar som det handlar om rädsla. Man 

kan ta det på ett annat sätt. Att man istället räknar med att den 

som har varit med längre kan komma med påpekande och 

tillrättavisningar. 

 

Det fanns en uppfattning om att det finns en stor förståelse i grupperna och 

att det är bra med stabilitet: 

 

Man kan ha en dålig dag. Du kan lägga fram det för driftsledaren 

och det är ok. Behöver inte göra någon stor sak av det hela. Man 

kan hjälpa till och lyfta varandra och det är skönt. Kunna komma 

hit och jobba. Och händer det något så finns det en förståelse. Den 

som känner sig mer i form kan kliva in och dra gruppen framåt. 

Tror inte på att försöka ändra på gruppen. Det är bättre att få 

fortsätta att tillhöra samma team. 

 

Vi har arbetslag som jobbat ihop under lång tid. Det ger trygghet 

och man känner stöd från gruppen. Vi lär känna varandra, vi 

förstår vad som skall göras. Det fungerar bra som det gör idag.  
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Olyckor 

   Det finns en medvetenhet om att olyckor kan komma att hända igen. 

Dessbättre sker det inte så ofta och än så länge har det inte hänt något 

livshotande när det gäller ramppersonalen: 

 

Det var en som fick en pall över sig i godsterminalen. Skulle rätta 

till en pall, den vägde alldeles för mycket. Den stod och vägde. 

Han fick den över benet tror jag, han bröt det. Han tillhörde 

egentligen inte oss. 

 

Jag har varit med om att jag fick en liten huvudskada. Blev inte så 

allvarligt, en liten bula på sin höjd. Skulle egentligen rapporterats 

men det blev inte av, det gick ju bra. Jag vet en som blev släpades 

flera meter efter en vagn då han hade fastnat med foten. Blev inte 

heller så allvarligt som tur var. Det var någon som bröt ett 

nyckelben, har inte hört så mycket om det sedan dess.   

 

Det var en elev här och jobbade lite. Vid det tillfället så var det en 

propellermaskin som vi skulle ta omhand. Jag kom ihåg att han 

ville mycket. Han ville hjälpa till och vara med. Plötsligt så 

började han backa bakåt mot propellern. Jag visste inte om jag 

skulle reagera. Hade jag gjort någon rörelse eller försökt få tag på 

honom så kanske han hade backat ändå längre bakåt. Det gick ju 

väldigt bra tillslut. Det var riktigt nära ögat. 

 

Vi hade en olycka på highloadern då foten hamnade i kläm. Den 

klämdes när matarullarna skulle höjas upp. Vi var inte tillräckligt 

observanta.  Det blev skador i foten som läkte. Det var tur att det 

inte blev värre. Vi har andra rutiner sedan den händelsen. 

Olika ansvarsroller 

   Flera av ansvarsrollerna kräver en viss utbildning för att du skall få ta den 

rollen, det ligger en hel del på driftsledaren: 

 

Ansvaret ligger ju mer på oss. Vi ansvarar för vikten på bagaget. 

Vad som behöver göras med planet när det har landat och innan 

det skall starta.  
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Det händer en hel del samtidigt på flygplatsen så det räcker inte enbart med 

en roll som ansvarar för allt: 

 

Är man utsedd som snöröjningsledare så ansvarar du för detta 

under det arbetspasset. När det gäller avisningen av flygplanet så 

är det flygkaptenen som tar det slutliga beslutet, men de lyssnar 

alltid på oss.  

 

Vi har en brandstyrka och för inte så länge sedan fungerar vi som 

insatsledare. Vi har hand om händelser som sker i vårt närområde. 

Skulle det ske en brand eller trafikolycka intill flygplatsen så skall 

vi vara först på plats, före räddningstjänsten. Under varje 

arbetspass har vi en utsedd till insatsledare.  

 

Vi har en roll där vi skall fungera som plattvakt. Vi skall ha 

särskild kontroll på området runt flygplanet. Det underlättar om 

alla i teamet är på plats. Händer det något så att vi förlorar 

gubbar till annat blir man mer låst, inte bra, jag kan inte lämna 

min post för jag måste vara kvar. Flexibiliteten minskar.  

 

Loadmastern har hand om lasting och lossning av flygplanet. 

Sköter fördelningen av godset i flygplanet. Så att lastningen av 

planet fördelas rätt. Att planet inte får överlast eller lastas så att 

det hamnar i obalans när det skall flyga. Att lossningen går säkert 

till, att inga skador sker på flygplanet. 

 

Alla kan sina roller. Vi har ett möte där vi går igenom 

arbetspasset innan vi går ut på plattan. Där gör vi upp allt i 

förväg. Det blir inte alltid som man planerat. Det sker 

omfördelning av uppgifter hela tiden beroende på hur det 

utvecklar sig ute på plattan. 

 

Utöver det ansvar som ligger på gubbarna så har ledningen på flygplatsen sin 

roll:  

 

Det viktigaste är att de har helheten. När det gäller detaljer och 

hur arbete skall skötas här ute är det upp till oss. Tycker inte att de 

har samma kunskaper som tidigare om vad vi gör här ute men de 

har tillit till att vi kan våra roller här ute. Det litar på hur vi gör 

saker och ting och att jobbet blir gjort.  
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Personliga Egenskaper 

Det handlar mycket om självinsikt. Om vad man klarar av och inte. 

Insikten i de olika roller som man har, som t. ex. insatsledare. Att 

kunna hantera de problem som man ställs inför. 

 

Det beror på vad du kommer ifrån. Vilka erfarenheter du bär med 

dig. Det är mycket som påverkar. Du måste kunna stå på egna ben. 

Att kunna se vad som skall göras, att det finns naturligt hos dig. 

Sedan måste man förstå att man inte kan orka hur mycket som 

helst. Det gäller att anpassa sin fritid så att man orkar med. 

 

Det handlar mycket om hur du är som person. Att du kan 

prioritera rätt saker. Det finns olikheter och det gäller att hjälpa 

varandra. Vi är ändå bara människor och det är lätt att missa. Det 

handlar också om att kunna säga till vad man vill göra, vad man 

är bra på. För mig är det viktigt att ha lite egen tid under ett 

arbetspass, de små ögonblicken för sig själv. 

 

Det gäller att vara skärpt, att vara på alerten. Vi har olika 

personligheter. En del blir ju tröttare, inte så mycket för min del. 

Det handlar om hur lätt man har att stressa upp sig. Du vet vad du 

är bra på, vad du kan göra utan att ta hjälp. Det gäller att kunna 

vara självständig och stresstålig.  

Arbetsmotivation 

Det är ett arbete som är allround och omväxlande. Det finns en 

mångsidighet med jobbet som jag gillar. Jag trivs i min yrkesroll 

och så gillar jag maskiner. Du får vara ute och jobba. Du träffar 

folk, jag gillar arbetsmiljön helt enkelt. 

 

Jag har alltid en förhoppning om att det går att förbättra saker 

och ting. Jag trivs väldigt bra med den variationen och 

omväxlingen som finns. Vi har olika tjänster som vi utför. Trevliga 

arbetskamrater. 

 



 Resultat  

61 

 

Visst får jag en lön och det finns som en del men det är inte därför 

som jag kommer hit och jobbar. Jag tycker jag gör en skillnad när 

jag är på jobbet, det kan vara små men viktiga saker. Det finns en 

vinnaranda i gruppen, vi jobbar mot målet att bli färdiga och få 

iväg planet i tid. Jag tycker att kompetensutvecklingen är 

motiverande och det påverkar din lön också. Det är ett roligt 

arbete. Att lösa de problem som man ställs inför. De små men 

viktiga skillnaderna som kan leda till framgång, det är 

motiverande.  

 

Jag trivs bra här. Jag bryr mig inte så mycket om vad jag gör bara 

jag tjänar pengar. Strävar efter att göra jobbet så smidigt som 

möjligt. Frihet under ansvar det gillar jag, det får mig att känna 

mig hemma. Och så har vi det här med maskiner.  

Psykosociala samarbetet 

   Det handlar om olika uppfattningar om strävan att öka säkerheten. Hur 

man är som person är viktigt: 

 

Vi hjälps åt hela tiden och det känns bra. Jag har varit med och 

handlett nybörjare och påverkat dom i den riktningen. Vi har 

någorlunda samsyn hur vårt arbete skall utföras. Vi hjälps åt, vi 

kommer inte hem förrän vi är färdiga.  

 

Det är inte alltid lätt, det är många inblandade. Vissa är mer 

envisa och vill dra det åt ett håll. Det är inte säkert att de alltid 

har rätt och det kan bli fel ibland. Det kan vara känsligt ibland och 

jag upplever att det finns lite av ”skall du sätta dit mig nu” när 

man vill lyfta saker som inte var meningen att de skulle hända.  

 

QMS kan nog upplevas som ett hot för vissa men det handlar ju 

inte om att sätta dit folk, det handlar om att förbättra och 

minimera risker för oss alla så att inte misstaget skall hända igen.  

 

Vilka som ingår i teamen påverkar, viktigt att få ihop dom rätt. Så 

att personligheterna passar ihop på ett så bra sätt som möjligt.  
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Delad erfarenhet 

   Det framhölls att jag fått vara med och sett hur det gick till ute på rampen, 

att jag med säkerhet kunde känna igen mig i de olika situationerna: 

 

Du vet ju själv, du var ju med ute på rampen. Du har fått inblick i 

det som händer ute på rampen. När du var med här i produktionen 

så fick du se hur det gick till. Du ser ju också en del av de brister 

som finns. 

Fysiskt belastande 

Det är mycket manuella lyft, dragande, puttande och släpande. 

Blir än tyngre när det fattas personal eller om någon måste iväg 

och göra något annat. Vet vi på förhand så finns ju möjligheten att 

ta in personal vid t. ex snöfall men det är inte alltid att man vet på 

förhand. Det kan hända att det blir ändringar som ett försenat 

plan. Det är ett slitsamt jobb, inte minst frakten på nätterna.  

 

Det är inte de bästa arbetsställningarna som finns. Det finns 

lastpallar på 300-400kg som delvis hanterats manuellt. Det går 

inte att gå rak inne i flygplanets lastutrymme. Det är värre att 

lasta än lossa, vid lossning drar man godset mot sig, vid lastning 

andra hållet. Särskilt vid charter då väskorna måste lyftas uppåt 

och inåt. Det finns andra lösningar, kunna använda handtruck 

inne i planet. Större cargolucka på planet med högre i tak.  

Organisation 

Vid inrapportering i QMS går det vidare upp. Cheferna läser 

igenom och vidtar åtgärder. Vi har avvikelsehantering och då 

ingår uppföljningsrutiner. Ibland kan det vara lite tungrott. 

 

Det sker förändringar hela tiden men det är tillräckligt som det är. 

Förändringar kan vara stressande. Det har varit på tal att 

arbetsledarna skall rotera, det skall finnas fördelar med detta sägs 

det. 

 

Ekonomin ligger på ledningen. Investeringar som skall göras.  

Vi har olika forum, möten som vi deltar på och ledningen är med 

på. Där går vi igenom viktiga frågor.  
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4.2.1 Sammanfattning – individuella intervjuerna 

   Säkerhetsbegreppet är större och mer omfattande än vad som studerats i 

detta arbete. Det mesta som togs upp och diskuterades handlade om safety 

& security. Det som först och främst associerades med säkerhet var security. 

I samtalen kom vi in på säkerheten runt flygplanen och de säkerhetsrutiner 

som är förknippade med detta. QMS är ett system som används för att bl. a 

rapportera in händelser och incidenter som hänt under pågående arbetspass 

och att alla har tillgång till detta system. Det finns en skillnad mellan vad de 

intervjuade anser som viktigt att rapportera och inte. Det upplevdes även en 

viss tungroddhet med uppföljningsrutinerna.  

Rutinerna runt bränslehanteringen har skärpts pga. av en allvarlig olycka i en 

annan del av världen.  

Årstiden, särskilt under vintertid, spelar roll för hur belastningar, risker och 

stress kan öka.  

Stress lyfts i lite olika sammanhang, charter kan vara mest stressande, stress 

kan bero på dig själv och att arbetsledaren kan vara en del av stressen. 

Förändringar sker hela tiden och det kan vara stressande, det upplevs vara 

tillräckligt som det är.  

Risker är även förknippade med den tekniska utrustningen. Delar av 

maskinparken är ålderstigen.  

Säkerhetsbeteendet är något som är viktigt att ha med sig. Alla måste tänka 

på detta och ta hand om varandra, se till att du själv och andra inte kommer 

till skada. Var och en är sitt eget skyddsombud.  

Det finns en skillnad mellan hur man ser på de som är nyanställda och de 

erfarna. De erfarna har ansvaret att varna de nya om det faror som finns. 

Det är viktigt att ge stöd till varandra och förtroende för varandra. Viktigt 

med stabilitet och trygghet i teamen. 

Det finns en medvetenhet om olycksrisker. Några händelser tas upp 

dessbättre konstateras att det inte sker så ofta och än så länge har det inte 

hänt något livshotande. 

Utbildning är kopplad till ansvar. Det finns olika roller och uppgifter 

beroende på vilken utbildning och roll som du har när du är ute på rampen. 

Ledningen har en annan roll och ett visst avstånd finns men att man känner 

at man har förtroende från ledningen att man kan sina roller och 

arbetsuppgifter.  
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Personligheten spelar roll för hur det fungerar ute på rampen. Det 

gemensamma är att man har en hög arbetsmotivation och att det behövs en 

någorlunda samsyn men att det personligheten har betydelse för hur teamen 

sätts samman, vem jobbar med vem. 

 

4.3 Fokusgruppsintervjuerna, innehållsanalysen 

Utbildningsnivå, kompetens 

   Det är en hel del som krävs, en del som diskuterades var hur de olika 

kompetenserna fördelas mellan personalen:  

 

A: Vi har mycket olika fordon och kompetenser för vår 

verksamhet. En del av dessa kompetenser kommer inte till 

användning så ofta. Risken är att man inte blir så bra på dessa. 

Och andra sidan kan man ju inte alltid vara bekväm i alla 

situationer. 

 

B: Jag tror problemet är att vi har för mycket kompetenser på 

samma gubbe. Däri ligger problemet, att man inte blir 100 på det 

man gör. 

 

A: Det är ju lite jobbigt att inte bli bra på allt vi skall göra. Men 

samtidigt är det ju lite charmigt också. Det är ju lite roligt att man 

kan göra lite olika saker.  

 

B: Jo, så är det ju, absolut. Men det blir ett problem om vi skall 

vara 100 när vi gör vissa uppgifter 1–2 ggr per år. Det är inte lätt 

at bli bra på de arbetsuppgifterna. 

 

Storleken på en flygplats har betydelse, det påverkar hur kompetensen ser ut 

och utbildningsnivån: 

A: På en Basic Airport så skall man klara det mesta. På Arlanda 

kanske man bara har hand om väskhanteringen på charterflygen 

eller bara röjer snö. Eller så är man bara säkerhetsvakt eller 

brandman. 

 

B: Personligen så vill jag inte bara ha hand om väskhanteringen 

på charterflyg. Om jag velat ha det så hade jag inte jobbat här. 
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A: Nej, det måste ju finnas variation på det personliga planet.  

 

Beroende på hur teamen organiseras och förändras kan påverka kompetens 

och utbildningsförhållandena: 

 

Vi hade förslaget att driftsledare skulle byta team. Att de skulle gå 

runt mellan de olika teamen. Hur skulle det bli med fördelningen 

av de olika kompetenserna? Ett förslag var att de skulle ha alla 

kompetenserna och då riskeras det att bli ojämnt fördelat. Det 

riskerar att andra inte utvecklas och då kommer deras arbete att 

bli ostimulerande.  

 

Att pröva om en person är lämplig för att förkovra sig i de olika 

kompetenserna kan vara problematiskt: 

 

Vi försöker att upptäcka om en person är lämplig. Det gör vi så 

fort någon börjar här men det finns ett problem. Det kan ta upp till 

1–2 år innan du har lärt dig alla arbetsuppgifterna och om de är 

lämpliga att hantera alla dessa arbetsuppgifter. Du kan inte vara 

provanställd så länge. 

 

Det kunde vara problematiskt att sköta introduktionen av nyanställda och 

den praktiska handledningen som är viktig för säkerhetskompetensen: 

 

A: Tittar man på fraktverksamheten som vi har nattetid så finns det 

flera riskfaktorer. Först och främst är det tiden på dygnet som 

ställer till det. Risken för att man skall råka ut för något är väldigt 

stor om man inte är observant. Det är de som är nyast som har det 

svårast. Många gånger så saknas det handledarresurser. En av de 

som kan vara med de nya under lite längre perioder. En som kan 

visa hur det går till. Vi har diskuterat det här men har inte löst det 

ännu. 

C: Det fungerar bra under dagtid. Då har man någon jämte sig 

hela tiden som kan visa. På natten så får man ingå i teamet direkt. 

Då blir det en i teamet som får ta hand om den nye. Det tar 

resurser och belastar de andra.  
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B: När vi diskuterar detta kommer jag att tänka på hur det är att 

komma helt utifrån. Det är vårt att se hur allting fungerar. För min 

del tyckte jag att det tog lång tid att sätta mig in i allt. Jag hade 

ändå jobbat med fraktflyg innan jag började jobba här. När du 

kommer som ny så behöver du oavsett erfarenhet någon som 

förklarar hur det fungerar. Sedan är det ju olika på hur bra man 

är på att lära ut. Vi har en som jag tänker på som är väldigt bra 

på det där med handledning.  

Schema 

   Svårt att få livspusslet att gå ihop beroende på arbetstiderna: 

 

A: Arbetstiderna är något som kan spela roll. Världen runt 

omkring oss förändras. Relationer, familjesituationer förändras. 

Skall du jobba som vi gör och har familj så vill det till att det finns 

förstående. De tider som vi har och är på jobbet. Det finns 

kollegor som har haft en sambo som också jobbar skiftarbete. Det 

krävs en del för att det skall fungera, det blir tungt. 

 

B: För vissa skulle det inte gå. Jag vet en som har en sambo som 

bara jobbar 80% men tänk om hon hade jobbat 100%. Det skulle 

väl gå men det skulle säkert slita en del en hel del. Det kan vara 

jobbigt som det nu är. Att hämta på dagis, sköta den delen. Vi kan 

ju inte lämna barnen på dagis vid fyra tiden på morgonen, det går 

ju inte.  

 

Försök har gjorts att på olika sätt ändra på schemat, inte utan problem: 

 

A: Det finns möjlighet att påverka schemaläggningen. Det kan ju 

vara så att det är för många som påverkar schemat. Det finns 

många olika viljor. En del vill ha långa pass, några andra vill ha 

dagspass och ytterligare några vill ha kvällspass. Sen finns det 

dom som bara vill arbeta helgpass. Komma med förslag det får 

man absolut göra men det sista schemat det var rätt extremt. 

B: Det var nog en av de sämre jag sett på många år. 

 

D: Jag håller med. 
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C: Allt var för sent planerat, vi ändrade om i organisationen. 

Samtidigt fick vi två nya tjänster. Det blev väldigt stressigt där 

fram på slutet. Det var inte bra och det är fortfarande inte bra. 

 

A: Nu arbetar vi både lördag och söndag varannan helg. Vi har 

jobbat varannan helg tidigare men inte hela helgerna.  

 

B: Skiftena i veckan är inga problem men däremot i helgerna. De 

som har barn har en massa aktiviteter på helgerna. Det är fotboll, 

ridning, simning. Mycket händer på helgerna. Att vara ledig i 

mitten av veckan betyder inte speciellt mycket, däremot ledigheten 

på helgerna.  

Organisation 

   Möten hölls regelbundet, formen för dessa har anpassats:  

 

B: När det gäller beslut och så och mer därtill så har vi 

driftsledarmöten. Det här är nog en av få arbetsplatser där man 

inte har APT möten. Det har vi aldrig haft i egentlig mening men 

på något sätt har vi möten hela tiden. Vi har ju det där ute vid 

utemöblerna. Där sätter vi oss och tar informella möten, vi pratar 

om annat också inte bara jobb. Det skiljer sig lite mellan teamen, 

åtminstone hade någon av driftsledarna ett litet möte med sin 

grupp innan driftsledarna tog det informella mötet.  

 

A: Vi höll på med det i vår grupp, det fanns funderingar på ett mer 

formellt APT möte men kom överens om att det är svårt i vår 

verksamhet att få till bra APT där så många som möjligt kunde 

vara med. Som att få ihop det med schemat, de som jobbat natt. Då 

valde vi den lösningen som du beskrev i vårt team, att ha ett litet 

möte innan. 

  

Beslut måste tas, ibland är det inte fördelaktigt att vänta:  
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Det kan bli lite stressigt ibland då det drar ut på tiden. Vissa beslut 

skulle kunna tas snabbare. Ibland blir det tungrott då det skall 

igenom vissa instanser. Det har hänt att vi tagit egna beslut som 

bedömts vara bättre och för att komma till skott. Vi tar ansvar för 

vårt handlande och det kan passera utan att det blir en stor sak. 

Det finns alltid möjligheten och ta beslut när vi är ute i 

verksamheten. Diskussionen om det blev rätt eller fel får man ta 

efteråt. Ifall det blir en diskussion.  

Ledarrollen  

   När det körde ihop sig kunde stress smitta av sig på de andra i arbetslaget: 

 

C: Det kan bli lite stressigt ibland och då ställs det lite mer krav 

på driftsledaren. Det är han som skall ha koll på det mesta och då 

kan det smitta av sig på de andra.   

 

Med vetskapen att de inte är så många av personalen som har denna roll 

innebär det att man får vara beredd på att rycka in. Ansvaret förpliktar men 

hur långt? 

 

 C: Jag kan tänka mig att du kan bli låst som driftsledare. När man 

valt denna roll har man mindre handlingsutrymme. Du måste vara 

här, ställa upp. Som tur är finns det fler än en och det underlättar 

för att du slipper vara ensam i denna roll. 

 

B: Bara man är medveten om att det inte innebär att man alltid 

måste vara på plats. Att man skall strunta i att vara hemma fast 

man egentligen måste.  

 

A: Jag känner inte av den stressen på det sättet. Oftast är vi 

duktiga på att planera. Kan vi planera för att vara hemma så gör 

vi det. 

 

B: Vi skall ha samma möjligheter som de andra. Det är något som 

man måste intala sig själv.  

 

Ledarrollen innebär även att kunna se hur de andra medarbetarna fungerar i 

olika situationer: 
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 A: Som t. ex. snöröjningsledare. Om jag jobbar tillsammans med 

dig så kommer jag att titta på vilken nivå som du befinner dig på. 

Vad det är som du behärskar. Vissa kan man släppa relativt 

omgående och lita på att de löser uppgiften. 

Stress 

   Faktorer som påverkar i den ena eller andra riktningen och som ingår i 

jobbet: 

 

 A:  Stress, det har att göra med hur flygtrafiken ser ut. Det 

handlar om hur det ser ut med avgående och ankommande flyg. 

Sedan har vi det här med årstiderna. Vintertid är mer stressande. 

Oftast handlar det om planering så att vi kan avstyra en del, det vi 

vet på förhand kan vi påverka. Det oförberedda får den befintliga 

personalen som är i tjänst lösa. Det ger mer stress när vi märker 

att vi egentligen behöver mer resurser.  

 

B: Det finns en skillnad. Det som påverkar är hur snäv 

planeringen är. Om man t ex. jämför med andra flygplatser. På en 

flygplats kan det handla om detaljerad planering. Här är det inte 

så, här kan det vara något som inte fungerar helt enligt 

planeringen men det har aldrig stressat mig.  

 

A: Det har funnits flygplan som bara haft några väskor, vi har 

kunnat bli färdiga med den biten utan problem. Men sedan har vi 

ju det här med pappersbiten, det kan ta tid som man måste räkna 

med. 

 

B: Tydliga instruktioner, man får veta var ett visst bagage ligger 

och var det skall. Det är viktigt att förmedla till teamet. Det bidrar 

ju också till att oron över att något har missats minskar och 

därmed minskar stressen. 

 

C: Stressmässigt går det ju upp och ner. Vi har ju våra peakar och 

då skall mycket hända. Vi har mycket passagerare samtidigt. Två 

avgångar samtidigt. Frakten kan också ha sina peakar. Då kan det 

vara tre plan inne samtidigt. Alla plan skall i stort sett gå iväg 

samtidigt. 

D: Det har varit en hel del omsättning av personal under en 

begränsande tid. Det upplever jag stressande. 
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C: Det kan bli stressigt och se till att det fungerar när man själv 

skall vara ledig. Att man måste fixa en ersättare.  

Eget ansvar 

A: Vi har ganska fritt arbete emellanåt. Vi kan själva prioritera 

bara det blir rätt saker i rätt ordning. Även om det är driftsledaren 

som till viss del leder och fördelar arbetet ute på rampen så sköter 

de andra sig rätt självständigt. Var och en säger till om det skulle 

vara något.  

 

B: Vi fattar de beslut som vi behöver för att lösa de problem som vi 

står inför. 

 

Gäller även när det gäller säkerhetsaspekten: 

 

 C: Vi har ju ganska mycket egenkontroll på säkerhetsbiten. Även 

om det finns rutiner för att driftsledaren skall kontrollera en del. 

Det är en hel del farliga grejer som vi jobbar med och en del vilar 

på oss. 

Stöd 

   Stöd för de nyanställda: 

 

A: De nyanställda försöker vi ju alltid att hjälpa. Vi är tydliga 

redan från början med att de skall ta det lugnt och försiktigt för att 

det är en farlig miljö. 

 

C: Visst får jag mer stöd än det andra men jag känner mig trygg i 

den grupp som jag tillhör när jag tänker på det här med stöd.  

 

B: Det är viktigt att försöka förstå de som kommer hit. Var och en 

bär med sig erfarenheter och sin personlighet. Att man inser och 

att det finns vissa individer som behöver stöd och längre tid för att 

lära sig. 

D: Det som är bra här är om man är osäker eller tveksam. Då 

frågar man den som vet vad som gäller när det gäller den frågan. 

Och oftast får man den hjälp som man efterfrågar.  
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Stöd, trygghet i gruppen: 

 

E: Även om det är en av oss som tar upp något. Det kanske inte 

handlar om de normala rutinerna, att det inte kommer från den 

man förväntar sig. Jag tror att alla lyssnar på varandra, det gäller 

i alla led. Även driftsledaren lyssnar på vad du säger. 

 

Stöd uppifrån är något som också har betydelse: 

 

C: Det byts en del på ledarpositionerna. Det är viktigt och det är 

inte lätt att rätta till i efterhand. Villkoren förändras och vem som 

har den högsta ledningen spelar roll och påverkar oss. Nu har vi 

en mycket bra chef och det kommer att förändras. Det kommer en 

ny och det kommer att innebära förändringar. Var och en har ju 

sina funderingar och vi vet inte vilka han har. Det kan bli så att 

han vill förändra det mesta. Det vi vet är att den nya kommer att 

ha delvis annorlunda roll än de tidigare cheferna.  

Uppdragsfördelning 

   Fördelningen av arbete görs upp och fördelas, jag fick intrycket av att det 

var en relativt öppen diskussion. En fördelning som man i viss mån kan 

påverka när temat skall börja sitt arbetspass: 

 

B: Vi har charterflyg som vi skall se till så att de kan vända på 25 

minuter. Då gäller det att fördela arbetsuppgifterna och inte bara 

prata lite allmänt. Beroende på att vi inte kan planera på sekunden 

gör det viktigt att fördela de olika uppgifterna på ett bra sätt. 

 

A: Då vi har de här mötena kan man ta upp om det är något som 

man undrar över eller tycker. Det är bra att samlas innan så alla 

hör vad som sägs. Alla är med på ett eller annat sätt.  

 

Fördelningen av arbete kunde bli en belastning, det finns en del 

kompetenser som personalen skall kunna och bevaka: 
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B: Det kan vara så att vi har för mycket kompetenser på en och 

samma gubbe. Detta beror ju också på vilken typ av flygplats det 

handlar om. På andra flygplatser kan det vara mer renodlade och 

enformiga arbetsuppgifter. Där kanske man bara kastar väskor 

och då har man inte så mycket mer som man behöver fundera 

över.  

Ovana vid maskinhantering 

C: Det kan ju vara så att vissa maskiner kör vi inte så ofta och då 

blir man inte så bra på att hantera dem. 

 

B: Det hänger också på om det finns lite anlag att köra maskiner. I 

vilket fall så underlättar det en hel del.  

 

C: Sedan har vid det här med ovanan. Att veta hur du skall bete 

dig i närheten av maskinerna. Som ny kan det påverka ditt 

säkerhetsbeteende. Det kan bli så att du kanske tar genvägar. Att 

du inte är tillräckligt uppmärksam. Har du jobbat ett tag så vet du 

hur du skall bete dig. Både när du befinner dig i maskinen och 

utanför Så det ligger lite i ditt eget intresse att lära dig 

maskinerna.    

Riskbeteende 

Problemet är att vi har den mänskliga faktorn. Den är svår att 

komma till rätta med. Finns det en möjlighet till genvägar då tar 

man den. När du exempelvis skall passera ett fordon som är i full 

gång. Skall du välja den sidan om maskinen och flygplanet eller 

skall du ta den andra? Det kan ju naturligtvis vara väldigt 

avgörande för riskmomentet.  

 

I den andra fokusgruppen hade man en annan uppfattning: 

 

Nej, jag tror inte att man gör det här hos oss. Att man tar några 

chansningar. För det är stora fordon som man kör och skulle det 

hända något så blir det inte trevligt för någon. 
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Tillit 

   Personalen upplevde att det fanns en tillit till det som de gör och hur de 

gör sitta arbete: 

 

C: Jag tycker att t.ex. kaptenen i flygplanet lyssnar på oss. Det är 

snarare så att de lyssnar på oss mer än på sig själva, i varje fall 

när det gäller avisning av flygplanen.  

 

B: Mellan personalen i flygplanet och oss finns en tillit, inga 

problem. Det är ju rätt tydligt vem som skall göra vad.  

 

Tilliten kan prövas emellanåt: 

 

B: Jag kom in i en ny roll i vintras, du vet ju du (C). Det fanns en 

del oro över hur de skulle klara det. Ändå var det inget som 

påverkade besluten som togs på något sätt, fast de var nya utförde 

de arbetsuppgiften på ett bra sätt. 

 

C: Ja, vi var ju nya i rollen som ledare, båda två.  

Omgivningsfaktorer 

Väder och vind, det är oftast de faktorerna som ställer till det. 

 

Familjesituationen har förändrats bland personalen. Det finns fler 

som har småbarn och det påverkar. 

 

Charterresorna har en tendens att hamna på fredagar-söndagar, 

det påverkar också. 

 

Affärernas öppettider har förändrats. Nu rullar allt 24 timmar om 

dygnet alla dagar i veckan. Vilken service förväntar man sig av oss 

här på flygplatsen?   

Strategi 

Frihet under ansvar det är något som vi präntar in. Teamet vet vad 

som skall ske. Kliver en åt sidan så vet de andra hur de skall 

hantera situationen och hur de skall agera.  
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Det gäller att ta steget tillbaka, titta på hur de andra gör när man 

är ny.  

 

Det gäller att fråga en gång extra än en för lite. Du måste förstå 

så att det blir ordentligt gjort, då vet man att man har förstått.  

 

När du jobbat ett tag och börjat känna gubbarna så vet man 

ungefär hur de tänker. Hur du skall närma dig ett fordon och ta sig 

förbi på ett säkert sätt. 

 

Vår nuvarande chef vet hur han skall jobba för att flygplatsen skall 

utvecklas.  

Utmaning 

Det kan vara jobbigt och sätta sig in i alla saker. Samtidigt är det 

lite charmigt. Det är roligt att göra olika saker. Hade jag inte haft 

mer utmaningar än att kasta väskor, då hade jag slutat för länge 

sedan.   

Otrygghet 

Det känns som man inte är så säker i sin ledarroll, det är man inte 

alla gånger. Men det är ju lite hur man är som person.  

 

Ibland finns det inte riktigt tillfälle att fråga de andra. De är 

upptagna, det känns ju inte helt bra. Genom att bara titta utifrån 

är det svårt att se hur allting fungerar.  

Teknik 

   Tekniken som används påverkar i olika sammanhang, beroendet av 

teknisk utrustning och dess utveckling:  

 

Nattetid är det mycket maskiner, beroende av belysningen som de 

ger, oljud som de skapar. Vi har hörselskydd, radio. Det gäller att 

det fungerar. Risken med detta, att man vet hur de fungerar.  
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Den tekniska utrustningen kan komma att förnyas. Vi har fått hit 

en kvinna som varit här ett tag. Det kommer säkert fler, allt 

eftersom. Det ställer krav på att vi får mer hjälpmedel. Att de 

anpassas för kvinnor för de klarar i regel inte lika tunga lyft. Det 

gynnar även oss män, det blir lättare för oss.  

Maskiners funktion 

På en del maskiner sitter du högt. Du har inte samma överblick i 

alla vinklar. Det finns vissa rutiner som behövs för att du skall ha 

kontroll på de som är med dig på maskinen. På Highloadern får 

du se till att alla har kommit ut och du vet var du har alla innan du 

höjer och sänker eller matar in containrarna.  

 

De fanns ett genuint intresse för maskiner: 

 

Jag har alltid gillat att köra stora maskiner, så är det.  

 

Jag har kört traktor innan. Maskinerna har ju ratt och knappar, 

det gäller bara att hitta rätt knappar. 

 

Maskiner som går sönder måste kunna fixas snabbt, det 

underlättar om man har vana av maskiner och intresse för hur de 

fungerar.  

Kontroll 

När man känner sig trygg i hur arbetsuppgifterna skall utföras. 

Gör man rätt så är man säker på vad man skall göra.  

Fatigue 

I slutet av ett pass, när du jobbat nästan 12 timma och haft fullt 

upp att göra, då är man trött. Nattetid kan du vara trött när väl 

peakarna kommer. Från 24 fram till 03 brukar det vara som mest 

snö samtidigt som frakten är i full gång.  

Verksamhetsmål 

Meningen Man skall veta att den verksamnet som vi bedriver skall 

svara mot flygets mål. Vi säljer tid. Meningen är att spara tid 

genom att veta att den verksamhet som vi bedriver skall svara mot 
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flygets mål. Vi säljer tid. Meningen är att spara tid genom att 

flyga, denna tidsbesparing är vi en del av. Det är viktigt att 

leverera det vi har lovat annars har vi inga kunder.  

Tradition 

Ibland finns det en anda av att vi alltid gjort på detta sättet i 

organisationen. Så det är lätt att man fortsätter på samma spår. 

Innanför staketet har man inte alltid hängt med vad som händer 

utanför, man måste ändra tänket. 

Personliga egenskaper 

Det finns ju de som lär sig på en vecka och så finns de som lär sig 

på en månad. 

Jag är nog väldigt försiktig när jag skall göra något nytt. 

Den nya chefen som kommer har mycket att leva upp till, det kan 

bli tufft att leva upp till de egenskaper som vår chef har. 

Regelverk 

Det finns ju hårda regelkrav i vår verksamhet av en anledning.   

4.3.1 Sammanfattning fokusgruppsintervjuerna 

   Det är en hel del som krävs när det gäller hur kompetenserna ser ut och 

hur de fördelas mellan personalen. Vid fördelning mellan teamen kan det bli 

en obalans, det kan vara så att en personal har mycket kompetenser i ett 

team och i ett annat så fattas det. Det kan bero på att det är en liten 

flygplats, större flygplatser kan ha lägre krav på antal kompentenser som var 

och en behöver då arbetsuppgifterna är färre.  

   Flygplatsens storlek påverkar. Förändringar i hur teamen organiseras kan 

påverka kompentens och utbildningsförhållandena. Introduktionen av 

nyanställda och den praktiska handledningen kan bli problematiskt p g a 

resurser och hur det är organiserat dagtid visavi nattetid.  

   Schemat är problematiskt. Försök har gjorts att förändra dessa men inte 

utan att det är och har varit förknippat med svårigheter.  
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 Möten hölls regelbundet och i olika former efter behov och rutiner. 

Arbetsfördelningen gjordes upp i teamen. Intrycket var att det skedde under 

ren relativt öppen mötesform. Personalen kunde i viss mån påverka 

arbetspassets innehåll innan teamet kom igång med sitt arbetspass ute på 

rampen.  

   Arbetsledaren kan vara en del i den stress som uppkommer i teamen 

samtidigt har ledaren en viktig roll i att se över hur medarbetarna i teamet 

fungerar i olika situationer. Trygghet i ledarrollen är viktig. 

Stress ingår som en del i jobbet, det handlar om hur trafiken ser ut och den 

arbetsbelastning som den genererar. Var och en har ett egenansvar, frihet 

under ansvar är en lämplig beskrivning.  

Stöd för de nyanställda är inte minst viktigt i arbetsgrupperna, stödet från 

ledningen var också viktigt.  

   Maskinernas utformning och funktion, bullernivå, ljusförhållanden, 

hyttens placering påverkade den överblick man hade för att uppfatta olika 

rörelser ute på plattan. Det var upp till var och en utanför maskinerna att 

vara medveten om risker och inte frestas ta genvägar, att välja rätt sida när 

de passerar en maskin. Det fanns en skillnad mellan gruppernas uppfattning 

om genvägar. I den ena gruppen trodde man inte alls på att det fanns någon 

som tog genvägar och chansade. Det ansågs inte rimligt då arbetet är förenat 

med så stora risker förknippat med de stora fordonen som finns i din 

omedelbara närhet. Att ha en arbetsmodell för att förnya och anpassa den 

utrustning man har efter personalens sammansättning är viktig. Det kan bli 

ett ökat intresse bland kvinnor att söka sig till rampen och det kan påverka 

kraven på arbetsplatsens utformning.  

   Trötthet är något som förknippas med de sista timmarna på nattpasset och 

beror på hur natten har varit, väderleksförhållanden, fraktverksamheten mm. 

Verksamhetsmålet som finns och som kan definiera ramppersonalens fokus 

ute på rampen:  

   Flygbolagens mål är att spara tid nere på marken. Försäljningsargumentet 

för flygplatsens verksamhet på rampen är att sälja tidseffektivisering. För att 

behålla kunderna är det viktigt att leverera efter överenskommelse.  

 

4.4 Enkäterna – Det nya arbetslivet 

 

   Antal enkäter som kom in och var besvarade blev till slut 14 st.  
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Tabell 3: * Andelen kvinnor n=1, totalt antal ramppersonal motsvarar n= 20   

Redovisningen av enkätsvaren finns som bilaga 6. 

De flesta variablerna i enkäten faller inom samma resultat som är i 

överenstämmelse med referenserna dvs. gult värde. Det som gav grönt 

värde, bättre i jämförelse med referensmaterialet, fanns under ”en vanlig dag 

på jobbet”. Som vi ser så är det av sådan art som ger positiv energi och 

trivsel på jobbet. Det fanns ett positivt klimat när det gällde ”socialt stöd, 

erkännande” samt från ”ledningen” och ”närmaste chef ”. Vi kan även se att 

det finns grönt värde under ”frihet”. Det som gav rött, sämre i jämförelse 

med referensmaterialets utfall, var de faktorer som i egentlig mening ingår i 

arbetet och kan vara svåra att påverka till ett annat värde. De är dock tunga 

och viktiga faktorer. Ansvarskrav och fysiska krav är något som 

genomsyrade hela verksamheten på rampen och framförallt när det gällde 

godshanteringen nattetid.  

   Vid ett av de två tillfällen som jag var på plats på flygplatsen och hanterade 

enkäterna lyftes synpunkter från en av personalen. Den fråga som han 

kommenterade var den om belastning, som enligt arbetsmiljöverkets 

föreskrift inte anses lämpligt att lyfta upprepade gånger under en arbetsdag 

(46) :  

”Lyfter du 15kg upprepade gånger under en arbetsdag, hur mycket av 

arbetsdagen lyfter du detta. Hela dagen, halva dagen ¼ av dagen 1/10 av 

dagen.”  

Han tyckte att frågan var lite i underkant när det gäller belastningen. 

Belastningen verkade för lätt i förhållande till realiteten, det blev 

missvisande. 

Det är inte hela dagen som man lyfter men när man väl håller på 

så blir det mycket. 
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Därefter ställde han en fråga ut i rummet som besvarade så fort den ställdes:  

På hur många arbetsplatser i Sverige lyfter man mellan 70 – 100 

tunga resväskor som väger bra mycket mer än 15kg?  

Kan bara hålla med, det finns en poäng med denna fråga om vi bara ser till 

belastningen i sig. Då har vi inte ens räknat på momentarmen som påverkar 

den fysiska belastningen som beror på vilket avståndet från kroppen som 

väskan lyfts på. Momentarmens längd kan ha en påtaglig inverkan på 

belastningen (s.38 (46) .Vidare kommenterade han den stress som upplevs, 

särskilt under nattarbetet när det börjar närma sig slutet på ett arbetspass. 

Det mesta av denna stress upplevde han vara självskapad.  

Egentligen behöver man inte stressa, det finns tid. Men jag och 

troligen fler vill ju komma hem så fort som möjligt. Går det att 

korta ner nattpasset så kan det vara värt att köra på en del och bli 

färdig.  

4.4.1 Sammanfattning enkäten 

   14 av 20 besvarade enkäten. De flesta variablerna ligger i nivå med 

referensmaterialet.  Bättre än referensmaterialet gäller för synen på 

ledarskapet, närmaste chef och socialt stöd och erkännande. Sämre än 

referensmaterialet finns under krav. Det fanns fler variabler som var bättre 

än vad det fanns variabler som var sämre än referensmaterialet. I samband 

med utdelningen och besvarande av enkäten kommenterade en av 

personalen en fråga som gällde belastningen i samband med upprepade lyft. 

Han tyckte att det var alldeles för låg belastning som man frågade efter. På 

flygplatsen förekommer lyft mellan 70 – 100 tunga resväskor under ett pass 

som väger en bra bit över 15 kg, vilket var den belastning som frågan 

handlade om. När det gäller parametrarna för konflikter är det överlag bättre 

än referensmaterialet utom för konflikt med medarbetare. 

4.5 Generaliserbarhet  

   Resultatets generella giltighet bör gälla mindre flygplatser såsom ”basic 

airports”. Vid flera intervjuer framgick det att ramppersonalens villkor ser 

olika ut beroende på storleken på flygplatsen men även hur den är 

organiserad. Vissa flygplatser har mindre bredd i verksamheten under såväl 

själva arbetspassen som personalens bredd i kompetens och resultatet.  

Denna studie omfattar således inte andra flygplatser än de som definieras 

”basic airports”. 
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5 Analys och diskussion 

Här beskrivs analysen av resultaten med valda teorier. De delar som av störst 

intresse för den fortsatta bearbetningen av resultatet har tagits med och 

belysts. Diskussion följer i samband med de olika delarna och en reflekterande 

analys och diskussionsdel på slutet i förhållande till intressanta 

forskningsartiklar och avslutas med en analys av de olika metodernas 

svagheter. 

 

5.1 MTO  

   En sammanställning av de analyser som gjorts ovan kommer att göras 

med denna modell som grund. Syftet med detta är att koppla och beskriva 

vad som framkommit i studien på ett systematiskt och överskådligt sätt. 

Meningen var inte att gradera de olika komponenterna i förhållande till 

varandra utan snarare på ett beskrivande och översiktligt plan. De viktiga 

begreppen har kursiv fetstil.  

Individ (M) 

   De värderingar som finns på arbetsplatsen har inverkan på individen och 

beteendet i olika situationer, som exempel kan nämnas ”det ingår i jobbet att 

lyfta tungt”. ”stress ingår”. ”vissa risker får man ta även om det är dumt, det 

har inte hänt något ännu”. Dessa värderingar kan påverka 

säkerhetsbeteendet. ”Ungefär, eller någorlunda samsyn om hur arbetet skall 

göras” var en uppfattning som kom upp i intervjuerna. 

   De kunskaper som ramppersonalen behöver/besitter bör vara i nivå med 

det som gäller för situationen, nya direktiv som det nya som berör tankbilen 

och rutinerna runt dessa. De olika rollerna som finns sätter krav på 

utbildningsnivån och kompetensen som ex. insatsledare som tillkommit 

under senare tid och den roll som är förknippad med det 

brandskyddsområde som tilldelats från kommunens räddningstjänst.  

   I det psykosociala sammanhanget finns det exempel på värderingar som 

förekommer på arbetsplatsen och har inverkan på individen och beteendet i 

olika situationer. Som exempel kan nämnas. ”Vi har någorlunda samsyn hur 

vårt arbete skall utföras.” Det förekom i flera olika sammanhang en 

uppfattning om att ”det ingår i jobbet att lyfta tungt”. ”stress ingår”. ”vissa 

risker får man ta även om det är dumt, det har inte hänt något ännu”. Dessa 

värderingar kan påverka säkerhetsbeteendet.  
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   I de olika ansvarsrollerna krävs det kunskap som ramppersonalen 

behöver. Den bör vara i nivå med det som är aktuellt och rutiner som är 

uppdaterade. De olika rollerna som finns ställer krav på utbildningsnivån 

och kompetensen som ex. insatsledare som tillkommit under senare tid och 

den roll som är förknippad med det brandskyddsområde som tilldelats från 

kommunens räddningstjänst.  

   Hur personalen handlar har betydelse för säkerheten, exempel på detta är 

hur personalen förhåller sig till QMS och om och när de anmäler tillbud eller 

oegentligheter. Symtom på stress som på ett eller annat sätt visar sig kan 

beskrivas som situationsbaserad, beroende det som händer som 

väderleksförhållanden men även personlighet. En del har lättare för att lära 

nytt än andra. En del kan ha hetsigt humör och är känsligare för stressfulla 

situationer, den stresströskel som vi alla har. Hur och vad vi blir påverkade 

av styr i sin tur på vilket sätt vi agerar i olika situationer. 

   De krav som ställs ligger på individen själv men även på omgivningen. Att 

vara pedantisk kan vara en belastning om man inte får den tid som man 

behöver för att hålla det på den nivå som man vill. Handlar det om uttalade 

krav eller outtalade krav, krav som individen ställer på sig själv och som 

någon av gubbarna uttryckte det, ”jag är uppfostrad så”? 

   Det stöd som personalen kan få och som bedöms har störst inverkan är 

det från medarbetarna ute på rampen. Det påverkar stressbeteendet och 

stressnivån, inte minst när det gäller arbetsledaren i teamet och i synnerhet 

nyanställd /nybörjare. Den resurs som medarbetarna utgör är viktig i detta 

sammanhang.  

Teknik (T) 

   Tekniken påverkar människa genom utrustningens funktion och 

utformning. Beror också på hur van operatören är vid den tekniska 

utrustningen och om det funnits tillfälle att använda den i olika 

sammanhang. Tydligt och ett bekant exempel för er läsare är 

väderleksförhållandena. Om det funnits tillfälle att träna tillräckligt i reella 

situationer som t ex snöröjning.  

Övning i all ära men det kan aldrig mäta sig med den verkliga situationen. 

Tilliten till sin egen förmåga att använda den tekniska utrustningen och 

bemästra den situationen som maskin och maskinförare ställs inför; påverkar 

säkerhetsbeteendet kopplat till stress på ett eller annat sätt.  
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   En aspekt som lyftes i samband med intervjuerna var att det inte gör så 

mycket om maskinerna är av senaste modell. Det beror snarare på hur 

mycket man behöver använda dem. På flygplatsen sitter man oftast inte så 

länge åt gången. Sitter man däremot flera timmar så har en ny och modern 

maskin med bättre ergonomi, utrustning och komfort betydelse. Så länge 

verksamheten har kontroll på tiden så hävdades det att maskiner av senaste 

modell hade liten eller ingen betydelse. Hur länge och i vilket sammanhang 

maskinerna används under ett arbetspass har således betydelse.  

Flygplanets utformning har definitivt en inverkan på hur säkerhet, stress och 

beteende påverkas. SAAB:ens utformning och att den i egentlig mening inte 

är konstruerad för transporter utan modifierad ger påtagliga problem vid 

hantering av gods i och ur flygplanet. Det i sig har förmodligen påverkan på 

potentiella stressorer (det som belastar/aktiverar stressystemet) och 

säkerbeteendet eller systemets totala risk vid en viss tidpunkt. De faktorer 

som nämnts ger en risk och när det fungerar som det är tänkt ger det ett 

värde. 

Individ (M) - Teknik (T) 

   Kläderna, T visade sig vara av betydelse. Temperaturregleringen var ett 

problem, antingen blev jag för varm eller för kall, särskilt under nattpasset. 

Detta påverkade i mer eller mindre grad den trötthet som infann sig i 

samband med de fysiskt tunga lastmomenten. Tröttheten M i sig och i 

kombination med krav på uppmärksamhet gav ökad risk. Betydelsen av att 

vara väl bekant med utrustningen, i detta fall kläderna, insåg jag ganska 

snart.  

   Hur jag och andra i personalen tog oss in i planen via andra maskiner som 

”highloader” och bandlastaren hade betydelse för hur riskerna utvecklade 

sig. Riskerna för att falla ner från maskinerna bedömdes minska i 

förhållande till ökad erfarenhet M. Det viktiga var att ”bana in” ett 

fördelaktigt beteende. Jag äntrade och klev ner från maskinen på ett säkrare 

sätt i slutet på arbetspasset än i början.  

   I den introduktionskurs som jag genomförde innan mitt deltagande på 

rampen klargjordes betydelsen av maskinernas utformning T. Det var en 

fråga där rätt svar bestod av fler än ett alternativ och jag fick inte fullt rätt på 

den och samtidigt förstod jag att frågan var viktig. I samband med mitt 

deltagande på rampen noterade jag hur tankningen genomfördes. I de 

följande intervjuerna kom vi in på hur hanteringen av bränsle hade betydelse 

för säkerheten och risker som lett fram till en olycka i en annan del av 
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världen. Denna händelse bidrog till skärpta krav på den tekniska 

utformningen. Det som hade hänt var att bränsle hade svämmat över för att 

man hade glömt att koppla loss bränsleslagen från flygplanet innan tankbilen 

flyttades. Efter denna händelse blev tankbilen utrustad så att man var 

tvungen att göra vissa moment. Att gå runt till bakre delen av tankbilen och 

trycka in en knapp T för att kunna köra lastbilen. Genom att lägga till detta 

moment hade det skapats en ökad säkerhet och minskat risken för liknande 

händelser i framtiden.    

   Det är inte svårt att förstå att äldre maskiner som används ute på rampen 

har mindre tekniska säkerhetslösningar än nya vilket ökar risken för olyckor. 

I viss mån kan det kompenseras för detta genom en ökad medvetenhet om 

risker och de rutiner som är förknippade med detta.  

   Då de tekniska lösningarna är specialkonstruerade blir 

investeringskostnaderna högre samtidigt som det finns ekonomiska 

begränsningar. Det finns investeringsplaner och relativt nyligen gjorts 

investeringar för att modernisera och byta ut utrustning, som exempel kan 

nämnas den bil som kör fram maten till flygplanen som har inbyggd hiss. 

Tidigare stod personal på en lastpall som hissades upp med en gaffeltruck 

och rampgubbarna stod tre meter uppe på lastpallen utan räcke. 

Passagerartrappan till flygplanen var något som man planerade att byta ut. 

En bil med en trappa på istället för den som dras fram manuellt. Dessa 

investeringar bidrar i sig till en ökad säkerhet samt att en del manuella 

arbetsmoment försvinner.  

   Rullarna i fraktplanen som skall underlätta hanteringen av tyngre gods ger 

samtidigt ökad risk för fall eller att man trampar snett. Risk skall vägas mot 

nytta. För egen del upplevde jag att de inte var så ändamålsenliga vid 

lastning och lossning av gods. Flera av kollin var så breda och stora att det 

inte gick att nyttja rullarna. Därmed var de mer till hinder än nytta och med 

ökad risk som resultat. Hade jag fått välja hade jag valt bort rullarna.  

   Containrarna i flygplanen utgjorde en risk. Dess tyngd och därmed massa 

gjorde det besvärligt att både få dem i rullning och stopp på. Det var lätt att 

glömma bort när man väl hade fått fart på dem. Rullkulorna gjorde det 

smidigt och lätt tills det plötsligt ställdes krav på att få stopp på 

containrarna.  Det paradoxala i att när man väl fått fart på godset går det lätt 

men denna lätthet blir till problem när det gäller att få stopp på dem. I 

synnerhet i flygplanen där det lätt blir trångt och leder till en ökad klämrisk. 

I dessa och liknande moment, som vagnarna med väskor, gäller det att tänka 

steget före och räkna med tid för tillräcklig broms-mån. 
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   Bandlastaren som nämnts tidigare har en risk i sig då rörliga delar är 

involverade. Beroende på om den används för att lasta eller lossa gods från 

flygplanen så ökar eller minskar risken beroende på dess konstruktion. 

Denna risk varierar som mest vid den del av bandet som är närmast 

flygplanet. Vid lossning av flygplanet roterar bandet så om en fot eller hand 

placeras i toppändan av rullbandet trycks de uppåt av rotationsriktningen. 

Det omvända gäller vid lastning där fot eller hand kan dras ner mellan 

bandet och flygplanet. 

   Sammantaget borde det ge en ökad stressnivå samt leda till en risk för att 

säkerhetsbeteendet blir lidande. Ständigt detta övervägande att kalkylera med 

risker i större eller mindre omfattning och medvetet eller omedvetet tumma 

på säkerheten som i exemplen ovan. 

   I gränslandet mellan M och T är det viktigt att analysera de barriärer som 

kan finnas. Finns det tillräckligt många och tillräckligt tydliga, är en fråga 

man kan ställa sig. Barriärer som avses i detta sammanhang är om det finns 

tillräckligt med räcken och andra hinder monterade på utrustningen. Särskilt 

när du befinner dig på maskiner på en upphöjning eller plattform såsom på 

highloadern, se bilaga 5. Att de arbetsmoment som skall utföras har 

checkpunkter som tvingar till ett beteende där man stanna upp mellan de 

olika delmomenten. Att maskin och människa inte kommer i varandras väg. 

Det handlar om hjälp för att förebygga missar som kan leda till olyckor och 

skador.  

Redundans, att det finns en tydlighet som t. ex tydliga handtag, dess 

utformning som underlätta uppfattningen om hur det är tänkt att användas 

som t ex. att handtag är vänt på rätt sätt, att handtaget finns placerade där de 

gör nytta i förhållande till det arbetssätt som man vill att M (människa, 

individ) skall välja. Att det skall underlätta handhavandet av utrustning och 

hur M placerar sig och rör sig för att uppnå säkerhet och undvika skador. På 

så sätt kan T:s utformning styra hur M beter sig. Exempel på detta var när 

jag äntrade highloadern under mitt nattpass, där skulle det underlättat med 

en bättre redundans som jag exemplifierat. Ytterligare exempel på detta är de 

barriärer som är förknippade med tankningen. Där finns det konstruerade 

hinder som gör att personalen måste göra vissa moment och gör att de rör 

sig runt tankbilen för att kunna genomföra nästa moment. Det som inte blev 

riktigt klarlagt var hur det förhöll sig med bränsletrycket till flygplanet. Finns 

det tillräckligt med redundans inbyggt i tankningssystemet med barriärer och 

överlappande system, som förhindrar att det blir fel med olyckor och skador 

som följd?  
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Grupp (O) 

   Grupp och individs interaktion har betydelse. De team som var och en 

tillhör upplevdes vara en tillgång. Förändringar där ses inte som en fördel 

utan snarare en nackdel. Ju mer en individ interagerar med gruppen desto 

bättre i det fortlöpande arbetet ute på rampen.  

   Organisationsklimatet, den gemensamma föreställningen och normer 

som personalen har. Föreställningar som delas på arbetsplatsen om hur 

arbetet utförs och hur det man stöter på i det fortlöpande arbetet har 

betydelse för säkerhetsbeteendet (11) (58). En återkommande föreställning 

är att man arbetar säkert på jobbet. Man skall komma ihåg att 

säkerhetsbeteende i ett bredare perspektiv inte enbart berör safety utan, om 

än i större omfattning, sequritybiten. Det kan mycket väl vara så att de 

normer och värderingar som gäller säkerhet och säkerhetsrelaterade frågor 

egentligen handlar om sequrity. Det kan antas att den delen av 

säkerhetsarbetet är mer självklar. Att man oavsett om det handlar om safety 

eller sequrity gör saker och ting per automatik. Det man har lärt sig gör man 

utan en tanke på om arbetet utförs säkert eller inte så länge det fungerar och 

inget allvarligt händer. 

   Det stöd som gruppen kan ge bedöms som ovärderlig. Denna bedömning 

baseras på de intervjuer, mitt eget deltagande och enkäterna som angav 

riktningen för dess betydelse. Det skapar trygghet och stressen påverkas 

positivt. 

   De krav gruppens medlemmar kan ställa på varandra kan sporra men kan 

också skapa hinder för att prioritera säkerhetsbeteendet i strävan att bli klar 

med jobbet. Detta gemensamma intresse som lyfts mer än en gång i 

intervjuerna, att alla vill hem. Ingen vill vara kvar i onödan i synnerhet när 

det gäller nattpasset. Denna eller liknande mekanismer kan ge ett visst 

grupptryck. 

 

Organisatoriska strukturer (O) 

   Krävs för att komma in i de olika rutiner och arbetssätt som råder på 

rampen. Ett tydligt stöd för strukturen är de regelverk och rutiner som 

används. Det som påverkar säkerhetsperspektivet och som i sin utformning 

och funktion bidrar till kontroll och stöd är bl. a. QMS. Följsamheten till att 

använda sig av kontroll och stödsystemet blir i sig en påminnelse om 

säkerhet och säkerhetstänket och i förlängningen säkerhetsbeteendet. Det 
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förekom misstankar om att det inte alltid förs in uppgifter i systemet. När 

det gäller informationshanteringen så påtalas det från en av ramppersonalen 

att e-post är något som han föredrar. Det finns även ett internt 

meddelandesystem som används och där det skickas viss information. 

Frågan är om all personal har en bra rutin för att läsa dessa mejl? 

Personalen i fråga misstänkte att var och en olika. Därmed försvann en 

viktig informationsväg.  

Det fanns en tillit till ledarskapet på flera nivåer. Det som uppskattades var 

den frihet och tillit som personalen känner inför det handlingsutrymme som 

man har i det fortlöpande arbetet och i situationer som kräver eget beslut 

och ansvar. 

 

Individ (M) - Grupp (O) 

   I detta sammanhang handlar det om det förtroende som individen känner 

för arbetslaget. En hel del av de resonemang som lyftes i intervjuerna 

handlade om den nya schemaläggningen. En fråga som hade återkommit 

och verkade ha aktualiserats igen var förslaget att arbetsledarna ska byta 

arbetslag och prova på att arbeta i de olika teamen för att på så sätt, som jag 

förstod det, överföra kunskap och lära av varandra. Allt för mycket 

förändringar var det ingen som ställde sig bakom bland de som fällde en 

åsikt om dessa planer. Det kan äventyra stabiliteten om man inte vet var 

man har varandra i det fortlöpande arbetet ute på rampen. Det är något som 

byggs upp under lång tid och gynnas av att man bibehåller de team som 

finns, arbetet går lättare och blir säkrare. Uppfattningen var att det går att 

lära varandra och utbyta erfarenheter mellan teamen utan föreslagen 

förändring.  

 

Kommunikation 

   Kommunikationen skedde på olika sätt beroende på vilken arbetsuppgift 

som utfördes. Radiokommunikation var det primära sättet att kommunicera 

till custom service, ledning och medarbetare som inte var i närheten av 

rampen. Kommunikationsradio användes också primärt mellan 

ramppersonal utanför och inne i maskiner.  

Det framfördes att radiodiciplinen sviktade. Det förekom mycket prat som 

inte var nödvändig för att utföra jobbet. Det framfördes att det kunde 

påverka säkerheten genom att man lyssnar mindre uppmärksamt på radion 
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när man är mitt uppe i sitt arbete. Ju oftare den används för information 

med låg relevans för arbetet desto större risk att missa viktiga meddelanden.  

För att förbättra kommunikationen ytterligare nämndes förslag på att utrusta 

hörselkåporna med radiokommunikation. 

   På rampen vid arbetsmoment som handlade om att lasta och lossa fanns 

det fler sätt att kommunicera. Via handsignaler och tecken, via rösten genom 

att ropa kortare kommandon eller påkalla uppmärksamhet för att visa via 

kroppsspråk såsom handtecken. Inne i planet mellan den som var inne i 

planet och den som satt vid lastluckan kunde kommunikationen ske utan 

hörselskydd. Det blev ett ypperligt tillfälle att ta upp frågor och få svar på 

det som hade dykt upp under arbetspassen, ovärderligt för en nybörjare som 

jag.  

   Den som satt vid luckan på SAAB:en blev den naturliga länken för 

information mellan lastpersonalen som stod på plattan, truckföraren och 

lastaren längst inne i planet. Det gällde att vara observant på lastaren och 

personalen utanför så att kommunikationen upprätthölls. Ouppmärksamhet 

vid luckan kunde bli en säkerhetsrisk och kunde ställa till det för de andra. 

Jag upplevde att man hade ett lite större ansvar för att vara uppmärksam på 

sina arbetskamrater då du var placerad vid lastluckan.  

Risk 

   Stress som upplevs av individen påverkar risken för incidenter och i 

förlängningen olyckor. Arbetslaget med var och ens stressnivå kan ge ökad 

risk. Möjligheten att bevaka varandras säkerhet påverkas troligen negativt 

vid de arbetstoppar som förekommer. Belastningsnivån varierar vid dessa 

toppar. Avvikelser från de planerade arbetsuppgifterna under arbetspasset 

påverkar. Oannonserad flygtrafik som kommer och/eller snöfall / halka är 

faktorer som påverkar och leder till ökad risk. 

Värde 

   Värdet finns så länge maskinerna och rutiner fungerar som det är tänkt. 

Att verksamheten och de individer som finns inom den kan utföra de 

arbetsuppgifter som ingår. ”Att flyget kan bedriva denna verksamhet är att 

man säljer tid”. Kunden sparar tid genom att flyga istället för att välja andra 

transportsystem. Att verksamheten kan leverera det som de har lovat 

kunderna, det är ytterst vad värdet handlar om i detta sammanhang.  
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En komplex verksamhet   

   Resultatet kopplat till innehållsanalysen och analysen med MTO modellen 

visar på den komplexitet som finns inom flygverksamheten, inte minst inom 

den rampbaserade verksamheten. Detta perspektiv hänvisade Bergsten till i 

sin pilotstudie på uppdrag från Transports yrkes- och arbetsmiljönämnd 

(TYA) (59). Där slogs fast att det inte var särskilt svårt att se komplexiteten i 

att försöka påverka arbetsförhållandena på en flygplats när man väger 

samman de involverade parterna och komponenterna som berör arbetet. 

(T)ekniskt – påverkas av bl. a flygplanets och lastutrymmets konstruktion, 

detta åligger tillverkarna och de flygbolag som genom sin kravspecifikation 

beställer flygplan. Påverkas även av vilka hjälpmedel som finns och hur de 

sköts samt lokalers utformning.  (O)rganisatoriskt – påverkas av t. ex vilka 

vanor och rutiner som skapats. Hur arbetet är planerat för att slippa 

tidstjuvar som: transportsträckor mellan arbeten och väntetider på upptagna 

eller icke fungerande hjälpmedel. (M) – bristande utbildning och kompetens 

hos lastarna som gör det svårt att rotera dem i olika arbetsmoment.  

Jag delar Bergstens resultat och analyser med tillägg från min egen analys. 

Det handlar också om det (O)rganisatoriska – rutinerna runt handhavandet 

av QMS. Att vinnlägga sig om att det används korrekt på alla nivåer, 

förebyggande är alltid bäst. Informationsvägarna, att dessa används på ett 

optimalt sätt. Ett grundläggande krav för att systemet skall fungera är att 

personalen tror på det och följer de rutiner som gäller vid hantering av 

tillbud och incidenter.  

 

5.2 Birds pyramid 

   Följande exempel och påståenden är ett axplock av riskfyllda eller 

situationer som skulle kunna bli riskfyllda ute på rampen: 

➢ Lastning och lossning var särskilt problematisk på SAAB: en. Det 

kändes mer utsatt för risker att arbeta i detta flygplan och var 

betydligt mer ansträngande.  

➢ Det är lätt att dras med i de uppgifter som skall lösas ute på rampen. 

Att göra sin del och visa var man går för blir viktigare än att tänka på 

vad som skulle kunna gå fel och att det tummas på den egna 

säkerheten.  

➢ Personalen inklusive jag själv var villig att ta en ökad risk för det var 

”smidigt” och för att få jobbet gjort, det gäller särskilt 
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godshanteringen vid SAAB: en. Vi följde med godset ut på 

bandlastaren för att stötta och stabilisera, de risker som ökade i och 

med detta kan beskrivas enligt följande: 

- Gods och personal befinner sig en bra bit över plattan. 

- Begränsat utrymme att placera fötterna på. 

- Olika underlag, transportbandet i gummi bra fäste. I kanterna på 

bandet metall som blir halt vid regn, snö och is. 

- Tröttheten i samband med den sena timmen. 

 

➢ Den maskintäta verksamheten ger många tillfällen till olyckor. Det 

finns många tillfällen till att halka, klämma fötter och händer. 

Räckenas placering, rörligt underlag, maskinernas skick och utrustning 

påverkar. 

 

   Den mest påtagliga som hände under nattpasset har följt med mig i stora 

delar av detta arbete.  När det tog emot valde personalen att rycka till och ta 

i med kraft istället för att backa och ta ett steg tillbaka för att ta sig en 

funderare. Det ledde som bekant till att personalen ramlade bakåt, dessbättre 

utan personskador. Varför han inte stannade upp har jag ingen bra 

förklaring till. Som jag uppfattade det så var det aldrig någon risk för att vi 

inte skulle hinna med att lasta och lossa flygplanet.  

Birds riskpyramid kan hjälpa till för att på ett strukturerat sätt betrakta den 

uppkomna situationen. Som tidigare nämnts rapporterades inte denna 

händelse. Det är oklart om personalen fick någon fysisk skada eller obehag 

efter händelsen. Vi tänker oss att så blev fallet samtidigt som bandet brast 

gör att vi hamnar en bit upp i pyramiden.  

   Det närmaste jag kommer i definitionen av händelsen blir ”minor injury” 

för själva fallet och för det bristande spännbandet ”property damage”. Som 

vi kan se i modellen så representerar det ca 10 sådana ”minor injury” eller 

liknande händelser för en större skada och 30 ”property damage” för en 

större skada.  Väger vi in potentiella olyckstillbud som jag var med om vid 

mitt deltagande på rampen så hamnar vi på 10 st. ”near-misses” under ett 

och samma arbetspass, se figur 3 s 30.  

Det mest intressanta konstaterandet i detta sammanhang är att en händelse 

kan leda till att flera nivåer i pyramiden sker samtidigt vilket gör att försöket 

till någon slags beräkning blir vansklig. Som vi kunde se så tangerades två 

nivåer i pyramiden vid ett och samma tillfälle.   
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Det skulle kunna betyda att under mitt deltagande på nattpasset och 

dagspasset förekom någon ytterligare skada på utrustning och t o m någon 

personskada. Det är något som jag inte fått klarhet i men en sak vet vi att 

händelsen som jag bevittnade inte rapporterades in i QMS trots att 

händelsen de facto kunde definieras som en ”minor injury”. Vi skall komma 

ihåg att det är en modell av verkligheten och består av siffror och beräknade 

sannolikheter samt förhållanden mellan mindre och mer allvarligare 

händelser. I realiteten kan det räcka med ett tillfälle för att en allvarligare 

skada eller olycka skall ske. Det kan vara så att en större skada missas att 

rapporteras även om vi föreställer oss att sådant inte händer. Attityder och 

inställning hos personalen har betydelse var som anses tillräckligt allvarligt 

att rapportera in. 

   Tankbilens nya utformning är glädjande då kraven på de olika moment 

som måste genomföras innan man kan köra iväg den ger en högre 

säkerhetsnivå.  Denna typ av lösningar där det skapas säkerhetsbarriär och 

personalen tvingas göra vissa moment leder in personalen i ett säkrare 

beteende vilket är eftersträvansvärt. Att sträva efter lösningar med samma 

målsättning på de andra maskinerna bör vara en framgångsfaktor i att 

minska riskerna för incidenter och allvarligare olyckor. 

I detta sammanhang finns risken att ekonomiska intressen går före säkerhet 

när de skall vägas mot varandra. Det är en realitet som flygplatser och andra 

arbetsplatser med höga investeringskostnader för teknisk utrustning brottas 

med.   

   Det måste betonas, inte bara en gång utan flera, att det ligger ett stort 

allvar i vad Birds modell visar. Oftast går det bra men förr eller senare 

händer det något allvarligt. Att man måste räkna med att vissa saker ingår i 

jobbet är något som återkommer och kan användas som ett skäl till att tona 

ner allvaret. Olika påstående och föreställningar i denna riktning kan påverka 

individers beteende negativt i olika situationer. Som exempel på påstående 

kan nämnas ”det ingår i jobbet att lyfta tungt”. ”stress ingår”. ”vissa risker 

får man ta även om det är dumt, det har inte hänt något ännu”. Tankesättet 

blir till ett säkerhetsproblem. Den fråga som infinner sig är: 

Vad är tillräckligt tungt, stressigt eller riskfyllt för att det inte skall räknas till 

normalt förekommande arbetsuppgifter?  

Om inte förr så är det vid större skada eller allvarligare olyckor som vi 

brukar reagera. Det måste hända något allvarligare för att vi skall skärpa till 

oss, allt från att rapporteringsrutiner fullföljs till vidtagna åtgärder för att det 
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inte skall hända igen. Det reaktiva snarare än det förebyggande är 

förhärskande och ett mönster som vi oftast faller in i.  

   En passande princip i säkerhetstänket och som bör råda ute på rampen är 

att ”mota Olle i grind” eller ”förebyggande är bäst”. Rutiner är i sin tur ett 

stöd för att påminna oss om det säkerhetstänk som måste råda. Avsteg från 

detta kan bli förödande och öka risken för att hamna i eller liknande 

situationer som framkom under intervjuerna och vid mitt deltagande på 

rampen. 

 

5.3 Hypotetiskt kausala modellen 

   I den ursprungliga modellen (49) finns de två utfallsmåtten, stressymptom 

och hälsa, som påverkas av ett antal faktorer. Dessa faktorer eller 

dimensioner är i sin tur indelade under Arbetsplatsen, Arbetet och Hälsan. 

Utfallsmåtten grundar sig i sin tur på: 

Stressymptom   Hälsa 

- Utmattning   - Självskattad hälsa 

- Utbrändhet   - Arbetsförmåga 

- Kognitiva störningar    

- Fysiska symtom 

- Sömn och bristande avkoppling 

 

 

Figur 5 Sammanfattande modell på hur dessa utfallsmått påverkas i förhållande 

till varandra.             
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Arbetsplatsfaktorer och arbetsfaktorer verkar via arbetskraven på den 

anställdes stressymptom och hälsa. Arbetsplatsens faktorer verkar inte bara 

igenom arbetskraven utan även genom faktorn Humanitet och socialt stöd. 

Denna faktor ger i sin tur en direkt påverkan på den anställdes 

stressymptom och hälsa (49). Resultatet i den ursprungliga rapporten visade 

också en tydlig koppling mellan arbetsplatsnivån och den nivå som beskriver 

arbetet.   

 

Figur 6: Illustration av de delar av modellen som mest beskriver den 

arbetssituation som råder ute på rampen. 

   Figur 6 är en sammanfattning av den omedelbara situationen som jag 

ställdes inför ute på rampen, från ett ögonblick till ett annat. Dessa delar av 

modellen förhöll jag mig längst till under examensarbetet vid jämförelser 

mellan deltagande på rampen, MTO och Birds Pyramid. Reflekterande 

analysen och diskussionen som följer tittar närmre på dessa delar. 

   Vi måsten förstå att helhetsperspektivet är viktigt att ha med sig. Det finns 

direkta och signifikanta samband men det finns också förmedlade eller 

indirekta samband i modellen. Detta gör att analysen av enkätresultatet 

baseras på hela hypotetiskt kausala modellen. Att jag ändå valde att inte 
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kommentera alla parametrar och faktorer i resultattabellen var för att hålla 

fokus på de förhållanden som rådde ute på rampen. 

Analys av enkätresultatet 

   I bilaga 6 kan vi som tidigare konstatera i resultatredovisningen att flera av 

de enskilda variablerna tangerar gult värde. Det ligger i linje med 

referensdatabasens intervall. Det vi inte vet är hur nära det ligger grönt eller 

rött intervall. Mätningen är gjord vid ett givet ögonblick och studien 

omfattades inte av en uppföljande enkät vilket hade varit intressant. För att 

resultaten i enkäten skulle peka mot ett betryggande och önskvärt resultat 

hade det behövts en större andel gröna värden. 

   Frågor som handlade om din hälsa visar samtliga på gult värde. Ingen av 

dessa är gröna. I hälsoperspektivet ingår stress och dessa båda utfallsmått är 

tongivande i den kausala modellen. Fortsätter värdena i riktning mot rött 

kommer det att innebära sjukskrivningar en påtaglig påverkan på 

verksamheten, dess belastande effekt på teamarbetet ute på rampen.  

   Krav är en av de tunga faktorerna som omfattade de två röda värden i 

resultatet av enkäten: arbetskrav och fysiska krav. Resterande faktorer visar 

gula värden förutom IT-krav som är grönt.  

De två röda värdena är tungt vägande faktorer för det fortlöpande arbetet 

ute på rampen. Enbart dessa ger fog för att peka på den ökade belastning 

som det ger på de båda utfallsmåtten, stressymptom och hälsa. Det ger även 

en negativ påverkan på säkerhetsaspekterna. De sociala kraven kan vara 

belastade eller på väg att belastas. Antagandet grundar sig på att det förekom 

olika uppfattningar som skapade irritation mellan vissa av 

teammedlemmarna.  

   Tittar vi på socialt stöd, erkännande är det enbart gröna värden vilket är 

bra. Även om det visar sig som grönt värde bör det påpekas att vi inte vet 

hur långt det är till gult värde. Utgår vi från att det är grönt värde med god 

marginal är det en resurs och motverkande kraft då den hypotetiska 

modellen har visat att det sociala stödet väger tungt i sin påverkan på 

stressymptomen och hälsoparametrarna.  

   Påverkansmöjligheter som en av två parametrar som handlar om Kontroll 

hade gult värde. Resultatet kan ha påverkats negativt av många faktorer men 

en tungt vägande anledning kan vara SAAB planet som också funnits med i 

andra sammanhang. Problemet med flygplanet är känt men det har ännu inte 

bytts ut som önskats. Upplevelsen av att det inte går att påverka vissa av sina 

medarbetare kan också vara en del i det aktuella resultatet. I dessa frågor är   
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ledningen ett viktigt stöd och kan vara den positiva och uppvägande faktorn 

som gör att riktningen mot det röda intervallet bromsas. 

   Resurser i form av tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter 

fanns för det mesta. Det fanns tillfällen under arbetspasset som det kunde 

köra ihop sig men då fanns stödet från de andra och en vilja att hjälpa till. 

Resurser i form av teknisk utrustning och mänskliga resurser visade gult 

värde. Hur stora marginalerna var här är vanskligt att bedöma men det var 

ansträngt, som konstaterats tidigare. 

   Det fanns en viss oro över hur det kommer att se ut med 

rekryteringsförhållandena framöver. Det maskinella resurserna fungerar men 

inte optimalt. De exempel som var med i Birds analysen, särskilt när det 

gällde de faktorer som hörde till flygplanens utformning. De potentiellt 

ökade risker för kroppsskada som det ger att hantera tungt och otympligt 

gods vid manuell hantering i trånga utrymmen med rullar och ojämnheter 

under fötterna. Dessa exempel på resurser ger i sin tur en direkt påverkan på 

de röda värdena för arbetskrav och fysiska krav.   

   Frihet i form av självständigt arbete fanns och är en resurs. Frihet under 

ansvar är en passande beskrivning, det visade på grönt värde. Det framkom i 

intervjuerna att denna frihet som man upplever finns och samtidigt är en 

förutsättning för arbetet ute på rampen. Möjligheten att påverka arbetstiden 

fullt ut efter privatlivet är begränsat och en bidragande orsak att resultatet 

hamnade inom det gula fältet. Kan också vara ett uttryck för den oro som 

framförts när det gäller personalförsörjningen. Med många nya på rampen 

kan det i sin tur påverka ökat krav på den mer erfarna personalen. Det i sin 

tur påverkar stressymptomen och i förlängningen hälsan.  

   Ledarskapet är av betydelse för humanitet och socialt stöd och vilka 

påverkansmöjligheter som personalen upplever på arbetsplatsen. Värdena 

var gröna överlag vilket är en resurs och den är viktig. Samtidigt framkom 

det att det var byte på gång i det högre ledarskapet vilket förhoppningsvis 

inte skall påverka resultatet i en annan riktning.  

   De olika formerna av tänkbara konflikter visade överlag gröna värden 

vilket är viktigt och väger tungt som resurs då det påverkar den humanitet 

och stöd som finns och som i sin tur bidrar till att väga upp de båda 

utfallsmåtten. Det blev dock gult värde vid konflikt med arbetskamrat. Med 

ledning av detta tänkte jag på att det i intervjuerna framkom signaler på att 

det fanns vissa friktioner när det gällde uppfattningar. Det gällde vad som 

ansågs tillräckligt att rapportera in i QMS samt att det inte fanns 
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överenstämmelse hur de praktiska skulle utföras och säkerheten runt dessa 

moment.  

Det framkom även att det handlade om ömsesidigt lyssnande.  

En uppfattning var att det oftast blev en envägskommunikation och 

tillrättavisning. Det gick inte att diskutera eller komma med motargument. 

Det psykosociala samarbetet blir svårt när det ligger på den nivån. Som en 

förklaring till detta ligger personkemin nära till hands.  

   Närmaste chef är också något som visade sig vara bra överlag. Det som 

avvek var det gula värdet för närvaron av närmaste chef. Det skulle kunna 

bero på att personalresurserna stundtals sviktar.  

   Organisationsförändring tangerade i större utsträckning gult än grönt. 

Sammantaget med organisation visade det på gula värden överlag. Viktigt att 

det inte går mot rött. Att bevaka detta är centralt då det kan bli förödande 

för funktionen i teamen, ett fungerande lagarbete är av yttersta vikt. Konkret 

exempel på vad det kunde bero på var farhågor om förändringar i och 

mellan teamen. De mål och vinster med förändringen som hade framförts 

från ledning till personalen hade man svårt att se.  

 

5.4 Reflekterande analys och diskussion 

   Det framstod allt tydligare att de psykosociala faktorerna i arbetsmiljön var 

viktiga för att ge utrymme för fortsatta möjligheter att ta upp frågor som är 

nödvändiga att diskutera.  Det är av yttersta vikt att känna stöd och kunna 

lita på sina arbetskamrater för en trygg och säker arbetsmiljö ute på rampen.  

Enkätsvarens goda resultat gällande det sociala stödet samt erkännandet och 

förtroendet för ledarskapet är en resurs i det stöd som behövs och skiljer sig 

från det resultat som presenterades av Bergsten et al. (18). I tvärsnittsstudien 

tittade de närmre på de psykosociala faktorerna bland ramppersonal. De 

fann att värdena var lägst för kvaliteten på ledarskapet och inflytandet på 

arbetet. Anledningen till att resultatet skilde sig med ett mer positivt utfall i 

min studie kan bero på flera saker. 

En bidragande orsak skulle kunna vara flygplatsens storlek och hur det i sin 

tur påverkar de arbetsuppgifter som ramppersonalen utför. Var och en hade 

en större kunskap om hur hela flygplatsen fungerar.  

Det var också närmre till ledningen. Ansvarsbiten för var och en är därmed 

större vilket i sin tur gör att tilliten mellan den enskilde personalen och 

ledning måste vara hög. Varje anställd har större inverkan på arbetets 

utförande då ansvarsområdena är större. I de samtal och observationer 



 Analys och diskussion  

96 

 

bland personalen som jag studerade gav slutsatsen att det finns en bredare 

kunskap bland personalen på en mindre flygplats 

   Det som framkommit i denna analys kan kännas igen i jämförelse med 

Bronkhorst (60). Det är flera faktorer som påverkar hur säkerhetsbeteendet 

utformas i en verksamhet.  Arbetskraven och arbetsresurserna är kopplade 

till ett lägre respektive högre säkerhetsbeteende. Alla arbetsresurserna och 

ett arbetskrav (arbetsbelastning) visade sig vara direkt associerat till 

säkerhetsbeteendet.  

Resurser i form av bemanningen och situationen runt omkring den kom 

högst upp i fokusgruppsintervjuerna. Denna fråga tangerar stress i en 

förlängning. Den ger en stressbelastning i form av oro och i vissa fall 

påverkan på hur det fungerar ute på rampen.  

   Påverkansmöjligheter fanns, resurser i form av personal och utrustning 

och bidrar i stor utsträckning till att de krav som finns kan komma i balans. 

Hur det fungerade i olika sammanhang kan variera och en faktor som spelar 

in är de personlighetsdrag som finns och påverkar hur konflikter kan uppstå 

i olika situationer  

 

Det är inte alltid lätt, det är många inblandade. Vissa är mer 

envisa och vill dra det åt ett håll.  

 

Det verkar ändå som det vägs upp av balansen på krav och den beskrivning 

av kontroll som kommit fram i olika sammanhang.  

Resurser i form av personal och maskiner påverkar de krav som finns. 

Maskinerna är dyra och vetskapen om att det finns bättre och säkrare 

maskiner ger intrycket av att de som jag kom i kontakt med hade accepterat 

detta förhållande. Det som verkligen oroade var personalförsörjningen och 

den förändrande omvärldsbild som finns, att de arbetstider som 

ramppersonalen har skall vara ett hinder. Ett hinder för dem som befinner 

sig mitt i livet med ett större livspussel för att få ihop arbete och fritid.  

 

Arbetstiderna är något som kan spela roll. Världen runt omkring 

oss förändras. Relationer, familjesituationer förändras. Skall du 

jobba som vi gör och har familj så vill det till att det finns 

förståelse. 

 

I sin tur påverkar detta de dimensioner som beskrivits under figur 6 när det 

gäller det omedelbara arbetet ute på rampen. 
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   En sammanvägning av de synpunkter som framkom gav en indikation på 

att kraven är större, påverkansmöjligheten mindre och svårigheten att 

värdera resurserna ute på rampen bland nyanställda i förhållande till erfaren 

personal. Det ger via krav påverkan på stressymptom. En av de slutsatser 

som jag drar av denna analys är att stressymptomen bör vara mer uttalade 

bland de som är nyanställda. Med fortsatt bevakning av faktorerna: 

påverkansmöjlighet, trygghet i gruppen och bättre förmåga att kunna 

värdera och använda resurser leder till minskade stressymptom. Det 

kommer i sin tur leda till en påverkan på säkerhet och risker i positiv 

riktning.  

   I säkerhetsbeteendet ingår safety & security. Ibland kunde vara oklart för 

min del men även för ramppersonalen vad vi egentligen pratade om när 

resonemang fördes om säkerhetsbeteende och säkerhetsfrågor. Det kan i sig 

ha påverkat innehållsanalysens resultat men inte i så stor utsträckning att det 

kan fastslås att det finns ett medvetet riskbeteende. Inberäknat att gubbarna 

och jag var på det klara med att det fanns genvägar och tog dem. I det fallet 

handlade trots allt om att arbetet måste bli utfört.  

Analysen av den samlade empirin gav vid handen att det ytterst handlade om 

en organisatorisk fråga. Att det som inte verkar påverkningsbart kan bli 

förändrat om inte direkt så indirekt genom att organisera arbetet på ett annat 

sätt.  

   Då följsamheten ifrågasattes i intervjuerna blev det relevant att fundera 

över vad det kunde leda till om incidenterna inte rapporterades in. Med 

hänvisning till Simon et al. (50) arbete. Att varje oväntad händelse (olyckor, 

incidenter och att ”det var nära”) som har sin orsak i en osäker handling 

eller under osäkra förhållanden kan påverka och störa den pågående 

verksamheten. Denna störning kan ske oavsett om det handlar om en faktisk 

olycka eller skada på utrustning/egendom. Det är en anledning till att ”det 

var nära” händelser skall hanteras som en varningsindikator på att en olycka 

kan ske. 

   Jag och gubbarna verkade ha lätt för att sortera bort det som uppfattades 

som obetydligt och som inte gav någon anledning att handla omedelbart, det 

reaktiva verkade vara ett naturligt beteende. I vilket fall verkade det enklare. 

Det finns ju ”någonting att gå på” när någonting har hänt, var och en inser 

att något måste göras. Då är det lätt att alla är överens om att något måste 

göras och att rutiner måste ses över. 
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Ovanstående kommentar blir problematisk. Begreppet, säkerheten i 

fördolda, som McKinnon (61) resonerar runt blir därför intressant.  

Det finns en kärna till de problem som förorsakar olyckor. När det sker en 

incident möjliggörs det en chans för ledningen att rätta till systemfelen innan 

det sker en olycka. Eftersom det inte sker några egentliga förluster i 

samband med den icke önskvärda händelsen /incidenten så behöver det inte 

betyda att händelsen är obetydlig.  

   Nästa liknande händelse kan ha betydligt värre konsekvenser beroende på 

det vi kan kalla mindre tur, eller slumpen om man så vill. Riskanalyser av 

incidenter gör att man kan bedöma vilka av dessa som kräver en fullständig 

genomlysning. Det hjälper till att spåra och eliminera roten till problemet.  

Det leder mig slutligen till den logiska konsekvensen att incidenter måste 

rapporteras, små såväl som stora. Men det händer ju inte alltid.  

Vad är det som gör att det inte rapporteras in?  

Tidigare nämnda incidenten där personal ramlade handlös bakåt visade sig ju 

inte vara inrapporterad. Möjligen skulle det kunna bero på att vi var flera 

som var närvarande vid samma händelse. Mänskliga mekanismer som 

innebär att tron på att ”någon annan” rapporterat in händelsen resulterar i 

att ingen gör det skulle kunna vara en förklaring till att den inte 

rapporterades in.  

   Åskådareffekt ”the bystander effect” – handlar om att vi förlitar oss på 

andras bedömning av situationen och överlåter ansvaret på de andra. I den 

situation som vi befann oss i är denna effekt talande, jag kände mig 

verkligen som åskådare, jag hade varken då eller senare tänkt att det var mitt 

ansvar att rapportera. Frågan är om den personal som var på plats vid 

händelsen upplevde samma sak, att det inte förväntades av dem heller?  

Mekanismer som förekommer i samband med denna effekt ger en tänkbar 

förklaring till varför händelsen inte rapporterades in. Mekanismen är dock 

mer känd för att vara involverade i mer dramatiska situationer (62) (63) men 

den lär förekomma även vid mindre skrämmande och mer vardagslika 

situationer (64).  

   Denna studies resultat skiljer sig också från Lindströms(17). Att det vid 

anställningar skulle vara de fysiska förutsättningarna som huvudsakligen 

efterfrågas. Till skillnad från Lindström fann jag att andra färdigheter 

efterfrågades ute på rampen. Det framkom att intresse för maskiner och att 

vara praktisk lagd var en fördel. Det fanns en medvetenhet om de fysiska 

förutsättningarna och betydelsen av fysisk träning. Det är ett villkor för att 
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kunna klara av sina arbetsuppgifter i längden. Det framkom också att det 

gäller att kunna ta i och lyfta, du får inte vara rädd för att hugg i.  

   Frågan om kravet på de fysiska förutsättningarna ställdes inte direkt under 

min vistelse men inte i något sammanhang framkom det att det skulle vara 

det som huvudsakligen efterfrågades vid en anställning. Det öppnar för att 

fler kvinnor kan börja arbeta på rampen om man inte fokusera enbart på de 

fysiska förutsättningarna vid anställning. Det fanns en kvinna som arbetade 

på rampen och det förväntas att det kan komma fler och att det i sin tur kan 

komma att påverka arbetsmiljön i positiv riktning. Att man då inser att de 

fysiska förutsättningarna måste och kan kompenseras med rätt teknisk 

utrustning och handhavande. 

   En fungerande verksamhet ute på rampen är som sagt komplex. 

Komplexiteten har beskrivits av Bergsten i en av sina studier (59), resultatet i 

den delas med tillägget att det också handlar om organisatoriska rutiner runt 

handhavandet av QMS.  

 

5.5 Diskussion metodkritik 

 

Fullt deltagande på rampen 

   Som jag tidigare påpekat var deltagande på rampen begränsat. Det som 

blev mest tydligt är känslan av att vara ny på jobbet. Däremot kunde inte 

den korta tiden ge egna erfarenheter av hur det skulle kännas att utföra 

arbetsmomenten under en längre tid. På vilket sätt som arbetet utförs skiljer 

sig mellan en som är van att utföra arbetsuppgifterna och nybörjaren. För 

den vane bör tröskeln för vilka arbetsmoment som upplevs som säkert och 

inte vara annorlunda. Den ackumulerade tröttheten som kan infinna sig vid 

upprepade belastningar och dess konsekvenser var också något som jag 

missade. Eftersom jag var där en kort tid så hann jag inte vara med på alla 

förekommande arbetsmoment och arbeta tillsammans med fler av 

personalen.  

   Vinterhalvårets vedermödor var inget som jag fick prova på. Som tidigare 

beskrivits så var det ideala förhållande under mitt deltagande. Det gör att jag 

inte fullt ut kunde dela de erfarenheter som ramppersonalen arbetar under. 

Jag vill påstå att det kompenseras av att problematiken påtalats och 

beskrivits vid mer än ett tillfälle. Oberoende av varandra beskrev 

rampgubbarna en samstämmig bild av vinterhalvårets tuffare arbetsvillkor. 

Det har skett på ett sådant sätt att det med lite inlevelseförmåga går att 
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föreställa sig hur det skulle kunna vara. Det som ökade min inlevelseförmåga 

var att jag själv varit på plats i den miljö som det handlade om. 

Individuella intervjuerna 

   Intervjuerna genomfördes med bandspelare. Det i sig kan ha påverkat 

mängden insamlat intervjumaterial. Bland de intervjuade upplevde någon 

enstaka att det var lite obehagligt när den var på. Samtalen blev ibland lite 

trevande och fåordiga, det kunde ta ca 10 minuter innan samtalet kom igång 

och den som intervjuades började prata mer fritt och spontant vilket var en 

av de mål som jag hade vid genomförandet av intervjuerna. 

Fokusgruppsintervjuerna 

   Det var alltid några som pratade mer än de andra i grupperna. De som 

hade varit med längre pratade mer. Försök gjordes vid flera tillfällen att få 

med de som var tysta, det var svårt. När det blev lite tyst började de som 

pratat att ta till orda igen. Det kan ha påverkat inriktningen på samtalet men 

även till innehåll. En hel del av dessa problem hade förmodligen eliminerats 

med en van intervjuare. Det blev i viss mån en individuell prägel på 

intervjuerna vilket var en svaghet.  

   Valet av de frågor som valdes handlade över huvud taget inte om säkerhet 

och stress. Att det blev så berodde på, som jag tidigare nämnt, att dessa 

frågor fick stå tillbaka beroende på den begränsade tid som fanns till buds 

till förmån för att bredda empirin. Jag ville försäkra mig om att inte missa 

något viktigt i den komplexitet som växte fram. Säkerhet och stress fanns 

med i intervjun med SO och de individuella intervjuerna. Dilemmat som jag 

stod inför var att avgränsa och samtidigt bibehålla en tillräcklig bredd på 

empirin.  

Innehållsanalysen 

   Kvaliteteten på innehållsanalysen och hur de olika stegen i realiteten 

efterföljdes går alltid att diskutera. Alla steg blev inte exakt lika som de 

exempel på genomförande som togs med i studien. Valet av huvudrubriker 

och underrubriker var en av de största utmaningarna. Att bestämma sig för 

valda huvudrubrikerna och underrubrikerna skapade problem och var 

mycket tidsödande. Därefter kom det svåra arbetet att bestämma var de 

meningsbärande enheterna som befann sig mellan de valda huvudrubrikerna 

och underrubrikerna skulle placeras.  
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Enkäten 

   Ett par av de som fyllde i enkäten uttryckte att de var svåra att fylla i. En 

av personalen gav upp. Ifyllandet av enkäten skedde i samband med att 

arbetslag gick av sitt pass och ett annat gick på. Det gjorde att det fanns en 

begränsad tid för att fylla i blanketten. De resterande som inte fyllde i 

blanketten vid det tillfälle som jag var med fyllde i dem när de hade tid. En 

anledning till att jag inte var med samtliga tillfällen, det var mycket 

tidsödande att vara med vid samtliga arbetspass. Det kan ju vara så att detta i 

sig bidrog till ett visst bortfall. Man kan inte veta om alternativet att 

arbetsledaren tog hand om de flesta av enkäterna kan ha gjort att några 

backade och valde att inte lämna in blanketten då anonymiteten inte kunde 

garanteras. Bakgrundsuppgifterna i enkäten kräver att man skriver in 

uppgifterna för hand, handstilen kunde vara avslöjande. Det kan också 

handlat om att någon inte ville fylla i den pga. att de inte hade förmågan. Att 

de har svårigheter att hantera text och information som kan hör till att en 

utmattningsreaktion, utbrändhet. Det kan också vara att någon av dessa inte 

ville deltaga för att arbetsmiljön är så dålig och att förtroendet för ledningen 

är så lågt att man inte finner mödan värd. Det sista antaganden kan anses 

vara alltför spekulativa men bör ändå tas med som en möjlig förklaring till 

bortfallet.   

Teoretiska modeller  

   Valet av modellerna och på det sätt som de kom att kombineras kan 

diskuteras. Krav-kontroll-stöd är den teori som är mest etablerad när det 

gäller den arbetsrelaterade stressen. Valet att lägga till ”den hypotetiskt 

kausala modellen” påverkades av att den fångar delar som berör 

organisation och är utvecklad för att fungera i förhållande till arbetslivet. 

Den enkät som användes i detta arbete baserades på vad som kom ut av den 

studie som Oxenstierna et al. (49) genomförde. Ur den valdes de delar av 

modellen som var på en nivå som bedömdes relevant för analysen.  

Tillsammans med Rollenhagens modell av systemets totala risk vid en given 

tidpunkt och dess faktorer (MTO) fångar den och underlättar analysen. Som 

jag inledningsvis nämnt hör MTO till det grundläggande förhållningssättet 

som var upptakten till denna studie vilket gjorde att den var med från allra 

första början. Beroende på hur studien utvecklade sig föll allt mer intresse på 

de risker som ständigt är närvarande ute på rampen. Risk för skada på gods, 

maskiner, flygplan och inte minst personskador. Birds pyramid beskriver på 
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ett tydligt sätt hur det förhåller sig mellan antalet händelser och dess 

allvarlighetsgrad.
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6 Slutsatser och rekommendationer 

Börjar med en sammanfattning av det viktigaste som framkom i detta arbete 

och har koppling till syfte och frågeställningar. Denna studies bidrag beskrivs 

följt av förslag och uppslag till fortsatt forskning till förmån för 

ramppersonalens arbetsmiljö. 

• Arbete på rampen innebär en arbetsmiljö som stundtals är en 

intensiv. De intensiva topparna när flygplan har anlänt ger en 

situationen med omedelbar stress.  

• Målet med verksamheten är gemensamt för personal och 

ledningsfunktioner, att se till att flygplan landar och lyfter säkert.  Att 

på utsatt tid serva de flygplan som kommer till flygplatsen med 

lastning och lossning av gods och bagage samt bränsle och 

elförsörjning. 

• De intensiva topparna ger också en ökad risk för skada på egendom 

men även personskador såväl mellan fordon och personal som risken 

att klämma sig, halka eller ramla ner från maskiner.  

• Påverkan på hälsan och stressymptom handlar även om belastning 

över tid. Det förekom upprepade fysiskt tunga arbetsmoment i en 

resurskrävande verksamhet. Resurser handlar både om maskiner och 

personal.  

• Att vara nybörjare ger sannolikt en ökad stress, ovanan ger i sig ett 

annorlunda säkerhetsbeteende. Detta i kombination ger nybörjaren en 

särställning i förhållande till syfte och frågeställningar. I flera av 

intervjuerna framkom det på ett eller annat sätt att det fanns en oro 

över hur personalen kommer att ha tid och resurser att ta hand om ny 

personal. Det kan förekomma att mer än en nyanställda bland 

ramppersonalen är i tjänst under samma arbetspass. Det resulterar i 

ökade krav på erfaren ramppersonal.  

• Risktagande förekom, en del av dessa var i allra högsta grad 

medvetna. Riskerna var mest förknippade med den problematik som 

hör till lastning och lossning av ”narrow bodied aircraft” (SAAB:en) 

och i synnerhet fraktflyget nattetid. Skälet till risktagandet var i första 

hand att jobbet måste göras. 
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• Det förekom ett olyckstillbud som jag bevittnade under nattpasset, 

det fanns tveksamheter hos vissa av personalen att den och liknande 

incidenter rapporterats. Det bekräftades senare i kontakt med 

ledningen att händelsen inte rapporterats. Slutsatsen man kan dra av 

detta är att incidenter och faktiska händelser inte anmäls och hanteras 

i det system som finns, QMS. 

• Det fanns en oro över hur bemanningen kommer att se ut framöver. 

Om den personal som rekryteras kommer att stanna. Hur 

introduktionen av de nyanställda går till. Om de kompetenser som 

behövs finn i tillräcklig omfattning. Den sårbarhet som upplevs i det 

fortlöpande arbetet vid sjukdom och när personalomsättningen ökar. 

Kompetenser som försvinner när personal slutar och den tid som 

måste läggas på utbildning av ny personal. 

 

• Det är en tekniktät verksamhet på rampen. Flygplanens konstruktion 

styr också hur säkert det är och hur de fysiska kraven ser ut vid 

lastning och lossning. 

• För att komma ifrån de flesta av de risker som fanns delar jag 

uppfattningen med ramppersonalen att SAAB:en som levererar gods 

nattetid bör bytas ut mot flygplan som har containrar. Alternativt ett 

flygplan som har större flygplanskropp och annan lastningslucka. 

Båda alternativen gör att personalen kan gå rak inne i planet. Det 

sistnämnda alternativet leder till att de kan använda sig av hjälpmedel 

som  

t ex handtruckar för att få ut godset.  

• Kommunikation förekom på olika sätt, med radiokommunikation och 

handtecken var väntat. Klädernas betydelse har tidigare framförts och 

beskrivits för dess betydelse för kommunikationen förutom 

säkerhetsaspekten. Jag kunde inte noter att man använde sig av 

handskar med reflexer eller självlysande färg.  

• Det som överraskade var att det fanns tillfällen då det gick att föra 

samtal samtidigt som arbetsuppgifterna utfördes. Inne i lastutrymmet 

kunde det stundtals vara tillräckligt tyst för att föra ett normalt samtal.  



 Slutsatser och rekommendation  

105 

 

• För att förstå verksamhetens många delar och hur det påverkar stress 

och hälsa krävs det en god överblick över personalsituationen (M). 

Den tekniska utrustningens skick och funktion. Hur flygplanen är 

utformade och hur lasten är stuvad (T). Hur ledning och 

organisationen fungerar i denna komplexa verksamhet (O). För att få 

grepp om detta visade det sig att den hypotetiskt kausala modellen var 

ett utmärkt redskap och att modellen i sig underlättade jämförelsen 

mellan de olika analysmodellerna. 

 

Denna studies bidrag  

   På ett nära och personligt sätt har ett angeläget område i ramppersonalens 

yrkesmässiga vardag studerats. Det som framkom har sannolikt bekräftat en 

hel del känd kunskap från andra studier och samtidigt kommit fram till 

delvis andra resultat. Förhoppningen är att resultatet och det resonemang 

som förts skall inspirera till en ökad förståelse för den mer omedelbara 

arbetssituationen som uppstår från ett ögonblick till ett annat. Att 

ramppersonalen på ett eller annat sätt förstår betydelsen av att fånga 

ögonblicket, att vara beredd på vad som kan komma att hända och därmed 

minska riskerna innan det händer.   

   Det är viktigt att komma ihåg att för att ögonblicket skall innehålla mindre 

obehagliga överraskningar krävs rutiner och en vilja att förebygga risker. Att 

personalen använder sig av de system och rutiner som finns. De som 

ansvaret för verksamheten kan då arbeta för att det som inte bör eller får 

hända lyser med sin frånvaro Det sker ytterst genom att hålla frågan levande 

bland var och en. Eller varför inte välja ett citat från gubbarna som jag 

tycker sammanfattar det hela. ”Du är ju egentligen ditt eget skyddsombud”. 

 

Förslag till framtida studier  

   Utifrån resultatet av denna studie har följande förslag växt fram om vad 

som kan vara lämpligt att titta på i framtida studier: 

- Titta närmre på kopplingen mellan den utrustning som används vid 

lastning och lossning, utrustningen närmast ramppersonalen. Hur 

riskerna för skador och olyckor utöver de fysiska belastningsskadorna 

dvs. fall, klämskador, smällar mot huvudet ser ut. 

- När flygplan bytts ut, titta på stress och säkerhet och hur detta 

påverkas vid förändringar som det kommer att innebära med annan 

utrustning och eventuellt annat arbetssätt. 
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- Kartlägga introduktionen av de nyanställda. Säkerheten och riskerna 

som finns förknippade med denna process. Komma fram till hur den 

kan förbättras.   

- Titta på hur QMS eller motsvarande system används i realiteteten.  

- Undersöka hur handskar med lysande färg och reflexer kan förbättra 

handkommunikationen mellan maskinförare och personalen ute på 

rampen. Särskilt under den mörka årstiden och under besvärliga 

siktförhållanden.  

- Göra en studie med fokus på organiseringen av arbetet mellan och i 

de olika arbetslagen. Hur organisationen ser ut i praktiken ute på 

rampen, mellan rampen och custom service och mellan rampens 

personal och ledningen. En fördjupning för att titta närmre på de 

frågor som hör till den hypotetiskt kausala modellen. Med målsättning 

att underlätta och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
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8 Bilagor 

Bilaga 1Frågor till Skyddsombudet (SO) 

Intervjufrågor SO 
Halvstrukturerade frågor som följer ett visst mönster enligt följande förslag: 

 

1. Skulle du vilja beskriva säkerhetsrutinerna ute på rampen? 

 

 När sker det? Hur sker det? 

 

2. Finns det något som fungerar särskilt bra när det gäller säkerheten? 

 

Vad fungerar? När fungerar det? Hur fungerar det? 

 

3. Finns det något särskilt som bör förbättras när det gäller säkerhet? 

 

Vad bör förbättras? När bör det förbättras? Hur bör det förbättras? 

 

4. Hur ser stressituationen ute på rampen? 

 

Vad är stressande? När är det stressande? Hur är det stressande? 

 

5. Är stressbelastningen annorlunda för arbetsledaren i förhållande till 

personalen? 

Om så är fallet, på vilket sätt? 

 

6. Är det något som du skulle vilja särskilt uppmärksamma mig på innan jag som 

nybörjare går ut på rampen? 

 

Varför tycker du det? Om jag väljer att inte lyssna på detta vad tror du 

kommer hända då? 

 

7. Vad tror du jag kommer att ta mest intryck av?  

 

8. Vilken behållning tror du jag kommer att ha av att vara med ute på rampen, 

vad tror du jag kommer att ta med mig? 
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Bilaga 2 Information om deltagande i studien  

Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation 

(MTO) HT14. 
KTH Flemingsberg – teknik och hälsa 
Alfreds Nobels Allé 10, 141 52 Huddinge 

Genomförande av examensarbete 

Examensarbete som kommer att löpa under våren 2016 på flygplatsen med inriktning 

på ramppersonalens stress och säkerhetsaspekter i samband med riskfyllda 

arbetsuppgifter som lastning och lossning av flygplan och hur stressen ser ut i samband 

med detta. 

I inledningen planeras att intervjua ert skyddsombud som har en hel del av den 

information som kan ligga som grund för den fortsatta utformningen av studien.  

Samtidigt kommer det att delas ut en enkät som samtliga deltagare kommer att fylla i. 

 

Pilotstudie 

Därefter väljs två deltagare ut för intervju med halvstrukturerade frågor, med detta 

menas att det finns med frågor som berör de delar som skall undersökas i studien 

beroende på vad ni berättar ställs ytterligare frågor, mer som ett vanligt samtal, detta 

för att verkligen få fram det ni vill ha sagt. Frågorna skall testas då att de verkligen får 

fram det som efterfrågas på ett bra sätt. 

Den som blivit intervjuad läser sedan igenom materialet för att se ifall jag har uppfattat 

svaren som jag fått på ett korrekt sätt, så jag inte har missat något eller om det inte 

stämmer fullt ut. Detta gäller både de två som blir intervjuade först och ni som 

intervjuas därefter. 

Den information som jag får in ger ett kvitto på om frågorna har varit tillräckligt bra 

eller om jag behöver ändra något till den egentliga studien börjar.  

Intervjuerna kommer att bandas, syftet med detta är för att missarna skall bli färre.  

Efter att de intervjuade har läst igenom och godkänt materialet kommer inspelningarna 

att raderas.  

 

Genomförande av studien 

Den personal som kommer att vara föremål för observationer vid utförande av 

arbetsuppgifter och därefter kortare intervju planeras att omfatta 2 arbetslag. Valet av 

de arbetslag som kommer att deltaga sker tillsammans med kontaktpersoner på xxxxx. 

De valda arbetslagen kommer att följas vid lastning och lossning av flygplanen ute på 

rampen, meningen är att även jag skall prova på de manuella arbetsuppgifter som ingår 

vid lastning och lossning. 

 

Syftet 

Syftet med observationerna och intervjuerna och på det sätt studien är upplagd är tänkt 

att fånga de situationer som uppstår i samband med arbetets utförande vid lastning och 

lossning med fokus på vissa aspekter såsom säkerhet, stress, kommunikation. 

 

Anonymitet 

Deltagarna kommer att kodas så att jag men ingen annan vet vem som har sagt vad och 

vad som observerats samt eventuellt filmats. De som är med i studien kommer att 

förbli anonyma inför varandra, ledningen och andra som kommer att läsa rapporten. De 

intervjuade kommer att redovisas som: skyddsombud, teamledare och ramppersonal 
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xxxxx kommer att vara anonym i studien från första början med undantag för de 

mejlkonversationer som vi har. I studien används istället ”en flygplats i Sverige”. 

Om ni vill att jag skall skriva ut xxxxx i studien så måste ledningen aktivt meddela 

detta till mig.     

Tack för din medverkan! 

xxxxx 2016-01-03  

 

Joacim Levander 

 

Samtyckesformulär 
Syftet med studien är att få en beskrivande bild av hur säkerhetsbeteendet kan påverkas 

av stress och iså fall hur detta ser ut. Informationen som samlas in till detta material är 

tänkt att ske genom intervjuer av dig och att jag är med er ute på rampen. Det är viktigt 

att ta del av den arbetsmiljö som du har som ramppersonal för att denna studie skall bli 

så bra som möjligt.  Studien kan då, men inte förr, fungera som en del i det fortsatta 

säkerhets och arbetsmiljöarbetet på er flygplats. 

Det inspelade materialet kommer att hanteras med största försiktighet. Deltagarna är 

helt anonyma i studien. Deltagandet är frivilligt och det är möjligt att när som helst 

avbryta sitt samtycke, utan särskild förklaring, även om du givetvis gärna får berätta 

varför du i så fall vill avbryta. 

Resultatet från studien kommer att publiceras i en studentuppsats som planeras att 

finnas tillgänglig på DiVA (Digitala Vetenskapliga arkivet) under 2016. 

 

• Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig och skriftlig 

information om forskningsstudien kring säkerhetsbeteende och stress. 

 

• Jag ger mitt samtycke till att deltaga i studien om säkerhetsbeteende och 

stress och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

 

• Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt 

deltagande. 

 

• Jag tillåter att insamlad data om mig förvaras och hanteras elektroniskt av 

studieansvarig så länge som det är nödvändigt för genomförande. 

 

 

-----------------------------   -------------------------------         -------------------------------- 

Datum  Deltagares namnteckning         Namnförtydligande 

 

 

Jag vill ha den färdiga rapporten skickad till mig på den här mejladressen: 

 

------------------------------------------------ 
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Bilaga 3 Frågor till de individuella intervjuerna 

De individuella intervjufrågorna 
 

Så öppna frågor som möjligt, utveckla och ”krama ur” frågorna hellre än fler : 

 

1. Skulle du kunna beskriva de säkerhetsrutiner som du känner till? 

 

 Vad menar du med …….? Har du något ytterligare som du vill säga 

om………………. 

 

2. Om det händer någon olycka eller något som skulle kunna bli en olycka, vad 

gör du då? Kan du berätta om de rutinerna som gäller då? 

 

3. Skulle du kunna berätta om situationer som du upplever stressande? 

 

4. Skulle du kunna berätta om hur ni samarbetar när ni är ute på rampen?  

Hur kommunicerar ni? 

 
5. Kan du beskriva vad det är som motiverar dig i ditt arbete? 
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Bilaga 4 Frågor till fokusgruppsintervjuerna 

Fokusgruppernas intervjufrågor 
 

Så öppna frågor som möjligt, utveckla och ”krama ur” frågorna hellre än fler: 
 
  
  

-       Hur skulle ni vilja beskriva de krav som ni ställs inför i det arbete som ni utför på 

Rampen? 

 

 

-       Hur skulle ni vilja beskriva det beslutsutrymme som ni upplever eller ni vet att ni har 

i ert arbete? 

  

  

-       Hur skulle ni vilja beskriva det stöd eller stödfunktioner som ni upplever eller som ni 

vet att ni har i ert arbete? 
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Bilaga 5 Exemepl på en highloader 
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Bilaga 6 Sammanställning av enkäten 

Tabell 4: Sammanställning baserat på det material som returnerades från Metodicum som i sin 

tur baseras på Stressforskningsrapport Nr 320 (49) 
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