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2017 BLEV ETT FINT ÅR för FORIA och flera av 
er FORIAföretagare har haft en bra lönsamhet. 
Vårt arbete med att fokusera på sund 
omsättning och lönsamma affärer börjar ge 
en stabil bas. Trots olika signaler angående 
konjunkturen har vi en stadig orderingång och 
de flesta av enheterna har bra beläggning.
 Vi har haft flera nya åkare som kört för 
FORIA på så kallat ”prova-på-avtal”. Det är 
roligt att många söker sig till FORIA men det 
är också viktigt att det blir rätt från början 
och att vi är noggranna för att säkerställa god 
beläggning och lönsamhet för våra befintliga 
FORIA företagare.
 FORIAs trafikledningsansvariga Tony Hjelm 
(Miljö), Avi Yom-Tov (Bygg & Anläggning) 
och Joakim Ivarsson (Logistik) har påbörjat 
en inventering av alla FORIAenheter för att 
säkerställa rätt profileringar och formalia 
under sommarmånaderna. Tippbilarna var 
först ut och näst på tur är stora bilarna. Vidare 
kommer vi vara tydligare med att lejbilar har 
magnetskyltar när de utför uppdrag för FORIA. 

VÅR KICKOFF MED FORIAs tjänstemän blev 
mycket lyckat och stort engagemang – se mer 

på sista sidan. Vi jobbade mycket framåtriktad 
med Mål & Fokus 2018–2019 och det var 
en härlig stämning. En av uppgifterna som 
diskuterades i grupparbetena var; hur kopplar 
vi våra värderingar och beteenden till att 
vara en stark konkurrensfördel för FORIA? För 
våra kollektivanställda kommer vi att träffas i 
mer lokala grupper och arbeta med liknande 
frågeställningar.

FORIA HAR DE senaste åren kompetens 
växlat genom att skapa nya möjligheter för 
medarbetare, såväl tjänstemän som kollektiv-
anställda, att utvecklas i FORIA. Vi ser många 
goda sådana exempel i vår organisation och 
det är en positiv signal att vi är ett företag där 
man erbjuds möjligheter att vidareutvecklas.
 Vi förstärker företagsledningen i syfte att få 
än mer fokus på åkarfrågor och trafikledning 
med Avi Yom-Tov som chef för Trafikledning & 
Resurser. 

AVSLUTNINGSVIS VILL JAG tacka vår styrelse-
ordförande Håkan Larsson som efter 
sommaren går i pension på riktigt. Håkan har 
under många år tillfört FORIA med mycket 

erfarenhet och kunskap från branschen och 
är dessutom en inspirerande mentor och 
sparringpartner. VI alla önskar Håkan en 
härlig ledighet med familj och nya spännande 
upptåg. ■

Stort tack för 
alla fina insatser 
2017!

BETTINA HAMMARGREN, VD FORIA AB

   Efter en lång vinter och en vår som lät 
dröja med sitt inträde är det full fart igen!

   BETTINA HAR ORDET

Ansvarig utgivare: Bettina Hammargren 
Kontaktperson: Lovisa Westbom 
Telefon: 076-100 56 31 
E-post: lovisa.westbom@foria.se 

FORIA är ett av Sveriges största transport- och maskintjänstföretag. Allt det vi på FORIA gör bygger på KUNDskap®. För oss betyder KUNDskap® bland annat att 
vara lyhörd och nyfiken på våra kunder och att ta tillvara på all erfarenhet som finns inom FORIA. Det är vårt recept för hur man bygger långsiktiga affärsrelationer.  
Dagens FORIA skapas bara på ett sätt – genom en bra relation med dig som kund.

FORIA AB   Box 19186, 152 28 Södertälje  |  010-474 50 00  |  info@foria.se  |  www.foria.se

FORIAnytt delas ut till dig som FORIA- 
företagare, förare och anställd inom FORIA.

Därför får du FORIAnytt

   Styrelsen, sid 4

   Försäljning, sid 5

   Produktion, sid 6

   Nya kollegor, sid 8

   FORIA Åkeri, sid 8

   Spol & Sug, sid 8

   Trafikledning, sid 9

   Tullis resa, sid 10

   Hållbarhet & HR, sid 12 

   Kick off, sid 16

Innehåll

Följ oss!
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Fastighetsmässa 
Nyköping & Södertälje
DEN 2 MAJ deltog FORIA på en 
fastighets mässa i Nyköping och den 
18 oktober i Södertälje. På mässorna, 
som riktar sig mot fastighetsbolag och 
bostadsrättsföreningar, kommer vi 
fokusera på våra Spol- och sugtjänster 
samt containertjänster. ■

Senaste  
nytt!

I SAMBAND MED årsstämman i BEAst 
tisdagen, den 24 april, valdes Bettina 
Hammargren in i BEAst organisationens 
styrelse.
 Beast står för Byggbranschens Elektro-
niska Affärsstandard och har i dagsläget 
drygt 100 medlemmar. Det är ledande 
företag och organisationer från branschens 
olika delar som samverkar i ett nätverk 
för att utveckla branschens elektroniska 
 affärer. Det gör Beast till en mötesplats 
som allt som rör e-handel, B2B, EDI, webb-
lösningar och elektronisk kommunikation i 
bygg- och anläggningsbranschen.

DET FINNS ETT FLERTAL åkeriföretag som 
sedan tidigare är medlemmar i Beast 
och utgör en viktig del i byggprocessen 
när det gäller transporter, maskintjänster 
och materialleveranser. Det finns flera 

standarder som tagits fram av Beast och 
används inom byggbranschen.
 – Det känns mycket inspirerande 
att bli invald i Beasts styrelse, säger 
Bettina Hammargren. Standardisering 
och digitalisering är en prioriterad och 
gemensam utmaning för många av mina 
kollegor inom logistik-, transport- och 
maskintjänster. Jag ser fram emot att vara 
delaktig i att utveckla framtidens affärer 
inom detta område.

BETTINA HAMMARGREN framhåller att 
elektroniska affärer öppnar för en lång rad 
fördelar.
 – Order, leveransinformation och 
 fakturor framställs inte bara direkt, de 
registreras per automatik i mottaga-
rens system som genast kan initiera en 
ny  aktivitet, till exempel generera ett 
ordersvar till kunden eller underlag för 
faktura uppföljning, säger hon. Den 
rationella och ofta automatiserade 
hanteringen leder till lägre kostnader, 
kortare ledtider och bättre leverans-
precision gentemot kund. Jag har 
som ambition att sammansätta en 
arbetsgrupp med kollegor från min 
bransch där vi kan diskutera frågeställ-
ningar och på så sätt gemensamt bidra 
till det ambitiösa arbete som görs 
inom Beast. ■

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG

Bettina – en del av BEAst's styrelse

Succén Swedish  
Beach Tour kommer till 
Nyköping även 2018!
ÄVEN DETTA ÅR kommer Swedish Beach 
Tour till Nyköping den 10 – 12 augusti. En 
stor arena av 200 ton sand byggs upp på 
Stora torget.  Var med om dagar fyllda av 
spänning, massor med folk, duktiga spelare 
och beachhäng med sol och glädje. FORIA 
är stolt sponsor av evenemanget även 
detta år och kommer dessutom delta i 
företagseventet med ett lag. 
 Om du är intresserad av att vara med 
kontaktar du Lovisa Westbom på  
010-474 50 90, lovisa.westbom@foria.se.  
Mer information kommer inom kort. ■

Gruswebben är igång! 
NU HAR VÅR WEBBSHOP där Ni kan beställa 
och köpa sand, grus, sten och jord för 
hemleverans öppnat för säsongen. Alla 
våra transporter via gruswebben är till 
100% klimatkompenserade. Läs mer om 
vårt arbete runt klimatkompenserade 
transporter på gruswebben.se ■
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EFTER ATT NÅGRA arbetsuppgifter flyttades 
till trafikavdelningen blev grupperna för 
små, därav slog vi ihop oss och skapade 
redovisningsgruppen. 
 Redovisningsgruppen består idag av Lena 
Rösselhart, Andreas Callros, Inger Lund, 
Gunilla Fält Skoglund samt Kitty Johansson. 
 Betty Rhawi Michael som numera är 
projekt ledare driver två större projekt på 
ekonomiavdelningen. Vi arbetar för att innan 

sommaren implementera ett nytt effektivare 
leverantörsfakturasystem. Det andra projektet 
som Betty driver är en genomlysning av 
registervårdshanteringen med målsättning att 
förenkla samt digitalisera delar av den. Detta 
kommer medföra bättre kontroll över våra 
register och förenkla för alla FORIAföretagare 
att rapportera in uppgifter gällande 
FORIAföretagare, enheter samt förare.

BOKSLUT MARS
Omsättningen ack mars hamnade på 289 mkr 
mot budget 268 mkr. Resultatet samma period 
ligger på -1,7 mkr mot budget -2,8 mkr, en bra 
inledning på året med en resultatförbättring 
på 1,1 mkr jämför med budget! ■

MAGNUS LÄNDIN,
CHEF REDOVISNING

Kundgruppen och leverantörsgruppen är nu redovisningsgruppen! 

   STYRELSEN

Intensivt slut  
och en bra början
Våren har äntligen kommit efter en 
lång och på sina ställen snörik vinter. 
Vi möts av signaler om en vikande 
konjunktur från en del ”experter” 
medan andra inte ser några faror 
ännu. För vår del har året börjat bra 
och vi är övertygade om att 2018 blir 
ännu ett bra år för bolaget. 

JAG HAR HAFT NÖJET att deltaga på en kickoff med nästan samtliga våra 
anställda en solig och varm lördag i april. Det var verkligen glädjande 
att se det engagemang och den kreativitet som våra anställda visade 
på i grupparbete och diskussioner. Det finns en god stämning och alla 
vill göra sitt för att vi ska nå våra mål. Det är viktigt att ha kul på jobbet. 
Glada medarbetare gillar även styrelsen, för då går det bra för bolaget.

FRÅN STYRELSEPERSPEKTIVET har slutet av 2017 varit intensivt, eftersom 
vi har haft en del förändringar bland våra ägare. Det har inte varit 
något som har direkt påverkat bolagets operativa verksamhet. Det 
har heller inte varit särskilt kontroversiellt. Vår tidigare störste ägare, 
Naffat AB, har valt att lämna bolaget och vi har funnit en lösning som 
vi gemensamt är nöjda med. Naffat har inte varit en aktiv transportör i 
bolaget. Förändringen innebär att vi nu återigen har en mer homogen 
ägargrupp bestående av aktiva transportörer, vilket vi tror är bra. Detta 
har även inneburit att vi av olika skäl har fått problem med att hinna 
med allt inför vår bolagsstämma. Alla ägarförändringar har tagit tid 
att få registrerade. Vi kommer därför att samla alla ägare till en extra 
bolagsstämma i september där vi kommer att välja en ny styrelse och 
besluta om utdelning. Då kommer det med säkerhet bli i alla fall en 
förändring, då jag har valt att lämna styrelsen och ordförandeposten. 
 

Jag har varit engagerad i styrelsearbete under i stort sett hela min 
yrkesverksamma tid som åkare, med början i LBC Finspång. Jag fick 
förtroendet att vara FORIAs ordförande 2010 och har haft uppdraget 
sedan dess. Vi har sett stora förändringar under den här tiden och 
jag känner att många av de idéer och mål som styrelsen har drivit 
tillsammans med ledningen genom åren nu har börjat bär frukt. Det 
betyder inte att arbetet är färdigt. Det finns alltid mer att göra men 
det arbetet får drivas utan mig. Jag fyller 70 i år och jag minns när jag 
började med styrelsearbete hur irriterad jag var på alla dessa gubbar 
som satt och bromsade i toppen. Jag väljer att lämna innan även 
jag drabbas av att tro att det var bättre förr. Jag kommer att även i 
fortsättningen att följa bolaget med intresse och även komma på 
bolagsstämman och klaga om det dyker upp nåt som jag inte gillar. 

NU SER VI FRAM EMOT en sommar med lagom med både arbete och vila. 
Allt blir lite lättare när värmen kommer till vårt land. Jag har släppt ut 
gräsklipparen på grönbete och börjar planera för sommarens projekt. 
Det finns alltid nåt. ■

TILLSAMMANS ÄR VI FORIA.

HÅKAN LARSSON,  
ORDFÖRANDE (ÄN SÅ LÄNGE)  

070-585 58 78
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Vi har tagit fram en körplan ”Nästa steg” 
som kort handlar om att ”knyta ihop 
säcken” så att allt sitter som vi vill inom alla 
verksamhetsområden och inte minst de interna 
processerna utvecklas enligt lagd körplan. 
 Vi måste alla ha samma fokusbild = Mycket 
nöjda kunder och FORIAföretagare.
Avslutningen i förra numret.

Lite vad vi arbetar med i ”Nästa steg”  
för att kunna ”Knyta ihop säcken” under 
2018/2019 är:

    Fortsätta en kontrollerad omsättnings ökning 
och en positiv resultatutveckling

    Rätt fokusområden
    Mål, Delaktighet, Engagemang och 

Kommunikation
    Teamarbete = Försäljning och trafikledning
    Arbeta efter affärsprocessen som är vår 

grund, bra affärer i alla led.
    Utveckla eller avveckla ”sämre” affärer och 

våga tacka nej
    Samverkan mellan trafikledningen, logistik, 

bygg & miljö

Verksamhetsområde Bygg & Anläggning
     Fortsätta den resan som påbörjades 2015.
    Vi har kommit mycket långt inom bygg i vår 

affärsstrategi
     Områden kan utvecklas ytterligare 

t ex bostadsbyggare, stora enheter, 
asfalttransporter.

    Arbeta med vår beläggning under hela året.

Verksamhetsområde Miljö
    Få den nya organisationen på plats och 

utveckla den
    Samverkan mellan borden
    Utnyttjar resurserna bättre tex lastväxlare
    Spol & Sug, Återvinning, Flis- och 

Avfallstransporter

Verksamhetsområden Logistik
    Samma resa som för Bygg & Miljö
    Tydliga mål = vad vill vi inom alla områden
    Vilka verksamheter och kundsegment är 

fokus på kort- och långsikt
    Terminalen avvecklas
    Utveckla bulkaffärerna

MÅNGA AV DESSA PLANER som vi påbörjade 
hösten/vintern 2017 är redan påplats, men 
det finns fortfarande saker kvar att arbeta 

Nästa steg – knyta ihop säcken
   FÖRSÄLJNING

med under 2018. Förutom planerna som är 
har lagd för 2018 har vi organiserat om oss 
inom försäljningen från och med 1 juni för att 
ytterligare stärka vårt försäljningsarbete både 
på kortsikt men även i ett längre perspektiv, se 
organisationsschema ovan. 

GENOM DENNA FÖRÄNDRING kommer vi att få 
möjlighet att utöka vårt försäljningsarbete 
på marknaden. Förutom redan lagda planer 
skall vi även till exempel träffa strategiska 
kunder inom alla nivåer i bolaget, vilka är 
våra trogna samarbetspartners och hur kan vi 
utvecklas med dem med mera. Detta arbete 

skall stärka FORIAs varumärke på marknaden 
för att säkerställa att FORIA är kundernas 
förstahandsval även vid sämre tider.

KUNDKRAVEN ÖKAR och kunderna börjar även 
följa upp att vi efterlever dem. Detta är en stor 
utmaning för oss alla att förankra detta inom 
alla led. Vad gäller på respektive arbetsplats 
vet alla chaufförer, maskinister, trafikledare, 
arbetsledare detta? Mer information runt detta 
kommer. ■

TREVLIG SOMMAR!
MIKAEL HEDSTRÖM, FÖRSÄLJNINGSCHEF

Den nya körplanen  
"Nästa steg" har tagits fram 
för att "knyta ihop säcken".

Kategoriansvarig 
Mats Karlsson

Försäljning 
Mikael Hedström

Kategoriansvarig  
Joakim Ivarsson

ORGANISATIONSCHEMA – FÖRSÄLJNING

Miljö &  
Louuppdrag

Kategoriansvarig 
Dennis Blom

Bygg &  
Anläggning

Logistik
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FORIAS MASKINPARK på materialhanteringen 
inne på SSAB är imponerande. De stora ma-
skinerna står parkerade utanför fikaboden och 
väntar på sina hussar och mattar. Den största 
hjullastaren på området är en Volvo BM 350 
och rattas av Kjell Andersson och Olle Rund-
qvist. Maskinen går på ett kontinuerligt tvåskift. 
 Den här dagen följer vi med Kjell och kikar 
närmare på vad han och det gula monstret har 
för sig under ett förmiddags skift.

Här snackar 
vi stora tunga 
skopor med 
mycket ton
Man får titta noga för att se någon i hytten på den 
stora gula hjullastaren som sakta rullar omkring 
inne på Lågtippen. Ofta när man ser den så kommer 
den rullandes på fram hjulen med en stor järnklump 
liggande på gafflarna. Arbetet det stora gula monstret 
utför väger tungt, mycket tung!

 FORIAs materialhantering upparbetar SSABs 
restprodukter för återanvändning. En del av 
arbetsuppgifterna består av att ta bort LD-
slagg, stålrusor, tackjärnsrusor och rensmassor 
från tippfack. Och det arbetet utför Kjell och 
Olle med monstret. Tippning av de olika 
produkterna görs av SSABs transportpersonal. 
 Kommunikationen mellan FORIAs personal 
och SSABs personal är jätteviktig. Det är ju 
inte helt ofarligt att jobba nere på lågtippen 
och särskilt inte runt tippramperna. Det sitter 
varningsskyltar utanför området med lampor 
som talar om ifall du får passera eller inte. Kjell 
har direktkontakt med SSABs personal via 
kommunikationsradio. Det kan ibland vara svårt 
att se varandra med tanke på de upplagshögar 
som finns inne på området och då måsta man 
kunna kontakta varandra på ett annat sätt än 
visuellt. Även om de flesta tippfordon har ett 
larm eller tippljud så är det inte alltid det hörs. 
Prata med varandra brukar fungera bäst.

KJELL HÄNGER PÅ skopan på monstret och 
rullar ner mot tackjärnsgraven som den kallas 
till vardags. Smidigt och lugnt tömmer han 
facket på böös och kör upp på upplagshögen 
och tömmer skopan. 
 – Jag måste byta redskap, säger han och 
hänger dit ett par kort, tjock gafflar. 

 Vi rullar ner i tackjärnsgraven igen och den 
här gången ger vi oss på ett par gigantiska 
järnklumpar. Tackjärnsrusan Kjell kör gaddarna 
i väger cirka 35 ton! 
 – Gaaah! utbrister jag och håller i mig 
krampaktigt i allt som går att hålla i. 
 Bakänden på maskinen lyfter från marken 
och man får lite Lisebergskänsla i maggropen. 
Kjell fnissar och undrar om jag tycker det är 
läskigt med framhjulskörning.
 – Äh… nä, svarar jag med illa dold rädsla.
 Den stora gula monstertraktorn brummar 
ansträngt när den spännande resan från 
tipprampen till platsen där den sen ska slås i 
småbitar startar.
 – Efter att man tagit bort samtliga rusor 
måsta man städa ur botten i facket ordentligt 
förklarar Kjell. 
 När tackjärnsgraven är urplockad och 
rengjord åker vi till nästa ställe. Stålrusor 
som står på vattning skall flyttas undan till 
upplagsplats för att göra plats för de nytippade 
rusorna. Anledningen att man vattnar rusorna 
är för att de ska vara lättare att dela på.

KJELL BERÄTTAR ATT det här är sysslor som 
görs varje dag. Inne på lågtippsområdet finns 
även tippfack för slagg. Slaggen vattnas ett 
antal dagar innan man tömmer facket och 

"Kommunikationen 
mellan FORIAs 
personal och SSABs 
personal är jätteviktig. 
Det är ju inte helt 
ofarligt att jobba nere 
på Lågtippen och 
särskilt inte runt tipp-
ramperna."

KJELL ANDERSSON,  
SSAB:S MATERIALHANTERING 

   PRODUKTION
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kör slaggen till sina respektive sorterings eller 
krossverk där den tas om hand av Kjell och 
Olles arbetskamrater.
 – Vattnar slaggen görs för att det ska bli lite 
lättare även för den här lilla traktorn att bryta 
slaggen säger Kjell och flinar. 
 Stjärnviks området är ett annat område där 
Kjell och Olle med monstertraktorn har ett 
ansvar. Här tippas masugnsslagg i två olika 
fack och det vattnas också innan det bryts. 
Det brukar vara mellan 3 000 och 2 000 ton 
hyttslagg i varje fack. Hyttslaggsfacken inne 
på lågtippen är dubbelt så stora som facken i 
Stjärnvik. 
 Den stora gula traktorn spelar en väsentlig 
roll på lågtippen. Det är den som lastar och 
lossar och bär de tyngsta sakerna. 350 och 
dess förare brukar få hjälpa till lite överallt inne 
på SSAB-området om det är något tungt som 
ska lyftas eller flyttas på. Den får även rycka ut 
om det är någon som behöver bogseringshjälp 
inne på SSAB-området. 
 Kjell Andersson har gått i pension sen 
artikeln skrevs och är verkligen saknad av sina 
gamla jobbarkompisar på lågtippen. Idag är 
det Olle Rundqvist och Haidar Al Dawari som 
kör den stora gula på lågtippen. ■

TEXT OCH FOTO: MIA LENNARTSSON

INOM PRODUKTION har vi inlett en arbets - 
g rupp som vi kallar för Produktionsforum.
 Syftet med gruppen är att samla 
ledande funktioner inom produktion samt 
representanter från staber för att samverka 
inom frågor som berör personal, arbets-
miljö, kvalitet & miljö, resurser samt övriga 
produktionsgemensamma frågor. 
 Målsättningen med gruppen är att 
identifiera gemensamma arbetsuppgifter 
och problemställningar och att försöka hitta 
gemensamma lösningar och arbets  sätt i syfte 
att underlätta arbetet i linje organisationen 
genom att nyttja kompetenser och ta hjälp av 
varandra. 
 Gruppen har haft ett inledande möte och 
kommer att träffas ungefär en gång per månad. 

I SANDVIKEN är det mycket inkommande 
material att hantera och anläggningen 
fungerar bra vilket känns bra. Vi har fått ett 
förlängt avtal med skrotsorteringen som nu 
gäller avtalsperioden ut. Avtalet i Sandviken är 
förlängt till och med 2019-02-28, upphandling 
är aviserad att komma ut under sommaren.

I OXELÖSUND är det fullt tryck med bland annat 
flera aviserade kocksleveranser vilket kan 
tyda på en förestående start av hytta 2 och 
således 2-hyttedrift, återstår att se och att få ett 
officiellt besked.
 Det kommer inte att vara något under hålls-
stopp i sommar utan full drift gäller fram till 
oktober då underhållsstoppet sker, så vi har 
fullt upp med att planera sommaren och har 
erbjudit driftspersonalen en premie om man 
flyttar sin huvudsemester till oktober.
Prisförhandlingar med SSAB/Merox/OHAB 
pågår men har tyvärr dragit ut på tiden 
förhoppningsvis kan dessa avslutas under maj 
månad.
 Tack alla för en bra insats och ha en 
underbar sommar! ■

 
RIKARD GJÄRDMAN  
CHEF PRODUKTION

Nya arbetsgruppen 
Produktions forum är igång. 
I Sandviken har avtalet med 
skrot sorteringen förlängts 
och i Oxelösund är det full 
fart utan underhållsstopp 
under sommaren.

Preimär för  
Produktions 
forum

7
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   FORIA ÅKERI

VI HADE ETT bra slut på 2017 och starten på 
2018 har fortsatt lika bra. Vi har för årstiden 
haft ovanligt mycket jobb vilket vi naturligtvis 
är glada över. 
 Ett uppdrag utöver det vanliga var att efter 
en lastbilsolycka på E4:an där man misstänkte 
att diesel hade runnit ut i grundvattentäkten, 
fick vi transportera dricksvatten till en 
vattenreservoar. Vi lastade vatten i Nyköping 
och transporterade till Tystberga med tre bilar 
dygnet runt i nästan tre veckor för att förse 
Tystbergaborna med dricksvatten. ■

PETER BLOMQVIST
DRIFTCHEF SPOL/SUG

Ovanligt mycket att göra för årstiden

Högtryck 
på åkeriet
VECKORNA, JA TILL OCH MED MÅNADERNA bara 
försvinner. Då jag tog över efter Kenth så har 
tiden gått fruktansvärt fort, mycket att ta in 
och hur mycket som helst att göra. Vi ser en 
godsökning i DHL-trafiken, vi har flyttuppdrag 
som aldrig förr samt distributions- och 
budkörningar där vi aldrig kört tidigare. Vi 
har också en fortsatt bra beläggning på vårat 
lagerhotell. 
 Behovet av nya medarbetare är stort i hela 
branschen, i och med detta så utbildade vi två 
av våra B-kortschaufförer. Alexander och Emil 
som nu är klara med sina CE-behörigheter och 
YKB, nu väntar nya uppdrag och utmaningar 
för grabbarna. De är sugna på att ratta åkeriets 
nya flaggskepp som går i DHL-trafiken mellan 
Norrköping och Nyköping. Ett stort tack till 
alla anställda på FORIA Åkeri som gjort en 
kanonstart på året. ■

ARTO NIEMI
DRIFTCHEF, FORIA ÅKERI AB

INOM SPOL & SUG har vi fyllt på med ny 
personal efter pensionsavgångar på Pentti 
Kaukinen och Jan Holmqwist i början av 
året. Vi hälsar Stig Sundell och Patrik Sturk 
välkomna till oss på FORIA. Vi har även fått 
in Ola Karlsson från gänget på Söderenergi/
Igelsta som skall prova på att köra hos oss.  
 Inom bygg och anläggning i Södertälje 
hälsar vi Mattias Jansson, trafikledare för 
tippbilarna och  Markus Norman, trafikledare 
för stora bilarna välkomna. Fler nya ansikten 
i Södertälje är Lisa Haag som börjar som 
arbetsledare inom Bygg & Anläggning och 
Ronny Bäckström som säljare inom Miljö. 
 I Sollentuna börjar Marcus Pettersson som 
trafikledare och ny administratör är Neila 
Dahlander, båda inom Miljö. ■

Välkommen till FORIA!
   NYA KOLLEGOR

Stig Sundell

Lisa Haag

Neila Dahlander

Patrik Sturk Ola Karlsson

Mattias Jansson

Ronny Bäckström

Markus Norman

Marcus Pettersson

   SPOL & SUG
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NU NÄR SOLEN och värmen är på gång rasslar 
det till ytterligare i orderingången. Även om 
Logistik normalt har en jämn hög beläggning 
under större delen av året så märks det av när 
våren kommer då trycket ökar ytterligare.
 På resurssidan (fordon) så är det lite 
blandat. Bulkbilar är för tillfället stabilt, vi 
har fått in något mer ekipage samtidigt som 
flöden och volymer har förändrats något. Här 
pågår diskussioner med både befintliga och 
nya kunder.

 Kran, flak och liftdumper på Weber/Finja 
relativt stabilt, vi är som sagt precis i början av 
säsongen när detta skrivs. 

Sjöcontainer har varit riktigt bra snurr i 
 början av året och våra kunder ser ingen 
 direkt inbromsning i närtid. Hittills har 
trafik ledningen löst det genom att våra egna 
enheter kunnat köra lite mer samt att vi har 
kollegor (lejda) som hjälper oss. 

Bud och distribution har hittills gått bättre 
än förra året samtidigt som vi har några fler 
enheter sedan i höstas. Vi börjar få mer frågor 
om körning kvällar med hemleveranser till 
privatpersoner. Det är en utmaning att få ihop 
då det ofta är högt tryck på morgon-förmid-
dag för att sedan lugna ner sig betydligt. Här 
jobbar vi med att få in fler kunder som passar 
in och kan komplettera. Det nya uppdraget för 
Markiscity har kommit igång ordentligt.

Lantbruk och fjärr så saknar vi någon eller 
några enheter, främst med utgångspunkt 
runt Strängnäs och Norrköping och då med 
kran. Här jobbar vi mycket med våra befintliga 
kunder för att optimera flöden och kunna 
hålla en hög beläggning på alla enheter. ■

JOAKIM IVARSSON 
TRAFIKLEDNINGSANSVARIG LOGISTIK

Trafikledning – Logistik Trafikledning – Miljö
PÅ MILJÖSIDAN har vi haft fullt upp hela vintern 
på både container och biobränsle vilket är 
roligt. På biobränslesidan har vi kämpat lite i 
motgång några veckor på grund av material   - 
brist hos våra kunder och värmepannorna har 
gått fullt på grunds av den kalla våren.

I övrigt börjar organisationen sätta sig med 
våra nya medarbetare på trafikledningen och 
administrationen på Miljö Sollentuna. På   
trafik ledningen Biobränsle/Flisbordet/Last-
växlare har Marcus Pettersson tagit över 
planeringen ihop med Jennifer Carlsson och 
Neila Dahlander är igång med administrationen 
hos oss.

Nu går vi mot vår och trycket ökar på order-
telefon container framförallt och våra asfalts-
ekipage drar igång igen efter vintern.
 I hopp om en bra vår och sommar. ■

TONY HJELM
TRAFIKLEDNINGSANSVARIG MILJÖ

EFTER EN LÅNG VINTER med lägre omsättning 
på Bygg & Anläggning ser vi nu fram mot 
våren och sommaren. Redan nu har vi nära 
nog full beläggning på vår fordonsflotta. Vi 
har fått in lite nytt folk på trafikavdelningen 
då Andreas Lögdahl valt att säga upp sin 
anställning och gått vidare till en tjänst inom 
Scania. Marcus Ekstrand har då axlat ansvaret 
över småbilsavdelningen men fått sällskap av 
Mattias Jansson som närmast kommer från 
just Scania.

På stora bilar har Björn Jakobsson slutat 
under vintern och vi har istället anställt 
Markus Norrman som närmast kommer från 
Tysslinge Åkeri där han har varit transport-
ledare. Vi hälsar båda välkomna!

Nu ser vi fram emot en spännande sommar 
med förhoppningsvis hög beläggning och hög 
lönsamhet för våra FORIAföretagare. ■

 
AVI YOM-TOV

TRAFIKLEDNINGSANSVARIG BYGG & ANLÄGGNING

Trafikledning – Bygg & Anläggning

   TRAFIKLEDNING
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KJELL OCH ALBIN AHLIN 
framför Kjells nuvarande bil.

DEN 8 JUNI 1968 började Kjell jobba åt Bengt 
Odelius Åkeri med att köra traktor och vagn. I 
augusti året därpå började han hos Hans Sälls 
Entreprenadmaskiner och körde då traktorgrävare 
samt snökörning på vintern utan grävaren.

REDAN VID 7 ÅRS ÅLDER började Kjell att åka
med sin pappa som då jobbade för Ragnar
Ahlins åkeri (Albins pappa) som var medlem i
Södertäljeortens Lastbilcentral.

1957 1968

Följ med på Tullis resa!
Kjell "Tullis" Tulldahl har under hela sitt yrkes-
verksamma liv varit en del av åkeribranschen.  
I sommar pensioneras han. Följ med på hans 
resa  som startas redan 1957.

DET ÄR EN SOLIG VÅRDAG i Tumba, på en av gatorna 
mellan husen står en av FORIAs kranbilar och utför 
relining av rör med inmatning av kranbil. Den person 
som vant står och styr över kranen är Kjell ”Tullis” 
Tulldahl, med över 50 år inom FORIA (tidigare SÅAB).
 Redan vid 7 års ålder började Kjell åka med sin far 
som då körde lastbil för Ragnar Ahlins Åkeri som då var 
medlem i Södertäljeortens Lastbilscentral. Den 8 juni 
1968 när Kjell var 18 år började han att jobba åt Bengt 
Odelius Åkeri med att köra traktor och vagn. Året efter 
började han köra traktorgrävare hos Hans Sälls Entre-
prenadmaskiner som var ansluten till Södertälje Åkeri 
AB (SÅAB). Hos Sälls Entreprenadmaskiner blev han sen 
kvar till 2008, under de åren hann Kjell köra hjulgrävare, 
mobilkran, maskintrailer, lastmaskin. 1988 införskaf-
fade Hans Säll den första stora kranbilen för att sedan 
efter ett år köpa en ännu större kranbil. När Kjell fyllde 
50 år stod en sprillans ny kranbil hemma på gatan som 
Kjell sen körde fram tills det att han slutade hos Sälls 
Entreprenadmaskiner.
 September 2008 började Kjell hos TL Teknik i 
Södertälje som drivs av Albin Ahlin och det är där han 
kommer att jobba tills den 8 juni 2018 då pensionen 
väntar. Under sina 10 år hos Albin har Kjell kört olika 
kranbilar. Under åren 1988 till 2012 har Kjell deltagit 
i olika utställningar och tävlingar med sina bilar och 
under dessa år vunnit en hel del pokaler.

NU VÄNTAR PENSION efter en lång tid inom FORIA-
koncernen och mer tid för ledighet och resor med 
husbilen.
 I mitt samtal med Kjell så ser jag den stolthet som han 
känner för sitt yrke och sin bil. När frågan kommer om 
vad som väntar efter den 8 juni säger Kjell:
 – Jag har hela mitt liv tyckt att det varit roligt att gå 
till jobbet och haft förmånen att fått vara frisk så det har 
inte varit många sjukdagar under alla dessa år. Men nu 
närmast väntar en fyra veckor lång resa med husbilen 
genom Norge tillsammans med hans särbo. 
 Vi tackar Kjell för hans tid hos oss och önskar all lycka 
i framtiden. Det skulle inte förvåna mig om vi till hösten 
ser Kjell i en av FORIAs bilar. ■

10



11F O R I A N Y T T  N R  0 1  2 0 1 8

1970 TILL 1979 körde Tullis LOKOMO 
hjulburna grävmaskiner.

FRÅN 1979 körde han mobilkran.

1987 BLEV DET maskintrailer och last-
maskiner bland annat.

1988 INFÖRSKAFFADE Hans Säll den första 
stora kranbilen för att sedan efter ett år köpa 
en ännu större kranbil.

ÅR 2000 PÅ TULLIS 50-ÅRSDAG stod det en ny 
kranbil hemma på gatan som han körde tills 
han slutade hos Sälls 2008.

1970 1979 1987

1988

20002008

2010 2015

scaniap420200611

2015 KÖPTE ALBIN en ny kranbil som 
Tullis kör fram till pensioneringen den 
8 juni 2018. 

SEPTEMBER 2008  började Tullis jobba för Albin 
Ahlin som kranbilsförare. 

2018
UNDER ÅREN 1988 till 2012 deltog han i 
utställningar och tävlingar och gjorde reklam 
för SÅAB samt vann en hel del pokaler.
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FORIAs klimatredovisning 2017
   HÅLLBARHET & HR

I KLIMATREDOVISNINGEN tittar vi på allt som 
FORIA gör som leder till utsläpp av koldioxid 
och andra växthusgaser. Växthusgaser är gaser 
som ökar växthuseffekten och alltså är negativt 
för klimatet. (Till växthusgaserna räknas enligt 
Kyotoprotokollet koldioxid (CO2), metan 
(CH4), lustgas (N2O), fluorkolväten (HFCs), 
svavelhexafluorid (SF6), kvävetrifluorid (NF3) 
och perfluorokarboner (PFCs)). 
 Klimatredovisningen visar den totala 
mängden växthusgaser som direkt och indirekt 
har producerats i FORIAs verksamhet. Detta 
kallas också klimatfotavtryck och är ett viktigt 
verktyg för att förstå och kunna arbeta för 
att minska vår klimatpåverkan. För att enkelt 
kunna jämföra de enskilda gasernas bidrag till 
växthuseffekten och addera dem med varandra 
redovisas alla utsläpp som koldioxidekviva-
lenter, CO2e. När man uttrycker utsläppen 
av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter 
anger man hur mycket koldioxid som skulle 
behöva släppas ut för att ge samma verkan på 
klimatet. 

Klimatfrågan har stort fokus i FORIA då 
förbrukning av fossila drivmedel och utsläpp 
av koldioxid är en betydande miljöaspekt i vår 
verksamhet. Vi gör varje år en klimatredovisning 
i samarbete med U&We och nu är FORIAs 
klimatredovisning för 2017 klar. 

1 ton CO2e

10 m
diameter

  

PREEM EVOLUTION 25 % 
25 551 TON CO2E = 

006 
VARV RUNT JORDEN

HVO100 
25 551 TON CO2E = 

040 
VARV RUNT JORDEN

bollar i atmosfären under 2017. Ju fler ”bollar” 
växthusgaser som finns i atmosfären desto 
högre blir jordens medeltemperatur.

TRANSPORTER ÄR SÅKLART den del som av 
verksamheten som står för den största delen av 
utsläpp av växthusgaser. Hela 99,8 % av FORIAs 
utsläpp av CO2e 2017 kom från transporter.
Av transporterna har FORIAs egna fordon 
minskat sina CO2e-utsläpp kraftigt jämfört med 
2016. Vi kan inte se samma minskning bland 
FORIAföretagarnas enheter. 
 Utsläppen av växthusgaser är självklart 
kopplade till hur mycket enheten används, 
men det är även starkt kopplade till vilket 
drivmedel som används. Ett drivmedel med 
högre förnybar andel har lägre utsläpp av 
växthusgaser. Till exempel för den mängd 
växthusgaser som FORIA släppte ut 2017 
(25 551 ton) kan ett fordon som kör på t.ex. 
Preem evolution (25 % förnybart) och har en 
medelförbrukning på 4,5 L/mil köra drygt 6 
varv runt jorden. Om samma fordon istället 
skulle köra på HVO100 (100 % förnybart) och 
komma upp i samma mängd klimatutsläpp 
skulle den behöva köra cirka 40 varv runt 
jorden. 

VI TROR ATT ANLEDNINGEN till att vi inte ser 
samma stora minskning av klimatgasutsläpp 
från FORIAföretagarnas enheter kan bero på 
att vi inte har rätt drivmedelsuppgifter i vårat 

Nu blev det till sist 
äntligen vår! Och när 
det här numret kommer 
ut är det kanske nästan 
sommar!

KLIMAT OCH VÄDER är ju inte samma sak. 
Även om jordens medeltemperatur ökar 
kan vi få långa kalla vintrar – en högre 
medeltemperatur är ingen garanti för att 
det blir en varm sommar. Men vi hoppas på 
det bästa och håller tummarna. Samtidigt 
gör vi var vi kan för att minska FORIAs 
klimatpåverkan. Så inför sommaren kan 
det vara dags att sammanfatta lite av det vi 
åstadkommit på hållbarhetsfronten!
 Under årets första månader arbetade vi 
intensivt med att sammanställa Klimat-
redovisningen för 2017. Sandra berättar 
mer om det i artikeln här bredvid.
 Klimatredovisningen blev också en 
del av  Hållbarhetsredovisningen för 
2017. Hållbarhetsredovisningen är ett 
bra sätt för FORIA att följa upp hur långt 
vi nått i arbetet för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Läs den på vår hemsida!
  Gruswebben som öppnar för säsongen 
fortsätter att vara klimatkompenserad 
genom vårt samarbete med Tricorona. Det 
gynnar även lokalt befolkningen i Sri Balaj 
i Indien genom renare luft, sjukvård, skolor, 
sanitets anläggningar mm.
 
EN SÄKER ARBETSMILJÖ och goda 
anställnings  förhållanden är viktigt för 
ett hållbart med arbetarskap. Heléne 
och Maria är ute i verksamheten och 
gör skyddsronder och riskbedömningar. 
Maria hjälper även till med detta ute på de 
arbetsplatser där våra FORIAföretagare och 
deras förare arbetar. Ett sätt att delta i detta 
viktiga arbete är att rapportera in risker, 
tillbud och olyckor i IA-appen. Läs mer vad 
Maria skriver om detta på sidan 14.
 För att följa upp att vi gör det vi lovat och 
framför allt följer kraven i ISO-certifiering-
arna genomförs under våren internrevisio-
ner av vår verksamhet. Sandra och Maria 
arbetar med det under några intensiva 
månader.

VI FÖLJER REGELBUNDET upp hastigheten 
ute på vägarna i samverkan med Säker 
Trafik (NTF). Så jag vill avsluta med att 
påminna er om att köra försiktigt, använda 
handsfree på telefonen och visa hänsyn 
till andra trafikanter. Då vårdar vi samtidigt 
FORIAs varumärke!
 En skön sommar önskar jag er alla! ■

KRISTINA VAN TARTWIJK, 
CHEF HÅLLBARHET & HR

2017 SLÄPPTE FORIAS verksamhet ut 25551 
ton CO2e vilket är 0,0212 ton CO2e/omsatt KKr. 
2016 var utsläppen 0,0218 ton CO2e/omsatt 
Kkr. Ett ton CO2e skulle kunna likas med en 
boll med en diameter på 10 meter. FORIAs 
verksamhet har alltså släppt ut 25 551 sådana 
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FORIAs klimatredovisning 2017
   HÅLLBARHET & HR

system. Många kunder efterfrågar hur mycket 
växthusgaser deras uppdrag har gett upphov 
till och vill att uppdragen ska utföras med så 
liten klimatpåverkan som möjligt. Därför är 
det viktigt att vi har rätt drivmedelsuppgifter i 
våra system. Gå gärna in på åkarportalen och 
kontrollera att rätt drivmedel är registrerat på 
enheterna.
 Av FORIAs verksamhet som inte är kopplat 
till transporter har vi på flera områden minskat 
FORIAs klimatpåverkan. Till exempel har vi 
minskat klimatutsläppen från papper och tryckt 
material med hela 82 % jämfört med 2016.
 Om du vill läsa mer om FORIAs klimat-
utsläpp hittar du klimatredovisningen på 
FORIAs hemsida. ■

SANDRA VILHELMSSON
KVALITET- OCH MILJÖSAMORDNARE

Årets intern revisioner är igång!
ÅRETS INTERNREVISIONER är i full gång, och hittills har vi avverkat avdelning Försäljning 
och avdelning Trafikledning. Vi planerar vara klara med hela organisationen under maj 
månad.
 Glädjande är att vi ser att man har arbetat mycket med att förbättra sitt arbetssätt på 
både avdelning Försäljning och Trafikledning.
Medarbetarna vet vilka rutiner som gäller och arbetar i största möjliga mån i enlighet 
med  ledningssystemens krav. Samarbetet med andra delar av verksamheten fung-
erar mycket bra och introduktionen av våra nya medarbetare har fungerat väldigt väl. 
Internrevisorerna  upplevde att båda avdelningarna har lyfts och utstrålar en väldigt 
positiv anda.
 Vi har som alltid också ett antal förbättrings områden, bland annat behöver vi arbeta 
mera med våra kvalitet och miljömål, vi saknar i perioder resurser-både personal och 
enheter, och de nyanställda behöver fortsatt vägledning/uppföljning. ■

SANDRA VILHELMSSON OCH MARIA ODELIUS WAHLGREN
KVALITET- OCH MILJÖSAMORDNARE
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   HÅLLBARHET & HR

FORIA i sociala medier
FORIA HAR TAGIT FRAM rikt linjer för att upp-
muntra medarbetarna att dela FORIA-relaterat 
innehåll på sociala medier och hjälpa till att 
sprida vårt budskap.
 Kraften i sociala medier är som störst när 
alla kommunicerar i samma riktning. Varje 
gång någon gillar FORIA på exempelvis 
Facebook så syns vårt företag i den personens 
nyhetsflöde. Ju fler personer som gillar FORIA, 
desto fler personer ser det. Eftersom sociala 
medier suddar ut gränserna mellan privat och 
offentligt har FORIA tagit fram nya riktlinjer 
för att reda ut eventuella oklarheter kring att 
lägga upp saker i sociala medier.

 VIKTIGAST ÄR ATT använda sund förnuft och 
hålla en respektfull ton när man lägger upp 
saker på sociala medier. En annan viktig 
punkt är att bara utsedda talespersoner och 
representanter för företaget får uttala sig i 
FORIAs namn. Man bör vara tydlig med att 
man utrycker sin egen åsikter när vi diskuterar 
saker som har med FORIA att göra.
 Självklart uppskattar företaget med-
arbetarnas växande engagemang i att dela 
innehåll och kundernas ökade intresse för att 
kontakta oss på sociala medier. ■

DET HÄR FÅR MAN GÖRA:

   Följa FORIA i alla sociala kanaler
    Hjälpa till att dela FORIAs inlägg på  

sociala medier
   Vara respektfull och hålla god ton

DET HÄR FÅR MAN INTE GÖRA:

    Publicera konfidentiell eller känslig 
information

     Uttala sig i FORIAs namn utan att vara 
talesperson

    Säga saker på sociala medier som kan strida 
mot lagar eller mot ditt anställningsavtal 

FORIA HAR STORT FOKUS på hållbarhet och 
tillsammans med våra intressenter vill vi 
vara drivande i en hållbar utveckling av 
transportbranschen. 
 En hållbarhetsredovisning är ett sätt 
att visa upp och klargöra vad företaget 
har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Det är även ett lagkrav 
och regleras i Årsredovisningslagen 6 kap. 
10-12 §§. 
 I hållbarhetsredovisningen beskrivs 
kortfattat hur FORIA arbetar med 
miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, 
respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption. FORIA har 
utgått ifrån en intressentdialog för att 
prioritera de olika hållbarhetsfrågorna i 
väsentlighetsordning.
 Vill du läsa mer om FORIAs hållbar-
hets arbete hittar du FORIAs Hållbarhets-
redovisning 2017 på hemsidan. ■

SANDRA VILHELMSSON OCH  
MARIA ODELIUS WAHLGREN

KVALITET- OCH MILJÖSAMORDNARE

Arbetsmiljö
Minskad  
klimat- 

påverkan

Minskning  
av skadliga  

utsläpp  
till luft

Resurs- 
förbrukning

Mångfald  
och lika- 

behandling

Attraktiv  
arbetsgivare

Inköpskrav

Försäljning  
av förnybara  

drivmedel

Minska  
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Nordea Finans
Kom ihåg samarbetet med Nordea Finans.  
Genom detta samarbete erbjuder vi 
finansiering av fordon och maskiner.

Krediter 100 tkr – 300 tkr: 2,77%
Krediter 300 tkr – 2.000 tkr: 2,02%
Uppläggningsavgift: 350 kronor
Aviseringsavgift: 18 kronor
Villkoren baseras på för närvarande ränta  
per 2017-11-01 och för belopp över 
300 000 kronor exklusive moms. 

Kontakta Catrin Skoglund på Nordea Finans  
när du ska göra en investering. 
Telefon: 010-156 14 72 
E-post: catrin.skoglund@nordea.com

Drivmedel
Förutom tankkort till TRBs tanknät  
kan FORIA erbjuda rabatter på  
Circle K (f.d. Statoil) till FORIA-
företagare med leverantörsavtal.  
Den 1 mars 2016 uppdaterade vi 
samarbetsavtalet som sänker  
kostnaderna för ditt företag.  

AKTUELLA RABATTER:
1,15 kr rabatt per liter på *truckdiesel 
1,20 kr rabatt per liter på Ad Blue 
1,15 kr rabatt per liter på HVO100 
0,45 kr rabatt per liter på bensin 
15% rabatt på olja i butik 
15% rabatt på trafikprodukter i butik

(Alla rabatter är inklusive moms.  
Listpris truck (www.circlek.se) -rabatt -moms 
= nettopris) 

Vid frågor eller för att ta del av  
avtalet kontakta Daniel Wik Reijonen  
på FORIA, 010-474 50 96

*Circle K har totalt 780 Circle K- och 
INGO-stationer i Sverige, 275 av de är 
anpassade för truck. På stationer som 
ej är anpassade för truck är rabatten
1,00 kr/liter på diesel. 

SPÄRRA KORT UNDER KONTORSTID: 
Ring till FORIA och prata med 
drivmedelsavdelningen. 
Tel: 010-474 50 00. 

SPÄRRA KORT EFTER KONTORSTID: 
FORIAkort, ring Codabs jourtelefon 
070-510 20 30

Statoil, tel. 020-320 325. 
Välj tjänsten spärra kort. Vårt kundnummer  
hos Statoil är: 1000 261 393. 

Köp och sälj
Annonser för platssökande chaufförer  
finns nu på åkarportalen och det finns även  
en ”till salu” för enheter.

Vill du köpa eller sälja aktieposter,  
kontakta Gerth Palm, 010-474 50 00.

   HÅLLBARHET & HR

ARBETSGIVARE ÄR SKYLDIGA att utreda de 
orsaker till ohälsa, olycksfall och tillbud 
som har ett samband med arbetsmiljön. 
En sådan utredning kan ge information 
som pekar på brister i arbetsmiljön, brister i 
kommunikation och/eller rutiner, behov av 
utbildning hos anställda och så vidare. Därför 
vill vi uppmuntra dig som är verksam inom 
FORIA att rapportera risker, tillbud, olyckor och 
annat som är avvikande och på något vis kan 
innebära en risk antingen för dig själv, dina 
medarbetare, eller för varumärket FORIA.

SEDAN 2016 HAR VI ett webb-baserat system 
för detta, IA-systemet. Det är AFA försäkringar 
som tillhandahåller detta. Genom att ladda 
upp appen IA (-avvikelser i arbetsmiljön), på 
din iphone/smartphone, så kan du snabbt och 
enkelt rapportera avvikelser av olika slag. På så 
vis kan vi utreda och åtgärda händelsen, samt 
informera ut till andra hur de ska undvika att 
råka ut för samma sak.

DET ÄR MÄNSKLIGT ATT FELA och vi kommer 
att fortsätta att göra misstag, och det kommer 
att fortsätta att hända tillbud och olyckor, 
men tillsammans kan vi hjälpas åt och göra 
vårat bästa för att framförallt tillbuden och 
olyckorna ska minska, att vi alla ska få en 
säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö. 
Fortsätt att registrera! ■

MARIA ODELIUS WAHLGREN 
KVALITET- OCH MILJÖ SAMORDNARE

Avvikelser i 
arbetsmiljön

1. Hämta appen IA-Avvikelser i arbetsmiljön  

2.  Skriv in: 
Användarnamn: foriaab 
Lösenord: foria! 
Logga in

3. Skriv in ditt namn och e-postadress

4.  Välj anställningsenhet (FORIAföretagare/
chaufför/maskinist), klicka på klar

5.  Klicka på rutan med en penna i som du hittar 
längst upp i högra hörnet

6.  Om du vill ange på vilken plats händelsen 
har inträffat klickar du på kartan så att nålen 
hamnar på den plats du önskar.

7.  Vad? Välj vilken typ av händelse du vill 
registrera 
Var? Välj FORIAföretagare/chaufför/maskinist

8.  Händelseförlopp: Skriv i vad som har hänt 
eller vad du har för förbättringsförslag i rutan. 

Om du vill kan du välja att bifoga en bild 
genom att klicka på bilden med kameran (ej 
obligatoriskt!). Nu är alla obligatoriska fält 
ifyllda och du kan skicka in händelsen genom 
att klicka på Skicka längst upp i högra hörnet.

9.  Orsak och åtgärd: Om du har mer 
information om händelsen som du vill delge 
för att underlätta den vidare hanteringen av 
händelsen ska du gå in på Orsak och åtgärd.

10.  Avvikelsetyp: Välj i rullistan vilken 
avvikelsetyp som passar bäst in på händelsen.

11.  Uppfattning av orsak: Här skriver du in vad 
du har för uppfattning om vad som orsakade 
händelsen.

12.  Åtgärdsförslag: Här skriver du om du har 
något förslag på vilka åtgärder som ska vidtas 
för händelsen. När du har fyllt i fälten på 
denna sida klickar du på skicka längst upp i 
högra hörnet.

Såhär gör du:

De olika begreppen/
händelse  typerna i IA-appen:

    Tillbud. En händelse där någon 
kunde ha skadats.

    Olycka/färdolycksfall. En händelse 
där någon har skadats.

    Riskobservation. Upptäckt av något 
som kan orsaka ett tillbud/olycka.

    Kvalitet. Varumärkespåverkande på 
olika sätt, övriga brister.

    Miljö. Läckage eller annan 
miljöpåverkan.

    Egendom/säkerhet. Stöld, 
skadegörelse eller dylikt.

    Förbättringsförslag. Förslag 
på något som kan förbättra 
arbetsmiljön/processer och rutiner i 
verksamheten.
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Returadress: FORIA AB, Box 19186, 152 28 Södertälje

Kick-off
FORIAs kick-off för tjänstemännen genomfördes den 21 april på Blommenhof 
konferensanläggning i Nyköping. Det var en härlig dag med stort engagemang, 
lysande input och diskussioner runt våra värderingar kopplat till konkurrenskraft och 
även mål & fokus för 2018– 2019. Dagen avslutades med en poängjakt där samarbete 
och kreativitet belönades.


