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Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som avslutar min civilingenjörsutbildning vid Luleå 
tekniska universitet, äntligen! 

Projektet har ägt rum under hösten 2010 vid DynaMate AB i Södertälje. Förutom denna rapport 
överlämnas presentations- och arbetsmaterial för projektet i form av sammanställning av riskkällor 
samt sammanställning av rapporterade arbetsskador och tillbud för enheten QCN. 

Det har varit en spännande och lärorik tid som efterlämnar en stor portion av nya erfarenheter inom 
arbetsmiljöarbete. Jag vill passa på att tacka Magnus Rylander vid DynaMate AB för förtroendet och 
handledning, Bo Johansson vid Luleå tekniska universitet för ovärderlig akademisk handledning och 
stöttning, Alexis Midestad med personal inom QCNC för tålamod och öppenhet, Annelie Karlsson och 
Martin Witt för bollplanksinsatser inom arbetsmiljöfrågor. Jag vill även rikta ett tack till besökta 
företag och vidtalade organisationer i allmänhet och Christina Yderström vid AstraZeneca i synnerhet. 

Sist och inte minst vill jag rikta ett varmt tack till alla hjälpsamma och generösa personer där ute som 
visat intresse och nyfikenhet för mitt arbete. 

 

 

 
Johan Karlsson 
Södertälje 2010-12-12 

  



 
 

  



Sammanfattning 
Denna rapport summerar ett kartläggningsprojekt av underhållsteknikers arbetsmiljö vid DynaMate 
AB i Södertälje. Projektet har löpt mellan augusti och december 2010 inom ramen för examensarbete 
inför en civilingenjörsexamen vilket motsvarar 30 högskolepoäng, 20 veckors heltidsstudier. Projektet 
begränsades fysiskt till att omfatta underhållsarbete av bearbetningsutrustning inom Scania CV AB:s 
transmissionsenhet. Projektet syftar till att belysa brister och tillkortakommanden inom 
arbetsmiljöaspekter och arbetsmiljöarbete samt resultera i förslag till förändringar. 

Underhållsarbete består av mindre och större arbetsuppgifter av såväl förebyggande som avhjälpande 
karaktär vid många olika typer av arbetsutrustning. Då befintliga analysverktyg av arbetsmiljöfaktorer 
oftast kräver ett väl definierat arbete vid ett avgränsat arbetsområde har delar av olika analysverktyg 
använts för kartläggningen av nuläget. Genom observationer med stöd av delar av olika analysverktyg 
kartlades och rangordnades riskkällor inom underhållsverksamheten. Vidare har en kartläggning 
genomförts av arbetsmiljöarbetet genom studier av arbetsskade- och tillbudsrapportering, riktlinjer, 
instruktioner och andra styrdokument. 

Den totala kartläggningen påvisade brister och förbättringspunkter inom olika områden där fyra större 
valdes för utredning av bakomliggande orsaker: belastningsergonomi med böjda och vridna 
arbetsställningar, lagrad energi i form av elektricitet/hydraulik/pneumatik/släcksystem, arbete i 
truckområde/blockerade gångstråk samt arbete på hög höjd/klättring på maskiner. 

Bakomliggande orsaker grupperades till tre områden: gränssnitt DynaMate AB – Scania CV AB, 
maskininköp samt beteenden. Inom gränssnitt DynaMate AB – Scania CV AB finns brister och 
förbättringspunkter av samverkans karaktär inom arbetsmiljöarbetet, kommunikation inför och efter 
underhållsinsats, delgivning av inträffade arbetsskador och tillbud et cetera. Maskininköp är en kritisk 
punkt som avgör många arbetsmiljöfaktorer under en längre tid, faror som byggs in i konstruktionen 
blir kostsamma att åtgärda. För att åstadkomma bra arbetsställningar vid underhållsinsatser måste 
åtgärder göras i inköpets tidiga skeden. Inom begreppet beteende finns efterlevnad av fastställda 
rutiner, brister i maskinkännedom, attityd av chanstagning och hitta genvägar för att lösa 
arbetsuppgifterna snabbare. Att snabbt komma igång efter ett oplanerat stopp är önskvärt dock inte på 
bekostnad av arbetssäkerhet. 

Förslag lämnas om att involvera fler i arbetsmiljöarbetet och öka samverkan med Scanias organisation 
i form av gemensamma arbetsmiljöronder och riskbedömningar inom produktionsanläggningen. 
Projektet föreslår också utökade insatser i inköpsprocessen där arbetsmiljöfaktorer får större vikt och 
påverkan i processens inledande steg. Förslag lämnas om att flera små steg tas för att på lång sikt 
påverka attityden bland underhållsteknikerna för minskad chanstagning, ökad eftertanke inför 
arbetsmoment, ökad incidentrapportering som i sin tur följs upp med grundorsaksutredning och täta 
återkopplingar. Som ett led i att öka maskinkännedomen föreslås att ett fält med arbetsutrustningens 
specifika riskkällor läggs till i arbetsorder från underhållssystemet Prima. 

Förslag lämnas också till fördjupade studier inom inköpsprocessen ur ett arbetsmiljöperspektiv, 
utökning av rapporteringssystemet till att även inkludera anmälan av riskfyllda förhållanden (proaktiv 
anmälan) samt framtagning av ergonomibedömningsmetod för underhållsarbete.   



 
 

  



Abstract 
This master thesis is the result of a project regarding work environment aspects of maintenance work. 
The project was carried out from August to December in 2010 at the company DynaMate AB in 
Södertälje. The project was delimited to only regarding maintenance work on equipment used in the 
transmission production unit within Scania CV AB.  The project aims to elucidate work environment 
conditions and safety work aspects regarding shortcomings and faults. The project goal is to show 
were extra effort is in hand and suggest improvements. 

Maintenance work includes a lot of different tasks carried out in a numerous different places and 
machinery. Maintenance can be of preventive and corrective style. Screening methods of today often 
require a well defined work task in a well defined workplace for example evaluating musculoskeletal 
disorders. Therefore parts of different methods have been used together with observations to form a 
list of hazardous elements. These elements were judgmentally quantified and arranged from the most 
to the least hazardous element. A review of documented safety incidents as well as guidelines and 
policies for working environment conditions and safety work was also carried out. 

From the mapping of the current state four groups of elements were chosen for an investigation of 
underlying causes. These four were; Musculoskeletal disorders with odd working postures, preserved 
energy within electricity/hydraulics/pneumatics/automatic fire extinguishers, work carried out in area 
for internal transportations/blocked footpaths and working at high altitude/climbing on machinery. 

Underlying causes were summarized in to three main areas; the borderline between DynaMate AB and 
Scania CV AB, the purchase of new production equipment and finally the behavior and awareness 
within the staff. Within the borderline between the companies there are faults and shortcomings 
regarding co operations in safety work, communication before and after maintenance work of 
productions equipment and sharing information of safety incidents. The purchase determines the 
working conditions for a long time ahead. In the early stages of the purchase process the influence of 
the equipments design is high regarding among other things future work postures within maintenance 
work. The behavior aspects includes aspects; of following established instructions and routines, 
acquaintance of different production equipment and cutting corners on behalf of safety aspects as 
willingness to perform work task quicker due to efficiency and stressful production moments. 

The project suggests that efforts are made to step by step change the safety attitude of cutting corners 
and enhance the safety awareness and enhance the number of reports regarding safety incidents. The 
project suggests that more time and resources are entered to follow up safety incidents with root cause 
investigations and close follow ups with the staff by discussing incidents regularly. To achieve a 
higher machinery acquaintance it is suggested that an area in the work directions from the maintenance 
system Prima is added with specific safety aspects. Jointly safety inspections within the production 
area and enhanced communication at safety incidents are suggested to improve the safety work 
borderline between the companies and bring the safety work closer together. The project suggests that 
maintenance work and safety aspects get a higher priority within the early stages of the purchase 
process. 

The project suggests further investigations regarding safety aspects within the purchase process, 
enhancing the incident system to include observations and hazardous working conditions and 
development of an evaluation tool for musculoskeletal disorders within maintenance work. 

     



 
 

  



Ordlista 
Arbetsutrustning Varje maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som 

används i arbetet. 

Användning av arbetsutrustning Varje aktivitet med arbetsutrustning såsom start och stopp, 
nyttjande, transport, rengöring och underhåll. 

Hög höjd Från två meter över golvet och uppåt. 

Olycka Plötslig oavsiktlig händelse med skada eller ohälsa som följd. 

Operatör En person som har till uppgift att installera, använda, ställa in, 
underhålla, rengöra eller transportera arbetsutrustning. 

Underhåll Alla tekniska och administrativa åtgärder under en 
arbetsutrustnings livstid avsedda att vidmakthålla eller återställa 
ett tillstånd där den kan utföra krävd funktion. 

Risk Kombination av sannolikhet och konsekvens för en händelse. 

Riskkälla Arbetsutrustning, delkomponent, arbetsmoment eller dylikt som 
kan ge upphov till plötsliga oavsiktliga händelser. 

Riskområde Område inom eller i närheten av arbetsutrustning där 
utrustningen kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall för 
operatörer eller förbipasserande personer. 

SV-nummer Benämning på unika identitetsnummer för maskiner och 
kringutrustning inom Scania CV AB. 

Tillbud Plötslig oavsiktlig händelse som med marginaler på fel sida kan 
leda till olycka eller ohälsa. 

Överbelastning Med fysisk överbelastning menas i denna rapport en påverkan 
på kroppsdel till följd av en för hög belastning under en 
kortvarig tid, det vill säga inte besvär av långvarig slitande 
påverkan. 

Förkortningar 
AU Avhjälpande underhållsinsats 

DC Driftsäkerhetschef, första linjens chef för ett underhållsområde 

FU Förebyggande underhållsinsats 

PEIP Production Equipment Investment Process 

PL Produktionsledare, första linjens chef inom Scanias produktion 

RPN Risk Priority Number, Risktal inom feleffektsanalys 

SAH Scania arbetsmiljöhandbok 

TFP Tekniska föreskrifter för maskiner och produktionsutrustning 

VC Verkstadschef, andra linjens chef inom Scanias produktion  
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1. Inledning 
Detta stycke beskriver bakgrund, syfte, mål och avgränsningar för projektet. 

1.1. Bakgrund 
Produktionsanläggningar planeras, utformas och installeras för produktion och produktionsoperatörer. 
Arbetsmiljön för produktionspersonalen beaktas i tidiga skeden inför nyinstallationer och under 
produktionens gång. Detsamma gäller inte för underhållstekniker som i stor utsträckning måste 
tillämpa tillvägagångssätt som exempelvis inte är ergonomiskt fördelaktiga för att lösa sina 
arbetsuppgifter. Felsökning, inställningsjustering och reservdelsbyten är exempel på moment som kan 
kräva att ordinarie säkerhetsföreskrifter för en maskin åsidosätts temporärt, exempelvis genom bygling 
eller arbete i riskområden. 

Yrkeskategorin maskinmekaniker, maskinmontörer, maskinreparatörer med flera har högst relativ 
frekvens av anmälda arbetsolycksfall med minst en frånvarodag för män med 27 arbetsolyckor per 
1 000 sysselsatta. När det gäller relativ frekvens av anmälda arbetssjukdomar för män kommer ovan 
nämnda yrkeskategori på fjärde plats med 5 arbetssjukdomar per 1 000 sysselsatta (Arbetsmiljöverket, 
2010). Europeiska arbetsmiljöbyrån uppskattar att cirka 6 % av arbetskraften i Europa har 
underhållsuppgifter och att 15-20 % av alla olycksfall och cirka 10-20 % av alla olycksfall med dödlig 
utgång har att göra med underhållsarbete (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2010). 

DynaMate AB är Sveriges största företag inom produktions- och fastighetsunderhåll med cirka 600 
underhållstekniker. Vardagen för majoriteten av de anställda består av avhjälpande och förebyggande 
underhåll vilket gör att arbetsmiljön för underhållstekniker är betydande för företaget. Inom Scania-
koncernen, som DynaMate AB tillhör, prioriteras arbetsmiljö och säkerhet högt och något 
helhetsgrepp om underhållsteknikers arbetsmiljö och arbetssituation har inte tagits innan detta projekt. 

1.2. Syfte och mål 
Projektet syftar till att initialt kartlägga underhållsteknikernas arbetsmiljö med avseende på 
säkerhetsaspekter inom områdena: ergonomi, kemikaliehantering, magnetik, akustik, ackumulerad 
energi, tillträdesvägar et cetera. Efter kartläggningen av nuläget rangordnas säkerhetsriskerna och 
förbättringsförslag tas fram på ett urval av risker. 

Projektet skall resultera i en täckande kartläggning av underhållsteknikernas arbetsmiljö samt i en 
handlingsplan av förbättringsförslagens införande. 

1.3. Avgränsningar 
Projektet begränsades organisatoriskt till enheten Produktionsunderhåll, Transmission samt till 
underhåll av bearbetningsmaskiner. Det finns tre driftsäkerhetsenheter inom detta avsnitt med totalt 
cirka 400 bearbetningsmaskiner. Mätningar och observationer utförs på en av dessa 
driftsäkerhetsenheter, QCNC. 

Projektet utförs inom ramen för examensarbete för civilingenjörsexamen vilket motsvarar en 
arbetstidsbegränsning om 800 timmar. 

Projektet begränsades till att stanna vid förslag till förändringar, det vill säga genomförande och 
uppföljning av förändringar beaktas inte inom projektet. 
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2. Metod och genomförande 
Denna del beskriver på vilket sätt metoder och verktyg använts inom projektet. 

Projekt planerades ursprungligen efter en så kallad projektspiral (Ranhagen, 1995) där projektets faser 
gås igenom två till tre gånger (bilaga 1) så att detaljnivån av kartläggning, analys och förslag fördjupas 
successivt. Mer tid än planerat har åtgått till att få grepp om nuläget, förstå organisationen och 
kartlägga arbetssituationen. Genomförandet av projektplanering kan betraktas som en förskjutning där 
mer tid lades på de två inledande cyklerna medan den tredje och sista cykeln blev mindre omfattande i 
tid. 

Befintliga utvärderingsmetoder av arbetsmiljöfaktorer förutsätter oftast en begränsad arbetsstation med 
tydligt avgränsade arbetsuppgifter. Vardagen för underhållstekniker är dock en annan då 
arbetsuppgifterna varierar från dag till dag över ett arbetsområde som täcker många maskiner men 
också många olika typer av maskiner/funktioner. I detta projekt har därav delar ur olika 
utvärderingsmetoder, analysverktyg använts och anpassats för att ge en bild av verksamheten. 

För att skapa en bild av nuläget studerades riktlinjer, skriftliga instruktioner och rutiner. 
Inrapporterade tillbud och arbetsskador inom enheten Produktionsunderhåll, Transmission 
sammanställdes. Cirka fem dagar lades initialt på att följa med underhållstekniker och delta i deras 
arbete för att lära känna företaget samt observera den praktiska verkligheten. En stor del av 
datainsamling har skett genom semi-strukturerade intervjuer (Prevent, 2008, a) av personal från såväl 
DynaMate AB som Scania CV AB där förutbestämda och öppna frågor ställts med planerade 
samtalsområden. Intervjuerna har hållits under så informella förhållanden som möjligt för att inte 
skapa en känsla av personlig granskning och därigenom obehag som i sig kan påverka svaren, 
exempelvis har frågor ställts vid bearbetningsmaskiner och i fikarum. Löpande under projektet 
noterades observerade avvikelser från interna styrdokument, lagtext och föreskrifter et cetera. 

WEST (Work Environment Screening Tool) är ett analysverktyg där arbetsmiljöaspekter översätts till 
statistiska kostnader och bygger på subjektiva bedömningar (Karling et al, 2002). Metodens 
frågeställningar användes tillsammans med observerade riskfyllda moment till en förteckning över 
rådande riskkällor. Riskkällorna rangordnades enligt feleffektanalys (FMEA, Failure Mode and Effect 
Analysis) med risktal (RPN) som är produkten av sannolikhet för inträffande/exponering (Po), 
konsekvensens allvarlighetsgrad (S) samt sannolikhet för upptäckt för upptäckt (Pd), (Fritz, 1990). Po, 
S och Pd kvantifierades för varje riskkälla av såväl mekaniker som elektriker.  

Riskkällor med högt risktal och även riskkällor med höga separata faktorer tillsammans med 
sammanställningen av rapporterade tillbud och arbetsskador bildade underlag för diskussion 
tillsammans med projektets uppdragsgivare inför fortsatt arbete/fokusering inom projektet. Fyra större 
områden valdes för vidare kartläggning av bakomliggande orsaker. 

En kravspecifikation för åtgärdsförslag upprättades ur de bakomliggande orsakerna. Förslag till 
förändringar togs fram och utvecklades efter idégenerering som utfördes enskilt samt i samspråk med 
projektets stödpersoner och personal inom DynaMate AB (bilaga 2). Förslagen utvärderades sedan 
mot ställd kravspecifikation och summerades till ett antal rekommendationer inför fortsatt 
arbetsmiljöarbete för DynaMate AB. 

För att samla goda exempel och inspiration från andra företag har benchmarking genomförts genom 
två företagsbesök. Journalister inom arbetsmiljöområdet samt personal inom DynaMate AB och 
Scania CV AB har varit behjälpliga med tips och kontaktpersoner för lämpliga besök. SSAB Tunnplåt 
i Luleå och AstraZeneca i Södertälje besöktes och goda exempel från dessa företag lyftes fram. 
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3. Teoretisk referensram 
Denna del beskriver bakomliggande teori som tillsammans med lagar, förordningar och föreskrifter 

bildar projektets teoretiska referensram. 

3.1. Säkerhetskultur 
En organisations säkerhetskultur består av två delar. En del bestående av attityder och värderingar när 
det gäller arbetssäkerhet, oftast outtalade, som delas av medlemmarna inom organisationen. Jargongen 
inom en organisation faller under denna del. Den andra delen kan beskrivas som 
säkerhetsledningssystem med organisationens struktur med riktlinjer och instruktioner, ibland kallad 
informerad kultur (Reason, 2003). 

För en informerad kultur finns tre större beståndsdelar: rapporterande kultur, rättvis kultur och 
lärande kultur. En organisations säkerhetsledningssystem skall också vara flexibel i den bemärkelsen 
att normallägets formella struktur skall kunna övergå till självstyrning då ensamarbete förekommer där 
introduktionen för en nyanställd avgör medvetenheten om exempelvis säkerhetsaspekter inom 
verksamheten (Reason, 2003). 

En rapporterande kultur erhålls av att medarbetare rapporterar olyckor, tillbud och iakttagelser även 
om de personligen bidragit i händelseförloppet. Rapporten får inte sedan ligga medarbetaren till last, 
till exempel genom disciplinära åtgärder eller som hinder för befordran. Rapportering gynnas även av 
att rapporterna granskas av neutral enhet samt att snabb och användbar återkoppling sker till 
rapportören och organisationen i övrigt. Att åtgärder och förbättringar genomförs till följd av 
rapportering motiverar rapportörens tid och kraft för att delta i processen. Rapporteringsproceduren 
skall vara användarvänlig och lättillgänglig (Reason, 2003). 

Med en rättvis kultur menas att mänskliga fel inte bestraffas vare sig med disciplinära åtgärder eller i 
anseende om yrkesskicklighet. Det är mänskligt att fela, även den bästa kan göra fel. Felaktiga 
beteenden är ofta konsekvenser och inte orsaker, det vill säga en incident som har en utlösande faktor 
av ett felagerande föranleds av strukturella problem eller brister i säkerhetssystem. En olycka eller ett 
tillbuds händelseförlopp kan förklaras av en olycksfjäril (Bowtie model), figur 1, med bidragande 
orsaker före och efter ett utlösande fel som tillsammans bidrog till händelsen utveckling och 
konsekvenser (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). En rättvis kultur innebär att 
uppsåtliga handlingar att skada eller medvetna överträdelser av gällande bestämmelser kan bestraffas 
utan motsägelse till vad som sägs ovan i stycket, det är en balansgång mellan tolerans och 
upprätthållande av ordning. För att bedöma om en handling eller ett beteende är klandervärt kan ett så 
kallat substitutionstest utföras. Substitutionstestet består av frågan: Med hänsyn till händelsens 
utveckling och hur den uppfattades, skulle en annan person med samma kunskapsbank och 
erfarenheter agerat annorlunda? Om svaret är nej är handlingen eller beteendet sannolikt inte 
klandervärt. Om svaret är ja kan det röra sig om brister i personens utbildning eller utrustning, brister i 
skyddsbarriärer eller strukturella brister inom organisationen et cetera. Framkommer inga brister kan 
handlingen eller beteendet betraktas som klandervärt (Reason, 2003). 
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Figur 1. Olycksfjäril för beskrivning av samverkande faktorer före och efter den utlösande faktorn för en olycka eller 
ett tillbud (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2009). 

En viktig del i en lärande kultur är ovan nämnda rapportering av olyckor och tillbud där lärdomar dras 
av uppdagade brister och incidenter, att lära sig av misstagen. En lärande kultur söker också nya 
kunskaper för ökad säkerhet och löpande tillämpar och förbättrar säkerhetsarbetet. 

3.2. Isbergsmetaforen 
Förhållandet mellan olyckfall och tillbud kan liknas vid ett isberg där olyckor står för den delen som är 
ovanför vattenytan och tillbuden den delen som är under vattenytan. Fördelningen mellan olyckor och 
tillbud kan även förklaras med hjälp av en pyramid där allvarliga olyckor är ovanliga i förhållande till 
antalet mindre olyckor och antalet tillbud inom en organisation, figur 2. Allvarliga olyckor skiftar i 
karaktär och det är sällsynt att samma typ av allvarlig olycka inträffar flera gånger, av den anledningen 
är det ineffektivt att enbart åtgärda dessa incidenter från att hända igen, liksom storleken på isberget 
enbart påverkas marginellt om toppen tas bort. Det går inte att i förväg förutsäga vilka typer av tillbud 
som i framtiden kan leda till allvarliga olyckor, även tillbud som inträffar sällan kan därav motivera 
åtgärder och inte bara på de mest frekvent förekommande tillbuden. Under olyckor och tillbuden finns 
en bas av osäkra förhållanden med brister inom mänskliga beteenden, teknik och organisationens 
struktur, vilket kan betraktas som vattnet som är på väg att frysa till på isberget (Prevent, 2008, b). 

 

Figur 2. Isbergsmetaforen, pyramiden, av förhållandet mellan olyckor och tillbud (Prevent, 2008, b). 
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3.3. Åtgärdstrappa 
Åtgärder och insatser på riskkällor kan ske på olika nivåer i en så kallad åtgärdstrappa, figur 3, där det 
är eftersträvansvärt att genomföra insatser på det översta steget (Johansson, 2010). Om inte åtgärder av 
översta stegets karaktär kan genomföras, skall åtgärda på andra steget fokuseras på och så vidare.  

 

Figur 3. Åtgärdstrappan (Johansson, 2010). 

Genom att få bort riskkällan helt så behövs inga ytterligare åtgärder. Åtgärder längre ner i trappan 
kräver mer eftertanke såsom: 

� Är riskkällan isolerad för alla personer, alla arbetsuppgifter? 
� Är skyddet täckande, finns det kryphål? 
� Hur säkerställs det att instruktioner är kända och efterföljs? 
� Har alla som arbetar eller uppehåller sig vid riskkällan den personliga skyddsutrustningen? 

Åtgärder på lägre nivå kräver oftast flera insatser även om de är mindre i omfattning, exempelvis 
utdelning av hörselskydd till samtliga i lokalen jämför med att ljudisolera bullerkällan och undvika 
behovet av höreselskydden. 

3.4. Lagar och föreskrifter 
Inom projektet har lagrum från arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen använts liksom 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:01), belastningsergonomi 

(1998:01) samt Maskiner (2008:03) för analys av nuläget. 

3.5. Sammanfattning av teoretisk referensram 
Då projektets syfte har varit att belysa brister och tillkortakommanden i arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet för underhållstekniker har fokuseringen under projektets gång varit att identifiera 
avvikelser inom verksamheten samt söka stöd i teorin för åtgärdsförslagen samt som extra tyngd i 
argumentationen inför förändringar.   
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4. Nulägesbeskrivning 
Denna del beskriver DynaMate AB:s verksamhet och arbete. 

4.1. Verksamhetsbeskrivning 
DynaMate AB, nedan kallat DynaMate, är ett av Scania CV AB, nedan kallat Scania, helägt 
dotterbolag med verksamhet inom produktions- och fastighetsunderhåll i Luleå, Oskarshamn och 
Södertälje. Innan bolagiseringen 1993 bedrevs underhållsverksamheten som separata avdelningar 
inom Scanias respektive enheter. Företaget består av cirka 900 anställda varav cirka 600 är 
underhållstekniker, utförare av underhåll. DynaMate har i sin tur två dotterbolag: DynaMate Industrial 
Service AB, riktar sig till kunder utanför Scania, och DynaMate IntraLog AB, emballage- och 
komponenthantering. 

Kärnverksamheten inom DynaMate består av tre delar: produktionsunderhåll, fastighetsunderhåll och 
industriella projekt. Ett urval av organisationen visas nedan i figur 4. Förenklat består 
produktionsunderhåll i underhåll av produktionsutrustning och fastighetsunderhåll i underhåll av 
byggnader och dess grundelement såsom huvudström och VVS. Inom industriella projekt bedrivs 
bland annat projekt av ny- och ombyggnadskaraktär samt tillverkning av produktionsutrustning. 

Produktionsunderhåll i Södertälje är uppdelat i Transmission, Motor, Montering, Centralt UH och 
globalt stöd samt en laboratorieenhet. Dessa delar möter upp Scanias produktionsenheter, 
Transmission (QCN) svarar mot Scanias produktionsenheter Transmission och Scania Engines. QCN 
sysselsätter 58 personer, varav 21 elektriker och 24 mekaniker. QCN har tre driftsäkerhetsenheter 
QCNA, QCNB och QCNC. Varje driftsäkerhetsenhet består av en driftsäkerhetschef (DC), en 
underhållssamordnare, elektriker och mekaniker. Vid varje driftsäkerhetsenhet finns en 
underhållsverkstad med egen utrustning för reparationer och annat underhåll. De tre enheterna varierar 
något i storlek och vad de svarar upp mot hos Scania, inom QCNCs arbetsområde finns 
produktionsenheter inom bearbetning, härdning och montering av växellådor. Bearbetningsmaskinerna 
är till majoriteten CNC-styrda svarvar och fräsar som laddas via laddningsportaler eller robotar. Inom 
Centralt UH och globalt stöd finns enheter som svarar mot hela Scania såsom UH Support med 
oljeservice, tillståndskontroll, maskinbesiktning men också enheter som svarar internt inom DynaMate 
såsom Ledningscentral och Underhållsteknik som är en utvecklingsavdelning. 

 

Figur 4. Urval av organisationsschemat över DynaMate (DynaMate, 2010). 
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Underhållsarbete kan vara såväl avhjälpande (akut eller uppskjutet) som förebyggande (förutbestämt 
eller tillståndsbaserat). Avhjälpande underhåll kan betraktas som reaktivt arbete, insatser sker först i 
efterhand för att återställa tidigare funktion, exempelvis vid haveri. Akut avhjälpande underhåll 
innebär att underhåll genomförs omedelbart efter att funktionsfel upptäckts, det kan röra sig om 
funktionsfel som omöjliggör produktion eller för att förhindra ytterligare konsekvenser. Uppskjutet 
avhjälpande underhåll är åtgärdande av funktionsfel som senarelagts, det kan exempelvis vara då ett 
planerat stopp ligger nära i tiden och utrustningen kan producera dugligt om ej perfekt. Förebyggande 
underhåll är att betrakta som proaktivt arbete för att vidmakthålla utrustningens funktion. Förutbestämt 
förebyggande underhåll är underhållinsatser som genomförs med bestämd intervall exempelvis efter 
någon livslängds- eller kvalitetsaspekt. Tillståndbaserat förebyggande underhåll består av kontroll 
eller övervakning av funktion och egenskaper för en enhet samt av dessa kontroller föranledda 
åtgärder. Kontroller kan vara schemalagda, kontinuerliga eller begärda (SIS, 2001). 

Generellt kan sägas att elektriker felsöker lång tid utanför maskinen med hjälp av dator och har en kort 
reparationstid då väl defekt detalj detekterats. Mekaniker kan generellt sägas ha en kortare felsökning i 
maskinen och längre reparationstid. 

Det finns ett datoriserat affärssystem för underhållsverksamheten, Prima, där förebyggande 
underhållsinsatser med genomförandeinstruktioner finns och aktualiseras med förutbestämda 
intervaller. Systemet fungerar också som felanmälningssystem för produktionspersonal som beskriver 
felsymtom på arbetsutrustningen. Varje maskin har ett unikt identitetsnummer, SV-nummer, som 
bland annat reservdelsregister är kopplat till. Affärssystemet genererar arbetsorder på var och vad som 
skall göras för såväl förebyggande som avhjälpande insatser som underhållsteknikerna öppnar upp via 
dator och allt som oftast skriver ut en papperskopia på för att ta med sig ut i produktionsanläggningen.  

4.1.1. Koppling till Scanias organisation 
Bearbetningsmaskinerna är oftast grupperade till maskingrupper som utför en rad operationer på 
produkterna, delarna till växellådorna, maskingrupperna organiseras under en produktionsledare (PL). 
Ett antal produktionsledare är i sin tur organiserade under en verkstadschef (VC) som ansvarar för ett 
större verkstadsavsnitt. Storleken på produktionsområden och verkstadsområden varierar såväl till 
antal maskiner som till produktionsvolymer. En driftsäkerhetschef träffar dagligen produktionsledare 
och verkstadschefer. Inom området som QCNA svarar mot finns en verkstadschef och fyra 
produktionsledare, QNCB svarar mot en VC och två PL, QCNC svarar mot fyra VC och 13 PL. 
Verkstadscheferna kan i sin tur också svara mot två eller flera driftsäkerhetschefer, produktionsledarna 
har i regel bara kontakt med en driftsäkerhetschef. 

Huvuddelen av elektrikerna och mekanikernas arbete utförs på maskinerna inom Scanias 
produktionsenheter. Uppskattningsvis läggs 70-80% av arbetstiden i produktionslokalen och 
resterande tid i underhållsverkstaden. För bland annat samordning mellan produktion och 
underhållsinsatser hålls dagligen en rad möten där personal från Scania och DynaMate träffas. Det rör 
sig om pulsmöten, kontaktmannamöten och riktade möten om produktionsutrustning efter behov. 
Pulsmöten är en slags morgonbön som leds av verkstadschefen, problem med produktionsflöden, 
produktkvalitet, leveransprecision, störningar, incidenter och planerade insatser tas upp och förs sedan 
vidare uppåt inom Scanias organisation. Förutom verkstadschef och produktionsledare är 
driftsäkerhetschef närvarande tillsammans med andra stödjande funktioner till produktionen 
exempelvis logistik. Kontaktmannamöten kan beskrivas som diskussionsforum av fokusgrupper på 
produktionsavsnittsnivå där bland annat produktionsledare, produktionstekniker från Scania träffar 
underhållstekniker som tilldelats särskilt ansvar för just det produktionsavsnittet. På 
kontaktmannamöten diskuteras kommande åtgärder och förbättringsförslag på arbetsutrustningen. 
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Exempel på riktade möten är så kallade stoppmöten som rutinmässigt kallas till vid längre oplanerade 
stillestånd i produktionsanläggningen. 

Det finns rutiner som skall vidtas av Scanias produktionspersonal inför underhållsinsats i samband 
med såväl akuta som planerade insatser exempelvis avstädning och uttagande av bearbetningsverktyg. 

4.1.2. Arbetstider 
Då Scanias produktion är igång skall det finns underhållspersonal på plats för att kunna utföra 
avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll sker under dagtid på vardagar. Det finns flera olika 
skiftgångar bland personalen på driftsäkerhetsenheterna, det finns personal som går rena 5-skift på 
avhjälpande underhåll, det finns personal som rullande jobbar sju dagar avhjälpande underhåll och 
sedan är ledig sju dagar och det finns personal som går ren dagtid. Den vanligaste arbetsformen är en 
variant av 3-skift med tre veckor avhjälpande underhåll följt av ett antal veckor förebyggande 
underhåll på dagtid, antalet veckor med dagtid varierar mellan mekaniker och elektriker beroende på 
antalet anställda och behov av respektive profession. Vid avhjälpande underhåll ingår personalen från 
de tre driftsäkerhetsenheterna i en pol för hela QCN således kan underhållsteknikerna bli utkallade till 
andra avdelningar än sin ordinarie. Oplanerade stillestånd i produktionen är inte önskade och tidpress 
förekommer vid underhållsarbetet främst vid akut avhjälpande underhåll. Vid längre stillestånd i 
produktionen kan även andra produktionsenheter och avdelningar påverkas. Beroende på vilken typ av 
bearbetning, produkt och belastning på produktionsutrustningen finns varierade möjligheter att ta igen 
förlorad produktionstid. 

4.2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, organisationen 
DynaMate som är en del av Scaniakoncernen styrs av och delar grundstenar med moderbolaget, bland 
annat policys och styrdokument där ibland den grundläggande Globala Hälso- och arbetsmiljöpolicyn, 
se bilaga 3, (SAH-01-01, 2010). Arbetsmiljöpolicyn tar bland annat upp att lagstiftning, regler och 
föreskrifter skall överträffas med god marginal.  

DynaMate har en central arbetsmiljökommitté (AMK) i Södertälje, till den rapporteras frågor av 
övergripanda karaktär från lokala arbetsmiljökommittéer i Luleå och Oskarshamn samt lokala 
arbetsmiljögrupper (AMG). Arbetsmiljökommittén består av VD, personalchef, chef 
fastighetsunderhåll, arbetsmiljösamordnare, brandskyddskoordinator, fackrepresentanter, 
huvudskyddsombud IF Metall DynaMate, huvudskyddsombud IF Metall Scania samt 
arbetsmiljöingenjör. Till arbetsmiljökommittén finns det en styrgrupp samt en beredningsgrupp. 
Beredningsgruppen sammanställer och lyfter ärenden från lokala AMK och AMG samt handhar 
ärenden rörande arbetskläder och skyddsutrustning. I Södertälje finns sju AMG som är kopplade till 
olika verksamhetsavsnitt, en av dessa är QCN. 

Det finns en omfattande arbetsmiljöhandbok inom Scania (SAH) innehållandes policys, riktlinjer, 
blanketter/checklistor samt mallar för riskbedömningar och kartläggningar. Arbetsmiljöhandboken 
gäller även för DynaMate, vissa delar har dock anpassats till lokala förutsättningar inom DynaMate 
såsom beskrivning av den egna arbetsmiljöorganisationen och arbetsuppgifter samt egna tillämpningar 
för olycks- och tillbudsrapportering. Dokumenten i arbetsmiljöhandboken är inte sökbara vare sig på 
dokumentnamn (exempelvis Global Hälso- och arbetsmiljöpolicy) eller på dokumentnummer 
(exempelvis SAH-01-01). 

Inom Scania finns en avdelning för hälsa och arbetsmiljö med arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, 
hälsopedagoger et cetera. Ett specifikt hälsoteam på Scania är kopplat till DynaMate som kan nyttjas 
för utredningar, rehabiliteringsplanering och stöd i specifika frågor. Det är framförallt 
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arbetsmiljösamordnaren på DynaMate som har kontakt med arbetsmiljöingenjören, det förekommer att 
ärenden och frågeställningar går från DynaMate via hälsoenheten till Scanias organisation. 

Arbetsskador och tillbud rapporteras via ett inrapporteringssystem på intranätverket, SAM-PROD 
Scania Tillbuds- och Arbetsskadehantering. Samtliga anställda kan själva rapportera tillbud med kort 
beskrivning om vad som inträffat och förslag till omedelbara och långsiktiga åtgärder. Det finns även 
kryssalternativ för placering organisatoriskt, konsekvensuppskattning och orsaksaspekter. Arbetsskada 
kan bara rapporteras tillsammans med chef, blankett till Försäkringskassan fylls i samtidigt. Närmaste 
chefen skall följa upp såväl arbetsskador och tillbud, lägga till information, vidta åtgärder och stänga 
ärenden i systemet. Arbetsmiljösamordnaren kan manuellt plocka ut och sammanställa statistik ur 
systemet, specifik uppföljning av rapporterade arbetsskador och tillbud genomförs också av 
arbetsmiljösamordnaren. Riktlinjen i Scanias arbetsmiljöhandbok säger att förhållanden och beteenden 
i arbetsmiljön som kan leda till tillbud eller arbetsskada skall tas upp i arbetsmiljöronder, daglig 
styrning eller liknande (SAH-12-01, 2010). 

Det finns även ett datoriserat kemikalieregister, Chester, över kemikalierna på respektive Scania- och 
DynaMateavdelning. Innan ny kemikalie tas in på någon avdelning skall godkännande komma från 
kemikalieansvarig, detta gäller även om kemikalien är godkänd för annan avdelning/verksamhet. Inom 
Scanias bearbetningsverksamhet förekommer bland annat emulsioner, hydrauloljor, automatiska 
släcksystem, smörj-, kyl- och rengöringsmedel. Inom DynaMates försorg används bland annat 
tätnings- och rengöringsmedel samt kemikalier för ytskiktsbehandling. 

Det finns en checklista på DynaMate över aktiviteter och vem som ansvarar för dessa i samband med 
nyanställning, det rör sig om vad som skall ske första dagen/veckan/halvåret. Nya underhållstekniker 
får också en rundvandring i lokalerna av någon kollega och får successivt lära sig maskinparken. Det 
finns även ett internt kursutbud utöver introduktionsutbildningar, det rör sig om utbildningar för 
kompetensutveckling men också om arbetssäkerhet samt repetitionsutbildningar. Utbildningen Säkert 

underhåll gavs en gång under 2009 vilket är senaste gången, inget datum för nästa kurstillfälle är 
inplanerat då det för tillfället saknas utbildare inom området. 

Uppdraget som DynaMates huvudskyddsombud omfattar en tjänstgöringsgrad om 75 % av en 
heltidstjänst och personens resterande 25 % är som underhållstekniker. Hela kostnaden för personen 
bärs av driftsäkerhetsområdet som inte är tilldelade ytterligare personal för att täcka bortfallet för 
uppdraget.  

4.2.1. SAM på QCN 
AMG QCN består av underhållschef QCN. Driftsäkerhetschefer för QCNA, QCNB och QCNC samt 
skyddsombud för underhållstekniker och tjänstemän. AMG QCN träffas fyra gånger om året efter en 
uppgjord årsplanering. Inför varje möte skall en av årsplaneringen förbestämd arbetsmiljörond ägt 
rum. Arbetsmiljöronderna på QCN gås av en driftsäkerhetschef tillsammans med skyddsombud på 
samtliga avdelningars underhållsverkstäder. De tre driftsäkerhetscheferna turas om och går en till två 
ronder per år men får sin verkstad granskad vid fyra tillfällen. I arbetsmiljöhandboken finns tio 
checklistor för olika arbetsmiljöronder varav nio är så kallade riktade ronder och en är allmän. AMG 
QCN har valt att använda checklistorna för användning av arbetsutrustning – maskiner (SAH-BC-06-
01), användning av arbetsutrustning – lyft av last (SAH-BC-06-02), användning av kemikalier (SAH-
BC-06-04) samt allmän rond (SAH-BC-06-09). Inom QCN finns två skyddsombud, en för 
tjänstemännen och en för underhållsteknikerna. Skyddsombuden inom DynaMate har inga 
regelbundna träffar, det samma gäller mellan skyddsombud på DynaMate och Scania inom samma 
produktionsavsnitt. 
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Vid arbetsmiljögruppens möte på QCN gås anmälda arbetsskador och tillbud igenom, anmälningarna 
avrapporteras/stängs i SAM-systemet först efter ett AMG-möte. Driftsäkerhetschefen uppskattar att en 
arbetstid på cirka en timme per månad läggs på uppföljning av anmälningar. En gång i månaden hålls 
pulsmöte inom arbetsmiljön mellan chefer och skyddsombud vid QCN träffas för avstämning av 
verksamheten och förändringar i riktlinjer/lagar/föreskrifter. QCNA tar även upp inrapporterade 
ärenden vid ett veckomöte per månad för genomgång och diskusson bland underhållsteknikerna. 

4.3. Rapporterade arbetsskador och tillbud 
Ur SAM-PROD sammanställdes inrapporterade arbetsskador och tillbud för QCN under perioden 
2008-01-01 till 2010-09-30 (SAM-PROD, 2010). 2008 inrapporterades elva (11) arbetsskador och 38 
tillbud, 2009 inrapporterades sju (7) arbetsskador och 29 tillbud. Under de tre första kvartalen 2010 
har fem (5) arbetsskador och 40 tillbud inrapporterats. 

Totalt under perioden har 23 arbetsskador rapporterats in varav 21 olycksfall, en (1) arbetssjukdom 
samt en (1) färdolycka. Tre (3) arbetsskador har resulterat i frånvaro 1-3 dagar och två (2) i frånvaro 
längre än 14 dagar. Arbetssjukdomen härrör till kontakt med kemiska/biologiska ämnen. 

107 ärenden är inrapporterade som tillbud, av dessa bedömdes 35 stycken snarare röra sig om 
riskfyllda förhållanden då det inte i rapporten kan utläsas att någon händelse har inträffat i samband 
med faran. Olyckor och tillbud klassades i olika kategorier som bygger på Försäkringskassans 
anmälningsblankett för arbetsskada (FK 9210) (Försäkringskassan, 2010), sammanställningen i 
tabellerad form framgår av tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Sammanställning arbetsolyckor och tillbud QCN 20080101-20100930. 

Olycksfall Olyckor Tillbud 

Hanteringsolycka, slinta, tappa 5 3 
El 3 3 
Överbelastning fysiskt, lyft häftiga rörelser 3 1 
Fall på samma nivå, halka, snubbla 2 10 
Föremål, maskindel i rörelse 2 6 
Fallande, flygande föremål 2 6 
Kontakt med kemikalie, smittämne 1 11 
Kontakt med maskindel, slå i, stöta mot 1 8 
Fordon cykel, moped 1 2 
Feltramp, snedtramp, spiktramp 1 0 
Fordon bil, truck 0 7 
Fall mot lägre nivå 0 5 
      
Färdolycksfall 1 2 
      
Brandtillbud - 5 
Miljötillbud, kemikalie i avlopp - 2 
Nödlägesberedskap - 1 
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De två arbetsolyckorna med längre frånvaro än 14 dagar är båda kopplade till fysisk överbelastning till 
följd av ogynnsam arbetsställning. De tre arbetsolyckorna med frånvaro 1-3 dagar härrör till 
färdolyckan (singelolycka till följd av vattenplaning), en till fallande föremål (defekt komponent föll 
ner vid reparation av transporträls) samt en arbetsolycka av fall på samma nivå (halkning på isfläck 
utomhus). Små skär- och klämskador är vanliga, förekomst uppskattades av de anställda till någon 
gång per vecka och anställd. Kan omplåstring av dessa mindre skador ske av personen själv och 
därigenom undvika besök på sjukan anmäls skadan normalt inte i SAM-PROD. 

Rapporteringen som faller under kategorin el består av elektriska stötar och strömgenomföring på 
grund av att arbetsuppgifter utförs utan att spänningen har brutits, enligt någon rapport förutsätter 
arbetet att spänningen är påslagen. Defekta elkomponenter, felaktiga installationer ligger bakom några 
tillbud och riskfyllda förhållanden. Inom kategorin föremål, maskindel i rörelse finns incidenter med 
pneumatik och hydraulik där arbete inte utförts i trycklöst tillstånd, att det finns kvar tryck i delar av 
systemen trots att tryckkällan kan ha varit avstängd och ibland reglad. 

Av inrapporterade tillbud för kontakt med kemikalier är det i huvudsak kontakt med olja/oljesprut från 
maskinerna, två fall av färgsprut från maskin och en rapport gäller kontakt med keramiska fibrer. 
Tillbud av fall på samma nivå är halkning/snubbling till följd av olja/maskinkomponenter på golvet 
samt ostädade maskiner inför förutbestämd underhållsinsats. I kategorin kontakt med maskindelar är 
det huvud och fingrar som slås i/skrapas emot till följd av trånga och vassa utrymmen. Av de sju 
inrapporterade tillbuden i kategorin bil och truck kan fyra kopplas till truckförares manövrering, två 
tillbud har inträffat till följd av uppställt gods på körväg utomhus (inom industriområdets grindar) och 
ett inrapporterat tillbud är kopplat till att underhållstekniker backat något steg från maskin utan att ha 
observerat en framförandes truck bakom ryggen. 

De inrapporterade ärenden som bedömdes vara riskfyllda förhållande summerades efter karaktär, 
tabell 2 nedan. I kategorin arbetsrutiner rör det sig i sju fall om att fastställd säkerhetsrutin inte 
efterföljts bland annat rörandes släcksystem, heta arbeten, bryt och lås samt kemikalieinförsel. I två 
fall rör det sig om felaktig elinstallation. Säkerhetsutrustning, hög höjd är i fem fall att 
säkerhetsutrustning för hög höjd saknas så som arbetsplattformar, säkerhetsselar eller fästpunkter för 
sele. Två ärenden är användning av skylift utan korrekt avspärrning. I kategorin för övrig 
säkerhetsutrustning rör det sig till större del av att maskinutrustningens komponenter inte medger 
säkerhetsspärrar, exempelvis blindspade och hänglås för brytare, i ett fall har en klämlist manipulerats. 

Tabell 2. Sammanställning av inrapporterade riskfyllda förhållanden QCN 20080101-20100930. 

Riskfyllt förhållande Antal 

Arbetsrutiner. Avsaknad, ej följda 9 
Säkerhetsutrustning, hög höjd 7 
Säkerhetsutr. Avsaknad, ej använd, manipulerad 7 
Brand 4 
Halkrisk olja/emulsion/mtrl på golv 3 
Öppna elskåp 2 
Material på fel plats 2 
Arbetsutr./maskin omöjliggör säkert underhåll 1 

Ur de inrapporterade 23 arbetsskadorna kan 25 skador utläsas, sårskador och skador på leder 
exempelvis armbåge/knä toppar listan, se tabell 3 nedan. 



12 
 

Tabell 3. Skadekonsekvens av inrapporterade arbetsskador QCN 20080101-20100930. 

Skada/Besvär Antal 

Sårskada 6 
Led 6 
Klämskada 3 
Huvudvärk 2 
Sträckning, rygg 2 
Ögon 2 
Bränn, frät, köld 1 
Muskel 1 
Svullnad 1 
Utslag 1 

Konsekvensen av tillbuden uppskattades av rapportörerna enligt graderingen: lätt, medel, svår. 
Fördelningen för tillbud och riskfyllda förhållanden samt definition av graderingarna visas nedan i 
tabell 4. 

Tabell 4. Sammanställning av uppskattad konsekvens av tillbudsrapporter QCN 20080101-20100930. 

Konsekvens Tillbud Riskf. 

Lätt: Kan medföra mindre skada som 
normalt ej kräver läkarvård och ej medför 
sjukfrånvaro 

28 5 

Medel: Kan medföra personskada med 
sjukfrånvaro och eventuellt läkarbesök 

33 14 

Svår: Kan medföra allvarlig personskada 
med lång sjukskrivning, invaliditet eller 
dödsfall. Händelser som kan drabba flera 
människor samtidigt 

11 16 

4.3.1. Rapporterade arbetsskador på nationell nivå 
I Sverige rapporterades 24 505 arbetsolyckor med sjukfrånvaro under 2009 vilket innebar sex 
arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta, 57 % av arbetsolyckorna med sjukfrånvaro drabbade män. Under 
samma period anmäldes 8 892 arbetssjukdomar, 55 % av dessa drabbade kvinnor, per 1 000 
sysselsatta är det två (2) arbetssjukdomar. Yrkeskategorin maskinmekaniker, maskinmontörer och 

maskinreparatörer med flera har en relativ frekvens av 27 arbetsolyckor och fem (5) arbetssjukdomar 
per 1 000 sysselsatta år 2009. Yrkeskategorin för elmontörer och elreparatörer är inte bland de 15 
yrkeskategorier med högst relativ frekvens av arbetsolyckor och arbetssjukdomar vilket innebär en 
lägre frekvens än 13 arbetsolyckor och tre (3) arbetssjukdomar per 1 000 sysselsatta 
(Arbetsmiljöverket, 2010). Ytterligare statistik för mekaniker och elektriker på nationell nivå 
återfinnes i bilaga 4.  

4.4. Observationer 
Det finns en utbredd uppfattning att maskinerna är konstruerade för ordinarie produktion och behovet 
av att underhållsarbete skall löpa smidigt inte beaktas vid konstruktion och installation. Säkerheten 
upplevs som betydligt högre för produktionspersonalen jämfört med underhållspersonalen. Det är 
vanligt förekommande att underhållspersonal klättrar på maskiner, kryper i maskiner, lutar sig in i 
maskiner för att felsöka och utföra underhållsinsatser. Udda och obekväma arbetsställningar är vanligt 
förekommande, tunga maskindelar är inte ovanliga. Det förekommer också att felsökning måste vidtas 
inom en maskins arbetsområde under ordinarie produktion. 
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Under dagarna av praktik hos underhållsteknikerna observerades arbetsmoment och arbetsmetodik 
enligt nedan. 

� Belastningsergonomi 
Många böjda och vridna arbetsställningar förekommer, framför allt då maskindelar skall in i 
och ut ur maskinerna samt för att utföra underhållsinsatser i maskinerna, figur 5. En del 
maskinkomponenter sitter långt in i maskinerna, det är inte ovanligt att andra maskindelar 
sitter i vägen som måste krypas runt alternativt monteras bort. Många maskindelar är 
dessutom tunga och måste ibland lyftas manuellt långt från kroppen, det händer att befintliga 
lyfthjälpmedel är otillräckliga. 

 

Figur 5. Exempel på arbetsställning inuti en bearbetningsmaskin. 

� Olycksfall 
Det förekommer att underhållsteknikerna i samband med underhållsinsatser kommer i kontakt 
med maskindelar i rörelse, såväl förväntade som oförväntade rörelser. Vassa föremål 
förekommer också, bland annat så är det vanligt förekommande att bearbetningsverktyg sitter 
kvar i maskinerna även i samband med planerad underhållsinsats, trots att instruktion säger 
annorlunda. Maskindelar och verktyg i sig kan också vara vassa och slintning, tappade grepp 
förekommer. Arbete, framför allt felsökning, sker inom maskiners riskområden. Olja och 
emulsioner förekommer på golvet runt vissa maskiner men också på maskiner och 
maskindelar. 

� Framkomlighet 
Det är trångt mellan vissa maskiner och mellan vissa maskingrupper vilket försvårar 
framkomligheten för mobila arbetsplattformar, lyfthjälpmedel, verktygsvagnar och 
avlastningsbord. Det finns större truckvägar genom fabriken men trucktrafik sker också inne i 
maskingrupperna för förflyttning av produkter och verktyg vilket gör att trucktrafik kan 
förekomma i anslutning till en maskingrupp som står stilla för underhållsinsatser. Det 
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förekommer även elskåp och serviceluckor till maskiner som öppnas mot truckvägar. Gods 
parkeras i såväl truckgång som gångstråk (figur 6). Gångstråken korsas även av truckar för 
materialtransport till bland annat monteringslinjer. 
 
Det finns bearbetningsmaskiner med laddningsportaler som är högt placerade, 3-6 meter, 
många av dessa saknar fasta plattformar och fasta stegar (figur 8). Där fasta stegar saknas och 
lösa stegar inte finns nära till hands är det vanligt att underhållsteknikerna klättrar på 
maskindelar (exempelvis via kabelstegar, elskåp, gejder) för att komma upp och balanserar på 
ovansidan för att komma åt för kontroller och underhållsinsatser (figur 7). Det gäller såväl 
äldre som nyare maskiner, de senaste är införskaffade för 1-2 år sedan. Det finns 
säkerhetsselar för arbete på hög höjd dock nyttjas de inte alternativt sällan vid 
bearbetningsmaskinerna då det saknas fästpunkter för selarna. 

 

Figur 6. Blockerat gångstråk, till höger laststation för monteringslinje. 

  Figur 7. Framkomlighet till laddningsportal. Figur 8. Arbete på hög höjd. 
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� Kemikalier 
Underhållsteknikerna kommer i kontakt med en rad kemikalier, oljor och emulsioner. En stor 
del av kontakten är i samband med underhållsinsatser i produktionsanläggningen, exempelvis i 
maskiners kylsystem som normalt är slutna system. Det förekommer även kemikalier i 
underhållsverkstaden i form av rengörings-, tätnings- och smörjmedel. 

� Energier  
Det förekommer elektricitet, hydraulik, pneumatik i maskiners styrsystem. I vissa maskiner 
förekommer också automatiska släcksystem. 

� Psykosocialt 
Stressande moment förekommer framförallt vid akut avhjälpande insatser. 

� Övrigt 
I vissa maskiner finns linjärmotorer med permantmagneter som kan ge upphov till 
okontrollerade maskinrörelser, verktyg fastnar, varmgång i eventuella proteser, störning av 
pacemaker och mobiltelefoner. Det finns en checklista för säkert underhåll som är tänkt att 
användas av produktions- och underhållspersonal före och efter underhållsinsats (SAH-BC-
07-04, 2010). Underhållsteknikerna har även skyltar för Arbete pågår som är tänkt skall sättas 
på lämpligt ställe vid maskinen samt personligt hänglås för att kunna utföra bryt och lås. 

4.5. Kvantifierade riskkällor 
Frågeställningarna från WEST-analysmetoden (Karling et al, 2002) tillsammans med ovan nämnda 
observationer sammanställdes till en förteckning över 35 riskkällor inom belastningsergonomi, 
olycksfall, framkomlighet, kemikalier, lagrad energi, psykosociala samt övriga faktorer (bilaga 5:1) för 
kvantifiering. Riskkällorna kvantifierades av två mekaniker vid ett tillfälle samt en elektriker vid ett 
annat tillfälle genom subjektiva bedömningar enligt FMEA, bedömningsskalorna återfinnes i bilaga 
5:3-5. Då riskkällorna skiftar i karaktär skapades några olika tolkningar av bedömningsskalorna inför 
kvantifieringen. Underhållsteknikerna bedömde sin arbetssituation med fokusering på 
underhållsinsatser vid bearbetningsmaskiner. Underhållsteknikerna kommenterade även några av 
riskkällorna, vilket noterades i bedömningsprotokollet, bilaga 5:2. 

I tabell 5 nedan visas topplistan över riskkällorna vad gäller risktalen, RPN, risktalens storlek kan inte 
jämföras mellan kolumnerna då bedömningarna inte genomfördes tillsammans. Risktalen kan 
emellertid ge ytterligare vägledning förutom placering i rangordning. Den fullständiga 
rangordningslistan återfinnes i bilaga 5:6-7. 

Tabell 5. Topplista av riskkällor efter risktalets storlek, utdrag från bilaga 5:7. 

  
Rang. 

Bedömning av Mekaniker Bedömning av Elektriker 

Riskkälla RPN Riskkälla RPN 

1 Vridna, böjda arbetsställningar 300 Elektricitet 400 
2 Fallande föremål 252 Ljudnivå 350 
3 Hydraulik 224 Hydraulik 288 
4 Arbete i truckområde 210 Brand, explosion 270 
5 Elektricitet 200 Tryckluft 180 

6 Tryckluft 196 Släcksystem 162 
7 Kemi i maskinens system 189 Maskindel/föremål i rörelse 144 
8 Arbete i maskins riskområden 168 Arbete i truckområde 112 
9 Ljudnivå 168 Fall från höjd 112 

10 Kemikalier i UH-verkstaden 147 Klättra på maskiner 98 

11 Fall från höjd 140 Blockerade truckvägar, gångstråk 96 
12 Arbete utanför 3/4 armavstånd 135 Stress 81 
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4.6. Avvikelser 
Under projekttiden har incidenter/förfaranden noterats som kan beskrivas som avvikelser i 
verksamheten och beskrivs nedan i punktlistan. Det rör sig dels om avvikelser mot interna 
styrdokument, dels om avvikelser mot arbetsmiljöverkets föreskrifter av större och mindre karaktär. 

� Blockerade gångstråk, gods uppställt i gångstråk. 
- Framkomligheten för säker passage, gångtrafik hänvisas till gångstråken. 

� Riskfyllda gångstråk till följd av att dörrar öppnas upp i gångstråk. 
- Smala gångar som nästan helt blir blockerade av öppnande dörrar, risk att få en dörr i 

ansiktet, vilket är att betrakta som inbyggd fara. 
� Avsaknad av plattformar till laddningsportaler. 

- Säker tillträdesväg, arbetsförhållande vid arbete på hög höjd. 
� Vanligt förekommande med olja/emulsion på golv runt arbetsutrustning. 

- Risk för halkning, kemikalier i avlopp. 
� Arbetsmiljöronder för underhållsteknikers arbete i produktionsanläggning genomförs ej. 

- 70-80% av underhållsteknikernas arbetstid läggs i produktionsanläggningen vilken 
inte ronderas ur underhållsteknikers perspektiv. 

� Utgångna versioner av checklistor för arbetsmiljöronder används. 
- Utgångna versioner sparas i lokala filkataloger men går även att komma åt via 

hyperlänkar på intranätet. 
� Undermålig överlämning inför och efter underhållsinsats såsom maskinspecifika riskkällor. 

- Kommunikationen mellan produktionspersonal och underhållstekniker. 
� Definition av operatör. I dagligt tal täcks endast produktionspersonal inom begreppet. 

- Vårdslös användning av begreppet i dagligt tal smittar av sig då textversion av 
operatör tolkas då samtliga som arbetar vid arbetsutrustningen skall täckas in vid 
exempelvis riskbedömningar.  

� Definition av underhåll i maskindirektivet 2006/42/EG (AFS 2008:03, 2010). Avvikelse mot 
standard SS-EN 13306 (SIS, 2001). 

- Enligt standarden innesluts såväl avhjälpande som förebyggande underhållsinsatser i 
begreppet underhåll. Maskindirektivet särskiljer dock på underhåll och reparationer 
(avhjälpande insats), vilket påverkar kravframställning i maskininköp och eventuell 
begreppsförvirring. 

 4.7. Sammanfattning av nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen ger en bild av vad som försiggår inom projektets avgränsning av organisationen 
och verksamheten. Projektet syfte var att belysa brister vilket gör att observationer av goda exempel 
inte i samma utsträckning lyfts fram i denna beskrivning som negativa observationer. Nuläget 
analyseras i nästa kapitel enligt samma rubriksättning som ovan.  
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5. Nulägesanalys 
Denna del behandlar analys av nuläget. 

5.1. Verksamhetsbeskrivning 
På pulsmöten skall mycket information tas upp och gås igenom under kort tid. Alla pulsmöten börjar 
inte samtidigt vilket gör att driftsäkerhetschefer som svarar upp mot flera verkstadschefer kan vara 
med på samtliga aktuella dock oftast inte på hela möten, början eller slutet missas. 

5.2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljöpolicyn är i många avseende utmanande med en tyngd på proaktivt arbete som i en 
förlängning skall eliminera olyckor. Arbetsmiljöhandboken är mycket omfattande men i vissa 
avseenden är det svårt att få en överblick över vilka dokument som finns att tillgå. Dokumenten är 
oftast av generell karaktär för att passa den breda verksamheten inom Scaniakoncernen. Dokumenten 
upplevs stundom som väldigt allmängiltiga, svåra att ta till sig och använda i den praktiska vardagen. 
De flesta skapar egna genvägar på det interna nätverket alternativt laddar ner dokumentet och sparar 
på egen elektronisk filkatalog. Uppdateringar av dokumenten sprids då inte hela vägen ut i 
organisationen och det finns även hyperlänkar i dokument som leder till utgångna versioner av 
dokument. Riktlinjer och checklistor över gemensamt arbetsställe som är tillämpliga då DynaMates 
personal arbetar vid Scanias produktionsenheter behandlar till största del arbetsmiljöaspekter rörande 
själva fastigheten, aspekter rörande arbetsutrustningen lyfts inte fram i samma utsträckning.  

På inofficiell väg inom DynaMate uppmuntras att observationer/riskfyllda förhållanden rapporteras in 
som tillbud så att de på så sätt uppmärksammas. Kvalitén på rapporterna varierar liksom nivån på 
uppföljningar med undersökning av bakomliggande orsaker, många rapporter stannar vid förklaringen 
att individer klantade sig med åtgärdsförslag att nästa gång tänka sig för, det vill säga den utlösande 
faktorn i olycksfjärilen. Enligt teorin om säkerhetskultur finns det mycket att vinna inom detta område 
om första uppföljningen ser några steg tidigare i kedjan. Det finns en jargong och mentalitet att mindre 
skador ingår i jobbet och att incidenter som beror på egna misstag inte måste föras vidare eller tas upp. 
Det är mycket manuell handpåläggning för att sammanställa rapporteringen till användbar statistik, på 
samma sätt som att ett system skall vara användarvänligt för rapportören gäller det att systemet är 
användarvänligt för administratörer och andra användare. Systemet tillåter inte att ärenden adresseras 
utanför rapportörens arbetsgivares organisation, det vill säga att om incidenten har inträffat på ett 
område som annan arbetsgivare råder över kan inte ärendet kopplas så att båda arbetsgivarnas 
organisationer kan övervaka ärendet i systemet. Manuellt kan ärenden plockas ut i digital textfil och 
sedan delges chef över området vilket inte är användarvänligt och försvårar sammanställning av 
helhetsbild för ett område. 

Det bedöms råda en intressekonflikt för huvudskyddsombudet som skall dela sin tid mellan uppdraget 
som huvudskyddsombud och arbetsuppgifter på driftsäkerhetsområdet, där personen räknas som en 
heltidstjänst. Att kostnaden för uppdraget ligger på driftsäkerhetsenheten och inte som central 
overhead tycks förstärka intressekonflikten. 

Ett skyddsombud för underhållsteknikerna inom QCN är att betrakta som i underkant enligt 
arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166, 2010) som förordar ett skyddsombud per skift/avdelning. 
QCN svarar mot ett stort område med många produktionsenheter, fler skyddsombud bedöms vara 
behövligt för ge rimliga förutsättningar för interagerande med Scanias produktionsenheter. 

Två av checklistorna för arbetsmiljöronder som används inom QCN är utgångna versioner och ersatta 
av nya. Genom utelämnande av de andra riktade arbetsmiljöronderna går djupdykningar inom de 
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specifika områdena miste om såsom mobil arbetsutrustning, belastningsergonomi, trivsel och 
arbetsklimat et cetera. Att arbetsmiljöronder gemensamt med Scania inte görs över 
produktionsanläggningen är dock att betrakta som en större brist. 

Tiden för driftsäkerhetscheferna att lyfta blicken och ta ett helikopterperspektiv över verksamheten 
och säkerhetsaspekter bedöms som liten, det samma gäller för tiden att följa upp tillbuds- och 
olycksrapporteringen.   

5.3. Rapporterade arbetsskador och tillbud 
Antal rapporterade ärenden ökar år för år vilket är positivt, rapporteringen är dock ryckig då det vissa 
dagar har inkommit ett större antal ärenden. En del ärenden har rapporterats lång tid efter incidenten, 
vissa flera veckor i efterhand. Överlag stämmer fördelningen mellan olyckor och tillbud teorin om 
Isbergsmetaforen, avvikande är hanteringsolyckor och elolyckor vilket bedöms bero på 
underrapportering på tillbudssidan. Det bedöms råda ett stort mörkertal av typen mindre skärskador 
och blånaglar vilket kan bero på att pappersarbetet som gäller vid en arbetsolycka inte motiveras för 
småsaker, de tillhör rent definitionsmässigt inte tillbud och rapportering uteblir. Det bedöms även råda 
ett mörkertal när det gäller tillbud vid arbete i truckområde, exempelvis att underhållstekniker tar ett 
steg bakåt från maskinen/elskåpet och då kommer nära en passerande truck. 

 

Enligt utdraget ovan finns en öppning att hantera olycksfall med bagatellartade skador på ett sätt som 
innebär mindre omfattande anmälningsförande (SFS 1977:284, 2010). 

35 ärenden som bedöms röra sig om riskfyllda förhållanden tyder på att det finns ett utrymme för 
denna typ av rapportering och att den proaktivt påvisar brister och förbättringsmöjligheter inom 
verksamheten. Under tiden för projektet, hösten 2010, genomfördes en utredning gällande förekomst 
av arbete på hög höjd utan fullgod säkerhetsutrustning av arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöingenjör 
och personal vid driftsäkerhetsenheten. Utredningen kom till skott efter ärenderapportering som, inom 
ramen för detta projekt, bedöms röra sig om just riskfyllt förhållande. 

Underhållsarbete är ett arbete med kroppen där händer är särskilt utsatta vilket också bekräftas av 
inrapporterade skador till följd av arbetsolyckor. 

5.3.1. Rapporterade arbetsskador på nationell nivå 
En jämförelse av arbetsskador med sjukskrivning kan göras mellan QCN och den nationella statistiken 
för 2009. Om QCNs underhålltekniker skulle följa den nationella statistiken 2009 för arbetsolyckor 
med sjukskrivning inom yrkeskategorierna maskinmekaniker och elmontörer skulle snittet ligga på 

Utdrag:  
Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 

Anmälan om arbetsskada 

8 § Anmälan hos Försäkringskassan om arbetsskada skall göras om skadan har medfört eller kan 
antas medföra rätt till sjukvårdsersättning, sjukpenning eller rehabiliteringsersättning från den 
allmänna försäkringen eller sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön eller ersättning från 
arbetsskadeförsäkringen.  

Anmälan skall även göras om skadan har föranlett eller kan antas föranleda sveda och värk eller 
lyte eller annat stadigvarande men. Förordning (2004:885). 
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högst 0,9 arbetsolycksfall med sjukskrivning/år 1 samt en (1) arbetssjukdom på 5,5 år beräknat på 21 
elektriker och 12 mekaniker. Skulle man följa snittet för den totala nationella yrkeskåren skulle det 
innebär ett (1) arbetsolycksfall med sjukskrivning på 3,7 år och en (1) arbetssjukdom på 10 år. 

För den granskade perioden av rapporterade arbetsolyckor ligger QCN på 1,8 arbetsolycksfall/år med 
sjukskrivning samt en (1) arbetssjukdom. Det statistiska underlaget är litet från QCN och siffrorna är 
inte statistiskt säkerställda men de bedöms ligga något över rikssnittet. Underrapportering inom 
arbetsskador med sjukskrivning som följd förekommer sannolikt inte då det rör sig om ersättning från 
Försäkringskassan. Ett mörkertal kan finnas i form av sjuknärvaro, det vill säga att personalen stannar 
kvar på arbetet trots skada istället för att sjukskriva sig, undersökning av förekomst av sjuknärvaro har 
emellertid inte beaktats inom detta projekt. 

Den nationella statistiken i övrigt bekräftar att hanteringsskador inom underhållsbranschen är mycket 
vanliga liksom fall från höjd samt fall från samma nivå. Den bekräftar även en problematik med 
arbetsställningar och belastningsergonomiska aspekter i såväl arbetsolyckor som arbetssjukdomar. 
Fördelningarna av arbetsolycksfall och deras bakomliggande faktorer är mycket lika mellan mekaniker 
och elektriker. Det samma gäller arbetssjukdomarna med undantag av repetitivt arbete för elektriker 
vilket kan förklaras med att klassiska elarbeten i elskåp oftast är statiska och repeterande vid 
installation och övriga underhållsinsatser. 

5.4. Observationer 
Figur 5 ovan är ett tydligt exempel över underhållsteknikers vardag där böjda och vridna 
arbetsställningar förekommer i synnerhet vid arbetsmoment långt inne i en maskin. Arbetsställningen i 
figuren är dessvärre inte den värsta varianten då det inte är ovanligt att underhållstekniker behöver 
krypa, åla sig in i maskiner som dessutom är trängre i utrymme. 

Avspärrningar används sällan och när det används händer det att annan personal minskar avspärrat 
område för att inskränkning på framkomligheten skall bli mindre i omfattning. I vissa lägen skulle en 
total avspärrning vara att föredra då exempelvis sikten mellan underhållstekniker och truckförare 
ibland är obefintlig exempelvis vid hörn/korsningar, detta skulle då påverka produktionen över ett 
större område då det generellt är mycket trångt i lokalerna. Det råder flera större omställningsprojekt i 
produktionslokalen, bearbetningsutrustning skall bytas ut, köpas till, möbleras om vilket kan vara en 
bakomliggande orsak till problemen med framkomligheten. Det görs även ingrepp i själva fastigheten 
såsom förstärkning av golv, dragning av kablage et cetera. Omställningarna ställer högre krav på 
samtliga som vistas i lokalen exempelvis vad gäller förståelse för varandras framkomlighet och 
alternativ. 

Personalen upplever det ibland som säkrare att gå i truckgång jämfört med att gå i smala gångstråk 
med risk för att få en dörr öppnandes i ansiktet vilket tyder på att det finns förbättringspotential inom 
den praktiska nyttan av lokalernas layout. 

Checklistan för säkert underhåll är tänkt att användas och fyllas i av underhållstekniker och 
produktionspersonal tillsammans i samband med underhållsinsats. Checklistan och skylten för Arbete 

pågår bedöms användas ytterst sällan. 

  

                                                      
1 Relativ frekvens för elmontörer och elreparatörer sattes till topplistans sistaplats över yrkeskategorier, vilket 
kan anses vara i överkant. 
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5.5. Kvantifierade riskkällor 
Vid jämförelse mellan kategorierna konstateras att lagrad energi fått högst risktal av både mekaniker 
och elektriker. Mekanikerna bedömdes i större utsträckning komma i kontakt med maskinernas 
kemikalier jämfört med elektrikerna. Arbetsställningarna betraktades som mer ansträngda för 
mekanikerna som oftare kryper i maskiner och hanterar tyngre detaljer. Elektrikernas arbetsställningar 
vid felsökning med hjälp av datorer är dock problematisk då det ofta saknas lämpliga bord för 
medhavd dator i kombination med kablage som skall kopplas in. Stressande moment förekommer 
oftast vid avhjälpande underhåll då produktionen vill igång fortast möjligt och ha så kort stillestånd 
som möjligt för att vidmakthålla produktionsnivån. 

Arbetsställningar generellt bedömdes som allvarligare än förväntat. Bedömningen är att många 
ogynnsamma arbetsställningar accepteras av underhållsteknikerna, liksom tunga maskindelar. Det 
förekommer skydds- och täckplåtar som med dess förhållande av massa och placering (möjlighet till 
kroppsnära lyft) bedöms hamna inom rött, olämpligt, område enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
belastningsergonomi (AFS 1998:01, 2010). Riskkällorna inom kategorin lagrad energi är de som bland 
andra leder till allvarliga konsekvenserna beroende på vilka marginaler som råder för stunden. 

5.6. Avvikelser 
Avsaknaden av plattformar, säkra tillträdesvägar, för underhåll av laddningsportaler härleds tillbaka 
till maskininköpet där bristen borde upptäckts och korrigerats. Parallellt med detta projekt har 
utredning och åtgärdsarbete för denna avvikelse bedrivits inom DynaMates och Scanias ordinarie 
verksamhet. 

Avsaknad av arbetsmiljörond för underhållsteknikernas arbete inom produktionsanläggningen är en 
allvarlig brist inom arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01, 2010). Förutom produktionspersonal och underhållstekniker som till 
stor del utför sitt arbete inom produktionsanläggningen kommer även annan personal från Scania och 
DynaMate i kontakt med produktionsanläggningen. Exempel på sådan personal är logistikenheter 
inom Scania samt DynaMates personal för oljeservice och tillståndskontroller. 

5.7. Sammanfattning av nulägesanalysen 
En sammanvägning av de kvantifierade riskkällorna, noterade avvikelser samt olycks- och 
tillbudsrapporteringen gjordes tillsammans med projektets uppdragsgivare. Ur diskussionen valdes ett 
antal faktorer ut för en djupare studie av bakomliggande orsaker. Valda faktorer var som följer: 

� Arbete på hög höjd, klättring på maskiner. 
� Arbete i truckområde, blockerade truckvägar/gångstråk. 
� Lagrad energi i hydraulik, pneumatik, elektricitet. 
� Vridna, böjda arbetsställningar. 

Arbete på hög höjd fick relativt höga riskal, framförallt av allvarlighetsgrad. Arbete i truckområde är 
vanligt förekommande och frekvensens av incidenter bedöms vara högre än vad rapporteringen säger. 
Vridna, böjda arbetsställningar valdes till följd av högsta placeringen på mekanikernas lista över 
riskkällor, överlag bedöms det som att var och varannan underhållstekniker har känningar av knä- 
och/eller ryggbesvär. Grupperingen lagrad energi i trycksatta system och elektricitet fick med god 
marginal högst relativa risktal i både mekanikers och elektrikers bedömningar, bakomliggande orsaker 
bedöms ha gemensam grund och grupperingen behölls därav. I nästa kapitel behandlas en fördjupad 
analys av de valda faktorerna. 
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6. Bakomliggande orsaker 
Denna del behandlar resultatet av den fördjupade studien av bakomliggande orsaker för de utvalda 

faktorerna. 

Arbete på hög höjd, klättring på maskiner 
Enligt då inblandade personer tänkte ingen på plattformar för laddningsportaler vid senaste 
maskininköpet, trots att Scanias inköpsprocess användes. Det är dagligt förekommande att någon från 
driftsäkerhetsenheten klättrar på någon maskin och utför arbete på hög höjd utan särskild 
skyddsutrustning, säkra arbetsförhållanden. 

Bakomliggande orsaker bedöms vara maskinernas konstruktion och inbyggda skydd, vilket kan 
kopplas tillbaka till inköpstillfället, i kombination med metodik för utförande med vilket menas att tid 
inte läggs på att hämta säkrare utrustning till följd av att underhållsteknikerna tar egna genvägar 
alternativt stress av att få igång produktion, utföra arbetsuppgifterna snabbare.   

Arbete i truckområde, blockerade gångstråk 
Blockerade gångstråk och uppställt gods i truckväg kan delvis förklaras med den rådande 
omställningen i lokalen, det bedöms dock inte som enda orsak. Bakomliggande orsaker bedöms vara 
layouten i lokalen, där det undan för undan fyllts på med arbetsutrustning och tänkta ytor för 
framkomlighet av exempelvis mobila plattformar byggts bort. Det verkar som att följder av 
layoutförändringar inte beaktats eller inte beaktats tillräckligt med hänsyn till påverkan för tredje mans 
kommande arbetssituation. 

Lagrad energi 
Kunskap om maskinsystems uppbyggnad och funktioner, exempelvis hydraulsystem, bedöms finnas, 
det som däremot bedöms brista är kännedomen om systemens uppbyggnad på specifika maskiner. Hur 
många tryckkällor som finns och var de sitter och hur de förhåller sig till varandra är olika på i princip 
varje maskin. Underhållsteknikern kan tro sig ha stängt av alla pumpar och ackumulatorer något som 
senare kan visa sig inte vara fallet. Det finns tillfällen då genvägar tas för att utföra jobbet lite 
snabbare, tid läggs oftast inte på att hämta pärmarna med maskinritningarna för genomgång. 

Då det rör sig om många maskiner och ännu fler tryckkällor är det orimligt att en individ skall komma 
ihåg var alla sitter och vilka som påverkar vilka maskindelar. Tänk efter före är lättare sagt än gjort 
och ett konsekvenstänk med vad som påverkas av att exempelvis bryta en koppling, trycka på en 
knapp, sker bevisligen inte fullt ut. Enligt teorin om säkerhetskultur är det mänskligt att fela och att 
dra slutsatser som ”nu är nog allt avstängt” bedöms vara vanliga misstag som bedöms ha 
bakomliggande orsaker av tidpress, risktagande, kunskaper om den specifika maskinen. 
Ackumulatorer kan exempelvis vara dolt placerade så att de inte syns och därmed inte tros finnas eller 
kunna påverka för den stundande underhållsinsatsen. En bidragande orsak bedöms också vara tidigare 
nämnda brister i överlämningar mellan produktionspersonal och underhållstekniker. 

Vridna, böjda arbetsställningar 
Branschen uppskattar att cirka 70 % av tiden för underhåll kan ledas tillbaka till konstruktionen med 
hänsyn till valda komponenter och dess placering i maskinen (Frånlund, 2010). Det finns exempel där 
större spindelenheter behöver monteras ner för att möjliggöra ett byte av en enkel drivrem, figur 9. Det 
verkar vara en ständig avvägning för mekaniker och elektriker vad gäller hur många 
maskinkomponenter som skall monteras bort för att utföra tänkt uppgift. Avvägningar står oftast i 
tidsåtgång kontra säkerhet. Det är exempelvis ofta belastningsergonomiskt fördelaktigt att ta in 
maskinkomponenter i underhållsverkstaden för service där det finns bättre förutsättningar i form av 
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höj- och sänkbara arbetsbord, vilket i sin tur kan innebära att tyngre maskindelar måste hanteras och 
då påverkar belastningsergonomin samt tidsaspekten för åtgärden. 

 

Figur 9. Exempel på drivremsbyte. 

6.1. Summering av bakomliggande orsaker 
Bakomliggande orsaker summerades under tre större områden Gränssnitt DynaMate – Scania, 
Maskininköp och Beteenden. 

6.1.1. Gränssnitt DynaMate – Scania 
Scania och dotterbolaget DynaMate bedriver arbete på gemensamt arbetsställe, enligt arbetsmiljölagen 
(SFS 1977:1160, 2010) är det den som råder över arbetsstället som har ansvar för samordning av 
arbetsmiljöarbetet. Enligt Scanias mall för delegering av arbetsmiljöuppgifter i arbetsmiljöhandboken 
ligger samordningsuppgiften med andra företag på verkstadschef som också är den formella 
maskinägaren till produktionsutrustningen (SAH-02-04, 2010). Uppgiften att utföra arbetsmiljöronder 
inom produktionsanläggning är enligt delegationsmallen fördelad till produktionsledarna (SAH-02-05, 
2010). 

För gemensamma arbetsställen finns det i Scanias arbetsmiljöhandbok riktlinjer (SAH-02-11, 2010), 
checklista och mallar (SAH-BC-02-30, -31, -32, -34, 2010) för skyddsansvar. Dokumenten är dock 
utformade på sådant sätt att de beaktar först och främst själva fastigheten och fastighetsbunden 
utrustning (lyftutrustning, miljöstationer, truckar och stegar) och uppdelning av fastigheten i olika 
ansvarsområden. Arbetsutrustning som flera företag arbetar vid såsom bearbetningsmaskiner där 
produktionspersonal och underhållstekniker arbetar vid tas inte upp i den dokumentationen. 

Arbetsmiljölagen påtalar också alla arbetstagares skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet och 
samråda vid gemensamma arbetsställen. Det är DynaMates personal som besitter kunskapen om hur 
underhållsarbetet utförs och vad som kan inträffa ur ett säkerhetsperspektiv. 

Remmens placering 
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Kommunikationen i samband med underhållsinsatser är undermålig och det gäller åt båda håll i 
gränssnittet såsom delgivning av maskinspecifika förhållanden, säkerhetsaspekter, klartecken et cetera. 
Medvetenheten av och förståelsen för andra yrkeskategoriers arbete och arbetsförhållanden bedöms 
som låg, det samma gäller för hur andras arbetssituation påverkas av eget agerande. Det är en vanlig 
egenskap att stå sig själv närmast och verkar förekomma mellan alla yrkeskategorier. 

Olycks- och tillbudsrapporteringssystemet är inte utformat så att ärenden som exempelvis berör 
DynaMates personal och som inträffat inom Scanias produktionsområde kan adresseras och bli synliga 
inom båda organisationerna. Det går därmed inte för någon part att se hela problembilden över en 
specifik anläggning. Manuell hantering och muntlig framställning krävs för att informera om 
incidenter och upprätta statistik. 

6.1.2. Maskininköp 
Maskininköpet har stor betydelse för framtida arbetsförhållanden för såväl underhållstekniker, 
produktionspersonal och övrig personal som kommer i kontakt med maskinen/arbetsutrustningen 
under dess livstid. Inom Scanias produktionsenheter används inköpsprocessen PEIP, Production 
Equipment Investment Process (PEIP, 2010), vid de flesta maskininköp. Processen består av ett stort 
antal delsteg med kravspecificering, offertförfarande med mera. Till processen finns referensgrupper 
och styrgrupper av olika slag, även expertis kopplas in under olika steg i form av exempelvis 
arbetsmiljöingenjörer, inköpsstöd från DynaMate. I processen framställs arbetsmiljökrav enligt 
maskindirektiv (AFS 2008:03, 2010) och TFP (Tekniska Föreskrifter för maskiner och 
Produktionsutrustning) som är ett Scaniadokument med tillägg av krav och referenser till standarder 
(TFP, 2009). Under processens gång noterar de tänkta maskinleverantörerna avvikelser mot ställda 
krav som sedan gås igenom, arbetsutrustningen besiktas även i flera steg av speciell besiktningsgrupp 
inom DynaMate. 

Vid maskininköpet och dess installation sätts också verkstadslayouten med bland annat möjligheter för 
framkomlighet av mobila arbetsplattformar och lyftutrustning. Vid betraktelse av nulägets 
verkstadslayout är bedömningen att tidigare tänkta framkomlighetsvägar på senare tid har satts igen av 
ny utrustning. 

I maskindirektivet finns en diskrepens mot standard där reparationer (avhjälpande underhåll) särskiljs 
från underhåll vilket leder till att enbart förebyggande underhållsinsatser beaktas vid inköpet. Vilket i 
sin tur innebär att en maskindel som betraktas, av maskinleverantören, att inte vara i behov av 
förebyggande insatser eller tillsyn inte behöver utformas eller placeras enligt krav på säkerhet. 
Exempelvis om det inte finns förebyggande arbete definierade för en laddningsportal behövs ingen 
säker tillträdesväg oavsett hur högt den är placerad. Det är svårt att förutse vilka komponenter som 
kommer att haverera, avhjälpande underhåll förutsätts därav lösas vid uppkomst där och då vad gäller 
tillvägagångssätt för insatser. 

Underhållsaspekterna beaktas olika mellan olika inköpsprojekt, det finns även skillnader för i vilket 
projektskede som underhållssidan kopplas in på. Målsättningen från DynaMates sida är att vara med 
från idé om ny arbetsutrustning fram till och med driftuttagande och skrotning av densamma 
(Carlsson, 2010). Underhållsmässigheten av arbetsutrustningen påverkar utrustningens framtida 
tillgänglighet vilket innebär antal producerade detaljer som i en förlängning påverkar utrustningens 
livscykelkostnad (Life Cycle Costs, LCC). LCC-kalkyler görs inte i alla lägen och 
underhållsmässigheten väger olika tungt i inköpsprocessen som helhet (Carlsson, 2010). 
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Instruktioner för förebyggande underhåll skall levereras av maskintillverkaren, det förekommer dock 
att dessa instruktioner i besparade syfte upprättas av DynaMate som ofta har kunskaper och exempel 
från andra liknande maskiner (Carlsson, 2010). 

Det bedöms som att den praktiska verklighet i alla lägen inte lever upp till ställda krav, det vill säga att 
kraven säger i större utsträckning exempelvis vilka säkerhetsbarriärer som gäller, hur sedan kontroller 
av olika slag skall kunna genomföras tas inte med i tidiga projektsteg. Exempel om kontroller av olika 
slag kan ske då spänningstillförsel är bruten och låst. 

Det bedöms finnas ett glapp då ny teknik införs genom maskininköp, hur arbetssituationen påverkas 
och vilka säkerhetsförfarande som gäller. Exempel på detta är automatiska brandsläckningssystem 
som kan utlösas, permanent magneter i linjärmotorer som kan leda till okontrollerade rörelser om inte 
kilning sker, nya kemikalier med deras egenskaper och påverkan på såväl kort som lång sikt vid 
exponering. 

Bedömningen är att avgränsning i form av att endast förebyggande insatser beaktas ur underhållet inte 
är känt av hela organisationen liksom eventuella avkall i inköpet vad gäller kringutrustning. Det vill 
säga hur maskinerna skall kunna repareras beaktas inte vid utformningen.  

6.1.3. Beteenden 
Inom begreppet beteenden ingår beteende som beror på lättja, oaktsamhet, försummelse och 
organisatoriska tillkortakommande. Det bedöms finnas en jargong lite till mans av att det ingår i jobbet 
som underhållstekniker med småskador och att utföra riskfyllda arbetsmoment utom ramarna, en 
attityd att olyckor sker uteslutande till följd av att personen i fråga klantat sig. 

Efterlevnaden av fastställda rutiner och arbetsinstruktioner varierar inom såväl Scania som DynaMates 
organisationer, exempelvis checklista säkert underhåll och åtgärder före underhållsinsats. 
Bedömningen är att det kan bero på att dokumentationen inte upplevs som anpassad för verksamheten, 
inte tillämplig i situationen, oförståelse för bakomliggande tankar varför dokumenten skall användas 
(konsekvenser som kan uppstå). 

Implementering av nya dokument och uppdateringar till nyare versioner sker inte fullt ut i 
organisationerna, utgångna versioner lever kvar via intranät och sparade dokument i digitala 
mappstrukturer. 

Konsekvenstänk av vad som kan inträffa sker inte innan arbetsuppgiften påbörjas alternativt inte i 
tillräcklig utsträckning. Det finns arbetsskade- och tillbudsrapporter som påvisar detta, bedömningen 
är att det kan bero på brister i specifik maskinkännedom, otydlig indikering vid maskinkomponenter, 
chanstagning för att utföra arbetsuppgifter snabbare. 

6.2. Sammanfattning av bakomliggande orsaker 
De tre bakomliggande orsaksområdena går in i varandra och skapar tillsammans problembilden för de 
utvalda faktorerna vilket kan kopplas till olycksfjärilen där flera delar samspelar och tillsammans leder 
fram till riskfyllda förhållanden. I figur 10 nedan visas ett sambandsdiagram över hur stort inflytande 
varje orsaksområde har över de valda faktorerna. 
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Sambandsdiagram Gränssnitt 
DynaMate – Scania 

Maskininköp Beteenden 

Arbete på hög höjd 
Klättring på maskiner 

II II II 

Arbete i truckområde 
Blockerade gångstråk 

II I I 

Lagrad energi 
 

 
I II 

Vridna, böjda 
arbetsställningar 

I II  

I = visst inflytande  II = stort inflytande 

Figur 10. Sambandsdiagram mellan utvalda faktorer och orsaksområden. 

De tre bakomliggande orsaksområdena bildar grunden inför uppställande av kravspecifikation som i 
sin tur ligger till grund för förslagen till förändring.   
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7. Framtidsbeskrivning och analys 
Denna del behandlar en beskrivning med analys av framtidens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete inom 

underhållsbranschen. 

7.1. Framtidsbeskrivning 
Det finns en allmän uppfattning om att underhåll och då i synnerhet förebyggande underhåll leder till 
säkrare arbetsplatser för personalen. Uppfattningen har funnits länge och vinner mer och mer mark 
inom tillverkningsindustrin. 

Tidskrifter inom arbetsmiljöområdet belyser mer och mer behovet av att bli sitt eget skyddsombud 
(Prevent, 2010). Något som är extra viktigt i yrken med mycket ensamarbeten och skiftande 
arbetsplatser, exempelvis byggnadsarbetare. 

Underhållsarbete som tidigare har lagts ut på outsourcing plockas i större utsträckning tillbaka för att 
bibehålla kvalitén i det långsiktiga underhållsarbetet (Frånlund, 2010). 

7.2. Framtidsanalys 
Bedömningen är att allt mer underhållsarbete går mot förebyggande insatser, haverier och därmed 
avhjälpande underhåll kommer dock finnas kvar. Förebyggande underhållsinsatser betraktas som 
säkrare då underhållsteknikerna är förberedda på insatsen och har möjlighet att planera 
skyddsutrustning. Viktigt är att företagen också tänker på att underhållsarbetet skall utföras på säkert 
sätt och inte enbart bidra till bättre arbetsmiljö för andra oavsett kostnad, ekonomiska som 
säkerhetsmässiga. Om förebyggande underhållsinsatser definieras tidigt i 
maskinkonstruktionsprocessen finns goda möjligheter till säkert underhållsarbete. 

Underhållstekniker likt byggarbetare har ett brett spektra av arbetsuppgifter på många platser och om 
underhållstekniker i större utsträckning tänker på sin egen säkerhet och vilka konsekvenser det egna 
agerande för med sig har mycket vunnits, inte minst på det personliga planet där smärta och åkommor 
kan undvikas. Det bedöms vara en allmän trend att antalet skyddsombud minskar på arbetsplatserna 
runt om i landet vilket inte behöver innebära problem om alla medarbetare deltar i skyddsarbetet och 
säkerhetsfrågorna. Detta kan dock inte ersätta det systematiska bedömningsarbetet som utförs av 
utbildade skyddsombud. 

Bedömningen är att det finns goda möjligheter för DynaMate och Scania att bedriva underhållsarbete 
under separata arbetsgivare dock måste samverkan inom säkerhetsarbetet förstärkas, det tidigare 
nämnda gränssnittet mellan DynaMate och Scania. 
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8. Kravspecifikation 
Denna den behandlar krav som förbättringar skall svara upp mot och grunda sig på. 

8.1. Gränssnitt DynaMate – Scania 
� Ökad kommunikation mellan organisationerna på samtliga nivåer. 

- Mellan produktionspersonal och underhållstekniker 
- Mellan chefer 
- Mellan skyddsombud 

� Tätare samverkan i skyddsarbetet. 
- Mellan företagen på respektive enhet 
- Mellan de olika enheterna för att lära av varandra  

8.2. Maskininköp 
� Underhållsarbetet beaktas i tidigt i inköpsprocessen. 

- Underhållsmässighet 
- Utformning av arbetsutrustning 
- Komponentval 

� Ökad tyngd av arbetsmiljöaspekter för samtliga operatörer vid val av arbetsutrustning. 
- Den praktiska verkligheten för berörd personal 

8.3. Beteenden 
� Förändra attityd/jargong. 

- Mindre chanstagning 
- Att skador inte ingår i jobbet 

� Ökat konsekvenstänk . 
- Tänka efter före 

� Ökad möjlighet att förutse tänkbara konsekvenser. 
- Maskinkännedom 

� Ökad inrapportering av arbetsskador, tillbud och observationer/riskfyllda förhållanden. 
- Minska mörkertal 
- Ökade möjligheter till uppföljning 
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9. Förslag till förändring 
Denna del behandlar förslag till förändringar för att åtgärda brister samt utveckla arbetsmiljön och 

arbetsmiljöarbetet. En del förslag går in i mer än ett bakomliggande orsaksområde, grupperingen 

nedan är gjord där förslaget mest hör hemma.  

9.1. Gränssnitt DynaMate – Scania 
Nedan följer förslag som kopplas till gränssnittet mellan företagen. 

Arbetsmiljöronder 
Förslag lämnas om att genomföra arbetsmiljöronder i produktionsanläggningen tillsammans med 
Scanias personal. Det samma gäller även för andra typer av riskbedömningar av arbetsutrustningen 
som sker. 

Arbetsmiljöronderna kan även nyttjas för att vid givna tillfällen följa upp särskilda områden över hela 
företaget/koncernen liknande de dagliga pulsmötena att arbetsmiljöronder genomförs viss tid på 
avdelningarna för att en kort tid därefter följas upp via AMG- och AMK-möten.  

Arbetsmiljöhandboken 
Göra arbetsmiljöhandbokens dokument sökbara via intranätverket på såväl dokumentnamn som 
dokumentnummer. 

Checklistor och bedömningsmallar 
För att minska subjektiva inslag i bedömningar och användandet av arbetsmiljöhandboken checklistor 
och bedömningsmallar föreslås att det från centralt håll läggs till instruktioner för och mer utförliga 
beskrivningar om bakomliggande syften med ställda frågeställningar. 

Utveckla checklistan säkert underhåll, SAH-BC-07-04, så att andra faktorer såsom lagrad energi 
inkluderas, exempelvis hydraulik, pneumatik, släcksystem.  

Förslag lämnas också att på AMG-nivå gå igenom checklistor för arbetsmiljöronder och skriva lokala 
tillämpningar och instruktioner anpassade för egna specifika förhållanden. 

Stöddokument för gemensamt arbetsställe 
Dokumenten för gemensamt arbetsställe, områdesfördelning och ansvarplan, föreslås vidareutveckling 
så att även arbetsutrustningen inkluderas där personal från olika arbetsgivare arbetar.   

Skyddsombud 
QCN är enligt bedömning i behov av fler skyddsombud på sidan för underhållstekniker. Samarbete 
och utbyte av erfarenheter mellan skyddsombud bör stärkas dels inom DynaMate för specifika 
underhållsproblem, dels inom Scanias produktionsenheter för specifika arbetsutrustningsproblem. Som 
ett steg i förverkligande av detta föreslås att kostnaden för huvudskyddsombudets uppdrag frigörs från 
driftsäkerhetsområdet och blir en övergripande kostnad för företaget. 

Överlämningar före och efter underhållsinsats 
Förslag lämnas om att återupprätta/utveckla kontakten mellan produktionspersonal och 
underhållstekniker i samband med underhållsinsatser. Säkerhetsinformation om arbetsutrustning inför 
insats från produktionspersonalen, vilka riskkällor som finns och var, även slutna system för 
exempelvis kemikalier. Efter insats lämnas klartecken med genomförda uppgifter och eventuella 
kvarstående problem eller säkerhetsaspekter. 
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Överlämningar bör ligga på en sådan nivå att personal oavsett profession känner att de kan säga ifrån 
om något inte känns säkert och inte utföra arbetsuppgifter som känns farliga. 

9.2. Maskininköp 
DynaMates medverkan i inköpsprocessens tidiga steg där påverkansmöjligheten är som störst kan 
utvecklas ytterligare genom att mekaniker och elektriker tas med i processen för att öka 
underhållsperspektivet ur praktisk synvinkel med utgångspunkt i åtgärdstrappan. 

Förslag lämnas om att föra in erfarenheter och lärdomar för maskintypen som skall köpas in i de tidiga 
projektstegen och utformningen av kravspecifikation så att de klassiska avhjälpande insatser kan 
beaktas för bättre arbetssituation. Exempel: vid köp av en CNC-fräs används underhållsteknikernas 
erfarenheter av tidigare CNC-fräsar såsom utsatta maskinkomponenter som är sannolikt att haverera. 

Även förebyggande insatser som skall utföras av såväl underhållstekniker som produktionspersonal 
kan enligt bedömning beaktas i större utsträckning samt hur dessa insatser skall utföras på säkert sätt 
inför upprättande av kravspecifikation, exempelvis rengöring av maskin där spån och skärvätska 
lägger sig.  

9.3. Beteenden 
Nedan följer förslag som kopplas till beteenden. 

Rapporteringssystem för arbetsskador, tillbud och riskfyllda förhållanden 
Förändringar i SAM-PROD föreslås för att öka användarvänligheten för såväl rapportörer som 
chefer/samordnare enligt nedanstående punkter. 

� Möjlighet att rapportera observationer, riskfyllda förhållanden, proaktiv anmälan2. 
� Möjlighet att rapportera enklare olyckor med bagatellskada utan Försäkringskassans blankett. 
� Rapportören klassar ärendet med hjälp av förhandsval för typ av incident, utlösande orsak, 

bakomliggande orsaker etc. Närmaste chef verifierar klassning vid uppföljning av ärendet. 
Dessa klassningar generar sedan sammanställd statistik. 

� Möjlighet till gemensamma ärenden då utsatt personal och arbetsutrustning inte tillhör samma 
arbetsgivare. 

För att öka antalet inrapporterade ärenden föreslås att substitutstestet och dess bakomliggande tankar 
anammas inom organisation, det vill säga att se bortom de mänskliga faktorerna som utlöste situation 
och använda det till organisationens fördel, lära av varandra. 

Uppföljning av inrapporterade arbetsskador, tillbud och riskfyllda förhållanden 
Förslag lämnas om att lägga mer tid på efterarbetet med inrapporterade ärenden vad gäller 
orsaksutredning, att utröna bakomliggande orsaker enligt olycksfjärilen. Mer tid för uppföljning inom 
närmaste personalgruppen med jämna täta intervall, exempelvis som diskussionspunkt på veckomöten 
som görs vid QCNA idag. 

Genom att ständigt lyfta diskussioner om och väcka frågor kring säkerhetsaspekter och arbetsmetodik 
kan attityder förändras steg för steg där introduktionen av nyanställda är väsentlig3. 

                                                      
2 AstraZeneca i Södertälje använder ett rapporteringssystem som inkluderar proaktiv anmälan, se bilaga 6. 
3 SSAB Tunnplåt i Luleå har obligatoriska arbetsmiljödagar med olika teman varje år för samtlig personal. 
Arbetsmiljödagar kan innehålla föreläsningar för inspiration och kompetenshöjning (Janzon, 2010). 
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Utveckla spridningen av inrapporterade ärenden inom hela organisationen så att lärdomar kan dras av 
andras incidenter/förhållanden, proaktivt arbete, exempelvis genom kampanjer på företagsnivå4.  

Riskkällor till SV-nummer 
Vid felanmälan av maskinutrustning från produktionspersonalen genereras en arbetsorder som oftast 
skrivs ut av underhållstekniker som tar jobbet, detsamma gäller för inplanerade underhållsinsatser. För 
att belysa maskinernas risker och öka maskinkännedomen hos underhållsteknikerna föreslås att det i 
dessa arbetsorder införs ett fält där riskkällor kopplat till den specifika maskinen framgår. Exempel på 
information i fältet: 

� Hur många tryckkällor som finns, antal ackumulatorer. 
� Maskindelar som ej blir trycklösa och kräver tryckdränering. 
� Ingående kemikalier och dess klassning genom standard symboler (frätande, irriterande, etc.). 
� Maskindelar som okontrollerat kan börja röra sig. 
� Släcksystem 
� Slutna system som normalt är inkapslade som kräver extra uppmärksamhet vid inträde i 

systemet. 

Rent teoretiskt skulle det även gå att i de förebyggande arbetsorderna enbart ta upp riskkällor som är 
relevanta för just det jobbet. 

  

                                                      
4 SSAB Tunnplåt i Luleå körde under hösten 2010 en specifik kampanj på klämskador efter ökad tendens av 
ärenden inom området (Janzon, 2010). 



31 
 

10. Utvärdering av förändringsförslag 
Denna del behandlar huruvida förslagen till förändringar motsvarar ställda krav. 

10.1. Gränssnitt DynaMate - Scania 
En viktig sak att få igenom är gemensamma arbetsmiljöronder inom produktionsanläggningen. Då det 
rör sig om upp till 19 arbetsmiljöronder minst fyra gånger om året är bedömningen att ytterligare 
resurser måste till i det systematiska arbetsmiljöarbetet, främst skyddsombud som genom intresse och 
utbildning kan påpeka brister och gemensamt ta fram bättre möjligheter för säkrare arbete. Genom att 
frisläppa kostnaden för huvudskyddsombudet kan denne i större utsträckning fokusera på rekrytering 
och samordning av skyddsombud. 

För vidareutveckling och förtydligande av checklistor och bedömningsmallar finns goda exempel 
inom arbetet bakom bedömningsmallen WERA (Lundahl, 2010). Särkilt att tänka på är vilka som 
täcks in i begreppet operatör för arbetsutrustningen. 

10.2. Maskininköp 
Förslag till förändringar inom maskininköpsprocessen kan leda till förbättringar om fler kommer till 
tals innan kravspecifikationer skrivs och låsningar görs inom projekten. Även andra yrkeskategorier 
påverkas av maskininköpen såsom personal inom tillståndskontroll och oljeservice. För att 
åstadkomma förändringar krävs också påverkan av maskinleverantörerna som är de som konstruerar 
utrustningen. 

10.3. Beteenden 
Viktigt att komma ihåg är att ta flera små steg i rätt riktning, i synnerhet för att åstadkomma 
förändringar i grundläggande attityder och värderingar. Genom att lyfta inrapporterade ärenden i form 
av utredning och diskussion inom personalgruppen ökar incitamenten för underhållsteknikerna att 
fylla i rapporter samtidigt som en tydligare bild av arbetssituationen kan växa fram med ytterligare 
åtgärder som följd. 

Att förtydliga maskinspecifika riskkällor i arbetsorder ger förutsättningar för ökad maskinförståelse i 
samverkan med information från produktionspersonalen. Varje maskin har idag ett unikt 
maskinnummer, ett SV-nummer, i underhållssystemet Prima vilket gör att grundförutsättningarna 
finns att beskriva maskinerna ur ett riskperspektiv. Det hela förutsätter dock att informationen läses 
och kopplas ihop visuellt vid maskinen, exempelvis att tryckkällors fysiska placering identifieras. 

Ett förenklat rapporteringssystem framförallt för mindre skador kan öka rapporteringen. En utökad 
användarvänlighet för chefer och arbetsmiljösamordnare för sammanställning av rapporter frigör 
resurser till annat mer värdeskapande arbete, vilket i sin tur kan göra att snabbare och tätare 
information om aktuellt arbetsmiljöläge kan spridas inom organisationen och därigenom stimulera 
fortsatt rapportering. 

Driftsäkerhetschefen, första linjens chef, är den som kan påverka arbetsmiljöarbetet och attityden inom 
teknikergruppen som mest. Det är emellertid många saker som de skall utföra och det kan vara aktuellt 
att se över resurser och arbetsuppgifter för dessa befattningar med det menas att de skall kunna lyfta 
blicken och betrakta verksamheten ur ett helikopterperspektiv. 
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11. Diskussion 
Denna del behandlar diskussion om projektets genomförande, resultat och måluppfyllelse. 

11.1. Projektets genomförande 
Projekts ursprungliga planering följdes inte fullt ut där betydligt mer tid lades på projektet inledande 
steg. I efterhand konstaterades att projektmodellens uppbyggnad med ta fram olika koncept för 
förändringsförslag som utvärderas inför urval och detaljutformning inte varit tillämpliga inom detta 
kartläggningsprojekt. 

Projektets avgränsningar har varit nödvändiga dock inte självklara i alla lägen då 
underhållsteknikernas arbetsuppgifter spänner sig över ett större arbetsområde än vad som beaktas 
inom detta projekt, härderi och monteringsliner. 

Bedömningsskalorna vid kvantifieringen av riskkällorna fungerade i stort, dock inte smärtfritt. De 
olika beskrivningarna av bedömningsskalorna är inte verifierade att ha motsvarande innebörd, det 
finns en osäkerhet att exempelvis två riskkällor med bedömning sju verkligen är lika. Bedömningarna 
av de 35 riskkällorna genomfördes vid samma tillfälle för att minimera ojämn bedömning, då det var 
en lång lista kan dock inte uteslutas att viss differens i bedömningarna förelåg. 

Underhållsarbete är komplext och varierat vilket gör att befintliga bedömningsverktyg av 
arbetsmiljöaspekter inte är tillämpliga då de oftast förutsätter avgränsade arbetsuppgifter till avgränsad 
arbetsutrustning. Som exempel kan nämnas bedömningar i ergonomi där verktygen till största del går 
ut på att samla poäng för exponering och frekvens som i regel inte kan summeras mellan 
arbetsutrustning genererar låga poäng då det ofta är frågan om olika enstaka moment som utförs på 
olika arbetsutrustningar. Vissa arbetsmoment/underhållsinsatser sker med frekvens av flera år mellan 
gångerna. WEST-metodens framtagning av statiska kostnader för arbetsmiljön exkluderades då den 
beräknade kostnaden endast ger en jämförande bild om de subjektiva bedömningarna gjorts under 
liknande förhållanden, exempelvis av samma personer. 

Projektets genomförande ger emellertid en bild av underhållsteknikernas nuvarande arbetsförhållanden 
som ger en tillräcklig grund för förändringsförslagen även om kvantitativ data för en del 
arbetsmiljöaspekter saknas. 

11.2. Projektets resultat 
De bakomliggande orsakerna lyfter fram kritiska moment och förhållanden. Eftersom det i majoriteten 
av arbetsuppgifterna rör sig om två arbetsgivare inom samma koncern är gränssnittet mellan 
DynaMate och Scania med samverkan i skyddsfrågor extra viktigt. Scania äger utrustningen och 
arbetsprocesser medan DynaMate är de som kan underhållsarbetet med dess unika förutsättningar och 
riskfyllda moment. 

Rangordningen av riskkällorna bedöms vara till hjälp inför fortsatt arbetsmiljöarbete inom DynaMate 
liksom de observerade avvikelserna. Nulägesbeskrivningen behandlar även andra delar som är värda 
att jobba vidare med även om de inom detta projekt inte förts vidare till kravspecifikation och 
förändringsförslag. 

Förändringsförslagen ligger överlag på en generell nivå. Som helhet har Scania och DynaMate ett 
framskridet arbetsmiljöarbete och för en del punkter är det frågan om förbättringsarbete. 
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Projektet har resulterat i en bred kartläggning av bland annat observationer inom verksamheten och 
granskning av befintliga styr- och stöddokument vilket ger en solid grund inför fortsatt arbete med 
arbetsmiljöaspekter och arbetsmiljöarbete  

11.2.1. Fördjupande studier 
Fördjupat arbete och studier bedöms krävas för: 

� Utformning av nytt/utveckling av befintligt rapporteringssystem som täcker upp ovan nämnda 
förändringspunkter. 

� Inköpsprocessen ur arbetsmiljöperspektiv. Kartläggning av hur PEIP, TFP används inom olika 
projekt. Kartläggning av bedömningar av arbetsmiljöförhållanden. Framtagning av 
bedömningsmall för samtliga operatörers arbetsmiljö. 

� Ergonomibedömningar anpassade för underhållstekniker för detektering av riskfyllda moment 
och påvisande av åtgärdspunkter. 

De fortsatta studierna behövs för att även täcka områden och verksamhet som varit utanför projektets 
avgränsningar. 

11.3. Projektets måluppfyllelse 
Projektets syfte och mål var att göra en bred kartläggning av arbetsmiljön och rangordna 
säkerhetsaspekter inom underhållsarbete samt ta fram åtgärdsförslag. Denna rapport presenterar en 
bred bild av arbetsmiljöläget för underhållstekniker och bakomliggande arbetsmiljöarbete. Projektets 
som helhet bedöms utgöra en god plattform inför fortsatt arbete inom DynaMate men också att 
samverkan med moderbolaget Scania måste förstärkas genom ett tätare arbete inom säkerhetsfrågor 
och maskininköp företagen emellan. Förändringsförslag sätter en riktning för det fortsatta arbetet. 

Projektets syfte och mål avses vara uppfyllda och projektet som helhet föreslår DynaMate att 
genomföra förändringsförslag inom den egna verksamheten och med kontaktytorna mot Scania där 
särskild vikt läggs på rekommendationerna i nästa kapitel. 
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12. Rekommendationer 
Denna del behandlar rekommendationer utifrån projektets resultat. 

För att leva upp till den globala hälso- och arbetsmiljöpolicyn i form av att överträffa lagstiftning och 
vara förebild för andra företag rekommenderas att mer kraft läggs på följande: 

Att DynaMate tar initiativ till utökad samverkan i arbetsmiljöarbetet genom täta kontakter med 
respektive motpart inom Scanias i form av arbetsmiljöronder och riskbedömningar. 

Att DynaMate inom den egna verksamheten ofta lyfter diskussioner om säkerhet och arbetsmetoder i 
olika sammanhang för att långsiktigt förändra attityd, chanstagning och riskmedvetenhet i arbetet. 

Att DynaMate tillsammans med Scania ser över hur väl arbetsmiljöaspekter beaktas vid maskininköp 
och därigenom påverka leverantörer av arbetsutrustning för bästa tänkbara utformning. 

Att DynaMate tillsammans med Scania ser över det gemensamma rapporteringssystemet för att 
inkludera proaktiv anmälan av ärenden samt ser över användarvänligheten för rapportering och 
informationshämtning. 

Att DynaMate arbetar vidare med riskkällorna i bilaga 5 med åtgärder för att minska faktorerna enligt 
åtgärdstrappan och vid behov göra ytterligare riskbedömningar av specifika arbetsmoment. 
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1Rörelse med belastning definieras som fysisk ansträngning utöver det normala såsom lyft eller bäring 
samt plötslig fysisk ansträngning i samband med till exempel snedtramp eller halkning 
(Arbetsmiljöverket, 2010, a). 

Denna bilaga innehåller en sammanställning över nationell statistik över arbetsskador för mekaniker 

och elektriker. 

För yrkeskategorin maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer med flera anmäldes 601 
arbetsolycksfall 2009 för både män och kvinnor, varav 78 var fall av person och 91 var kopplade till 
rörelse med belastning1. Totalt för kvinnor och män anmäldes 136 arbetssjukdomar 2009 inom denna 
yrkeskategori, varav 55 hade belastningsfaktorer och 17 kemiska/biologiska ämnen som 
bakomliggande orsak (Arbetsmiljöverket, 2010, a). 

För yrkeskategorin elmontörer och elreparatörer anmäldes 118 arbetsolyckor 2009 för både kvinnor 
och män, varav 21 var fall av person och 17 kopplade till rörelse med belastning1. Av totalt 23 
anmälda arbetssjukdomar 2009 för både kvinnor och män hade 11 belastningsfaktorer och tre 
kemiska/biologiska ämnen som orsak (Arbetsmiljöverket, 2010, a). 

Ur Arbetsmiljöverkets samlade statistik 2005-2009 kan fördelning av orsaker och faktorer till 
arbetsolyckor och arbetssjukdomar utläsas. För yrkeskategorin maskinmekaniker med flera presenteras 
de tio vanligaste orsakerna bakom arbetsolycksfallen av totalt anmälda 3 234 arbetsolycksfall med 
sjukfrånvaro under perioden i tabell 4:1 nedan. De vanligast förekommande yttre faktorerna vid 
arbetsolycksfallen är glatt golv/underlag (114 arbetsolycksfall), flyttbara stegar/trappstegar (110 
arbetsolycksfall), hammare/släggor/knoster/o.d. (108 arbetsolycksfall) samt slipmaskiner (102 
arbetsolycksfall) (Arbetsmiljöverket, 2010, b). 

Tabell 4:1. Arbetsolycksfall 2005-2009 för maskinmekaniker etc. 

Orsak Antal 
Förlorad kontroll av handverktyg 585 

- föremål 406 
- maskin 382 
- transportutrustning 263 

Fall av person från höjd 214 
Fall av person – på samma nivå 209 
Gå tungt, feltramp, snubbla, halka 200 
Lyfta, bära, resa sig 171 
Missriktad rörelse 115 
Ras, fall, glidning av mtrl, - uppifrån 101 

Av totalt 691 anmälda arbetssjukdomar för såväl kvinnliga som manliga maskinmekaniker, 

maskinmontörer och maskinreparatörer med flera 2005-2009 är de tre vanligaste kategorierna 
belastningsfaktorer (310 arbetssjukdomar), buller (227 arbetssjukdomar) och kemiska eller biologiska 
ämnen/faktorer (81 arbetssjukdomar). De tre vanligaste exponeringsfaktorer bakom 
arbetssjukdomarna var lyft och förflyttning av bördor (160 arbetssjukdomar), buller i form av 
ihållande buller/intermittent buller/ljud i vätskor (146 arbetssjukdomar) samt arbetsställningar (104 
arbetssjukdomar) (Arbetsmiljöverket, 2010, b). 

För elmontörer och elreparatörer anmäldes 793 arbetsolycksfall med sjukfrånvaro 2005-2009, de tio 
vanligaste orsakernas presenteras nedan i tabell 4:2. De vanligast förekommande yttre faktorerna vid 
arbetsolycksfallen är flyttbara stegar/trappstegar (51 arbetsolycksfall), glatt golv/underlag (43 
arbetsolycksfall), knivar/slaktknivar/kuttrar (30 arbetsolycksfall) samt bilar (28 arbetsolycksfall) 
(Arbetsmiljöverket, 2010, b). 
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Tabell 4:2. Arbetsolycksfall 2005-2009 för elmontörer etc. 

Orsak Antal 
Förlorad kontroll av handverktyg 96 

- föremål 86 
- transportutrustning  82 

Fall av person – på samma nivå 82 
Gå tungt, feltramp, snubbla, halka 66 
Fall av person från höjd 64 
Lyfta, bära, resa sig 43 
Förlorad kontroll av maskin 39 
Missriktad rörelse 38 
Elektriska problem – direkt kontakt 36 

183 arbetssjukdomar anmäldes 2005-2009 av elmontörer och elreparatörer, de tre vanligaste 
kategorierna är belastningsfaktorer (104 arbetssjukdomar), buller (50 arbetssjukdomar) och kemiska 
eller biologiska ämnen/faktorer (18 arbetssjukdomar). De vanligaste exponeringsfaktorerna bakom 
arbetssjukdomarna var lyft och förflyttning av bördor (53 arbetssjukdomar), arbetsställningar (35 
arbetssjukdomar), repetitivt arbete (33 arbetssjukdomar) samt buller i form av ihållande 
buller/intermittent buller/ljud i vätskor (28 arbetssjukdomar) (Arbetsmiljöverket, 2010, b). 

 

Referenser 
Arbetsmiljöverket, (2010, a). Arbetsskador 2009, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:1. Stockholm. 
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Denna bilaga består av sammanställningen över, kvantifiering av samt rangordning av identifierade 

riskkällor i tabellerad form. Kvantifiering genomfördes genom att mekaniker och elektriker subjektivt 

uppskattade riskkällorna enligt bedömningsskalorna. Siffervärden från mekaniker och elektriker kan 

inte direkt jämföras med varandra då bedömningar inte genomfördes samtidigt, den relativa 

rangordningen kan däremot jämföras. Riskkällor med höga totalvärden och/eller höga enskilda 

faktorer bör följas upp med åtgärder.   

Bilaga 5:1. Sammanställning av observerade riskkällor. 

Riskkälla Kommentar / Tillägg 

Belastningsergonomi   
Vridna, böjda arbetsställningar krypa, ligga, luta 
Överbelastning bära, bända, baxa. Incident, ej långvarig effekt 
Arbete utanför 3/4 armavstånd stående 
Arbete utanför underarmsavstånd sittande 

Vikt/avstånd hur tungt, hur nära kroppen 

Olycksfall   
Maskindel/arbetsstycke/föremål i rörelse kast av handhållen maskin, fastna med kläder 
Arbete i maskins riskområden byglade maskiner, stå i område 
Sprut, splitter, flygande föremål slipning, kapning, svetsning 
Fallande föremål från högre höjd, egentappat, från skylift 
Hanteringsskada slinta med kniv, mejsel, skära sig på plåt, kläm 
Trånga utrymmen slå i huvudet, kontakt med maskindel 
Fall på samma nivå halka, snubbla, underlag glider 
Arbete i truckområde backa ut  
Trampskada fel-, snedtramp 
Bränn- köldskada svetsloppor, varm maskin 

Brand, explosion batterisprängning, tryckkärl 

Framkomlighet   
Trångt mellan maskiner utrymme för avlastning, verktygsvagn, lyftanordning 
Blockerade truckvägar, gångstråk utryckning, säker passage/framfart 
Fall från höjd Arbete över 2 meter 
Klättra på maskiner Klättra på elskåp, maskindelar 

Skylift avspärrningar som håller 

Kemikalier   
I maskiners system Vetskap om risker, ex. Spincool  

Kemikalier i UH-verkstaden de egna produkterna 

Lagrad energi   
Elektricitet   
Tryckluft   
Hydraulik   

Släcksystem   

Psykosocialt   
Stress produktionen vill igång 
Koncentrationskrav långvarigt 
Arbetsbelastning skjuta upp arbetsuppgifter 

Påverkan i arbetssituation, utförande   

Övrigt   
Kommunikation Mek, El - "operatör", internt DynaMate, med Scania 
Magnetism permanent magneter 
Vibrationer vinkelslip, borrmaskin 

Ljudnivå   
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Bilaga 5:2. Protokoll kvantifiering av riskkällor. 

Riskkälla 

MEK EL 

Kommentar Po S Pd RPN Po S Pd RPN 

Belastningsergonomi 

Vridna, böjda arbetsställningar 10 6 5 300 10 2 1 20  
Överbelastning 6 4 3 72 6 3 2 36  
Arbete utanför 3/4 armavstånd 9 5 3 135 10 1 1 10  
Arbete utanför underarmsavstånd 7 4 3 84 9 1 2 18  
Vikt/avstånd 7 6 3 126 7 1 2 14 Mek, tyngre detaljer 

Olycksfall 

Maskindel/föremål i rörelse 7 4 1 28 8 6 3 144  
Arbete i maskins riskområden 7 6 4 168 7 7 1 49 Mer vid AU 
Sprut, splitter, flygande föremål 7 6 2 84 7 4 2 56  
Fallande föremål 9 7 4 252 5 7 1 35  
Hanteringsskada 6 3 3 54 10 2 1 20  
Trånga utrymmen 5 3 4 60 9 2 2 36  
Fall på samma nivå 7 2 2 28 10 3 2 60 Olja på golv vanligt 
Arbete i truckområde 10 7 3 210 8 7 2 112 S: Allt eller inget 
Trampskada 7 3 1 21 10 2 2 40  
Bränn- köldskada 7 2 2 28 7 3 2 42  
Brand, explosion 1 7 2 14 9 6 5 270 El: många batterier 

Framkomlighet 

Trångt mellan maskiner 3 4 2 24 7 2 2 28  
Blockerade truckvägar, gångstråk 9 3 2 54 8 3 4 96 Mycket ombyggen 
Fall från höjd 5 7 4 140 8 7 2 112  
Klättra på maskiner 6 5 4 120 7 7 2 98  
Skylift 4 7 2 56 6 8 1 48  

Kemikalier 

I maskinens system 9 7 3 189 9 1 2 18 
 

Kemikalier i UH-verkstaden 7 7 3 147 9 1 2 18 Långsiktiga effekter? 

Lagrad energi 

Elektricitet 10 10 2 200 10 8 5 400  
Tryckluft 7 7 4 196 9 5 4 180  
Hydraulik 7 8 4 224 9 8 4 288  
Släcksystem 4 8 2 64 6 9 3 162 S: Allt eller inget 

Psykosocialt 

Stress 9 6 2 108 9 3 3 81 Lägre för FU 
Koncentrationskrav 4 4 1 16 7 1 1 7  
Arbetsbelastning 5 6 2 60 9 2 1 18  
Påverkan i arbetssituation 9 5 2 90 5 2 1 10  

Övrigt 

Kommunikation 5 5 4 100 5 3 4 60 Kunskap ”operatör”? 
Magnetism 4 3 3 36 3 1 2 6  
Vibrationer 7 4 2 56 7 1 1 7  

Ljudnivå 8 7 3 168 10 7 5 350  
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RPN= Po x S x Pd 

RPN står för Risk Priority Number, Risktal. 
Po står för Probability of Occurence, Sannolikhet för inträffande/exponering. 
S står för Severity, Allvarlighetsgrad. 
Pd står för Probability of Detection, Sannolikhet för upptäckt. Denna faktor kan ses som en 
förmildrande faktor, kan exempelvis faran/riskkällan observeras kan den kanske i större utsträckning 
undvikas även om exponeringen och allvarlighetsgraden är oförändrade.  

Bilaga 5:3. Bedömningsskala Po. 

Po Sannolikhet för inträffande/exponering 
1-2 Någon gång varje decennium Osannolik 
3-4 Någon gång varje år  
5-6 Någon gång varje månad Möjlig 
7-8 Någon gång varje vecka  

9-10 Någon gång varje dag Mycket trolig 

Bilaga 5:4. Bedömningsskala S. 

S Konsekvens/allvarlighetsgrad 
1 Knappt plåster Liten 

2-3 Egen omplåstring  
4-6 Skada, sjukan Stor 
7-8 Allvarlig skada, flera skadade  

9-10 Dödsfall, flera allvarligt skadade Kritisk 

Bilaga 5:5. Bedömningsskala Pd. 

Pd Upptäcktbarhet 
1 Observeras alltid Syn, hörsel 
2 Observeras oftast Känsel 
3 Observeras ibland Signal 
4 Observeras sällan Indikering 
5 Observeras aldrig Utrustning 

Bilaga 5:6. Relativ rangordning av kategorier. 

  
Rang. 

MEK EL 

Kategori RPN* Kategori RPN* 

1 Lagrad energi 171 Lagrad energi 258 
2 Kemikalier 168 Övrigt 106 
3 Belastningsergonomi 143 Olycksfall 79 
4 Övrigt 90 Framkomlighet 76 
5 Olycksfall 86 Psykosocialt 29 
6 Framkomlighet 79 Belastningsergonomi 20 
7 Psykosocialt 69 Kemikalier 18 

RPN* = ∑ Risktal / ∑ Riskkälla  
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Bilaga 5: 7. Rangordning av riskkällor. 

  
Rang. 

MEK EL 

Riskkälla RPN Riskkälla RPN 

1 Vridna, böjda arbetsställningar 300 Elektricitet 400 
2 Fallande föremål 252 Ljudnivå 350 
3 Hydraulik 224 Hydraulik 288 
4 Arbete i truckområde 210 Brand, explosion 270 
5 Elektricitet 200 Tryckluft 180 

6 Tryckluft 196 Släcksystem 162 
7 Kemi i maskinens system 189 Maskindel/föremål i rörelse 144 
8 Arbete i maskins riskområden 168 Arbete i truckområde 112 
9 Ljudnivå 168 Fall från höjd 112 

10 Kemikalier i UH-verkstaden 147 Klättra på maskiner 98 

11 Fall från höjd 140 Blockerade truckvägar, gångstråk 96 
12 Arbete utanför 3/4 armavstånd 135 Stress 81 
13 Vikt/avstånd 126 Fall på samma nivå 60 
14 Klättra på maskiner 120 Kommunikation 60 
15 Stress 108 Sprut, splitter, flygande föremål 56 

16 Kommunikation 100 Arbete i maskins riskområden 49 
17 Påverkan i arbetssituation 90 Skylift 48 
18 Arbete utanför underarmsavstånd 84 Bränn- köldskada 42 
19 Sprut, splitter, flygande föremål 84 Trampskada 40 
20 Överbelastning 72 Överbelastning 36 

21 Släcksystem 64 Trånga utrymmen 36 
22 Trånga utrymmen 60 Fallande föremål 35 
23 Arbetsbelastning 60 Trångt mellan maskiner 28 
24 Skylift 56 Vridna, böjda arbetsställningar 20 
25 Vibrationer 56 Hanteringsskada 20 

26 Hanteringsskada 54 Arbete utanför underarmsavstånd 18 
27 Blockerade truckvägar, gångstråk 54 Kemi i maskinens system 18 
28 Magnetism 36 Kemikalier i UH-verkstaden 18 
29 Maskindel/föremål i rörelse 28 Arbetsbelastning 18 
30 Fall på samma nivå 28 Vikt/avstånd 14 

31 Bränn- köldskada 28 Arbete utanför 3/4 armavstånd 10 
32 Trångt mellan maskiner 24 Påverkan i arbetssituation 10 
33 Trampskada 21 Koncentrationskrav 7 
34 Koncentrationskrav 16 Vibrationer 7 
35 Brand, explosion 14 Magnetism 6 

 

Bedömningar genomfördes av: 

Mekaniker: Mikael Landin och Tobias Karlsson 2010-10-12 
Elektriker: Joen Holmström 2010-10-27 
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Denna bilaga presenterar AstraZenecas rapporteringssystem för rapportering av tillbud och 

observationer. 

AstraZeneca använder sig av SHE-rapportören Observation och tillbudsrapportering som består av ett 
datorsystem samt noteringshäfte, se nedan. Noteringshäftet fungerar som minnesanteckningsmaterial 
till dess ärendet digitaliseras. Baksidan innehåller en lista som kan användas för egen riskbedömning. 
Tanken är att få upp personalens syn på riskfyllda arbetsförhållanden och beteenden med syfte att 
observera, agera och rapportera. Observeras ett riskfyllt beteende hos någon annan, exempelvis 
klättring utan skyddsutrustning, är tanken att agera för att få till en förändring (skyddsutrustning tas 
fram och används), rapportering sker sedan anonymt ur det perspektivet att personen med det 
riskfyllda beteendet inte omnämns vid namn efter principen No Name, No Blame. 
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