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Vad innebär säkerhetshantering inom en tillverkningsindustri? 

 

Sammanfattning 
Säkerhetshantering har sedan 1950-talet varit ett centralt ämne inom tillverkningsindustrier 

och har haft en ständig utveckling och förbättring. Inom tillverkningsindustrin arbetar ett stort 

antal människor och oftast dygnet runt, samtidigt finns det även många och en hög grad 

avancerade maskiner att handskas med.  I ett stort flöde av anställda krävs en säker 

arbetsmiljö med en utvecklad säkerhetshantering. Det har inte alltid funnits samma kunskap 

när det gäller säkerhetshantering och utvecklingen eftersom den sker fortfarande. 

Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse för kunskapen om 

säkerhetshanteringen kring arbetsplatsolyckor och det förebyggande arbetet för detta vid en 

tillverkningindustri.  

Kandidatarbetet har genomförts med hjälp av en litteraturstudie, ett antal intervjuer och ett 

studiebesök vid en av Sveriges tillverkningsindustrier. Litteraturstudien har givit en 

kunskapsutveckling som ligger till grund för de genomförda intervjuerna, där intervjuerna och 

studiebesöket sedan gav en djupare förståelse för säkerhetshantering vid 

tillverklingsindustrier. 

Säkerhetshantering kräver till stor del eftertanke och förståelse. Det är hela tiden viktigt att ha 

en helhetssyn för samspelet mellan människa, teknik och organisation. Då en olycka har hänt 

är det även viktigt att det finns en helhetssyn över vilka faktorer som ledde fram till 

olyckstillfället samt se över hur det kan förbättras till att det inte händer i framtiden. Under de 

senaste 50-åren har Lean Production bidragit till tillverkingsindustreiers säkerhetshantering.  
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What does security management mean for the industries? 

 

Abstract 
Safety management has since the fifties been a central subject in the manufacturing industries. 

It constantly had has a development and an improvement. In the manufacturing industries a 

lot of people work and often in day and night. There are also a lot of different and highly 

sophisticated machinery to deal with. In a large flow of employees the need of a safe working 

environment is very important with an advanced security management. It has not always been 

the same safety management and development because it always in progress.  

The essay aims to create a deeper understanding of the safety management of accidents and 

the prevention of it in the manufacturing industry. 

The project contains a literature review, a few interviews and a study visit, where the 

interviews helped to give a deeper understanding of the security management. 

Safety management needs a lot afterthought and understanding. It is important with a 

comprehensive view for the interaction between the human, the technology and the 

organization. During the last the last fifty years has Lean Production contribute safety 

management for the manufacturing industries.    
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Förord 
Denna uppsats är ett kandidatexamensarbete inom fördjupningen industriell produktion vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng som innebär 

10 veckors studier.  

Vi vill rikta ett stort tack till de tre anställda på Sandvik Material Technology som deltog i 

intervjustudien samt gav oss en rundvandring för att ge en bättre inblick i deras arbetsliv. De 

har bidragit med sin kunskap och sina erfarenheter på ett positivt sätt för vårt projekt. 

Vidare vill vi tacka vår handledare vid avdelningen för industriell ekonomi på Kungliga 

Tekniska Högskolan, Stefan Tongur, för värdefullt stöd under arbetet och råd som lett arbetet 

i rätt riktning. 

 

 

Stockholm den 4 maj 2011 

 

Anna Hålén och Olivia Lindgren  
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1. Inledning 

En bakgrund av projektet ”Vad innebär säkerhetshantering inom en tillverkningsindustri”, 

dess syfte och dess avgränsningar presenteras under inledningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Säkerhetshantering har sedan 1950-talet varit ett centralt ämne inom industrier. Under 1950-

talet låg det största fokuset på arbetsskydd samt förebyggandet av maskin- och fallolyckor. 

Inte för än under 1980-talet började industrierna uppmärksamma att belastningsskador var den 

vanligaste arbetsplatsrisken [1]. Kunskapen kring arbetsmiljö har utvecklats och förbättrats, 

under de senaste femtio åren har risken att dö i en arbetsplatsolycka minskat med 800 procent 

[2]. Det är under de senaste femton åren som systematiskt arbetsmiljöarbete börjat användas 

och psykosociala aspekter som sömn och stress börjat granskas. 

När det finns en insikt i att alla kan göra misstag, leder det till större möjligheter att försöka 

hjälpa företaget att undvika och minska risken av oönskade händelser. Om det inte finns en 

utnämnd strategi för hur säkerheten skall hanteras och bemötas finns det stora risker till att det 

sker större och allvarligare olyckor [3]. 

Fortfarande inträffar varje år ett stort antal allvarliga arbetsolyckor inom verkstadsindustrin. 

Många av arbetsolyckorna beror på materialhantering och att oavsiktligt komma åt maskiner 

[4]. En undersökning från år 2010 visade att var femte sysselsatt person de senaste 12 

månaderna har haft någon form av besvär som varit relaterat till arbetet [5].  

För att uppnå en hög säkerhet krävs en bra arbetsmiljö, eftersom allt som påverkar människors 

arbete är arbetsmiljö. Både fysiska som psykosociala faktorer räknas in i ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det handlar om allt från ljud, luft och maskiner till arbetsmängd, 

arbetsinnehåll och möjlighet till återhämtning [6].             

             

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att skapa en djupare förståelse för säkerhetshanteringen kring 

arbetsplatsolyckor och det förebyggande arbetet för detta vid en tillverkningsindustri. 

Frågeställningen har formulerats till: 

 

 Vad innebär säkerhetshantering inom en tillverkningsindustri?  

1.3 Avgränsning 

Säkerhetshantering innefattar ett mycket brett område. Rapportens avgränsning omfattar en 

analys av säkerhetsrisker, ansvarsområden inom säkerhet och det förebyggande arbetet kring 

säkerheten. Säkerhetshanteringen avgränsades till arbetsplatsolyckor. Tre intervjuer och ett 

studiebesök gjordes på Sandvik Materials Technology. Denna avgränsning gjordes på grund 

av att projektet annars hade blivit för tidsomfattande. I annat fall skulle fler företag kunna 

analyseras och större antal anställda intervjuas.  
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2. Metod 

Under metoden beskrivs projektets tillvägagångssätt; hur litteraturstudien varit upplagd  och 

hur  empiristudien genomförts. 

Arbetsprocessen för projektet har bestått av olika delar under olika faser. I början av projektet 

hölls inspirationsföreläsningar inom Konwledge Management för att få en djupare kunskap inom 

ämnet och hitta en egen avgränsning. En avgränsning som utföll inom ämnet säkerhetshantering 

och en frågeställning kunde formuleras. Projektet fortföljdes med en litteraturstudie och en 

empiristudie vid en tillverkningsindustri. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomfördes till största del under inledningen av projektet och utifrån detta 

kunde en bra grund för den kommande empirin byggas upp. För att hålla oss till ämnet under 

hela litteraturstudien användes definitionen av ordet säkerhet, som beskrivs enligt följande: 

 

”Säkerhet, i allmän betydelse är resultat av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten 

för att oönskade händelser ska inträffa. Riskhantering och säkerhetsarbete syftar till att minimera 

riskerna och öka säkerheten i teknisk mening.”  

                                                                                                                                                  [7] 

Genom projektets gång har frågor uppstått och litteraturstudien har även fått fortfölja efter 

empirin. Litteraturstudien har givit en kunskapsutveckling för fortsatt rapportskrivning. Både 

litteratur såsom artiklar, böcker och internet står som grund för den genomförda litteraturstudien. 

Insamlingen av information skedde via Stockholms Stadsbibliotek, Kungliga tekniska 

högskolans bibliotek (KTHB) samt databasen som är knuten till KTHB.  

 

2.2 Empiri 

För att få en verklighetsuppfattning hur säkerhetshanteringen hanteras vid en 

tillverkningsindustri genomfördes ett studiebesök och tre intervjuer på Sandvik Materials 

Technology som är en del av Sandvik AB. Sandvik Materials Technology är ett stort 

industriföretag i Sverige med många års erfarenhet inom tillverkningsindustrin. Enligt Sandvik 

själva beskriver de sitt företaget: 

”Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en 

världsledande position inom utvalda områden – verktyg för metallbearbetning, maskiner och 

verktyg för bergavverkning, rostfria stål, speciallegeringar, högtemperaturmaterial samt process- 

och sorteringssystem.” 

[8] 

Eftersom Sandvik AB har en världsledande position inom tillverkningsindustrin, gav det ett 

intresse för att undersöka hur de ser på säkerhetshantering. Vid besöket på Sandvik Materials 

Technology genomfördes ett studiebesök i en del av verkstaden samt tre intervjuer med deras 

säkerhetschef, en av deras flödeschefer och en av deras produktionsingenjörer. Under 

intervjuerna visades även materialet för deras dagliga säkerhetsarbete för att kunna diskutera 

säkerhetshanteringen djupare.  
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3. Säkerhetshantering inom tillverkningsindustri 

I litteraturstudien redogörs de risker som kan uppstå inom en tillverkningsindustri, vilket ansvar 

som finns för säkerhetsarbetet samt hur det förebyggande arbetet ser ut. 

 

3.1 Risker inom tillverkningsindustri 

Mänskliga, tekniska och organisatoriska risker påverkar människan i det dagliga arbetet inom 

verkstadsindustrier [9]. Om kraven på en människas prestation överstiger dess nuvarande 

förmåga att arbeta kan felhandlingar uppstå, vilket är ett tydligt exempel på dålig anpassning 

mellan arbetsmiljö och människa. När arbetsolyckor granskas, påträffas oftast två typer av 

felhandlingar [10]: 

 Oavsiktligt beteende, som uppstår av externa och interna störfaktorer. Exempelvis brister 

i uppmärksamhet eller koncentration för den anställde [10]. 

 Kognitiv funktion, detta är ett medvetet beteende med en eller flera oavsiktliga 

konsekvenser. Exempelvis beror det på brister i passningen mellan beslutsinformationen 

och individens kunskaper [10]. 

En risk kan leda till en olycka. En olycka innefattar allt från ett litet skärsår på en operatör till en 

felhandling i ett kontrollrum, som kan leda till att tusentals människor skadar sig eller dör. En 

felhandling som från början anses vara liten kan leda till stor skada. Sannolikheten av en olyckas 

storlek och karaktär har visat stämma in i ett liknande mönster med vad som sker i verkligheten. 

Det finns däremot inget tydligt mönster att en olycka sker eftersom orsakerna är olika och 

mestadels beror på operatörens kunskap. Statistiskt sätt gör människan normalt ett fel på 1 000 – 

10 000 försök vid ett visst arbetsmoment. Samtidigt är människan väldigt reliabel eftersom han 

eller hon kan korrigera egna och andras felhandlingar. 80-98 procent av felhandlingarna 

upptäcks och kan korrigeras, medan resterande del är oupptäckbar och därför en stor risk för 

arbetsmiljön och produktionen [10]. Risken att en allvarlig skada inträffar är två tredjedelar och 

en tredjedels risk att ett allvarligt tillbud sker inom industrier [11]. Ett tillbud är det närmaste en 

arbetsolycka man kan komma [12]. Det kan ge eller skulle kunna ge upphov till skada, sjukdom 

eller annan skadlig inverkan på arbetet [13]. 

En bakgrund till olyckor är sömn. Sömnbrist ger upphov till okoncentration för den anställdes 

arbetsuppgifter som i sin tur kan leda till en allvarlig olycka [10]. Att prioritera sömn är viktigt 

eftersom det är hjärnans stund att återställa det den har slitit ut under dagen. Om hjärna får 

återhämta sig under natten klarar människan lättare av att hantera stress [14]. Även stress är en 

faktor för att en olycka kan ske. En lagom mängd stress klarar människan av men blir stressen 

långvarig är den skadlig och kan leda till allvarliga problem i arbetslivet. Stress och sömn hör 

ihop, sömnproblem kan leda till stress och stress kan leda till sömnproblem. [15] 

För att effektivisera produktionen är skiftarbete viktigt att använda sig utav eftersom det tillåter 

att produktionen aldrig stannar upp. Det är viktigt att använda skiftarbete för att produktionen 

hela tiden ska ha ett kontinuerligt flöde [16]. Skiftarbete innebär att flera olika arbetslag arbetar 

olika tidsintervall under hela dygnet. [17]. Detta arbetssätt ökar kraftigt i Europa och idag arbetar 

var femtonde anställd i Sverige nätter regelbundet [18]. 
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3.2 Ansvar för säkerhetsarbete 

En bra och fungerande arbetsmiljö inom verkstadsindustrin skapas genom att alla inblandade tar 

sitt ansvar [19]. Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas arbetsmiljö inom verkstadsindustrin. 

Ansvaret är att alltid prioritera ett systematiskt arbetsmiljöarbete och se till att detta är en del av 

det dagliga arbetet inom industrin [20]. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att det 

undersöks om det finns risker på arbetsplatsen. De anställda ska inte skadas under arbetstid [21].  

Arbetsgivaren tar tillsammans med skyddsombud och anställda fram rutiner för hur 

arbetsmiljöarbetet ska utföras [19]. Varje olycka måste analyseras och det är arbetsgivarens 

ansvar för att detta arbete blir gjort. Kunskapen om olyckstillfället gör att man kan utveckla ett 

säkerhetsarbete och alla berörda har ansvar att vid ett olyckstillfälle känna till varför olyckan 

skedde samt hur de insatta åtgärderna skapats för att förebygga framtida, liknande, olyckor [20]. 

Viktiga faktorer som arbetsgivaren bör fokusera för ett systematiskt säkerhetsarbete är ett tydligt 

ledarskap, realistiska och uppföljningsbara mål, delaktighet och inflytanden. Arbetsgivaren 

ansvarar över att se till att de krav som ställs på arbetstagaren är anpassade efter förväntningar 

och förmåga att arbeta [22]. 

Vid arbetsolyckor och tillbud som inneburit fara för hälsa och liv är arbetsgivaren skyldig att 

anmäla detta till Arbetsmiljöverket, vilka kan ta kontakt med arbetsplatsen och ta sig dit om det 

skulle krävas. Arbetsmiljöverket är en myndighet som bland annat arbetar med rätten till säkra 

arbetsförhållanden [23]. De kräver att arbetsgivaren ansvarar för att det finns en rutin på att 

utreda, dokumentera och följa upp alla risker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

på arbetsplatsen. I detta arbetsmiljöarbete ingår det även att hela tiden kontrollera de mindre 

olyckor och tillbud som kan uppstå [20]. 

Arbetstagaren har ett ansvar att följa arbetsgivarens instruktioner för hur man ska undvika 

hälsofarliga eller onödigt uttröttande fysiska belastningar. Om sådana belastningar skulle 

upptäckas har arbetstagaren en skyldighet att underrätta arbetsgivaren om detta [24]. 

Arbetstagaren har även ett ansvar att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och delta i 

arbetet med de åtgärder som behövs för att skapa en bra arbetsmiljö [20].  

För att bevaka arbetsmiljön och arbetsmiljöfrågorna måste skyddsombud användas[25]. 

Skyddsombudet har en fördjupad utbildning inom arbetsmiljö som tillför arbetsplatsen en 

djupare kunskap angående säkerhetshantering [26]. De deltar i planeringen av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet samt har ett ansvar att hos arbetsgivaren kräva de åtgärder som behöver 

utföras på arbetsplatsen. Skyddsombudet ansvarar även för att arbetsgivaren uppfyller kraven för 

en organiserad och effektiv verksamhet på arbetsplatsen [25].  

 

3.3 Förebyggande säkerhetsarbete 

Det är viktigt att ta hänsyn till att en arbetskulturell förändring tar tid. Att införa en effektiv 

förändring kräver en långsam och jämn anpassning [3]. I det förebyggande arbetet är det viktigt 

att använda en helhetssyn över händelseförloppet för en olycka [20]. I det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ingår det att göra riskbedömningar. Dessa innebär att man tar reda på varför 

ohälsa och olycksfall uppkommer på arbetsplatser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara 

en naturlig del av ett företags dagliga verksamhet [27]. Att rapportera tillbud är en del av det 

systematiska arbetsmiljöarbetet [28]. En bra tumregel för ett systematiskt arbetsmiljöarbete är att 

det endast bör ske en allvarlig olycka på tio tillbud. När tillbud och olyckor utreds systematiskt 

minskar antalet framtida arbetsplatsolyckor [12]. Vid analys av tillbud har studier visat att 

skillnaden mellan en olycka skett eller inte skett endast är några få millimeter eller sekunder 

[10].  
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Straighten 

Standardize 

Sustain 

Shine 
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Waste 

I det förebyggande säkerhetsarbetet förekommer både tekniska och fysiska åtgärder. 

Säkerhetsarbetet bygger även på samspelet mellan människor [29]. När en riskbedömning utförs 

är det viktigt att ta hänsyn till personbundna faktorer som kan vara en risk på arbetsplatsen. De 

personbundna faktorerna är vilka mänskliga egenskaper eller tillstånd som påverkar 

sannolikheten för en felhandling [10]. 

Det är viktigt att utredningar av tillbud och olyckor präglas av en helhetssyn för människa, 

organisation och teknik, eftersom risker och tillbud beror på samverkan mellan dessa tre faktorer. 

Exempelvis bör arbetstagaren vara medveten om hur tekniken fungerar samt att organisationen 

ska anpassa sig efter arbetstagarens kunskap. [30] Lärdomarna av dessa utredningar tas med i 

riskbedömningarna som en del av det förebyggande arbetet kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har kontroll på att företagen utför ett fungerande och 

förebyggande arbetsmiljöarbete [29]. Deras inspektioner syftar till att stärka arbetsplatsens egen 

förmåga till att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får information om vad som bör 

utföras [31]. De lagar och regler som finns syftar till att skydda människors liv och hälsa mot 

olyckor på arbetsplatsen [32].  

 

3.4 Lean Production 

Lean Production är en resurssnål och tidseffektiv produktionsmetod som har grundfilosofin från 

Henry Ford men som vidareutvecklats av Toyota Production System, med Taiichi Ohno i 

spetsen, i Japan på 1950-talet. Taiichi Ohno formade begreppet förbättring inom 

kunskapshantering. Det går alltid att söka efter kontinuerliga förbättringar eftersom ingen 

process anses vara perfekt. Kunden är i fokus, vilket innebär att man alltid producerar det kunden 

vill ha och detta görs i processer som har utvecklas för att förbruka resurserna minimalistiskt 

[33], [34].  

Toyota har identifierat sju olika typer av slöseri där två viktiga aspekter är: felaktig behandling 

vid produktionen som leder till flertalet onödiga steg samt bortkastade rörelser som anställda 

utför bör ses över för att effektiviseras. Bortkastade rörelser kan exempelvis vara att den 

anställde behöver leta efter något, sträcka sig efter något eller att stapla olika delar [35]. För att 

eliminera slöseri har Toyota utvecklat en 5-S terminologi. Denna används till att organisera 

arbetsplatser för att få de så effektiva som möjligt. 5-S terminologi står för: sortera allt onödigt 

(sort), ordna sakerna för att de alltid ska vara lätta att nå från alla platser (straighten), 

arbetsplatsen ska alltid vara ren från avfall (shine), standardisering av arbetet leder till att alla vet 

vad som ska göras på vilken plats (standardize), upprätthåll ordningen av standarden (sustain), se 

Figur 1. De senaste 20 åren har Lean Production blivit en allt mer använd metod inom 

produktion och även inom andra arbetsområden[36].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Toyotas 5-S terminologi. 
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4. Fallstudie på Sandvik Materials Technology 

En sammanfattning av resultatet från studiebesöket och de tre olika intervjuerna. Resultatet 

beskriver respondenternas syn på hur säkerhetshanteringen är vid Sandvik Materials 

Technology. 

 

4.1 Inledning av Sandvik Materials Technology 

Tre anställda hos Sandvik koncernen har intervjuats under ett besök på deras arbetsplats i 

Sandviken. Under intervjun användes en intervjumall, se bilaga 1, som grund för varje intervju. 

Respondenterna kommer vidare benämnas efter sin titel, detta för att få en förståelse för hur 

deras yrke sammanknyts med säkerhet. De tre personerna som intervjuades arbetar på Sandvik 

Materials Technology i Sandviken. Vilket tillhör Sandvik AB och är världsledande inom högt 

förädlade produkter i rostfria stål, speciallegeringar, metalliska och keramiska motståndsmaterial 

samt processanläggningar och sorteringssystem [37]. Respondenterna arbetar som Flödeschef, 

Produktionsingenjör och Säkerhetschef. Det är dessa titlar, vilket nämndes ovan, som används i 

detta avsnitt. Frågorna som ställdes var för att få en djupare grund i respondenternas 

arbetsuppgifter och hur deras arbetsuppgifter förknippas med säkerhetshantering. 

 

4.2 Säkerhetsansvar vid Sandvik Materials Technology 

Var och en av de anställda har olika ansvar för säkerhetshanteringen. I detta inkluderas 

säkerheten på verkstadsgolvet till säkerheten i hela byggnaden. Även om ansvaret varierar, tar 

alla anställda i företaget säkerheten på största allvar och skulle aldrig låta den gå i andra hand. 

Precis som flödeschefen uttrycker sig; 

”Säkerheten går självklart först, i alla lägen.” 

Säkerhetschefen arbetar som chef över säkerheten för de tre pressarna vid Sandvik Materials 

Technology i Sandviken. Han har det yttersta ansvaret att alla flödeschefer ser till att säkerheten 

går i första hand i alla lägen. Han har även kontinuerliga möten med flödescheferna för att 

uppdatera hur arbetet för säkerheten fortskrider. Han har en bakgrund som flödeschef i 22 år. 

Rollen som säkerhetschef är endast några år gammal, tidigare låg detta ansvar på flödeschefen.  

Produktionsingenjören arbetar på de tre pressarnas utvecklingsavdelning vid Sandvik Materials 

Technology i Sandviken. Han arbetar, i en grupp om sex personer, för att ständiga förbättringar 

sker kontinuerligt. Han har en bakgrund inom produktionsutveckling med inriktningen ingenjör.  

Flödeschefen arbetar som chef för stora pressen vid Sandvik Materials Technology i Sandviken. 

Han har ansvaret för alla skiftlag på stora pressen som omfattar 48 operatörer och har ansvaret 

för att säkerheten går i första hand på verkstadsgolvet.  Han har en tidigare bakgrund som 

operatör vid samma arbetsplats som ger honom stor kunskap för hans nuvarande arbetsuppgifter. 

Organisationen är uppbyggd med en säkerhetschef som har det yttersta ansvaret för säkerheten 

på de tre flödeschefernas olika avdelningar; lilla pressen, mellan pressen och stora pressen. 

Utvecklingsavdelningen arbetar mot alla tre avdelningar och kan beskrivas i en 

organisationskarta, se Figur 2. 
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Figur 2. Organisationskarta. 

 

4.3 Säkerhetsarbete vid Sandvik Materials Technology 

Under intervjun med flödeschefen diskuterades hur respondentens arbetsuppgifter bestod av 

säkerhetsarbete och vilket säkerhetsansvar denna har. Flödeschefen har ett arbete som innebär att 

ansvara över 48 operatörer och deras säkerhet under arbetstid. Det är flödeschefens ansvar att 

operatörerna arbetar efter utsatta mål och följer upp varje tillbud eller olycka som sker. I 

verkstaden finns regler för hur säkerhetsutrustning och skyddskläder ska användas. Dessa regler 

varierar mellan olika platser i verkstaden så att de är specialiserade just för det maskinområdet. 

När en operatör utsätts för en risk ska detta rapporteras som ett tillbud i deras system. Skulle en 

olycka ske ska det givetvis också rapporteras.  

Sandviks dokumentationssystem för tillbud och olyckor benämns MIA och är i bruk sedan våren 

2010. Datasystemet utvecklades för att få en bra och snabb överblick på säkerheten i 

verkstäderna. Det ger en djupare kunskap om statistiken för tillbud och olyckor. I MIA ska 

operatören, tillsammans med skyddsombudet, rapportera in händelsen för att först och främst 

informera flödeschefen om vad som har hänt. Flödeschefen får sedan analysera om det beror på 

att operatören gjort en felhandling eller om tekniken bör förbättras.  Om operatören gjort en 

felhandling tas detta upp personligen och om det beror på tekniken går detta vidare till 

teknikgruppen.  

Teknikgruppen, som bland annat består av den responderande produktionsingenjören, arbetar 

med att driva igenom tekniska förbättringar ute i produktionen. De håller sig ständigt 

uppdaterade om olyckorna som sker i verkstaden. Om större ombyggnationer måste genomföras 

ingår en person från teknikgruppen som fungerar som representant från produktionen under 

ombyggnaden. Teknikgruppen utför även var tredje månad tillsammans med säkerhetschefen 

kontroller vid maskinområdena. Under dessa kontroller undersöks vad som måste förbättras och 

åtgärdas.  

Genom att förebygga olyckor hos Sandvik Material Technology utbildas de anställda 

kontinuerligt. Säkerhetschefen fungerar som en förlängd arm till flödescheferna för att arbeta 

med säkerhet och miljö. Under den senaste tiden har ett säkerhetskontrakt framarbetats och ska 

nu godkännas och skrivas under av varje operatör, se bilaga 2. Målet med säkerhetskontrakten är 

att var och en av operatörerna ska vara medveten om händelser som kan ske på deras arbetsplats. 

Att operatören inte ska missa någon väsentlig rutin vid just sin arbetsstation. Man arbetar hela 

tiden en nollvision när det gäller olyckor. Eftersom trötthet ofta spelar in i olyckor så har 

Sandvik Materials Technology infört återhämtningspauser då man arbetar en timme och har 

sedan rast en halvtimme. De har ett avbytarsystem där en grupp operatörer alltid är beredd att 

arbeta där det behövs. De anställda arbetar i skift om tre veckors arbete och en vecka ledigt.  

Säkerhetschefen berättade även att om en olycka skulle ske, ska interna larmnumret användas. 

Detta leder till deras centralport och när man larmar ska alltid berätta vem man är, vart man 

ringer ifrån samt vad som har hänt. Hänvisningsplats ska anges, vilken är en plats som är 

tilldelad de olika byggnaderna på området. På byggnaderna syns hänvisningsplatserna med en 

Säkerhetschef

Flödeschef 1 Flödeschef 2 Flödeschef 3

Utvecklings-
avdelning
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grön skylt samt en röd lampa. Man ska se till att det alltid är någon som möter 

utryckningsfordonet då det anländer till olycksplatsen. En viktig del av säkerhetsarbetet är det 

kontinuerliga skyddskommittémötet som sker en gång per månad med ledningsgruppen. Vid 

mötet diskuteras grovriskanalysen, skyddsronder och information från MIA. En säker 

arbetsmiljö innebär för Sandvik Material Technology att undvika olyckor till största möjliga 

utsträckning, samtidigt som en hög standard på miljön hålls. 
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5. Diskussion 

Här diskuteras säkerhetshanteringen inom tillverkningsindustri, fallstudien vid Sandvik 

Materials Technology, arbetets metod samt slutsatsen. 

 

5.1 Diskussion – Säkerhetshantering inom tillverkningsindustri 

För en bra säkerhetshantering gäller det att kombinera miljötänkt, arbetsplatssäkerhet och 

effektivitet. Lean Production som är en effektiviseringsmetod finns nästintill involverat i alla 

tillverkningsindustrier. Då en effektivisering görs i en organisation betyder det att allt onödigt 

arbete tas bort och som tidigare nämnts kan detta vara onödiga rörelser som de anställda måste 

utföra. Att företag börjat använda Lean Production betyder att de börjar fokusera på en 

effektivare produktion som samtidigt leder till att säkerheten på arbetsplatserna kommer att bli 

högre. Kunskapen om att allt kan förbättras leder till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

kommer kunna utföras effektivare på arbetsplatserna eftersom förståelsen för samspelet mellan 

människa, teknik och organisation blir större.  

För att införa en effektiv förändring måste det tas till hänsyn att det krävs en långsam och jämn 

anpassning snarare än att man genomför en genomgripande omställning vid vissa tillfällen. Detta 

eftersom människan lätt skapar vanor och drar sig för en drastisk förändring kring sitt arbete. Det 

är alltså enklare om den anställda introduceras i nya rutiner under en längre tid. När 

tillverkningsindustrierna utvecklar Lean Production i sina organisationer är det alltså viktig att 

förändringarna även är anpassade efter människans anpassningsförmåga. Detta eftersom många 

risker också beror på en dålig anpassning mellan miljö och människa uppstått. För att förbättra 

anpassningen krävs ett nytänkande och förebyggande arbete. I detta nytänkande bör Toyotas 5-S 

terminologi vara involverat eftersom terminologin förhindrar slöseri som således leder till att det 

uppstår färre tillfällen för felhandlingar.  

Ansvarsfördelningen för arbetsplatsens säkerhet kan se olika ut beroende på vart man arbetar 

samt hur organisationen ser på säkerhet. En bra arbetsmiljö skapas genom att alla tar sitt ansvar 

och enligt teorin är det arbetsgivaren som ansvarar för de anställda inom verkstadsindustrins 

arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska alltid prioritera ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt se till att 

det är en del av det dagliga arbetet inom tillverkningsindustrierna. Kunskapen om olyckstillfället 

gör att man kan utveckla ett säkerhetsarbete. Det är viktigt att ha en helhetssyn och se över olika 

aspekter på vad som kan orsakat olyckan. Tillbudsrapportering är också mycket viktigt när man 

pratar om ansvar och förebyggande arbetet. Arbetsmiljöverket har en rekommendation att det 

endast bör ske en allvarlig olycka på tio tillbud. När tillbuden och olyckorna utreds systematiskt 

minskar antalet framtida arbetsplatsolyckor. 

Att en arbetsplats ska vara säker är viktigt för allas välbefinnande och hälsa. Eftersom risken 

finns att människan påverkas av olika faktorer som i sin tur kan leda till ett tillbud eller en 

olycka, visar detta att det måste finnas kunskap om säkerhet, noggranna kontroller och ett 

utförligt arbete för säkerhetshantering. 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

5.2 Diskussion - Fallstudie 

Sandvik Materials Technology har en omfattande produktion, vilket betyder att det finns ett stort 

antal inblandade i deras arbete. För att arbetsmiljön på företaget ska vara säkert måste 

säkerhetshanteringen kontrolleras och analyseras från ledningsgrupp ned till operatörsnivå. 

Sandvik Materials Technology har en utvecklad kontroll av säkerhetshantering genom deras 

programvara MIA och deras utvecklade säkerhetskontrakt. Det Sandvik Material Technology vill 

uppnå med programvaran MIA och säkerhetskontraktet är att förbereda sina anställda på vilka 

olyckor som skulle kunna ske samt ge kunskap om vad som skett. Sandvik Materials Technology 

strävar efter att inget tillbud ska ske två gånger om samma orsak. Detta hjälper programvaran 

MIA och säkerhetskontraktet till att säkerhetshanteringen kommer bli bättre och riskerna för att 

likadana tillbud ska rapporteras minskar. Varför ett etablerat företag med många år i 

industribranschen precis infört säkerhetskontraktet och inte utvecklat detta tidigare, kan bero på 

flera olika orsaker. En av orsakerna skulle kunna vara att det tar lång tid från idé till verklighet 

och att arbetet med effektiviseringen tagit lång tid att involvera i organisationen. Med kritiska 

ögon på Sandvik Materials Technology vet man även att det ligger stort ansvar hos alla anställda 

för att säkerhetshanteringen skall fungera på bästa sätt och alla anställda måste anmäla tillbud i 

programvaran MIA. 

Det viktiga för Sandvik Materials Technology att det hela tiden finns ett förebyggande arbete 

kring säkerhetshanteringen, vilket de arbetar med dagligen. Det verkar finnas ett stort intresse för 

att de anställda ska trivas med sin arbetsmiljö och sina arbetsuppgifter. Det leder till att olyckor 

minimeras i en stor utsträckning. 

 

5.3 Diskussion av metod 

Under litteraturstudien användes endast böcker från två bibliotek. Detta representerar självklart 

inte alla böcker inom ämnet. I vissa fall har internet varit det bättre alternativet än böcker. 

Internet har en mer uppdaterad information om aktuell säkerhetshantering inom 

tillverkningsindustrier.  Ett källkritiskt granskande har varit frekvent under hela projektet.  

Detta projekt bygger på att litteraturstudien grundat intervjumaterialet vilket därför blivit en 

aning mer begränsat. Ett annat förslag till en annorlunda metod hade varit att diskutera öppet om 

säkerhetshantering med fler personer inom samma företag, exempelvis en operatör. På grund av 

projektets omfattning har inte flera industriföretag valts att studeras men självklart hade det varit 

en intressant synvinkel att se hur olika företag arbetar med säkerhetshantering.   

Eftersom fallstudien bygger på en semistrukturerad intervju gavs respondenten mindre utrymme 

att beskriva säkerhetshanteringen ur sitt yrkesområde. Då litteraturstudien grundade frågorna till 

empirin fanns redan tankar om hur intervjuerna skulle resultera. Detta kan ha lett till en 

generalisering av verkligheten.  

 

5.4 Slutsats 

Sammanfattningsvis kräver säkerhetshanteringen till stor del eftertanke och förståelse. Det är 

viktigt att analysera alla händelser vid en tillverkningsindustri, såsom tillbud och olyckor, för att 

det inte ska upprepas. Sandvik Materials Technology har utvecklat ett bra systematiskt sätt för att 

utarbeta säkerhetshanteringen. Det är däremot fortfarande mycket arbete som krävs innan man 

kommer nå visionen nolltolerans när det gäller olyckor. Detta även om Sandvik Materials 

Technology till och med i vissa lägen har ett utförligare säkerhetsarbete än vad 

Arbetsmiljöverket kräver. Att fortsätta utveckla arbetsmiljön med hjälp av Lean Production 

skulle bidra ett steg närmare nollvisionen.  
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Bilaga 1. Intervjumaterial 
Följande mall användes som stöd vid intervjun. 

 
Presentation 
Vi studerar tredje året på KTH:s civilingenjörsprogram inom Maskinteknik. För närvarande 

skriver vi vår kandidatexamensuppsats mot vår masterinriktning Industriell Produktion. Vi har 

blivit tilldelade att skriva om ämnet Knowledge Management och valt att inrikta oss inom 

säkerhetshantering vid industriföretag. Målet med intervjun är att se hur kunskapshanteringen 

kring säkerhet når ut till anställda och om hur olyckor och tillbud hanteras för framtida arbete.  

Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och kommer innehålla frågor angående er 

säkerhetshantering, ert förebyggande arbete och ansvar kring säkerhet. Vi kommer även att fråga 

dig om hur du uppfattar dessa frågor och vad du har för reflektioner kring förbättringsarbete 

inom säkerhetshantering.  Du får vara helt anonym om så önskas. Vill du läsa den slutgiltiga 

rapporten får du gärna höra av dig. Ett stort tack för att du ställer upp! 

 
Bakgrund 

1. Vad är din arbetsuppgift? 

2. Vad innebär en säker arbetsmiljö för er? 

3. Vad betyder riskhantering för ert företag? 

4. Finns det några skillnader för antalet olyckor under nattskift jämfört med dagskift? 

5. Vilken tid på dygnet sker flest olyckor? 

Risker 
1. Vilka är era största olycksrisker?  

2. Vilken är den vanligaste olyckan vid ert företag? 

3. Hur ser statistiken ut för olyckor inom tekniken, människan och deras samspel? 

4. Hur minskar ni den mänskliga felhandlingen/den mänskliga faktorn? 

Förebygg 
1. Hur ser det förebyggande arbetet ut hos er? 

2. Hur drar ni lärdom av tidigare olyckor? 

3. Hur ser tillbuds rapporteringen ut? 

4. Hur utreds olycksfallen och tillbuden? 

Ansvar 
1. Vad har du för säkerhetsansvar i ditt yrke? 

2. Vilket ansvar har skyddsombudet på Sandvik? 

3. Hur ofta sker möten, om säkerhetshantering, med övriga chefer? 

4. Hur ofta sker riskanalyser? 
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Bilaga 2. Säkerhetskontrakt  
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