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Sammanfattning 
Två företag inom verkstadsindustrin har önskemål att få hjälp med att ta fram ett 

stöddokument att använda i projektarbete där det idag generellt är fokus på 

prestanda och kostnadseffektivitet, ofta inom begränsade och snäva tidsramar. 

Arbetsmiljö som en faktor att ta med tidigt i projekten glöms lätt bort och 

uppfattas ibland som lite abstrakt och svårt att greppa av projektledare och 

övriga i projektgruppen.  

Syftet med examensarbetet är att fylla gapet mellan teori och praktisk verklighet 

vid utformning av nya eller förändrade arbetsplatser inom verkstadsindustrin. 

Målet är att ta fram en informativ checklista med stor tyngdpunkt på 

användbarhet som på ett självklart sätt kommer att användas i installations- och 

ombyggnadsprojekt. På längre sikt är målet att skapa ett naturligt samarbete 

mellan projektorganisation och produktionsorganisation samt företagshälsa. 

Checklistorna är utarbetade så att projektgruppen ska förstå problematiken om 

man inte tar hand om dessa arbetsmiljöfrågor. Inför varje frågeställning har 

litteratur granskats och en fördjupning inom ämnet för respektive faktor görs, 

erfarenheter från tidigare projekt samt vanliga problem i befintliga anläggningar 

har tagits om hand. Sammanvägningen av dessa erfarenheter och kunskap har 

sedan lett till ett antal kontrollfrågor med tillhörande råd. 

En enkätundersökning visade att det finns ett stort intresse för denna typ av 

rådgivande checklista och resultatet var övervägande positivt med några 

funderingar kring efterlevnad och vidare utveckling av dokumenten. De 

personer, intressenter, som deltagit i utvecklingen och utvärderingen av 

checklistorna menar att de är ett bra komplement till de dokument som används 

idag. 

Det finns goda förutsättningar att implementera en rådgivande checklista idag. 

Medvetenheten ökar bland personalen och få vill utsätta sig för ohälsa och 

olycksfall. Arbetet med checklistorna kommer fortsätta efter avslutat 

examensarbete i syfte att säkra efterlevnaden, utvecklingen samt känslan av 

ägandeskap. En viktig aspekt för att denna checklista ska hållas levande och 

utvecklas är att den förs in i företagens anskaffningsprocess och att 

efterlevnaden styrs därifrån.  

Sökord: arbetsmiljö, checklista, rådgivande, arbetsplats, lean, AFS. 



 
 

Abstract 
Two companies in the manufacturing industry wishes to develop a supporting 

document to use in project work where there today is generally focused on 

performance and cost, often within limited and tight deadlines. Work 

environment as a factor to be considered early in the projects are easily forgotten 

and are sometimes perceived as a bit abstract and difficult to grasp by the project 

manager and other members of the project team. 

The aim of the degree project is to fill the gap between the theory and practical 

reality in the design of new or changed workplaces in the manufacturing 

industry. 

The goal of this thesis is to develop an informative checklist that will be obvious 

to use in the installation and renovation projects. In the longer term, the goal is 

to create a natural collaboration between the project and production 

organizations and also make the company health service more involved in these 

projects. 

The checklists are designed to bring the project team to understand the problem 

if we do not take care of working environmental issues. For each issue literature 

was reviewed, and a deeper knowledge for each factor was collected. 

Experiences from previous projects and common problems in existing facilities 

have also been taken care of. The balancing of these experiences and knowledge 

led to a number of questions with associated advice. 

A survey showed that there is a great interest for this kind of advisory checklist 

and the results were largely positive with some concerns about compliance and 

further development of the documents. The persons, stakeholders, who 

participated in the development and evaluation of the checklists says that they 

are a good complement to their documents they are using today. 

There are good opportunities to implement an advisory checklist today. 

Awareness is increasing among the staff and few wishes to expose themselves to 

illness and accidents. Work on the checklists will continue after completion of 

the degree project in order to ensure compliance, development and sense of 

ownership. An important aspect for this checklist to be kept alive and further 

developed is to implement it in the corporate acquisition process and that 

compliance will be controlled from there. 

Keywords: working environment, checklist, advisory, workplace, lean, AFS. 



 
 

 

Förord 
Vi är mycket tacksamma för att det varit möjligt att genomföra vårt 

examensarbete på två företag i verkstadsindustrin och att vi fått möjligheten att 

utnyttja deras personalresurser för att ”testa” våra teorier och tankar. Deras 

produktionstekniska grupper har på ett mycket engagerat sätt bidragit till att vi 

har fått den feedback som var nödvändig för vår uppgift. Ett stort tack vill vi 

också rikta till vår handledare Mats Ericson som på ett rutinerat och inspirerande 

sätt fört oss vidare i examensarbetet och gett oss bra infallsvinklar att ta med i 

skrivandet. Vi vill också tacka vår arbetsgivare som låtit oss hållas, när tiden 

gått alldeles för fort och gett oss det utrymme vi behövde för att skriva. 

Inte minst så vill vi tacka våra respektive familjer som har gjort det möjligt för 

oss att kombinera familjeliv med studier samtidigt som vi har arbetat. 
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Bakgrund 

Två företag 

De företag som vi har studerat är två multinationella företag med verksamhet i 

flera länder och i flera världsdelar. Vi har begränsat studien till två svenska 

tillverkningsanläggningar. Under tiden som vi har studerat företagen så har vi 

haft full insyn i deras dagliga verksamhet, deltagit vid projektmöten, 

arbetsmiljökommittéer och riskanalyser samt vid överlämnade av 

produktionsutrustning från projektorganisation till produktionsorganisation. Vi 

har även haft full tillgång till företagens intranät med interna dokument. 

De båda företagen inom verkstadsindustrin har önskemål att få hjälp med att ta 

fram ett stöddokument att använda till projektering vid uppbyggnad av nya eller 

vid förändring av befintliga arbetsplatser. I projekt vid om- och nybyggnad av 

arbetsplatser är det generellt fokus på prestanda och kostnadseffektivitet, ofta 

inom begränsade och snäva tidsramar. Arbetsmiljö som en faktor att ta med 

tidigt i projekten glöms lätt bort och uppfattas ibland som lite abstrakt och svår 

att greppa av projektledare och övriga i projektgruppen. Det diskuteras inte alltid 

så mycket under projekttiden om arbetsmiljö, även om det är just det som skapas 

i projekten då arbetsplatser byggs upp. Dessa arbetsplatser är ju tänkta att 

fungera i många år framöver och kan vara svåra om inte omöjliga att förändra i 

efterhand. Det händer att problem i arbetsmiljön byggs in redan på projektstadiet 

och detta skulle kunna undvikas utan någon större ekonomisk påverkan då de 

alternativa kostnaderna är låga eller till och med inga alls. Det finns exempel på 

ventilation som placerats på platser som ”blir över” och inte där personalen 

befinner sig eller belysning som placeras fel i förhållande till människor och 

maskiner. 

Vid projektering av nya eller vid förändring befintliga arbetsplatser har 

uppmärksammats att det i projektgrupperna är stort fokus på leverans. Med 

leverans menas till exempel antal detaljer som skall levereras per timme, hur 

man effektiviserar arbetsmoment för att minimera cykeltider eller att så billigt 

som möjligt köpa in utrustning för produktion. 

Den fråga som väckts i det förändringsarbete som ständigt pågår och som på 

olika sätt påverkar arbetsmiljön är varför blir det inte som förväntat. Hur 
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kommer det sig att människan glöms bort och att det är en arbetsplats som byggs 

upp där människan ska arbeta i många år framöver. 

Teknikorganisationen 

När det handlar om uppbyggnad av nya eller förändring av gamla arbetsplatser 

så utförs detta i regel av företagens teknikorganisationer. De studerade företagen 

har en likartad teknikorganisation. De får uppdrag från sina respektive 

produktionsorganisationen att de vill utföra en förändring. Ett uppdrag startas 

och teknikorganisationen rollsätter en projektgrupp bestående av olika 

kompetenser som till exempel underhållspersonal, produktionsledare och 

operatörer, skyddsombud samt eventuella specialister som processpecialist eller 

någon från företagshälsan till exempel ergonom eller arbetsmiljöingenjör. Som 

produktionstekniker eller projektledare förväntas man ha viss kunskap om 

arbetsplatsensutformning för att kunna utföra projektarbeten. Verkligheten 

stämmer inte alltid med det förväntade och det förekommer att tekniker hinner 

utföra ett antal projekt innan de genom utbildning och erfarenhet får den 

kompetens som de behöver för att ha en tillräcklig grund att stå på. Effekten av 

denna brist kan alltså leda till att vissa delar i projekten inte fångas upp på grund 

av att teknikorganisationen inte har kunskap om alla de förutsättningar och krav 

som ska uppfyllas. Exempel på en utbildning som riktas mot 

produktionstekniker och produktionsberedare är ”Grundläggande arbetsmiljö” 

eller ”Arbetsplatsen utformning” där företagshälsan är utbildningsansvariga. 

Dessa utbildningar syftar till att ge tekniker och beredare en grundläggande 

kunskap om fysiska faktorer som belysning, buller, klimat, kemiska 

arbetsmiljörisker och ergonomi vilket ger dem bättre förutsättningar för att 

genomföra ett komplext projekt och samtidigt bygga upp väl fungerande 

arbetsplatser.  

Tekniker har i projekten hos de båda företagen alltid krav på sig att genomföra 

riskanalyser vilket är positivt. Nackdelen är att dessa riskanalyser har en tendens 

att mest handla om fysiska skaderisker som snubbelrisker eller skärskaderisker 

och väldigt lite om risker gällande till exempel buller eller dålig belysning. 

Uppdragen till teknikorganisationen är oftast kopplade till prestanda, ekonomi 

eller kapacitet och det är utifrån det som uppdragsbeskrivningen tas fram. Fokus 

i uppföljningen i projekten blir således om de kan uppfylla målen för prestanda, 

ekonomi eller kapacitet. Saknar projektdeltagarna väsentliga utbildningar så är 

förutsättningarna för att lyckas skapa en arbetsplats där man inte utsätts för 

ohälsa och olycksfall i arbetet ganska dåliga. 
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Fastighetsavdelningen 

Det finns fastighetsavdelningar på de undersökta företagen som ansvarar för 

byggnader och lokaler. Det är denna avdelning som upphandlar utrustning, 

installation och service av exempelvis ventilation, belysning och el. Det krävs 

erfarenhet och god kommunikation mellan fastighetsavdelningen och 

teknikorganisationen för att kunna utforma bra arbetsplatser. 

Syfte och problemformulering 
Syftet med examensarbetet är att fylla gapet mellan teori och praktisk verklighet 

vid utformning av nya eller förändrade arbetsplatser inom verkstadsindustrin. 

De båda studerade företagen har under de senaste åren gjort omfattande 

ombyggnationer av befintliga arbetsplatser och även byggt flera stora nya 

arbetsplatser. Det rör sig om investeringar som i kronor räknat rör sig om 

miljardklassen där upp till tusen nya arbetsplatser har tagit form. Vid ungefär 

samma tidpunkt har de båda företagen själva uppmärksammat avvikelser vid 

utformning av arbetsplatser, till exempel med avseende på ventilation eller 

belysning och buller där brister är mer förekommande. Det förväntade resultatet 

blir inte som det var tänkt när sedan de enskilda företagens 

produktionsorganisationer tar över de färdiga arbetsplatserna från sina 

teknikorganisationer. Resultatet blir att bristerna upptäcks sent i projektfasen 

eller vid överlämnande till produktionsorganisationen och även efter en tid då 

produktionen redan är uppstartad. 

Problemet som vi har fått det beskrivet för oss av företagen är att det finns väl 

utvecklade interna metoder och kravspecifikationer samt internationella 

standarder för hur arbetsplatser ska utformas för att uppfylla gällande 

lagstiftning eller ännu längre gående krav. Kraven uppfattas som komplexa 

varför dessa ibland får stå tillbaka för enklare mätbara krav som till exempel 

produktivitet eller begränsande faktorer så som utrymme, ekonomi och 

tidsramar. 

Metoden som har valts för att fylla gapet mellan teori och verklighet vid 

utformning av nya eller förändrade arbetsplatser är att ta fram en informativ 

checklista åt de undersökta företagen.  

  



 

4 
 

Följande frågor är tänkta att besvaras i examensarbetet: 

 Hur ska en checklista utformas som stöd under projektfasen? 

 Hur skapas förutsättningar för ett naturligt samarbete mellan 

projektorganisation och produktionsorganisation samt 

företagshälsan? 
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Mål 
Målet inom ramen för examensarbetet är att på kort sikt att utveckla en 

informativ checklista med stor tyngdpunkt på användbarhet som på ett naturligt 

kommer att användas i installations- och ombyggnadsprojekt. Målet är på längre 

sikt att checklistan blir en del av de förutsättningar som behövs för att skapa ett 

naturligt samarbete mellan projektorganisation och produktionsorganisation 

samt företagshälsan. 

 Checklistan kommer att beröra faktorer som klimat, ventilation, buller och 

belysning. 

 Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd vid projektering av nya 

arbetsplatser eller vid ombyggnad av befintliga inom verkstadsindustri 

vilket innebär att de enbart anpassas för detta. 

 Checklistan ska inte enbart fungera som en krysslista där man bockar av 

med kortfattade kontrollfrågor, utan den kommer även att beskriva enkla 

tankar och idéer om vad som är en bra arbetsmiljö för att sedan 

kontrollera att man uppfyller dessa krav. 

Arbetet utgår från samlade erfarenheter, lagkrav och företagens interna rutiner 

så att man vid utformningen av arbetsplatser kan skapa ett naturligt och 

rutinmässigt arbetssätt att väva in arbetsmiljöfrågorna i projektarbeten. Tanken 

med checklistan är också att få en ökad medverkan från företagshälsan i 

projekten genom att denna expertis blir inbjuden i större utsträckning. Det är 

viktigt att poängtera att denna checklista är till för projektgrupper inom 

produktionen så att de tänker till och förbereder plats och förutsättningar för 

fastighetsavdelningen att kunna installera exempelvis ventilationen på en plats 

där den kommer arbetstagarna till nytta. 

I dagsläget upplevs det ibland som att om en projektgrupp lyckas få till en bra, 

väl fungerande arbetsplats så är det en blandning mellan tur och skicklighet. 

Med den informativa checklistan förväntas spridningen i antal brister på 

arbetsplatserna kunna minska och resultatet bli ”bättre än slumpen”. Uttrycket 

”bättre än slumpen” innebär alltså att man borde kunna bygga arbetsplatser som 

åtminstone har en något bättre arbetsmiljö med hjälp av checklistan än utan.     
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Avgränsning 
Examensarbetarna kommer ta fram en checklista som stödjer de undersökta 

företagen.  

 Checklistan kommer inte innehålla samtliga fysiska faktorer utan 

begränsar sig till följande ordning: ventilation och klimat, belysning och 

buller. 

 Checklistan är avsedd för projektgruppen som ansvarar för 

maskininstallationen och inte för fastighetsavdelningen. Därav kommer 

vissa frågor inte att ingå i checklistorna, bland annat service och underhåll 

av ventilationsanläggningar. 

 Arbetsplatser på kontor eller liknande typ av arbete kommer inte att ingå i 

checklistan. 

 Examensarbetet exkluderar också området ergonomi då det blir för 

omfattande samt att företagen idag redan har ett väl fungerande dokument 

inom detta område. 

 Ekonomin kring projekten för att integrera arbetsmiljö i ett tidigt skede 

kommer inte att beräknas. Examensarbetet kommer att bygga på 

antagandet att det är bättre att göra rätt från början.  

 Om det är möjligt att ta fram en arbetsmiljöchecklista så är syftet att lyfta 

in och integrera den i ett ledningssystem för projekten, men det ligger 

utanför examensarbetets omfattning.  
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Teori 
Detta kapitel ger en bakgrund i produktionens utveckling samt en introduktion 

till begreppen systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsplatsens utformning. Här 

beskrivs också arbetsmiljölagen, riskvärdering och produktionssystemen Lean 

och Toyota Productions System (TPS). 

Produktionens utveckling 
I slutet på 1700-talet påbörjades en centralisering av arbetskraft. Det byggdes 

industribyggnader och där samlades arbetskraften. Där fanns också 

gemensamma kraftkällor som kunde driva maskiner. I samband med att 

arbetskraften centraliserades så kunde arbetsgivarna också börja specialisera 

arbetarnas arbetsuppgifter i syfte att höja produktiviteten. År 1776 kom Adam 

Smith med sin skrift ”The wealth of nations” där han introducerade uttrycket 

arbetsdelning. Adam Smith påvisade mycket stora produktivitetsökningar 

genom det klassiska knappnålsexemplet där han delade upp tillverkningen av 

knappnålar i 18 moment vilka utfördes av olika personer. Detta innebar att den 

enskilda arbetaren enbart bidrog till delar av slutprodukten men inte till en helt 

komplett vara som går att sälja (Smith, 1776, kap.1) (Bohgard et. al, 2010).  

Adam Smith insåg att långt driven arbetsdelning kunde leda till att många 

människor blev sysselsatta med enformiga monotona arbetsuppgifter som i 

längden kunde vara utarmande på personalen. 

I slutet på 1800-talet startade rationaliseringsrörelsen även kallad Taylorismen 

eller Scientific Management av ingenjören Fredrick Winslow Taylor (Bohgard 

et. al, 2010) (Taylor, 1920).   

Taylor genomförde sina första tidsstudier 1881 på maskinverkstaden Midvale 

Steel Company. Taylors budskap kan beskrivas som följande: 

 Det finns ett bästa sätt. 

 Rätt man på rätt plats. 

”Det finns ett bästa sätt” innebär att arbetsledningen sammanför den kunskap 

som hantverkare har arbetat utifrån i generationer och utvecklar en vetenskap av 

detta. Ledningen tar vidare hand om planeringen av arbetet och låter arbetarna 

enbart sköta utförandet. Eftersom ledningen står för kunskapen om 

tillverkningsprocessen kan de sedan styra produktionen. 
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Med uttrycket ”Rätt man på rätt plats” menas att hitta rationella urvalsmetoder 

för vem man tillsätter på en arbetsuppgift. Ett exempel är då Taylor vid 

Betlehem Steel väljer ut en person som klarar av att lasta 47 ton tackjärn per dag 

mot det normala på 12,5 ton per dag. Rationaliseringsrörelsens arbetsmetod 

medför ett omfattande planeringsarbete med stora kostnader för styrning och 

kontroll av arbetet. Taylor menade att kontroll av arbetarna var nödvändigt och 

lydnad var vägen till framgång, men att detta gick att lösa genom att belöna 

arbetarna då de lyckades utföra sina arbetsuppgifter inom fastställd tid. Taylor 

införde därmed ett flertal varianter på ackordlönesystem. 

Taylorismen utgick ifrån att placera rätt man på rätt plats och sedan drilla denna 

till att utföra ett arbete så effektivt som möjligt men till vilket pris? I taylorismen 

tog man ingen större hänsyn till om människan blev utsliten och inte klarade av 

arbetet i längden, det var med andra ord en inhuman syn på människan.   

Taylors metoder utvecklades vidare av makarna Gilbreth, vilka lade grunden till 

de moderna tidsstudierna MTM, Metod-Tid-Mätning. MTM är en metod där 

man delar upp varje arbetsoperation i grundrörelser. Det är då möjligt att tids- 

och ackordsbestämma ett arbete (Sandkull & Johansson, 1996). MTM 

introducerades i Sverige på Volvo Penta-verken 1951 och hade sin storhetstid i 

slutet på 60-talet (Bohgard et. al, 2010).  

Human relation rörelsen påbörjades under 1920-talet med de klassiska 

Hawthorneexperimenten vid Western Electrics i Chicago. Bakgrunden låg i ett 

missnöje bland personal som trots att de behandlades relativt väl ändå inte var 

nöjda med tillvaron. Vetenskapsakademin i Amerika började då utforska 

faktorer som påverkade beteenden hos människan, till exempel individ och 

miljöfaktorer (Bohgard et. al, 2010).  

De insåg att produktivitet kunde påverkas negativt av : 

 Icke ändamålsenliga arbetsrörelser. 

 Trötthet. 

 Dålig fysisk miljö, till exempel dålig belysning eller otillräcklig 

uppvärmning. 

Hawthorneexperimentet startades med belysningsstudien där de undersökte 

belysningens påverkan på arbetstakten. Genom att undersöka två grupper, den 

ena där de varierade belysningsstyrkan och den andra där man inte ändrade 

några förutsättningar, blev resultatet att arbetsprestationen ökade för båda 
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grupperna. Resultatet fortsatte att förbättras även då belysningsstyrkan 

försämrades vilket förbryllade vetenskapsakademin vilka då beslutade att 

fortsätta experimenten för att undersöka orsaken till detta. Harvardprofessorn 

Elton Mayo rekryterades till projektet. Elton Mayo betraktas idag som Human 

relationskolans fader. 

Elton Mayo fortsatte experimenten med relärummet, glimmerrummet och 

kopplingsrummet och slutsatsen därifrån är att de sociala relationerna är viktiga 

och att arbete är en gruppaktivitet. Mayo nämner i en av sina skrifter från 1945: 

”Den vanliga uppfattningen om relationen mellan arbetsgivare och arbetare 

som ett förhållande mellan företagsledningen å ena sidan och ett icke närmare 

angivet antal individer å den andra är ytterligt felaktigt. Företagsledningen i 

varje enskilt företag står inte i någon relation till enskilda arbetare utan alltid 

till arbetsgrupper. I varje produktiv avdelning har arbetarna – vare sig de är 

medvetna om det eller ej – slutit sig samman i en grupp med bestämda vanor, 

förpliktelser, konventioner, ja även ritual. Och företagsledningen lyckas( eller 

misslyckas) i den mån som den av arbetsgruppen accepteras som auktoriteter 

eller icke accepteras.”   

1985 presenterades ett program för arbetslivets utveckling av Svenska 

metallindustriarbetareförbundet (Metall) vilket formulerades i en rapport med 

titeln Det goda arbetet (Bohgard et. al, 2010). Metall vill med detta program 

utvidga arbetets innehåll och förbättra villkoren i arbetslivet. De beskriver med 

nio principer hur detta ska gå till: 

 Trygghet i anställningen. 

 En rättvis andel av produktionsresultatet. 

 Ett medbestämmande i företaget. 

 En arbetsorganisation för samarbete. 

 Ett yrkeskunnande i alla arbeten. 

 Utbildning. 

 Arbetstider utifrån sociala krav. 

 En jämlikhet på arbetsplatserna. 

 En arbetsmiljö utan risker för ohälsa och olycksfall.  
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Produktionssystem 
Som ett led i att eliminera förluster finns en stark vilja hos de båda studerade 

företagen att lyfta in arbetsmiljöfrågor tidigt i projektfasen så att det inte dyker 

upp oväntade förutsättningar sent i projektet. Oväntade, komplexa och 

tidskrävande faktorer som identifieras sent i projektet tenderar att bli kostsamma 

och kan äventyra tidplanen för hela projektet. Kostnaderna blir dels direkta i 

projektet dels indirekta då de kan på påverka och försena produktionsstarten. 

Båda företagen har utvecklat egna produktionssystem som följer uppbyggnaden 

enligt Lean och har sina rötter i Toyota Production System TPS. 

Lean 

Lean syftar på ”mager” med avseende på mager produktion alltså en 

produktionsmetod som är återhållsam med resurser och som inte slösar. Syftet 

med att följa Lean-principerna är att eliminera slöseri. Lean är egentligen en 

förkortning av Lean Production vilket var det ursprungliga begreppet för en så 

kallat mager produktion. Uttrycket Lean kommer från Toyotas sätt att producera 

bilar på som ansågs ”magert” eller ”smärt och smidigt”. Det framkom efter en 

studie som påbörjades 1979 på Massachusetts Institute of Technology (MIT). I 

studien gjordes jämförelser av biltillverkare världen över och där det framgick 

att Toyotas sätt att producera bilar visade skillnad mellan Toyota och 

västerländska biltillverkare vad gäller kvalitet och produktivitet, till Toyotas 

fördel (Womack, 1990). 

Begreppet produktion inom Lean har ett vidare begrepp än enbart produktion av 

varor. Det kan även omfatta alla övriga delar i en verksamhet och det gäller även 

för tjänster. Att eliminera slöseri är ett långsiktigt och ständigt pågående arbete i 

alla organisationer som strävar mot Lean. Lean är ingen aktivitet eller metod 

som går att genomföra för att sedan vara klar. Det rör sig mera om ett 

förhållningssätt eller en strategi för hur verksamheten ska bedrivas. Lean är 

alltså ett överordnat begrepp som omfattar företagskultur, värderingar, 

grundläggande principer, metoder, ledarskap och medarbetarskap (Petersson et. 

al, 2009). 

De båda företagen som vi har studerat har väl förankrade och kommunicerade 

värderingar och policydokument. Dessa återfinns på intranätet, på anslag och 

tavlor som alla anställda passerar dagligen och det ingår i internutbildning som 

ges till alla olika funktioner inom företagen.  
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Toyota Productions System (TPS) 

De företag som vi har valt att studera bygger sina produktionssystem på Lean 

och på TPS. Många verksamheter bygger sina modeller för sina 

produktionssystem som ett hus vilket beror på att Toyotas modell är utformad 

som ett tempel, se bild 1. Grunden på huset är utjämning ”Heijunka” vilket är 

grundläggande för flöde och kvalitet. Pelarna är principer vilket representerar ett 

tankesätt. Det är de riktlinjer som beskriver på vilket sätt en organisation vill 

bedriva sin verksamhet. Toyota bygger sina pelare med ”Just-In-Time” (kallas 

även JIT) och ”Jidoka”. Den vänstra pelaren i TPS visar principen ”Just-In-

Time” som eftersträvar att producera och leverera i rätt tid. Alltså varken före 

eller efter utsatt tid utan precis när behovet finns för en vara eller tjänst. Den 

högra pelaren visar principen ”Jidoka” vilket är ett begrepp för kvalitet. 

Grundläggande är inbyggd kvalitet och att stoppa vid fel. 

 
Bild 1. Toyotas tempel (bild från Petersson et. al, 2009, sid 85). 

Taket på huset är en vision där målet är att bli bäst i världen genom ständiga 

förbättringar. Taket är en huvudprincip för TPS där man hela tiden utan att 

tröttna använder principerna i pelarna; ”Just-In-Time” och ”Jidoka”. Det handlar 

alltså inte alltid om stora eller snabba steg framåt, men det är alltid fokus på att 

arbeta vidare.  

De båda företagen som vi har studerat har tagit fram standardiserade processer 

för att arbeta med arbetsplatsens utformning i projekt. Dessa processer ser 

mycket lika ut på de båda företagen och de har tagits fram över en lång tid. 

Processerna beskriver när arbetsmiljö ska stämmas av i projekten, vilka som är 
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ansvariga och vilka som ska delta för att de förutbestämda grindarna ska 

passeras. Det framgår av båda företagens standard för arbetsplatsens utformning 

att det är viktigt att arbetsplatsens utformning kommer in tidigt i projekten. 

Arbetsmiljöns utveckling 
Arbetsmiljön har förändrats i takt med samhället när detta ändrade skepnad från 

ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Med industrialismen förändrades 

sedan produktionssystemen successivt i takt med nya idéer och ideal vilket då 

gav nya förutsättningar för arbetsmiljön att förändras och utvecklas.  

Sedan år 1955 då det omkom 425 stycken förvärvsarbetare så har antalet 

arbetsolyckor i Sverige minskat kraftig. Ändå visar beräkningar från år 2000 att 

kostnaderna för långtidssjukskrivningar inklusive samhällskostnader och 

produktionsbortfall var cirka 47 miljarder kronor 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). 

I Sverige så har det generellt skett en ökning av kraven i arbetslivet, där 

internationaliseringen påverkat arbetsmiljöarbetet negativt (Andersson et. al, 

2006). Svensk tillverkningsindustri utsätts för en internationell konkurrens som 

är både stark och intensiv. En del länder som konkurrerar med Sverige är 

låglöneländer där arbetsmiljö inte är det primära konkurrensmedlet. 

Tillsammans med att de kopplingar som finns mellan industriell produktion, 

produktutveckling och arbetsmiljö är komplexa så är det svårare att utveckla 

arbetsmiljöer som är goda och hälsobefrämjande (Johansson, 2008). 

Produktionsutveckling på långsikt ses som betydelsefullt för Sverige för att möta 

den ökande internationella konkurrensen på den globala marknaden. De länder 

som benämns som låglöneländer saknar inte alltid egen utvecklingskompetens 

och till exempel Kina och Indien utexaminerar många tekniker och ingenjörer 

(Bellgran & Säfsten, 2005).  

Metoder och utbud för att utveckla befintlig arbetsmiljö på arbetsplatser beskrivs 

som stort och ”näst intill ogenomträngligt och mycket oöverskådligt för icke 

specialister”. De metoder som redovisas för detta är övergripande metoder, 

tekniska metoder och undersökning av den psykosociala arbetsmiljön. Som en 

övergripande metod nämns checklistor för att undersöka hur arbetsmiljön 

uppfattas på den aktuella arbetsplatsen (Andersson et. al, 2006). Det saknas 
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studier som visar hur arbetsmiljöutveckling inom verkstadsindustrin sker idag 

(Johansson, 2008). 

Medan en dålig arbetsmiljö kan vara en negativ faktor som ger konsekvenser för 

både individer, företag och samhälle där hög arbetsbelastning och olämpliga 

arbetsorganisationer leder till ohälsa, produktionsbortfall och sjukskrivning så är 

en god arbetsmiljö en framgångsfaktor för både produktivitet och kreativitet. En 

dålig arbetsmiljö är en kostnad för både individer, organisationer och samhälle 

(SOU 2009:47, 2009, sid. 9, Mathiassen & Vingård). 

Människan är en komponent i ett verksamhetssystem, en komponent som är 

känslig och som presterar sämre när arbetsmiljön är sämre. Arbetsmiljö ska inte 

bara lyftas fram i ett individperspektiv utan även som en del som påverkar 

kvalitet, störningar och produktivitet (SOU 2009:47, 2009, sid 42, Jörgen 

Eklund).  

Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete 
Lagstiftning om arbetsmiljö har en lång historik i Sverige. Det fanns 

bestämmelser om tillsyn av arbetsmiljö redan i 1881 års förordning om 

minderårigas användande i arbete vid fabrik. Ett par år senare år 1889 så antogs 

lagen om skydd mot yrkesfara som kallades för yrkesfarelagen. Lag om 

arbetarskydd antogs av riksdagen år 1912 för att begränsa de många olyckor 

som följde med industrialismen. Den nuvarande arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) antogs av Riksdagen år 1977 och började gälla 1 juli 1978. Lagens 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö (Regeringens proposition 1985/86:40). 

Arbetsmiljölagen lyfter fram det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det definieras 

i Arbetsmiljöverketsföreskrifter AFS 2001:1 som ”arbetsgivarens arbete med att 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa 

och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås” 

(AFS 2001:1). 

EU och arbetsmiljön 
Sverige blev medlem i EU år 1995. Eftersom Sverige är medlem i EU så måste 

EG-direktiv överföras till svensk lagstiftning. Ett direktiv är en så kallad rättsakt 

som beslutats inom EU och regleras i EU-fördraget. Ett direktiv är bindanden i 

sin helhet och de stater som är medlemmar i EU måste införliva direktivet i sin 
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egen lagstiftning inom en bestämd tidsfrist. Eftersom de enskilda staterna får 

besluta om strängare lagstiftning så kallas de för minimidirektiv. 

EU-direktiven om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna har sin rättsliga grund i 

artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (tidigare artikel 

137 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen), som ger EU rätt 

att anta direktiv på det här området. Grunden till den europeiska lagstiftningen 

på arbetsmiljöområdet är det så kallade ramdirektivet (89/391/EEG) som har ett 

brett tillämpningsområde (www.osha.europa.eu/sv/legislation). 

EG:s ramdirektiv (89/391/EEG) om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa har överförts till AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete. De delar som överförts är kraven på arbetsmiljöpolicy, 

uppgiftsfördelning, skriftliga riskbedömningar och att om kompetensen inom det 

egna företaget inte räcker för det systematiska arbetet så ska företagshälsovård 

eller annan sakkunnig hjälp utifrån anlitas. Om det finns arbetstagare från flera 

olika arbetsgivare på samma arbetsplats så ska arbetsgivarna samverka när de 

gör skyddsåtgärder och riskvärderingar (89/391/EEG). 

Andra exempel på arbetsmiljödirektiv som överförts till svensk lagstiftning är 

Maskiner AFS 2008:3 som omfattar krav på CE-märkta maskiner som grundas 

på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG) (AFS 2008:3). 

Arbetsplatsens utformning 

Det finns flera faktorer som är direkt kopplade till människors arbetet och hur 

arbetet är. Det är social status, hälsostatus, ekonomi, möjlighet till utveckling 

och att förverkliga sig själv. Goda arbetsförhållanden är grunden för ett 

produktivt och friskt arbetsliv (Bohgard et. al, 2010, sid 11). Utformning av 

arbetsplatserna styrs till stor del av arbetsmiljölagen med förordning och 

föreskrifter.  

Om det lönar sig att göra förändringar som ger bättre arbetsplatser går att visa 

om det är faktorer som annars ger sjukfrånvaro, medan det är svårare att visa det 

när en sämre arbetsmiljö ger sämre trivsel och sämre produktivitet. Det finns 

evidens för att faktorer troligen bestäms av hur arbetsmiljön är och att det har 

effekt på lönsamheten. Den kan vara arbetstillfredsställelse i kundorienterade 

verksamheter där nöjdare arbetstagare ger nöjdare kunder som då ger bättre 

lönsamhet (SOU 2009:47, 2009, sid 11, 23-24, Svend Erik Mathiassen). 

Samtidigt så lyfts också fram att de som är i arbete påverkas av hela sin 

livssituation. Det är arbete, fritid och familj som tillsammans påverkar 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://www.osha.europa.eu/sv/legislation
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arbetssituationen både direkt och indirekt. En annan faktor som bör 

uppmärksammas vid arbetsplatsens utformning är att det sker stora förändringar 

i sammansättningen av befolkningen i Sverige de närmaste 20-40 åren vilket 

också förväntas ske i övriga OECD-länder. Det nämns att andelen över 65 år var 

17 procent år 2006 och förväntas att öka till 21 procent år 2020 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). Samtidigt så visar det sig att 

sysselsättningsintensiteten sjunker från 85 procent bland 50-54 åringar till 54 

procent respektive 46 procent för män respektive kvinnor som är 64 år. Det kan 

förutom faktorer i arbetsmiljön även vara ohälsa påverkad av andra faktorer 

(Arbetsmiljöverket, 2013, sid. 421). Det finns en skillnad på kvinnors och mäns 

hälsa och ohälsa i arbetslivet vilket visas i det genusmönster som är i samhället 

där mannen är normen. Det tillsammans med att kvinnors arbeten värderas lägre 

får till följd att kvinnornas arbetsmiljörisker inte lyfts fram tillräckligt. Det beror 

på att kvinnor och män inom samma yrken ofta har olika arbetsuppgifter och där 

de har samma arbetsuppgifter så är arbetsplatsen, verktyg, skyddsutrustning och 

andra hjälpmedel utformade efter män (Arbetsmiljöverket, 2011, sid. 6). 

Företagens arbetssätt idag 
För att förstå hur företagen idag arbetar med arbetsmiljöfrågor i projekt beskrivs 

här nedan utvalda delar av arbetsgången med fokus på arbetsmiljödelarna. 

Projektböcker 
De undersökta företagen har projektböcker som beskriver hur projekt drivs. Det 

kallas för anskaffningsprocessen. Gemensamt för båda företagen är att 

anskaffningsprocessen följer ett antal fokusområden för att säkerställa ledtider, 

projektkostnader, kvalitet, produktionsstart och miljömål. 

Anskaffningsprocessen använder verktyg som på det ena företaget kallas för 

”industriell projektstyrningsplan” och på det andra företaget 

”produktionsteknisk arbetsmodell” där ett antal checklistor ingår. 

Arbetsmodellen eller projektstyrningsplanen utgår ifrån ett antal grindar som ska 

passeras innan man kan gå vidare till nästa steg, oftast med hjälp av dessa 

checklistor. I anskaffningsprocessen bevakas även ansvarsfördelning i projekten 

och säkerställer att olika roller utses, till exempel underhåll som bevakar vissa 

områden och produktionsteknik ansvarar för andra. Övriga fokusområden i 

anskaffningsprocessen berör bland annat säkerhet i projekt, förbättringsarbete, 

safety, operatörs- och specialistunderhåll, miljö med flera.  
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Safety eller Health & Safety är de områden som innefattar arbetsmiljön. Där 

behandlas vilken typ av frågeställningar som ska omhändertas i olika delar av 

projektets livscykler såsom konceptfas, framtagning av utrustning, 

installationsfas och produktionsfasen. Generellt inom Safety trycker man 

mycket på gällande lagstiftning där det finns exempelvis författningssamlingar 

från arbetsmiljöverket att ta hjälp av, samtidigt som företaget har egna processer 

eller rutiner med krav som kan vara tuffare än vad lagen kräver. Dessutom så 

används ofta svenska och internationella standarder inom till exempel maskin- 

och elsäkerhet. 

Projektstyrningsplanen 

I projektstyrningsplanen ingår alla steg från planerad förändring av 

verksamheten till drifttagen utrustning, se bild 2. De olika stegen är: 

 Planerad förändring av verksamheten. 

 Konceptstudie. 

 Detaljerad kravspecifikation. 

 Tillverkning av utrustning. 

 Installation av utrustning . 

 Provkörning av utrustning. 

 Drifttagning av utrustning. 

 
Bild 2. Flödesschema av anskaffningsprocessen. 
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De olika stegen innehåller en mängd kontrollfrågor som skall passeras och 

godkännas innan man kan fortsätta i projektet. Kontrollfrågorna poängbedöms 

beroende på hur mycket de påverkar projektet. Principen är samma på de båda 

studerade företagen vilket gör att 0 poäng innebär att allt är under kontroll och 

inga risker förekommer. 5p innebär en marginell brist men att den inte förväntas 

påverka projektets resultat. 25 poäng innebär att det finns risk att tidplanen kan 

påverkas eller att resurser saknas. 100 poäng innebär att det finns en reell risk 

för projektet med avseende på tidplan, resurser eller ekonomi. Det kan likställas 

med att 100 betyder att det återstår 100 % av arbetet och att noll innebär att 

frågan är helt löst. 

I steget planerad förändring av verksamheten förkommer frågor som: 

 Finns det en översiktlig tidplan framtagen? 

 Är underlag för att äska medel framtaget? 

 Tas hänsyn till flexibilitet med avseende på framtida produkt- eller 

kapacitetsförändringar? 

 Hur många skift ska anläggningen dimensioneras för?  

 Finns resurser till konceptstudien? 

Under steget konceptstudie ställs bland annat följande frågor: 

 Tar man hänsyn till tidigare erfarenheter av liknande maskinutrustningar 

med avseende på underhåll, ergonomi, kvalitet mm? 

 Är en processriskanalys genomförd? 

 Är förfrågningsunderlag framtaget och kontrollerat av flera funktioner? 

 Har man jämfört offerter från leverantörer? 

 Är ”vitbok” uppstartad, en dagbok för projektgruppen att fylla i 

erfarenheter från projektet?  

I olika steg förekommer frågor gällande arbetsmiljö: 

 Följs arbetsmiljöchecklistan enligt de rekommendationer som anges 

(konceptstudie)? 

 Har specialister som underhåll, miljö, kvalitet och arbetsmiljö involverats 

i arbetet (detaljerad kravspecifikation)? 

 Har en miljö och arbetsmiljöplan upprättats, är samordningsansvarig 

utsedd (tillverkning av utrustning)? 
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 Är riskanalyser genomförda och eventuella risker undanröjda (installation 

av utrustning)? 

 Har en riskbedömning med avseende på arbetsmiljö utförts (provkörning 

av utrustning)? 

 Har kunskap gällande säkerhet och hälsa tagits tillvara och förts in i 

vitboken (drifttagning av utrustning)? 

Dessa ovanstående punkter är endast ett axplock av alla de kontrollfrågor som 

finns i projektstyrningsplanen, totalt är det över 200 frågor som ska besvaras och 

poängbedömas löpande under maskininstallationsprojekten.  

Företagens arbetsmiljöchecklistor idag 
De undersökta företagen har redan idag en arbetsmiljöchecklista, ett dokument 

som kallas ”Analyssystem för Arbetsmiljö” och innehåller en metod för att 

bedöma och värdera arbetsplatser, i första hand verkstadsarbetsplatser. Som 

kravspecifikation till bedömningarna rekommenderas att använda AFS 2009:2 

Arbetsplatsens utformning samt företagets egen rutin ”Arbetsplatsen – 

rekommendationer och riktlinjer”. Det är åtta arbetsmiljöfaktorer som bedöms 

var för sig kan påvisa eventuella risker i befintlig arbetsmiljö eller när man 

bygger nya arbetsplatser.  Arbetsmiljöfaktorerna som bedöms är buller, 

belysning/synförhållanden, klimat, luftföroreningar, vibrationer, hudpåverkan, 

arbetsskaderisker och ergonomi. Ergonomidelen utgör redan en stor del av 

”analyssystem för arbetsplatser och är väl utarbetad som ett stöd, varför den inte 

ingår i examensarbetet.  

Bedömningarna i företagens dokument görs utifrån en 4-gradig skala: 

 1. Målzon: Kan jämföras med t ex kraven i AFS 2009:2 Arbetsplatsens 

utformning samt företagets egna rutiner om arbetsplatsen utformning 

vilket innebär högt ställda men realistiska krav i takt med den tekniska 

och sociala utvecklingen i samhället och arbetslivet. Målzonen innebär att 

arbetsplatsen är ”best practice” och en föredömlig arbetsplats. 

 2. Normzon: Förhållandena inom denna zon anses vara acceptabla för 

dagen arbetsmiljö. Lagar och föreskrifter uppfylls. Personlig 

skyddsutrustning behöver inte användas förutom vid enstaka tillfällen. 

Normzonen skall i princip alltid minst uppfyllas. 
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 3. Åtgärdszon: Risk för arbetsskada kan förekomma om inte personlig 

skyddsutrustning används. Åtgärdsförslag skall ingå i upprättad 

handlingsplan. I åtgärdszon hamnar arbeten som uppfyller lagkraven men 

där man ser en risk att arbetsmiljöproblem kan förekomma. 

 4. Riskzon: Stor risk för arbetsskada föreligger. Lagar och föreskrifter 

uppfylls inte för aktuell faktor. Åtgärder vidtas snarast. 

För varje arbetsmiljöfaktor finns det ett antal påståenden som skall vara 

uppfyllda för att klara till exempel målzonen. Påståendena för klimat ser ut 

enligt följande: 

1 Målzon 

 Helt tillfredsställande klimatförhållande avpassat efter arbetets art. 

 Värmestrålning och/eller drag förekommer endast i mycket ringa 

omfattning. 

 Årstidsvariationer utan betydelse. 

 Temperatur. 

o Lätt arbete 20-22
o 
C   

o Medeltungt arbete 18-21
o 
C 

2 Normzon 

 Klimatförhållandena upplevs tillfredsställande. 

 Värmestrålning och/eller drag i begränsad omfattning. 

 Eventuell temperaturvariation saknar betydelse (max differens 4
o 
C). 

 Temperatur. 

o Lätt arbete 18-19
o 
C eller 23-24

o 
C 

o Medeltungt arbete 16-17
o 
C eller 22-23

o 
C 

3 Åtgärdszon 

 Besvärande klimatförhållanden under stor del av arbetstiden. 

 Värmestrålning och/eller drag i besvärande omfattning. 

 Temperatur. 

o Lätt arbete  16-17
o 
C eller 25-26

o 
C 

o Medeltungt arbete 15
o 
C eller 24-25

o 
C 
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4 Riskzon 

 Mycket besvärande klimatförhållanden som inte kan lösas med lämplig 

klädedräkt. 

 WGBT > 26
o 
C eller topp < 10

o 
C vid medeltungt arbete.* 

 Temperatur. 

o Lätt arbete <16
o 
C eller >26

o 
C 

o Medeltungt arbete <14
o 
C eller >25

o 
C 

*WGBT (Wet Globe Bulb Temperature) mäter värmepåverkan på människor.  

Företagens arbetsmiljöpolicy 
Det finns nyligen kommunicerade policy för hälsa och arbetsmiljö på båda 

företagen. Syftet med dessa policy beskrivs på följande sätt: 

”Medarbetares hälsa och arbetsmiljö ingår i våra kärnvärden och ska därför 

alltid ha högsta prioritet i alla beslut som kan påverka anställda. Att kunna 

erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö är en nödvändig förutsättning för en 

framgångsrik verksamhet och är i linje med de grundläggande värderingarna 

och etiska normerna inom företaget. Av denna anledning ska vi aktivt arbeta för 

att skydda och främja medarbetares fysiska och psykiska hälsa, arbetsmiljö och 

välbefinnande. Företagets policy för hälsa och arbetsmiljö riktar sig till alla 

medarbetare, chefer, konsulter och inhyrd personal samt besökare inom 

företaget.” 

 

Kortfattat ska detta efterlevas genom att: 

 Chefer och medarbetare ska systematiskt och genom att samarbeta sträva 

efter att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

 Vår vision är att det går att förebygga olyckor, incidenter, skador, tillbud, 

arbetsrelaterade sjukdomar och riskfyllda handlingar och förhållanden. 

 Löpande systematiska förbättringar är avgörande för att en säker och 

hälsosam arbetsmiljö ska kunna skapas och upprätthållas. 

Det finns exempel på aktiviteter i arbetsmiljöpolicyn som ligger i linje med att 

det i detta examensarbete utvecklas en informativ arbetsmiljöchecklista. 

Företaget menar att man ska: 

 Upprätta effektiva riktlinjer och arbetsrutiner för arbetsmiljö, hälsa och 

välbefinnande, som – när de anses vara värdefulla för medarbetare och för 

företaget – överträffar de nivåer som krävs enligt lag. 
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 Utforma och driva våra anläggningar på ett sätt som tar hänsyn till 

medarbetares arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande. 

 Hålla sig uppdaterade om nya rön och bästa metoderna i fråga om hälso- 

och arbetsmiljöfrågor samt verka för att inkludera tillämpliga rön i alla 

förbättringsinitiativ. 

 Öppet och proaktivt involvera medarbetare i utformningen och den 

kontinuerliga förbättringen av riktlinjer, arbetsrutiner och stödsystem som 

syftar till att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
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Metod 
Metoder är en form av redskap som forskaren använder, men aldrig vetenskap i 

sig. Att frågor besvaras genom användandet av en viss typ av tekniker eller 

metoder innebär inte att det nödvändigtvis rör sig om vetenskaplig verksamhet 

(Bjereld et. al, 2009, sid 107). Vanliga metoder är litteraturstudier och enkäter. 

Examensarbetet startades med att genomföra litteraturundersökning i form av 

sökning på olika litteraturbibliotek som till exempel DIVA. Sökningar på 

internet har genomförts i stor omfattning på kända arbetsmiljösidor som Prevent, 

Arbetsmiljöverket och sidor som Tyska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket 

och även Amerikanska NIOSH. Internt inom de studerade företagen har 

eftersökningar gjorts utefter vilka krav och rutiner de har. Syftet med dessa 

sökningar är att sondera marknaden på vilka checklistor det finns att tillgå när 

man ska bygga upp produktionsarbetsplatser. Boken ”Ergonomic checkpoints” 

utgiven av ILO, International Labour Organization har även studerats (ILO, 

2006).  

Sökningen på internet resulterade i att ett flertal checklistor hittades och 

analyserades utifrån examensarbetets syfte och mål. Samtliga av dessa 

checklistor vänder sig till arbetsgivare med miljöer och befintliga arbetsplatser 

där det är lämpligt med kontroller i syfte att avgöra om företagen uppfyller 

lagens krav. Likadant var det på de amerikanska och tyska arbetsmiljösidorna, 

där endast ett fåtal dokument hittades vars syfte var en efterkontroll av redan 

byggda arbetsplatser. Litteratursökningar på olika bibliotek med sökord som till 

exempel checklista arbetsmiljö, arbetsmiljö arbetsplats, checklist, work 

enviroment resulterade i en rapport som heter ”Guidelines for an implementation 

of activity based workplaces” vilket handlade om icke fasta kontorsplatser. På 

tyska motsvarigheten till arbetsmiljöverket hittades en rapport, BIGA rapport – 

”Lufttechnik in industrienhallen”, vilken innehöll intressant information om 

ventilation i verkstadslokaler men den var inte till någon hjälp i arbetet med att 

utforma en checklista. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om till exempel 

temperaturer inomhus. Arbetsmiljöverket och Prevent har checklistor som 

används främst för arbetsmiljöronder olika skrifter med information, kallade 

ADI, där ADI 686 handlar om ”hur mår din arbetsplats”. Arbetsmiljöverket har 

även temasidor om buller, belysning och ventilation. Samtlig information och 

skrifter som identifierades handlade uteslutande om kontroller av befintliga 

arbetsplatser. Det står ibland att man även kan använda dessa dokument när nya 
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arbetsplatser byggs men då infaller problematiken med att förstå hur lagkraven 

uppfylls i praktiskt utförande. Boken ”Ergonomic Checkpoints” (ILO, 2006) 

hade ett upplägg likt det som är tänkt att utvecklas i examensarbetet, där vissa 

problem i arbetsmiljön beskrivs och hur det går att bygga bort dessa. Den är 

omfattande, tydlig och illustrerar samtliga förslag med bilder och beskrivande 

text, men den saknar vissa faktorer som till exempel buller. Den saknar även 

vissa av de frågeställningar som vi i examensarbetet identifierat som 

problemområden. Ergonomic Checkpoints finns sedan slutet av 2014 även som 

en så kallad ”app” på google play.  

Framtagning av checklistor 
Checklistorna har utvecklats av examensstudenterna under detta projekt och de 

bygger inte på tidigare framtagna checklistor. Först undersöktes vilka 

frågeställningar ska finnas med i checklistorna för att de ska fånga upp de brister 

som upplevs som problem i befintliga anläggningar idag? Det är meningen att 

projektgruppen på företagen ska ha möjlighet att påverka dessa punkter som 

förekommer för att arbetsplatsen ska bli så bra som möjligt. Tanken med 

checklistorna är att frågorna kring den fysiska arbetsmiljön lyfts in i projekten 

på ett naturligt sätt och att kopplingen till att anlita företagshälsan blir tydligare. 

Checklistorna är utarbetade så att projektgruppen ska förstå problematiken om 

man inte tar hand om dessa frågor men det är inte meningen att de på något sätt 

ska bli experter inom området, där finns ju företagshälsan som en 

expertfunktion. Däremot är det viktigt att projektgruppen tidigt i processen 

diskuterar dessa frågor medan kostnaderna för att genomföra en god arbetsmiljö 

i princip blir obefintliga.    

Framtagningen av checklistorna började med att olika litteratur granskades. Vad 

finns det för olika checklistor på marknaden som skulle kunna användas till 

detta ändamålet. Tanken med utformningen av checklistorna är att de ska vara 

en rådgivande checklista. Det innebär att man inte bara ställer kontrollfrågor 

som till exempel finns det tillräcklig luftomsättning så att ohälsa och olycksfall i 

arbetet undviks? Denna typen av kontrollfrågor blir abstrakta för projektgruppen 

och omöjliga att förstå och anpassa till praktiken. Checklistorna blir alltså en 

kombination av kontrollfrågor men med svar eller råd från litteraturen gällande 

en specifik frågeställning. Checklistorna är också anpassade till specifikt den 

verksamhet som förekommer på de undersökta företagen och därför förekommer 

inga generella frågor. Frågorna i checklistan har dock sitt ursprung från AFS 

2009:2 Arbetsplatsens utformning där grundläggande krav för arbetsmiljön finns 
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men även andra AFS:ar har använts, till exempel AFS 2005:16 Buller. Det är 

viktigt att grundtanken i checklistorna är att kontrollpunkterna harmoniserar 

med vad lagen efterfrågar på arbetsplatserna.  Kraven från AFS, Arbetsplatsens 

utformning, har analyserats och anpassats till den verksamhet som förekommer 

på de studerade företagen och de har även anpassats till vilka frågor som 

projektgruppen kan påverka när det gäller de fysiska faktorerna i sina 

installationsprojekt.  Inför varje frågeställning har litteratur granskats och en 

fördjupning inom ämnet för respektive faktor görs, erfarenheter från tidigare 

projekt samt vanliga problem i befintliga anläggningar har tagits om hand. 

Sammanvägningen av dessa erfarenheter och kunskap har sedan lett till ett antal 

kontrollfrågor med tillhörande råd. Samlade erfarenheter inom de olika 

områdena inkluderades alltså i checklistan för att undvika att misstag 

återupprepas. Det gäller att granska den information som finns inom ämnet och 

på ett enkelt och tydligt sätt skapa frågor till projektgruppen som gör att de tar 

till sig och inkluderar dessa frågor tidigt i projektet. Se checklistorna i bilagorna 

1, 2 och 3. 

Delaktighet och vidareutveckling 
Som ett led i att den rådgivande checklistan ska användas och leva vidare över 

tid är det viktigt att användargruppen känner att den är ett stöd vid uppbyggnad 

av arbetsplatser. För att uppnå detta krävs att användargruppen involveras i 

utvecklingsarbetet och vid revision av checklistan där de ges en möjlighet att 

påverka innehållet så att checklistan blir relevant. Inom ramen för detta 

examensarbete nyttjades användargruppen enbart för att utvärdera innehållet i 

checklistorna samt för att kommentera de möjligheter och problem som 

checklistan kan medföra. Att användare deltar i utvecklingsarbetet, helt eller i 

delar, kallas participation (Bohgard et. al, 2010, sid. 483). 

Thomas Tufte menar i världsbankens rapport ”Participatory Communication- A 

Practical Guide” att det finns olika sätt att använda delaktighet som ett mål eller 

som ett verktyg (Tufte & Mefalopulos, 2009). Det finns olika nivåer av 

delaktighet och kommunikation och det är viktigt att tydliggöra vilken strategi 

som ska användas. Man kan dela upp delaktighet i fyra kategorier: 

 Passiv delaktighet (Passive participation) vilket innebär den lägsta 

delaktigheten av dessa kategorier. Det handlar om att intressenter deltar 

genom att informera sig om statusen. Det sker sällan någon feedback 

tillbaks till projektgruppen. 
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 Delaktighet genom samråd (Participation by consulting) är en 

utvecklingsstrategi där löpande avstämningar sker under projektets gång 

och där utomstående experter bedömer arbetet. Det slutliga 

beslutsfattandet ligger sedan hos dessa experter vilka inte har några 

skyldigheter att tillgodose intressenterna. 

 Deltagande genom samverkan (Participation by collaboration) innebär att 

flera intressegrupperingar deltar i diskussioner av de förutbestämda mål 

som projektet har. Det genererar oftast endast små förändringar men 

kräver ett aktivt deltagande i beslutsprocessen där det är viktigt med 

kommunikation mellan deltagare och intressenter. Dessa grupper har 

potential att utvecklas till en självständig form av delaktighet. 

 Egenmäktig delaktighet (Empowerment participation) innebär att gruppen 

med de huvudsakliga intressenterna vill och kan delta i arbetet vilket leder 

till gemensamma beslut om vad som ska uppnås. Utomstående, till 

exempel personal, ges jämlikt inflytande om beslut som påverkar dem 

själva. Lösningar tas fram genom dialog, kunskap och erfarenheter även 

om de huvudsakliga intressenterna sedan äger beslutsprocessen. 

I boken ”arbete och teknik på människans villkor” (Bohgard et. al, 2010, sid. 

483) anser man att det finns tre nivåer av delaktighet: 

 Utveckling för användaren. 

 Utveckling med användaren. 

 Utveckling av användaren. 

Bäst resultat får man oftast av nivån utveckling med användaren vilken 

motsvarar delaktighet genom samråd (Participation by consulting) i 

världsbankens rapport. 

Validering av checklistorna 
För att den informativa checklistan ska bli ett verktyg som används av 

projektgrupperna är det av stor vikt att den är utformad så att den inte känns 

komplicerad att använda eller allt för tidskrävande. Det finns allt för många 

dokument idag som inte används eftersom de inte är förankrade och testade i 

verkligheten. För att validera checklistorna och dess frågor har en grupp 

bestående av nio stycken produktionstekniker konsulterats. Denna gruppering 

utvecklar rutiner och arbetssätt inom teknikorganisationen . De arbetar med att 

fastställa och införa metoder som ska standardiseras och implementeras inom 

teknik. Teknikerna har olika funktioner som exempelvis produktionsteknisk 
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ledare, utvecklare av IT-system och flödessimulering. De flesta i denna 

gruppering har tidigare arbetat i projekt med att både bygga om befintliga 

arbetsplatser och med att upprätta helt nya. Sett ur ett längre perspektiv kommer 

utvecklingsarbetet med checklistorna fortsätta tillsammans med denna 

gruppering även efter examensarbetet då det handlar om att införa dessa 

checklistor som en rutin som skall följas i projekt. Utvecklandet av checklistorna 

har skett dels utifrån den lagstiftning som finns i bland annat AFS:ar som 

Arbetsplatsens utformning men också utifrån de erfarenheter som har 

införskaffats genom deltagande i tidigare projekt samt brister och problem som 

finns i befintliga anläggningar. Checklistor har kompletterats med information 

från litteratur inom respektive ämnesområde tillsammans med de 

frågeställningar som förekommer. För att undersöka användbarheten av 

checklistorna hölls ett inledande möte med den produktionstekniska gruppen på 

företag A. Där beskrevs bakgrunden till examensarbetet och tankarna kring 

upplägget av frågor. Teknikerna har sedan fått med sig ett exemplar av samtliga 

checklistor för att läsa igenom och kritiskt granska och sedan fylla i en enkät.  

På företag B var det ett liknande förfarande men med den skillnaden att mötet 

hölls med Health & Safety för sig och med enbart den produktionstekniska 

chefen eftersom det inte gick att få tillgång till den arbetsgruppen. Det innebar 

att den produktionstekniska gruppen på företag B fick en muntlig genomgång av 

sin chef samt skriftlig information via mejl. 

Enkät som metod 
Enkät, även kallat frågeformulär, är en indirekt metod där ingen kontakt med 

den ansvariga för undersökningen förekommer där respondenterna skriftligen 

lämnar sina åsikter. Målgruppen för enkäten är viktigt att identifiera för att få 

relevanta svar (Bohgard et. al, 2010, sid. 488).  

En kvantitativ metod innebär normalt att det används en enkät. Enkäter 

karaktäriseras av skrivna frågor med fasta svarsalternativ där samtliga deltagare 

får samma frågor och svarsalternativ. Detta förenklar resultattolkningen och 

underlättar möjligheten att dra generella slutsatser 

(www.behovsdrivenutveckling.se;a). Resultaten från kvantitativa 

undersökningar presenteras oftast i direkta siffror alternativt så kan resultaten 

rankas utifrån olika skalor (Bohgard et. al, 2010, sid. 482). 

Kvalitativ metod används då man är osäker på vilken information man kan 

förvänta sig från målgruppen. Deltagarna får en större frihet att lämna sina 
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synpunkter och de kanske inte alltid stämmer överens med vad de som genomför 

undersökningen förväntar sig vilket kan vara viktig i samband av utvecklandet 

av till exempel en tjänst (www.behovsdrivenutveckling.se;b). Resultat från 

kvalitativa undersökningar handlar till exempel om användarvänlighetsproblem 

(Bohgard et. al, 2010, sid. 483).    

Enkäten 
Då användbarheten av checklistan är högt värderad är det viktigt att enkäten ger 

svar på vad användarna tycker om de frågor som ställs. Enkätfrågorna besvaras 

med ett numeriskt index med en skala från 1 till 5, där 1 betyder nej och 5 

betyder ja. För att även få fram synpunkter på checklistans frågor 

kompletterades numeriska indexet med en kommentars del där teknikerna får 

lämna synpunkter om något kan tas bort, förbättras eller saknas. På detta sätt blir 

undersökningen både kvantitativ och kvalitativ. Den kvantitativa delen svarar på 

hur högt deltagarna rankar svaren och den kvalitativa delen syftar till att få 

kommentarer för att förbättra och utveckla frågeställningarna. Inledningsvis i 

enkäten beskrivs vad som förväntas av teknikerna när de besvarar frågorna. De 

förväntas läsa igenom och fundera på frågorna, de ska svara så nyanserat som 

möjligt samt gärna ge förslag på det som kan förbättras. Under presentationen av 

examensarbetet trycktes också på vikten av deras synpunkter för att ha en 

samsyn på de frågor som bör finnas i checklistan. I enkäten ombads även de 

deltagande personerna skriva under med sina namn för att kunna kontaktas och 

utveckla svaren ytterligare, då eventuella oklarheter förekommer. Enkäten 

lämnades ut i pappersform till de som önskade och via e-post till de övriga. 

Enkäten kan besvaras genom att besvara e-posten eller skicka den med 

internposten. Produktionsteknikerna har fått två veckor på sig att besvara 

enkäten och efter en vecka skickades en påminnelse via e-post till de deltagare 

som inte returnerat enkäten. 

Litteratur för checklistorna 
Frågeställningarna i checklistorna baseras dels på de lagkrav som finns men 

även på problem och brister som företagen uppmärksammat på arbetsplatser 

samt erfarenhet hos författarna till detta examensarbete.  

Klimat och luftkvalitet  

Vad som avgör om klimatet och luftkvaliteten på arbetsplatsen blir bra beror på 

många faktorer. En betydande faktor är givetvis om arbetsplatsen har en 

luftomsättning som är tillräckligt i förhållande till den produktion som ska 
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förekomma där. Är det en måleriverkstad ställer det särskilda krav eller är det en 

skärande bearbetning så kan man behöva tänka annorlunda. Andra viktiga 

faktorer är även placeringen av ventilationen och var föroreningar genereras 

samt vart människorna befinner sig under arbetstiden. 

Ventilation och klimat 

Området ventilation och klimat är omfattande och det finns mycket information 

att ta del av. Det finns sällan ett facit för hur ventilationen skall uppordnas för att 

inga problem ska uppstå, utan det handlar om att undersöka förutsättningarna 

som till exempel layouter eller typ av verksamhet för att dimensionera och 

placera ventilation.  Att ha en väl fungerande ventilation är viktigt för att 

människor ska må bra. Ventilationens huvudsyfte är att förse lokaler med ren 

luft, föra bort föroreningar och i övrigt skapa ett bra inomhusklimat. Människans 

prestationsförmåga påverkas redan vid några graders över- eller 

undertemperatur. Den finmotoriska förmågan minskar då temperaturen sjunker 

och vid högre temperaturer minskar graden av vakenhet och effektiviteten 

(Prevent, 2014, sid.177 ; Prevent, 2005;a, sid.7). 

Allmänventilation 

Allmänventilationen tillför utomhusluft till lokalen (Prevent, 2014, sid.178). 

Utomhusluften ska vid behov vara renad och rekommendationen är att halterna 

av koldioxid(CO2) och kolmonoxid(CO) inte överstiger 1/10-del av gällande 

nivågränsvärden. Nivågränsvärden är ett hygieniskt gränsvärde för exponering 

under en arbetsdag som normalt vara i 8 timmar. För övriga ämnen med 

fastställda hygieniska gränsvärden bör inte halten överstiga 1/20-del av 

nivågränsvärdet (AFS 2009:2). Ventilation är den faktor som mest påverkar det 

termiska klimatet eftersom det till exempel påverkar temperatur och drag vilka 

är vanliga orsaker till obehag. Ventilationens syfte är även att späda ut 

luftföroreningar, föra bort fukt och överskottsvärme. I industrilokaler där det 

förekommer verksamhet som skapar föroreningar eller värme så lämpar sig 

golvplacerade tilluftsdon bra, så kallade lågimpulsdon. För att undvika spridning 

av föroreningar till andra utrymmen är det lämpligt att frånluftsflödet är 

dimensionerat för ett något större flöde för att skapa ett måttligt undertryck i 

lokalen. Allmänventilation kan inte hantera större mängder av föroreningar utan 

om det förekommer någon process som skapar föroreningar måste dessa fångas 

upp så nära källa som möjligt för att undvika spridning. Detta görs normalt 

genom att kapsla in processen så att föroreningarna inte kan komma ut och 

sedan ansluta  en processventilation som för bort föroreningarna. 
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Deplacerande ventilation 

Vid deplacerande ventilation förs en något undertempererad luft in i lokalen. Det 

lämpar sig bra då man har mycket föroreningar i luften eller då man har problem 

med hög värmealstring i produktionen eftersom den hjälper till att lyfta upp 

föroreningarna och värmen ovanför vistelsezonen, se bild 3. Luften tillförs via 

lågimpulsdon där den ”flyter ut” på golvet. Luften värms upp med hjälp av 

värmekällor som maskiner eller andra värmealstrande anordningar och stiger 

upp mot taket och lyfter då föroreningarna upp så att det bildas en så kallad 

renzon där personalen vistas. Fördelen med deplacerande ventilation är att den 

för bort större mängd föroreningar, den har ett luftutbyte på upp till 70%, 

jämfört med t.ex. omblandande ventilation, där luftutbytet uppnår ca 50% 

(Prevent, 2005;a).  

  
Bild 3. Principskiss för deplacerande ventilation (hämtad från Prevent. 2005;a). 

Processventilation 

Allmänventilation är ibland inte tillräckligt för att luftkvaliten kan bibehållas på 

en god nivå. När det förekommer miljöer där det alstras mycket föroreningar 

eller värme är det nödvändigt att föra bort dessa så nära källan som möjligt. 

Detta görs normalt genom att man kapslar in föroreningskällan och ansluter en 

så kallad processventilation. Denna ventilation för då bort föroreningarna eller 

värmen utan att dessa sprids till övriga utrymmen och de som arbetar där. Det är 

viktigt att fånga upp framförallt föroreningar så nära källan som möjligt för att 

skydda personalen så att de inte skadas på kort eller lång sikt (Prevent, 2005;b, 

sid 5). Föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” ställer krav på att till exempel: 

 Ventilation ska ordnas så att spridning av luftföroreningar till andra 

arbetsplatser undviks (AFS2009:2, 16§). 
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 Processventilation ska finnas där föroreningskällan kräver det. Den ska 

vara anpassad efter hur farlig luftföroreningen är och vara fast installerad 

den behövs mer än tillfälligt, annars skall mobilt utsug användas 

(AFS2009:2, 25§). 

 Om processventilation är viktig för att det inte ska uppkomma farliga 

halter av luftföroreningar, ska det finnas någon form av kontrollsystem 

som visar ventilationens funktion. Där det finns risk för livsfara eller 

allvarlig skada om processventilationen inte fungerar, ska 

kontrollsystemet kopplas till larm (AFS2009:2, 26§). 

Samlade erfarenheter och frågor till checklistan termiskt klimat och 

ventilation 

Det vi har sett är att det inte alltid är mängden luft som ska omsättas i 

ventilationssystemen som är en avvikelse från kravbilden utan hur det installeras 

i praktiken. Det finns exempel där processventilation återförs till 

produktionslokalen efter att ha passerat partikelfilter, men där lukt från olika 

processer finns kvar och sprids i lokalen. Ogynnsam placering av tilluft finns där 

den svalare tilluften sprids ett par meter upp och i direkt anslutning till varma 

bearbetningsmaskiner där termiken från de varma maskinerna omgående lyfter 

tilluften och omblandar den med luften i lokalen. Det förekommer också 

exempel på att tilluftsdon för deplacerande don placeras flera meter upp på 

väggarna för att truckarna inte ska köra på dem eller där de placeras längs med 

ytterväggarna långt från operatörerna som arbetar längre in i fabriken.  

Inomhusklimatet påverkas inte bara av hur ventilationssystem utformas och 

installeras. Det påverkas även av mer eller mindre öppna bearbetningsmaskiner 

där det är svårt eller helt omöjligt att få till en bra processventilation. Under 

projektens gång så tillkommer ibland utrustning på maskinerna som inte fanns 

med från början och som inte var med i riskanalysen initialt. Det förekommer att 

extra blåsutrustning monteras i bearbetningsmaskinerna eller att helt manuella 

arbetsplatser snabbt ställs iordning utan tillräckliga riskanalyser för att lösa 

kvalitetsproblem som uppkommer om till exempel spånor fastnar på produkter 

och ger problem i nästa steg i processen. Tryckluften sprider både partiklar, 

spånor och buller. Dessutom så bidrar det till ökad energiåtgång. Se checklistan 

”termiskt klimat och ventilation” i bilaga 1. 
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Buller  

Definitionen av buller är ”icke önskvärt ljud” (Prevent, 2014, sid. 197). Det 

behöver alltså inte vara ett högt ljud utan kan till exempel vara en mygga som 

flyger omkring när du ska sova eller då man utför något som kräver hög 

koncentration, kan de flesta ljud vara störande, alltså buller. Det vanligaste är ju 

ändå att buller förknippas med höga ljudnivåer, och det finns då gränsvärden för 

hur höga olika typer av ljud får vara. Buller är fortfarande i dagens samhälle ett 

arbetsmiljöproblem som orsakar irritation eller skadar många människor på 

arbetet, där stål- och metallindustrin är en av de branscher som har högst 

bullerexponering.  

Risker 

Den mest uppenbara risken med buller är exponering av höga ljudnivåer under 

lång tid. Antingen kan det vara medelljudnivå som är för hög, det vill säga 

samtliga ljud som beräknas som ett medelvärde under mätperioden. Andra risker 

med höga ljud är plötsliga slagljud så kallade impulsljud. Impulsljuden är 

farligare än kontinuerliga eftersom människan inte hinner eller har förmåga 

skydda sig. Effekten av dessa risker med höga ljud är framförallt skador på 

innerörats hårceller och om man fått en skada på hårcellerna är den permanent. 

Störande buller har oftare den effekten att man kan känna obehag eller blir 

uttröttad. Det är främst kontinuerliga, monotona ljud som är tröttande och det 

leder ofta till att man blir mindre uppmärksam med lägre effektivitet som följd 

eller att man råkar ut för fler skador på grund av olycksfall. Störande buller kan 

också upplevas stressande och då är det framförallt när det hörbara ljudet 

varierar i intensitet och karaktär som det uppfattas som mest stressande. 

Stressande ljud kan få fysiologiska effekter på människan i form av högt 

blodtryck och ökad muskelspänning. Därför kan stressande ljud påverka ett 

belastningsergonomiskt arbete negativt med större risk för belastningsskador 

(Prevent, 2014).  

Andra risker med ljud kan vara till exempel att de maskerar andra ljud så att de 

inte uppfattas till exempel att det blir svårt att kommunicera och viktig 

information inte kommer fram eller att man inte hör en truck som kommer 

åkande.   

Planering av en arbetsplats 

 Det är viktigt att stor omsorg ägnas den akustiska planeringen och att man i ett 

tidigt skede av planeringsprocessen uppmärksammar eventuella bullerkällor 

och hur man ska minimera riskerna med dem, både när det gäller hörselskadligt 
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och störande ljud. Det är också väsentligt att ljudmiljön planeras efter vilka 

hörselkrav arbetsuppgifterna ställer. Det kan i många fall även vara fördelaktigt 

att anlita speciell expertis vid den akustiska planeringen (AFS 2009:2, 

kommentarer till 32 §). 

I föreskriften om buller (AFS 2005:16, 4§) står att bullerexponeringen ska 

minskas antingen vid källan eller att det sänks till lägsta möjliga nivå. Man 

nämner också att hänsyn måste tas till den tekniska utvecklingen och 

möjligheten att begränsa bullret, vilket till exempel innebär att då en maskin 

ersätts kan den behöva uppdateras så att bullret minskas.  

Det finns även en åtgärdslista för hur man ska angripa bullerproblematik. 

Exempelvis ska man först och främst hitta alternativa arbetsmetoder för att 

minska exponering eller välja en arbetsutrustning som ger så lågt buller som 

möjligt, se exempel på bild 4. 

 
Bild 4. Exempel på byte av arbetsmetod som minskar buller, här från att hamra 

en plåt för att böja den till att böja med tång (källa okänd). 

Samlade erfarenheter och frågor till checklistan buller. 

De största orsakerna till att bullret blir för högt är att man i projekt inte tänker 

efter om det finns något sätt att minimera ljudvolymen på utrustning som man 

köper in. Det är lätt att bara fortsätta i ”gamla” fotspår och göra som man alltid 

har gjort. Det är exempelvis enkelt och billigt att välja tryckluftblåsning istället 

för att dammsuga bort skräp eftersom tryckluftssystemet redan är väl utbyggt 

och enkelt att koppla på. Problemet är ju då att man bygger in en bullerkälla som 

inte kommer att ändras på en överskådlig framtid eftersom det då kostar mycket 

att bygga om i efterhand och resultatet blir detsamma. Om ett mål i projektet 

hade varit att minska bullret hade de kunnat motivera en något högre kostnad för 

dammsugaren och därmed både minskat på bullret och den olycksrisk som finns 

med att skräp flyger omkring i luften.  

Tryckluftsdrivna verktyg är också en känd bullerkälla som det idag finns bra 

ersättningsutrustning för med eldrivna dragare som har en betydligt lägre 
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ljudnivå. Tryckluftsdrivna verktyg genererar ofta höga kortvariga slagljud som 

kan vara skadliga redan vid första tillfället. Det har visat sig vid 

heldagsbullermätningar, dosimetermätningar, av personal som använder 

tryckluftsverktyg att de ofta hamnar mycket nära eller över de insatsvärdena 

som finns i AFS 2005:16, även om de arbetar i en för övrigt mycket tyst miljö. 

Bullerabsorbenter i tak minskar efterklangstiden i lokalen, det vill säga tiden 

som ljudet studsar runt i lokalen. Efterklangstiden bör vara 0.8 sekunder eller 

lägre för att få en behaglig ljudmiljö (Prevent, 2014, sid. 200). Erfarenheter visar 

att bullerabsorbenter, bild 5, kan minska ljudnivån med upp till 5dB(A) 

(Elvhammar, 1972). Se checklistan ”buller” i bilaga 3. 

 
Bild 5. Bullerabsorbenter i tak (hämtad från www.absoflex.se) 
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Belysning  

”Bra belysning är en förutsättning för att vi ska uppfatta vår omgivning på ett 

riktigt sätt. Bra belysning bidrar också till ökad trivsel och goda resultat i 

arbetslivet” (Prevent, 2014, sid. 183). Ljuset påverkar oss i stor grad, det styr 

vår vakenhetsgrad då bristen på ljus höjer halten av melatonin, det vill säga 

kroppens sömnhormon, vilket gör oss trötta. Felaktigt ljus kan även öka risken 

för belastningsbesvär då kroppen behöver anstränga sig mer vid dålig belysning 

vilket innebär att man spänner musklerna för att fixera blicken och på så sätt 

kompensera synsvårigheterna. Dålig belysning kan också ge effekter som kan 

vara svåra att härleda till just belysningen som till exempel huvudvärk eller att 

olycksfallsrisken ökar.  

Dagsljus 

Dagsljus och utblick ger information till oss om tid på dygnet och väder. Det 

upplevs som mycket positivt av de allra flesta människor. Tillgång till dagsljus 

hjälper kroppen att justera dygnsrytmen och gör oss piggare på dagen och får 

lättare att somna på kvällen. I AFS 2009:2, 9 § ställs krav på att det vid 

stadigvarande arbetsplatser ska finnas tillgång till dagsljus och möjlighet till 

utblick. 

Belysningen faktorer 

För att skapa bra förutsättningar för en god belysning  där man tar hänsyn till 

verksamhetens behov behöver följande faktorer beaktas, se bild 6.  

 

Bild 6. Belysningens faktorer (hämtad ur Prevent, 2012). 
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Bild 7. Bländning kan förekomma 

 om vinkeln understiger 45
0
. 

(hämtad ur Prevent, 2012) 

 

Dessa faktorer utgör en bra grund i vad man behöver tänka på när belysningen 

av arbetsplatser ska planeras och installeras. Vid vissa platser är det viktigare att 

inkludera fler av dessa faktorer för att uppnå ett 

bra resultat. Vid avsyningsstationer, finmekanisk 

montering eller kontrollrum/operatörspaneler 

behöver man se till att till exempel undvika 

bländning, minska på skuggbildning, belysa 

arbetsobjektet från rätt rikting och ha en 

harmonisk ljusfördelning utan för stora kontraster. 

Bländning, bild 7, behöver inte bara komma från 

själva ljuskällan utan det kan reflekteras i 

materialet man kontrollerar, blanka golv eller som 

en reflex i en bildskärm.  

Det gäller att anpassa belysningsstyrkan för 

människors olika förutsättningar. Ålder är den främsta orsaken till att ljusstyrkan 

behöver anpassas till dessa olika förutsättningar (bild 8). Vid avsyningsarbete 

kan det även vara känsligt med för mycket ljus som kan leda till störande 

skuggor och stora kontraster vilket kan göra det svårt att upptäcka defekter.  En 

lämplig åtgärd kan då vara att förse en kontrollstation med variabel belysning 

för att tillgodose både äldre och yngres behov av ljus. Samtidigt som äldre 

behöver mer ljus för att utföra sitt arbete är de också känsligare för bländning 

eftersom ögonlinsen blir grumligare med stigande ålder (Prevent, 2012).  

I AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning ställs krav på bland annat: 

 Belysningen ska planeras utformas och underhållas i den omfattnings som 

behövs för att undvika ohälsa och olyckfall (AFS 2009:2, 10§). 

 Belysningen ska anpassas till de arbetandes olika förutsättningar (AFS 

2009:2, 11§). 

 Belysningen och arbetsplatsen ska vara så upprättad så att man utan 

svårigheter kan förflytta sig i lokaler med olika belysningsförhållanden 

(AFS 2009:2, 12§). 
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Bild 8. Om en person på 20 år behöver 200 Lux för att 

 se bra kan en person på 60 år behöva upp till 600 Lux  

för att klara samma arbete (hämtad ur Prevent, 2012).   

Rekommenderad belysningsstyrkor 

Standarden SS-EN 12464-1 (SIS, 2011) rekommenderar belysningsstyrkor för 

en mängd olika verksamheter och arbetsuppgifter och här följer några utvalda 

värden hämtade från tabellen, se tabell 1. Dessa arbetsuppgifter är de mest 

förekommande på de undersökta företagen. Observera att dessa värden är en 

rekommendation dvs. den lägsta rekommenderade belysningsstyrka. Denna kan 

behöva ökas för att hantera en äldre arbetsstyrka men även för att kompensera 

för lampornas slitage över tid.  

Tabell 1. Rekommenderade belysningsstyrkor. 

Typ av arbete Belysningsstyrka (LUX) 

Kontorsarbete 500 

Grov och medel bearbetning 300 

Kontroll och inspektion 750 

Monteringsarbete medel 300 

Monteringsarbete fin 500 

Gjuteriarbete 200-300 

Rekommenderade värden hämtade från standard (SIS, 2011).     
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Samlade erfarenheter och frågor till checklistan belysning. 

Erfarenhetsmässigt är det väldigt få som klagar på belysningen. Det är ofta 

möjligt att se ändå genom att anstränga sig lite extra, och människan klarar det 

under ganska lång tid. När man börjar prata med personal och visa dem bristerna 

så kan man få reaktioner som ”AHA, kan man se objekten så bra”.  

Vid planering av belysningsanläggningar måste man fundera på var maskiner, 

operatörspaneler, avsyningsstationer och ställage placeras för att kunna undvika 

att lamporna hamnar fel i förhållande till arbetsplatsen. Ganska ofta monteras 

belysningen innan arbetsplatsen byggs upp och det är svårt att i efterhand 

korrigera den. Allmänbelysning monteras ofta i skenor vilket innebär att när de 

väl är på plats så sitter de där de sitter. Möjligheten man har då är att 

komplettera med ytterligare lampor om det saknas på några platser men risken är 

att det inte görs utan man accepterar den dåliga belysningen.  

Kontroll- och avsyningsplatser är särskilt viktiga att belysa på rätt sätt eftersom 

felaktig belysning kan innebära att man missar den information man behöver se 

vilket kan leda till kvalitetsbrister. Det kan också leda till besvär i form av 

huvudvärk eller till och med belastningsergonomiska problem då man 

kompenserar den bristfälliga belysningen med att inta dåliga kroppsställningar 

för att kunna se ordentligt (Prevent, 2012, sid. 87).  

Goda exempel som lyfts in i checklistan är bland annat att förse synkrävande 

arbetsplatser med variabel belysning, det vill säga möjlig att reglera med 

dimmer eller liknande. Se checklistan ”belysning” i bilaga 2. 
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Resultat 
Under litteraturstudierna har vi identifierat en checklista, Ergonomic 

Checkpoints (ILO, 1996), som även informerar om eventuella problem eller ger 

tips och idéer om hur man kan minska på brister så att ohälsa och olycksfall så 

långt som möjligt undviks. Efter diskussioner med olika intressenter på de 

undersökta företagen har det framkommit att det saknas ett hjälpmedel där man 

även kan få förståelse för de problem som vanligtvis byggs in i installationer 

utan att man är medveten om det. Vid dessa diskussioner har det bubblat av 

idéer och tankar hur dessa checklistor ska användas och i vilka forum de är 

lämpliga och vilka frågor och information de ska innehålla. Det har kommit 

kommentarer som ”det här är precis vad vi behöver” och ”detta ligger helt rätt i 

tiden”.  

Checklistan 
De flesta projekt på de undersökta företagen pågår normalt under en längre 

tidsperiod, ibland upp till två år, och därför fanns ingen möjlighet att testa 

checklistorna i praktiken. Enkätsvaren utgör därmed resultatet i detta 

examensarbete.  

Enkätundersökning 
För att bedöma checklistornas kvalitet delades en enkät ut till 

produktionstekniska grupper på de båda företagen för att utifrån deras 

erfarenheter avgöra användbarheten i frågeställningarna. Enkäten innehöll sex 

frågor om utformning och innehåll. Enkäten kan läsas i bilaga 4 och 

kommentaren samt bedömningen går att läsa i sin helhet i bilaga 5.  

Svar från enkät på företag A 

Enkäten delades ut till nio tekniker den 2:a april efter att en presentation av 

examensarbetet utförts. Teknikerna fick två veckor på sig att besvara enkäten. 

Uppslutningen och engagemanget i undersökningen var god och 

svarsfrekvensen var 100 procent.  

Svaren som presenteras här är justerade något och ibland hopslagna utifrån att 

flera personer har svarat likvärdigt. Samtliga svar kan läsas i bilaga 5. 
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Fråga 1. Känns frågorna relevanta för en projektgrupp?  

Medelvärdet av poängbedömningen hamnade på 4.7 av 5 vilket innebär att 

kontrollgruppen anser att dessa frågor är högst relevanta. De kommentarer och 

synpunkter som gavs var att: 

 Frågorna om luft och ventilation är komplicerade att bedöma.    

 Frågorna ger projektgruppen något att fundera över 

 Frågorna gör det mycket tydligare vad som förväntas av projektledaren 

Fråga 2. Förstår ni innebörden av frågorna eller är något oklart? 

Medelvärdet av poängbedömningen hamnade på 4.3 av 5 vilket innebär att 

kontrollgruppen anser att innebörden är någorlunda tydlig. De kommentarer och 

synpunkter som gavs var att: 

 Med de förtydliganden och förklarande texter som står under varje fråga 

är det lättare att förstå innebörden 

 De tre områdena är generellt svåra att bedöma då ofta specialkompetens 

krävs. 

 Förstår innebörden, däremot förstår jag inte vilka krav som måste 

uppfyllas. 

Fråga 3. Är dessa frågor möjliga för projektgruppen att hantera/besvara? 

Medelvärdet av poängbedömningen hamnade på 4.1 av 5 vilket innebär att 

kontrollgruppen anser att frågorna känns hanterbara. De kommentarer och 

synpunkter som gavs var att: 

 Mycket troligt 

 Osäker när det gäller ventilation 

 Ja, om man lägger ner lite tid. 

Fråga 4. Hur skulle ni hantera frågorna om ni inte kan svara på dem? 

Denna fråga går inte att betygssätta vilket inte upptäcktes innan enkäten 

skickades ut. De flesta som skulle besvara enkäten har uppmärksammat och 

påpekat detta. Följande kommentarer och synpunkter gavs: 

 Läsa AFS eller motsvarande. Om det inte hjälper kontaktas FHV för 

konsultation. 

 Kontakta företagshälsovården. 
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 Kontakta annan kunnig person till exempel erfaren projektledare. 

 Utbildning. 

Fråga 5. Hade ni fångat dessa frågeställningar i projekten utan checklistan? 

Medelvärdet av poängbedömningen hamnade på 2.6 av 5. Denna är ställd på ett 

sätt så att ett lågt betyg är positivt, där vi vill påvisa att flera av 

frågeställningarna hade missats utan checklistan. De kommentarer och 

synpunkter som gavs var att: 

 OK när det gäller buller och belysning, tveksamt med ventilation. 

 Inte på denna detaljnivå. 

 Oftast inte. Vanligtvis gör bedömningar ur belastningsergonomiska 

aspekter och inte miljömässiga. 

 Tveksamt, beror på om projektgruppen gjort detta tidigare. 

Fråga 6. Kan ni tänka er att använda denna typen av checklistor i ny- och 

ombyggnadsprojekt för at inte missa denna typ av frågor? 

Medelvärdet av poängbedömningen hamnade på 4.7 av 5 vilket innebär att 

kontrollgruppen anser att checklistan har en stor möjlighet att användas. De 

kommentarer och synpunkter som gavs var att: 

 Ja. 

 Svårigheten är bara att hålla koll på alla checklistor. 

 Svårt med bedömning av framförallt ventilation men det kan bero på 

erfarenhet och behovet att öva på detta.   

 Viktigt med en rutin för att hitta brister tidigt i projekten.  

Svar från enkät på företag B 

Enkäten delades tillsammans med en skriftlig beskrivning ut den 9:e april till 

företagets Health & Safety organisation samt till Produktionsteknik. Mottagare 

av enkäterna var tre Health & Safety specialister samt en produktionsteknisk 

avdelningschef som i sin tur skulle ta med sig frågorna till sina 

produktionstekniska chefer. Efter en vecka hade inga svar på enkäten inkommit 

varför en påminnelse gjordes som även den innehöll en skriftlig beskrivning av 

pågående examensarbete och en uppmaning om att komma in med svar på 

enkäten. 

Det kom då in ett gemensamt svar från de som fått enkäten. Det var en av HS-

specialisterna, den produktionstekniska avdelningschefen och en av de 
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produktionstekniska cheferna samt så hade tillkommit ett huvudskyddsombud 

som inte hade fått enkäten från början. Det var avdelningschefen som hade 

bokat ett gemensamt möte och sedan svarat tillsammans på en enkät. 

Teoretiskt så var spridningen av enkäten tio personer, med ett extra svar från 

huvudskyddsombudet så var det möjligt att få in upp till elva svar. Med 

anledning av att svaren hade kommit in gemensamt så fanns det inte någon 

spridning på svaren varför kontakt togs med de som svarat på enkäten för att få 

in mera information om hur enkäten uppfattades. 

Svaren från de fyra var vid samtalen med de enskilda respondenterna fortfarande 

entydigt att checklistorna kommer att fungera bra som komplement till de 

metoder som används idag och om det är något som inte kan besvaras så 

kontaktas företagshälsan. Det blev således ett klargörande vid samtalen att den 

expertis som man tänkt kontakta är arbetsmiljöingenjör och ergonom från 

företagshälsan precis som man redan gör idag i projekten. 

Den produktionstekniska chefen tillade att det finns interna rutiner som ska 

följas i projekten och att arbetsmiljö inte är bortglömt eftersom det finns flera 

grindar som ska passeras både vid planering och också vid genomförande av 

enskilda projekt. Det är bra med mera praktiska exempel på samma sätt som i 

checklistorna, särskilt för nya tekniker eller för inhyrda tekniker som är nya på 

företaget. 

Den produktionstekniska chefen svarade att ett problem vid projekt är den 

begränsade ytan som man har till förfogande som tvingar fram kompromisser 

som inte är optimal för arbetsmiljön med avseende på tillträde till maskiner och 

placering av belysning och ventilation. 

Huvudskyddsombudet svarade att teknikerna ibland glömmer att det är 

arbetsplatser som utformas när produktionssystem tar form. Det är också stor 

skillnad på hur kompetenta och rutinerade teknikerna är, om de bjuder in 

operatörer och skyddsombud till att tillsammans ta fram nya produktionssystem 

och arbetsplatser. Den enskilda faktor som påverkar mest är teknikernas 

kompetens och rutin även om det finns förståelse för att dessa också är starkt 

styrda och har en begränsad budget, tidsram och begränsad yta till sitt 

förfogande. Huvudskyddsombudet uttryckte att det tar några år och projekt att 

lära upp tekniker. Huvudskyddsombudet vill ha med representanter från 

företagshälsan eftersom dessa uppfattas som kompetenta och opartiska. Den 
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kompetens som efterfrågas från företagshälsan i projekt är i första hand ergonom 

och arbetsmiljöingenjör. 

Health & Safety specialisten hade vid ett planeringsmöte redan pratat med sina 

två kollegor före att enkäten sedan besvarades i den gemensamma gruppen. 

Health & Safety lyfte fram att projekt är komplexa med flera olika krav från 

olika intressenter. 

Fråga 1. Känns frågorna relevanta för en projektgrupp?  

Gemensam poängbedömningen blev 5 av 5. Det visar att kontrollgruppen anser 

att dessa frågor är högst relevanta. De kommentarer och synpunkter som gavs 

var att: 

 Checklistan är komplement till företagets nuvarande Riskanalys 

arbetsmiljö. 

Fråga 2. Förstår ni innebörden av frågorna eller är något oklart? 

Gemensam poängbedömningen blev 4 av 5 vilket innebär att kontrollgruppen 

anser att innebörden är någorlunda tydlig. De kommentarer och synpunkter som 

gavs var att: 

 Checklistan väcker tankar, vilket gör att man inser att man kan behöva 

experthjälp. 

Fråga 3. Är dessa frågor möjliga för projektgruppen att hantera/besvara? 

Gemensam poängbedömningen hamnade på 4 av 5 vilket innebär att 

kontrollgruppen anser att frågorna känns hanterbara. De kommentarer och 

synpunkter som gavs var att: 

 Vissa frågor kräver expertkompetens. 

Fråga 4. Hur skulle ni hantera frågorna om ni inte kan svara på dem? 

I fabrik B så svarade man gemensamt på hur man skulle hantera frågorna i 

checklistan om man inte själv kan svara på dem: 

 Ta in en expert. 
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Fråga 5. Hade ni fångat dessa frågeställningar i projekten utan checklistan? 

Den gemensamma bedömningen i gruppen var 2 av 5. Denna är ställd på ett sätt 

så att ett lågt betyg är positivt, där vi vill påvisa att flera av frågeställningarna 

hade missats utan checklistan. De kommentarer och synpunkter som gavs var 

att: 

 Inte fullt ut. 

Fråga 6. Kan ni tänka er att använda denna typen av checklistor i ny- och 

ombyggnadsprojekt för at inte missa denna typ av frågor? 

Den gemensamma poängbedömningen hamnade på 5 av 5 vilket innebär att 

kontrollgruppen anser att checklistan har en stor möjlighet att användas. De 

kommentarer och synpunkter som gavs var att: 

 Ett bra komplement till Riskanalysarbetsmiljö. 

 En frisk injektion. 

 Denna typ av checklista ställer frågor på ett bra sätt som kräver eftertanke. 
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Diskussion 

Dåtid och nutid 
Arbetsmiljön har förändrats med samhället när det ändrade skepnad från ett 

jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle. Med industrialismen förändrades 

sedan produktionssystemen successivt vilket då gav nya förutsättningar för 

arbetsmiljön att förändras och utvecklas. På samma sätt så har de båda studerade 

företagen följt nya idéer och ideal vilket då också har format arbetsplatserna och 

arbetsmiljön. 

De företag som vi har studerat är två olika multinationella företag med 

verksamhet i flera länder och i flera världsdelar. Mycket av de interna dokument 

som finns i företagen och som vi har haft tillgång till är därför 

koncerngemensamma, de återfinns alltså på flera produktionsorter i världen. Vi 

har begränsat studien till två svenska tillverkningsanläggningar. 

I Sverige så har det generellt skett en ökning av kraven i arbetslivet, där 

internationaliseringen påverkat arbetsmiljöarbetet negativt (Andersson et. al, 

2006). De båda studerade företagen är inget undantag då de båda två är aktörer 

inom branscher med internationell konkurrens och där låglöneländer också 

tillverkar motsvarande produkter. De länder som benämns som låglöneländer 

saknar inte alltid egen utvecklingskompetens och till exempel Kina och Indien 

utexaminerar många tekniker och ingenjörer (Bellgran & Säfsten, 2005).  

Mycket har förändrats i samhället sedan 1700-talet men samtidigt är det samma 

fokus på effektivisering och rationalisering nu som då och influenser från den 

tidens tankar om produktion finns också kvar. Adam Smith visade med 

knappnålsexemplet hur arbetsdelning kunde ge mycket stora 

produktivitetsökningar (Bohgard et. al, 2010). Men Smith insåg också att långt 

driven arbetsdelning inte var arbetsmiljömässigt hållbart i längden för 

personalen. Där ser vi också likheter vid montering av produkter hos de båda 

företagen eftersom arbetsuppgifterna är uppdelade likt arbetsdelning. 

Däremot så känns de idéer som lyftes fram av Fredrick Winslow Taylor mera 

avlägsna. Han valde ut arbetare utifrån vissa kriterier som kunde drillas och 

prestera maximalt utifrån en vetenskaplig överföring av hantverkarnas kunskap 

(Bohgard et. al, 2010). Men samtidigt så är det ett högt tempo i de båda 

verkstadsföretagen där inte alla klarar av att arbeta under lång tid. 



 

45 
 

Det som syns allra tydligast hos de båda företagen är från den 

rationaliseringsrörelse som fick ganska stort genomslag i Sverige i mitten på 

1950-talet. De använde MTM-metoden, där man tidssatte personalens 

arbetsrörelser och kunde på så sätt teoretiskt beräkna tidsåtgången för ett 

arbetstempo (B.Sandkull et al 1996). På motsvarande sätt sker hos båda de 

studerade företagen beräkningar och tidsättning av arbetsmoment för att 

optimera produktionen. 

Edward Mayo, som ville förbättra arbetsmiljön utifrån människans behov för att 

öka produktiviteten, antog att det borde finnas fördelar med att förbättra 

förutsättningarna i arbetsmiljön för arbetstagarna. Däremot visade sig arbetet 

med bland annat belysningsexperimentet och framförallt glimmerrummet leda 

till insikten att sociala relationer har större påverkan på arbetsprestationen än att 

bara ändra eller förbättra arbetsmiljön. Det var inte alltid själva 

arbetsmiljöförbättringen som ökade prestationen utan mer att personalen såg att 

ledningen arbetade med att förbättra personalens arbetsförhållanden. Att arbeta 

med arbetsmiljöchecklistor och att diskutera kring arbetsmiljöförhållanden kan 

innebära att man får en positiv effekt och mer nöjd personal utan att ens ha 

genomfört en förändring eller förbättring, men givetvis ska strävan vara att 

arbetsmiljön förbättras. 

I mitten av 1980-talet kom metallindustriförbundet i Sverige med sin vision av 

ett hållbart arbete i skriften ”Det goda arbetet” där det tydligt framgår vikten av 

att människan ska kunna ha ett tryggt och hållbart arbetsliv. Metall har nio 

principer för det goda arbetet varav den sista lyder: En arbetsmiljö utan risker 

för ohälsa och olycksfall (Bohgard et. al, 2010). Samma övergripande 

målsättning hittar vi även i de båda företagens respektive arbetsmiljöpolicy där 

innebörden är ett tryggt och hållbart arbetsliv utan risker för ohälsa och 

olycksfall. Sett till den moderna produktionens utveckling har det varit stort 

fokus på rationell tillverkning men i samhället idag, i alla fall i västvärlden, 

accepterar inte på samma sätt att människan blir utsliten på grund av sitt arbete.  

Sedan slutet på 1980-talet har villkoren förbättrats på de flesta arbetsplatser och 

områden som säkerhetsrisker och ergonomi har förbättrats i och med att 

riskbedömningar också utförs i större utsträckning. Att arbetsmiljöpolicyn på de 

båda företagen lyfter tydligt fram att personalen är den viktigaste resursen vilket 

också ger legitimitet även för arbetsmiljöarbetet. Arbetsplatsens utformning är 

viktigt hos de båda företagen men det är också ytterligare ett krav i mängden där 

begränsat med tid, pengar och utrymme är några faktorer tillsammans med 
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kravet på en flexibel och ökande produktionstakt. Vi uppfattar det som att det 

hos de båda företagen finns ett stort engagemang både från ledning, tekniker, 

skyddsorganisation och framförallt arbetstagare att man på sin arbetsplats inte 

ska behöva utsätta sig för risker i arbetslivet. 

Utmaningar 

Samtidigt som vi kan se på företagens statistik att antalet frånvarolyckor 

minskar så finns det långtidssjukskrivningar. Där verkar industrin och hela 

samhället stå inför stora utmaningar. För samtidigt som andelen som förolyckas 

i arbete i Sverige har minskat sedan 1955, så ökar kostnaderna för 

långtidssjukskrivningar och dessa uppgick i Sverige totalt till cirka 47 miljarder 

kronor inklusive produktionsbortfall och samhällets kostnader 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). Det är arbete, fritid och familj som 

tillsammans påverkar arbetssituationen både direkt och indirekt.  

En annan faktor som bör uppmärksammas vid arbetsplatsens utformning är att 

det sker stora förändringar i sammansättningen av befolkningen i Sverige de 

närmaste 20-40 åren vilket också förväntas ske i övriga OECD-länder. Det 

nämns att andelen över 65 år var 17 procent år 2006 och förväntas att öka till 21 

procent år 2020 (Arbetsmarknadsdepartementet, 2008). I Sverige så minskar  

sysselsättningsintensiteten från 85 procent bland 50-54 åringar till 54 procent 

respektive 46 procent för män respektive kvinnor som är 64 år. Det kan förutom 

faktorer i arbetsmiljön även vara ohälsa påverkad av andra faktorer 

(Arbetsmiljöverket, 2013, sid. 421).  

Det finns även en skillnad på kvinnors och mäns hälsa och ohälsa i arbetslivet i 

Sverige vilket visas i det genusmönster som är i samhället där mannen är 

normen. Det tillsammans med att kvinnors arbeten värderas lägre får till följd att 

kvinnornas arbetsmiljörisker inte lyfts fram tillräckligt. Det beror på att kvinnor 

och män inom samma yrken ofta har olika arbetsuppgifter och där de har samma 

arbetsuppgifter så är arbetsplatsen, verktyg, skyddsutrustning och andra 

hjälpmedel utformade efter män (Arbetsmiljöverket, 2011, sid. 6). 

Hur genusmönster ser ut på de studerade företagen har vi ingen uppfattning om 

mera än att det är en faktor att vara uppmärksam på vid utformning av 

arbetsplatser. 

Företagens arbetssätt 

Under tiden som vi har studerat företagen så har vi haft full insyn i deras dagliga 

verksamhet, deltagit vid projektmöten, arbetsmiljökommittéer och riskanalyser 
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samt vid överlämnande av produktionsutrustning från projektorganisation till 

produktionsorganisation. Vi har även haft full tillgång till företagens intranät 

med interna dokument såsom arbetssätt, processer och rutiner. 

Båda de studerade företagen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbetet 

som följer AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. De har fastställda interna 

rutiner som tydliggör både arbetsgivarens och de anställdas skyldigheter och 

rättigheter. Det finns rutiner för riskanalyser, skyddsronder och  

verksamhetsutveckling. Arbetsmiljökommittéerna har återkommande möten 

flera gånger per år och följer en fastställd dagordning. Både interna och externa 

resurser används för att genomföra revisioner inom arbetsmiljöområdet. Arbetet 

i de båda verkstadsföretagen genomsyras av Lean och båda företagen har egna 

produktionssystem med rötterna i TPS. Att följa idén om ”Rätt från mig” och att 

arbeta med ständiga förbättringar uppfattar vi som ständigt närvarande. Vi 

upplever också att det finns en vilja hos den produktionstekniska organisationen 

att även arbetsplatserna görs rätt från början. Samtidigt så kan vi själva se att 

företagen utnyttjar befintliga utrymmen mera och att det blir tätare mellan 

maskininstallationer. Tillgången till dagsljus och utblick från företagen har 

minskat och kontoren har på flera ställen omvandlats till landskap.  

Begreppet Lean som kommer från Toyotas sätt att ”smärt och smidigt” tillverka 

bilar (Womack, 1990). Men Lean kan uppfattas som ”magert” om det används 

ensidigt. Men att ensidigt vara ”mager” kan få arbetsmiljön att bli dålig eller 

åtminstone uppfattas som negativ. Vår uppfattning är att de båda företagen hela 

tiden balanserar mellan att utforma en rationell och effektiv produktion inom 

givna begränsade ramar och att samtidigt följa sina egna målsättningar i 

företagens respektive arbetsmiljöpolicy där innebörden är ett tryggt och hållbart 

arbetsliv utan risker för ohälsa och olycksfall. Det går att visa att det lönar sig att 

göra förändringar som ger bättre arbetsplatser om det är faktorer som annars ger 

sjukfrånvaro. Däremot är det svårare att visa  ett samband mellan trivsel, 

produktivitet och lönsamhet. (SOU 2009:47, 2009, sid 11, 23-24, Svend Erik 

Mathiassen).  

För att skapa goda förutsättningar att lyckas i arbetsmiljön, så man undviker att  

bygga in brister och risker i våra arbetsplatser, gäller det att börja skruva på 

några ytterligare parametrar. Det gäller att få en arbetsmiljö där även 

inomhusklimatet blir optimalt eller där belysningen är anpassade efter samtligas 

behov. Svårigheten med att skapa informativa checklistor är att de bygger 

mycket på erfarenheter om vilka problem som förekommer ute i verksamheten 
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till följd av brister vid uppbyggnaden, även sådana som kan vara svåra att 

upptäcka. Belysning är ett område där väldigt få upplever problem men där 

personal kan bli överraskade om man visar dem hur det skulle kunna vara. Det 

gäller att samla dessa erfarenheter och kritiskt och opartiskt granska dessa så att 

frågorna i checklistan faktiskt påverkar resultatet av en ny arbetsplats till det 

bättre. Det finns även lagkrav som bestämmer vad vi tillåts utsätta arbetstagare 

för, men vad innebär dessa i praktiken och hur uppfyller man kraven som finns 

beskrivna i författningssamlingar?  

Innehåll i checklistan 
Inriktningen för examensarbetet med att ta fram en checklista har tagits emot 

med stort intresse. Det pågår omfattande arbeten inom företagen att utveckla 

säkerhet och arbetsmiljö och de håller på att revidera arbetssätt och standarder. 

Checklistorna utgör ett bra komplement till de övriga rutinerna som finns på 

företagen och man inser att de täcker en lucka som finns i dessa rutiner. 

Förekomsten av den typ av frågor som förekommer i de informativa 

checklistorna saknas idag då det oftast endast hänvisas till AFS:ar eller interna 

rutiner som enbart efterfrågar ett tänkt scenario men inte hjälper till med hur 

man kommer dit. Det har varit intressanta diskussioner i samband med 

presentationerna av detta examensarbete och de involverade har visat ett stort 

engagemang. 

Litteraturen kring informativa checklistor 
Då målet med examensarbetet har varit att utveckla en arbetsmiljöchecklista 

som är informativ och hjälper projektgrupperna att förstå innebörden på de krav 

som finns i lagstiftningen gjordes en undersökning i litteratur samt på webben 

vilka hjälpmedel som finns framtagna idag. Det konstaterades ganska snart att 

det finns en stor mängd checklistor som florerar på marknaden men dessa är i 

huvudsak designade för att kontrollera befintliga arbetsplatser. Checklistorna är i 

de flesta fall enbart en typ av kontrolldokument som används för att gå 

arbetsmiljöronder, undersöka befintliga svetsarbetsplatser, kontrollera olika 

fysiska faktorer som exempelvis buller, belysning, vibrationer mm. På de 

undersökta företagen finns även där ett antal checklistor och rutiner i syfte att 

kontrollera arbetsmiljön i efterhand eller beskriva var man bör hamna när 

arbetsplatserna är uppbyggda. Under litteraturstudierna har vi identifierat en 

checklista, Ergonomic Checkpoints (ILO, 1996), som även informerar om 

eventuella problem eller ger tips och idéer om hur man kan minska på brister så 

att ohälsa och olycksfall så långt som möjligt undviks. Efter diskussioner med 
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olika intressenter på de undersökta företagen har det framkommit att det saknas 

ett hjälpmedel  där man även kan få förståelse för de problem som vanligtvis 

byggs in i installationer utan att man är medveten om det. Vid dessa 

diskussioner har det bubblat av idéer och tankar hur dessa checklistor ska 

användas och i vilka forum de är lämpliga och vilka frågor och information de 

ska innehålla. Det har kommit kommentarer som ”det här är precis vad vi 

behöver” och ”detta ligger helt rätt i tiden”.  

Innehållet i checklistan måste ses över regelbundet. De frågor som inte är 

aktuella eller relevanta kan behöva formuleras om eller tas bort. Det kommer 

troligtvis även visa sig att checklistorna behöver kompletteras med nya frågor 

som inte tagits med idag. Det är viktigt att dessa checklistor hålls som ett 

levande dokument där både teknikorganistationen och företagshälsan känner en 

äganderoll för utvecklingen av dokumentet. Kravställare måste också efterfråga 

efterlevnad av dokumentet. Om detta inte kan uppnås är det troligt att 

dokumentet kommer att falla i glömska och inte användas i projekten.  

Verifiering av checklistan 
Då projekt normalt drivs under en längre tidsperiod har det inte varit möjligt att 

testa de framtagna checklistorna skarpt. För att få en rimlig bedömning av 

användbarheten och funktionaliteten av checklistorna fick kontrollgruppen 

bestående av produktionstekniker svara på en enkät. De flesta 

produktionsteknikerna har lång erfarenhet och ett flertal har även drivit projekt 

tidigare. Det ansågs därför lämpligt allt konsultera denna produktionstekniska 

grupp för att utvärdera checklistorna, det vill säga använda metoden delaktighet 

genom samråd (Tufte & Mefalopulos, 2009). Verifieringen av checklistorna är 

ett arbete som är tänkt att startas upp under hösten 2015 genom att projekt som 

startas upp kommer att förses med dessa checklistor.  

Enkätsvar 
Vid nedbrytning av svaren till enkäten kan det generellt sägas att 

produktionstekniker vid de båda företagen anser att checklistan är ett bra 

hjälpmedel att använda i projekt. De var rörande överens om att genom 

frågeställningar där de inte kan svara så kontaktas någon expertresurs och 

företrädesvis företagshälsan. Vidare förekommer ett antal frågor i enkäten som 

behandlar användarvänligheten och möjligheten att förstå frågeformuleringarna. 

Resultatet visar där att teknikerna anser att frågorna känns relevanta samt att de 

förstår problematiken, dock kan det utläsas i kommentarerna att området med 
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ventilation är lite mer komplicerat och svårare att hantera. Samtidigt 

förekommer kommentarer där de inser att det handlar om träning och att de 

behöver sätta sig in i ämnet lite bättre. Det är som tidigare nämnt inte meningen 

att projektgrupperna ska bli experter inom området arbetsmiljö men att frågorna 

ska komma upp på agendan och lösas i ett tidigt skede. 

Fortsatt arbete 
Utformningen av checklistorna låstes vid en viss tidpunkt i examensarbetet och 

de utvecklades då inte vidare. Därefter skickades checklistorna ut till 

produktionsteknikerna för bedömning. Det är meningen att checklistorna ska 

revideras bland annat utifrån de kommentarer som erhölls från 

enkätundersökningen. Enkätsvaren påvisade att området inom ventilation var 

svårt att greppa och där behövs kanske mer och tydligare förklarande text samt 

bättre formulerade frågor utformas.   

Det finns en planerad fortsättning på arbetet med att implementera checklistorna 

på de studerade företagen. Författarna till examensarbetet är idag anställda som 

arbetsmiljöingenjörer på företagshälsovården till de båda företagen och kommer 

att gå vidare med att föra in checklistorna i projekthandböckerna samt utveckla 

frågeställningarna vidare. Kontakt togs tidigt vid uppstarten av examensarbetet 

med ansvariga för anskaffningsprocessen och de ser också nyttan med att 

använda informativa checklistor för att säkerställa att projekten hamnar så rätt 

som möjligt redan från start. Anskaffningsprocessen revideras årligen och 

innehållet uppdateras, vilket då skapar förutsättning för att dokumentet kan 

hållas levande. 
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Slutsats  
Gapet mellan teori och praktisk verklighet vid utformning av nya eller 

förändrade arbetsplatser inom verkstadsindustrin kan absolut minskas. 

Diskussionen med projektgruppen på företag A, de samlade enkätsvaren från 

båda företagen och de kompletterande samtalen på företag B bekräftar att det är 

möjligt att använda en informativ checklista för det ändamålet. Det är otroligt 

viktigt att utvecklingen av frågor också sker i nära samråd med användarna så 

att de känner någon form av ägandeskap eller ansvarstagande för att dessa 

frågeställningar tas omhand i projekten. Förutsättningarna för dessa informativa 

checklistor är goda vilket avspeglar sig i samtal med de människor som ska 

använda dem i framtiden. Prioriteten för arbetsmiljö höjs ständigt och det är en 

viktig fråga för många i arbetslivet idag. Enkätsvaren indikerar också på ett stort 

intresse till dessa checklistor, men samtidigt visar svaren även på vikten att 

förenkla vissa områden som till exempel ventilation. 

Målet med examensarbetet är att skapa en användbar checklista som kommer att 

användas i projekt, både i nya och vid ombyggnad. Målet är ju även att 

företagshälsovården skulle kunna bli mer involverade i projekten tidigt för att  

hjälpa till med att identifiera och bygga bort eventuella arbetsmiljöproblem 

innan de uppstår. Långsiktigt innebär detta även att arbetsplatser som byggs i 

framtiden kommer orsaka mindre problem och utsätta personal för mindre 

risker. Man skulle också kunna säga att det med checklistornas hjälp ska vara 

möjligt att skapa en arbetsplats som blir bättre arbetsmiljömässigt än ett 

slumpmässigt utvalt projekt där man inte använt checklistorna. Att systematiskt  

arbeta med arbetsmiljöchecklistorna som stöd skapar därmed goda 

förutsättningar att bli ”bättre än slumpen”. 

För ett långsiktigt fungerande arbetssätt krävs givetvis att arbetet inte stannar 

upp utan att dessa checklistor förs in som en rutin i företagens 

anskaffningsprojekt och att kravställarna i projekten följer upp att dessa rutiner 

efterlevs. Att integrera checklistorna i anskaffningsprocessen skulle göra att 

dessa frågor lyfts upp tidigt i projekten. Det är därför examensarbetarnas 

ambition att fortsätta driva vidare detta arbete efter avslutat examensarbete och 

jobba för att checklistorna implementeras i anskaffningsprocessen. Lyckas detta 

ser vi att samarbetet mellan projektorganisation och produktionsorganisation 

samt företagshälsan kommer att öka och det blir en naturlig del av arbetet.     
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Bilaga 1. Checklista om Termiskt klimat och ventilation (4 

sidor) 

Ventilation 

För att ventilation ska ge en bra luftkvalitet bör följande rekommendationer följas: 

 Tillföra syre   1 m3/ h, person 

 Bortföra koldioxid  4 m3/ h, person 

 Bortföra fukt  8 m3/ h, person 

 Bortföra lukter  25-35 m3/ h, person 

 Bortföra värme  Beror på värmealstringen 

 Bortföra luftföroreningar Beror på mängd och eventuella gränsvärde 

Dessa värden ska inte adderas med varandra utan om man bortför lukter med 25-35 m3/h så 

bortförs även koldioxid och syre tillförs i tillräcklig mängd. 

AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning rekommenderar ett tilluftsflöde på 7 l/s, person + 

0,35 l/s, m2 golvyta vid ett stillasittande arbete vilket motsvarar 30-35 m3/h, person, vilket 

alltså är tillräckligt då man har en verksamhet som inte alstrar värme eller föroreningar det 

vill säga där människor är den huvudsakliga föroreningskällan i till exempel kontor eller 

konferenslokaler. 

Att bortföra värme och luftföroreningar kan i vissa fall innebära att ventilationen måste 

dimensioneras upp rejält. I till exempel ett gjuteri kan tilluftsmängden överstiga 100 000 

m3/h. Vid så höga luftflöden behöver normalt ingen hänsyn tas till hur många som vistas i 

lokalen eftersom den påverkan då blir försumbar. 

I en arbetslokal bör ventilationssystemet vara så dimensionerat att det går att upprätthålla 

en temperatur i vistelsezonen på: 

 20- 24 grader vid stillasittande eller fysisk mindre ansträngande arbete (upp 
till 26 grader sommartid). 

 Ner mot 14-15 grader vid rörligt eller fysiskt mer ansträngande arbete. 

Termiskt klimat 

En arbetslokal ska ha ett lämpligt klimat. Det ska vara anpassat till arbetet som utförs och 

dess aktivitetsnivå. För att upplevas behagligt ska det inte vara för varmt eller kallt, drag ska 

undvikas och det ska hålla så jämn temperatur som möjligt. 

 Bedöms arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ha lämpligt termiskt 
klimat ? 

o Om lättare fysiskt arbete utförs bör detta tas hänsyn till och anpassa 
temperaturen så att det inte blir till exempel för kallt. Om det utförs tyngre 
arbete kan det finnas behov av att temperaturen minskas och luftväxlingen 
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ökas för att uppnå ett acceptabelt klimat. Det är även viktigt att ta hänsyn till 
klädseln som krävs för uppgiften. 

  

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Kan temperaturen i lokalen hållas acceptabelt jämn året runt ? 
o Det förekommer varje år några dagar med värme- resp. köldtoppar som 

klimatsystemet inte behöver vara dimensionerat för.   
  

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Är uteluftsintag lämpligt placerade med hänsyn till uteluftens föroreningshalt och 

temperatur samt avluftsöppningarnas placering ? 

o Luft bör inte tas in från sådana ställen som sommartid blir mycket varma, till 
exempel uppe på tak. Det är också viktigt att se till så att det inte finns risk att 
avluft sugs in i uteluftsintag och orsakar nedsmutsning eller uppvärmning av 
tilluften. 

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Tillförs luft så att besvärande drag undviks ? 
o Placera ett tilluftsdon i direkt närhet av en avsynings/kontrollstation kan 

orsaka drag och för låg temperatur på arbetsplatsen. Ett don kan roteras 180 
grader så att det blåser in mot vägg och sedan sprider tilluften för att undvika 
drag. 

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Finns i närheten till arbetsplatsen en dörr eller port som kan ge upphov till 

besvärande drag ? 

o Arbetsplatser ska vara avskärmade om risk för drag förekommer.   
  

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 

 Är tilluft till lokaler som innehåller arbetsplatser och arbetslokaler så fri från 
luftföroreningar som är praktiskt möjligt? 

o Om det förekommer föroreningar i den tillförda luften skall denna renas innan 
den tillförs i lokalerna.  

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 
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Luftkvalité 

  
Principskiss för deplacerande ventilation samt komfortzonens rekommenderade mått. 

Lågimpulsdon (tilluft, floormaster) strömmar ut en något undertempererad luft (2-3 grader 

lägre) med låg hastighet på golvet som ”flyter” ut, se principskiss för deplacerande 

ventilation. När den undertempererade luften värms upp lyfts den uppåt och tar då med 

luftföroreningarna och värme upp över vistelsezonen och skapar förutsättningar för bra 

luftkvalitet samt ett behagligt klimat. 

 Finns tillräcklig luftomsättning i lokalen så att luftkvalitén i vistelsezonen är 
tillfredsställande? 

o Är det beräknat utifrån den verksamhet som skall bedrivas hur mycket tilluft 
som behövs i lokalen? Denna beräkning ligger till grund för hur många 
tilluftsdon som behöver placeras ut i layouten. 

  

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Är dessa tilluftsdon inkluderade i layouten så att de placeras på platser där 
personalen huvudsakligen vistas? 

o Det är viktigt att placera tilluftsdon så att luften kommer dit personalen 
befinner sig så att den har möjlighet att ”lyfta upp” den nedsmutsade luften 
och på så sätt skapa en ren zon, så kallad vistelsezon. Det är inte ok att 
placera tilluftsdonen utmed yttervägg för att det är den enklaste lösningen.  

  

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Placeras lågimpulsdon så långt det är möjligt på golvnivå ? 

o Risken då lågimpulsdonen monteras över golvnivå är att luften inte hinner 
falla ner på golvet innan den värms upp vilket kan medföra att 
luftföroreningarna samt värme inte förs bort.  

  

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 
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Processventilation 

För att luftkvalitén ska anses bra ska maskiner/arbeten som alstrar föroreningar fånga upp 

dessa så nära föroreningskällan som möjligt. Detta kan med fördel göras genom att kapsla in 

processen och förse kapslingen med ett processutsug. Om manuella förorenande arbeten 

utförs, till exempel svetsarbeten, skall förutsättningarna vara sådana att dessa föroreningar 

undviks nå den utförande personen samt de inte sprids i lokalen. 

 Fångas luftföroreningar som alstras i lokalerna upp så att luftkvalitén i 
vistelsezonen är tillfredsställande ? 

o Begränsas spridningen av luftföroreningar så långt det är praktiskt möjligt? 
 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Förekommer ämnen som har fastställda hygieniska gränsvärden? 
o Till exempel motoravgaser, kolmonoxid, svaveldioxid mm. 

 

 Ja          Nej       Kommentar ................................................................. 

 Finns det fast installerad processventilation, på de arbetsplatser där 
processventilation behövs mer än tillfälligt, som är effektiv och utformad efter hur 
farlig luftföroreningen är ? 

o Undviks att halterna överstiger 50% av gällande hygieniska gränsvärde? 
 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Finns det ett kontrollsystem som visar på fel i ventilationssystemets funktion i 
lokaler där processventilationen är en förutsättning ? 

o För att skadliga halter av föroreningar i vistelsezonen inte kan uppstå skall 
processventilationen vara  övervakad och om exponering innebär risk för 
allvarlig eller livsfarlig skada skall dessutom larmet vara akustiskt. 

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Är luft som återförs till arbetslokaler eller personalutrymmen renad så att den 
tillförda luften normalt uppfyller kraven på tilluftskvalité ? 

o Exempelvis då mobilt svetsutsug används (rökätare) där luften återförs till 
lokalen igen.  

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 
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Bilaga 2. Checklista om Belysning (3 sidor) 
Bra belysning är en förutsättning för att vi ska uppfatta vår omgivning på ett riktigt sätt. Bra 

belysning bidrar också till ökad trivsel och goda resultat i arbetslivet. 

Dagsljus 

Utblick utomhus ger information till oss om tid på dygnet och väder. Det upplevs som 

mycket positivt av de allra flesta människor. Tillgång till dagsljus hjälper kroppen att justera 

dygnsrytmen och gör oss piggare på dagen samt gör det lättare att somna på kvällen. Direkt 

dagsljus kan dock ge bländning och ge stora kontraster i ljussättningen.  

Bländning, reflexer och skuggor 

Bländning kan förekomma om infallsvinkeln understiger 450, raster på armaturer är ett 

effektivt sätt att minska den bländande effekten av exempelvis lågt sittande belysning. Det 

finns bra diffus belysning att använda som inte bländar och som inte ger skarpa skuggor. Ett 

enkelt sätt att kontrollera om belysning är bländande är att skärma av ljuset med handen 

eller en keps, så kallat kepstest. Upplever man då att synobjektet framträder tydligare eller 

att man slipper att anstränga ögonen, då är belysningen förmodligen bländande. Blanka 

föremål som avsynas innebär att belysningen kan blända indirekt, därför är det viktigt med 

placeringen av belysningen så att det reflekterade ljuset inte träffas ögat. Det kan också bli 

skarpa skuggor med felplacerad belysning som gör det svårt att se viktiga geometrier eller 

ytor som ska kontrolleras. 

     

Belysningsstyrkor 

Rekommendation på belysningsstyrkor finns i en standard som heter SS-EN 12464-1:2011. 

Ett urval av värden finns presenterat i tabellen nedan.   

 

 

 

 

 

 

 

Typ av arbete Belysningsstyrka(LUX) 

Kontorsarbete 500 

grov och medel bearbetning 300 

kontroll och inspektion 750 

Monteringsarbete medel 300 

Monteringsarbete fin 500 

Gjuteriarbete 200-300 
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Belysningsförhållanden 

Det tar en liten stund för ögat att anpassa synen om det sker starka eller plötsliga skillnader i 

ljusstyrkan. Detta kan innebära problem då man förflyttar sig mellan områden som är olika 

belysta. Det är viktigt att hålla så jämn belysningsstyrka som möjligt för att minimera obehag 

då ögat måste jobba för att anpassa sig mellan olika ljusförhållanden men även för de 

säkerhetsrisker som kan uppstå då man tillfälligt har svårt att se ordentligt. Det är att föredra 

att vid övergången mellan till exempel två lokaler ha en stegvis förändring av ljusstyrkan. Ett 

exempel kan vara då en truck åker från en solbelyst yttergård in genom en trucksluss in till 

en fabrikslokal med betydligt lägre ljusstyrka, där bör man ha en förstärkt belysning i 

truckslussen för att gradvis minska ljuset ju längre in i lokalen man kommer. 

 Finns det tillgång till dagsljus och utblick? 

o Om dagsljus saknas är det särskilt viktigt att utrymmen för raster och pauser har 
fönster. 

 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 

 Förekommer det områden där det är stora skillnader i belysningsstyrka? 

o Om truckförare frekvent förväntas köra ut ur lokalen utomhus behöver 
belysningen anpassas efter det. Andra känsliga områden kan vara 
utrymningsvägar, korsningar eller nivåförändringar. 

 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 

 Förekommer synkrävande arbete, exempelvis avsyningsarbete? 
o Synkrävande arbete kräver att stor omsorg läggs ner på utformningen av 

belysningsanläggningen. 
 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 

 

Om det finns behov av regelbunden rengöring för att 

maskinutrustningen ska kunna fungera måste rengöringen 

kunna utföras säkert. 

 

 

 

 

 Är belysningsanläggningen möjlig att på ett enkelt sätt göra rent ? 
o Där det är nödvändigt att rengöra för att bibehålla ljusstyrkan, till exempel 

robotvision, måste det vara möjligt att utföra på ett säkert sätt .  
 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 
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 En 60-åring har behov av upp till 3 gånger mer belysning än en 

20-åring. Man måste även beakta att äldres ögonlinser grumlas 

vilket gör de känsligare för bländning. Därav är det viktigt att 

placera ljuset så att bländning undviks.  

 

 

 Är belysningen anpassad för olika åldrar ? 
o Det är lämpligt att på en avsyningsstation installera reglerbar belysning med t.ex. 

dimmer så att det går att individuellt justera belysningsstyrkan. 
 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 

 Är belysningen bländfri? 
o Lågt sittande lysrörsarmaturer bör förses med raster för att minska risken för 

bländning. På avsyningsstationer är det viktigt att belysningen är bländfri både 
med avseende på raster men även placeringen av armaturerna så att ljuset inte 
reflekteras i det kontrollerade materialet. 

 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 
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Bilaga 3. Checklista om Buller (3 sidor) 
Det är viktigt att stor omsorg ägnas den akustiska planeringen och att man i ett tidigt skede 

av planeringsprocessen uppmärksammar eventuella bullerkällor och hur man ska minimera 

riskerna med dem, både när det gäller hörselskadligt och störande ljud. Det är också 

väsentligt att ljudmiljön planeras efter vilka hörselkrav arbetsuppgifterna ställer. Det kan i 

många fall även vara fördelaktigt att anlita speciell expertis vid den akustiska planeringen 

(kommentarer till 32 §, AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning).  

Arbetsmetod 

Det finns olika åtgärder för att minska exponeringen av buller men man ska alltid i första 

hand undersöka om det går att ändra på arbetsmetoden för att minska exponeringen för 

buller (4 §, AFS 2005:16 Buller). 

 

  

 

 

 

Exempel: ändra arbetsmetod från att hamra till att böja med tång. 

Rekommenderade exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden (AFS 2005:16). 

  



 

63 
 

Buller och akustik 

 Förekommer arbete som kräver hög koncentration, exempelvis övervakning i 
kontrollrum, avsyningsarbete, krav på kommunikation eller akustisk felsökning? 

o Störande ljud, framförallt kontinuerliga ljud som till exempel fläktar, pumpar 
och ventilation, påverkar koncentrationsförmågan och kan verka tröttande 
när arbetsuppgiften kräver hög koncentration. Vid arbetsuppgifter med 
akustisk felsökning kan ljuden man söker efter maskeras och vara svåra att 
upptäcka. 

 

 Nej          Ja       Kommentar ................................................................. 

 Är arbetsplatserna utformade så att bullerexponeringen reduceras till lägsta 
praktiskt möjliga nivå och så få som möjligt utsätts för buller? 

o Är eventuella bullerkällor avskärmade så att spridningen minimeras i lokalen. 
Här kan man behöva fundera på om en åtgärd är möjlig att genomföra rent 
praktiskt och/eller ekonomiskt. 

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Är handverktyg valda så att bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt 
möjliga nivå? 

o Att använda eldrivna dragare istället för luftdrivna maskiner minskar 
ljudnivån markant. 

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

Genom att tak- och väggpartier görs ljudabsorberande kan 

ljudklimatet förbättras eftersom ljudspridningen då begränsas 

och ljudnivån därmed sänks. Ökad absorption påverkar dock inte 

ljudnivån nämnvärt i en bullerkällas omedelbara närhet. 
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 Är arbetslokalerna lämpligt utformade och inredda så att bullerutbredningen 
minskas så långt det är möjligt? 

o Bullerabsorbenter monterade i taket minskar utbredningen av ljud från 
maskiner etc. Detta reducerar efterklangstiden och kan leda till en sänkning 
av bullernivån med 3-5dB(A).   

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

 Undviks renblåsning med tryckluft så långt det är möjligt? 
o Det går ofta att använda dammsugare för att uppnå samma resultat som med 

tryckluft fast med minskade risker såsom lägre buller eller minskad risk att 
skräp flyger iväg. Arbetsplatser där verktygsbyte utförs samt kontrollstationer 
är lämpliga platser att installera en dammsugare.    

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 

För att medge återhämtning och möjlighet till samtal i en ostörd miljö är det viktigt att även 

personalutrymmen som matutrymmen och pausutrymmen är utformade och inredda så att 

problem med störande ljud minimeras. 

 Är personalutrymmen placerade så att påverkan av buller blir så låg som det 
praktiskt är möjligt? 

 

 Ok          Nok       Kommentar ................................................................. 
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Bilaga 4. Enkät Arbetsmiljöchecklista (2 sidor) 
Läs igenom och fundera på de frågor som ni fått utdelade, svara sedan så nyanserat som 

möjligt. Ge gärna förslag på det som kan förbättras. 

Namn............................................................. 

 

1. Känns frågorna relevanta för en projektgrupp ? 

(Nej)  1  2 3 4  5    (Ja) 

Kommentar...................................................................................................... 

...................................................................................................................  

................................................................................................................... 

 

2. Förstår ni innebörden av frågorna eller är något oklart ? 

(Nej)  1  2 3 4  5    (Ja) 

Kommentar...................................................................................................... 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

 

3. Är dessa frågor möjliga för projektgruppen att hantera/besvara ? 

(Nej)  1  2 3 4  5    (Ja) 

Kommentar...................................................................................................... 

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  

 

4. Hur skulle ni hantera frågorna om ni inte kan svara på dem ? 

(Nej)  1  2 3 4  5    (Ja) 

Kommentar...................................................................................................... 

...................................................................................................................  

................................................................................................................... 
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5. Hade ni fångat dessa frågeställningar i projekten utan checklistan ? 

(Nej)  1  2 3 4  5    (Ja) 

Kommentar...................................................................................................... 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

6. Kan ni tänka er att använda denna typen av checklistor i ny- och 

ombyggnadsprojekt för att inte missa denna typ av frågor ? 

(Nej)  1  2 3 4  5    (Ja) 

Kommentar...................................................................................................... 

...................................................................................................................  

...................................................................................................................  

 

Ifylld enkät skickas till: 
Andreas Källgren 
FVH10 
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Bilaga 5. Teknikers svar på enkät om 

Arbetsmiljöchecklista (3 sidor) 
1. Känns frågorna relevanta för en projektgrupp ? 

Betyg 5+5+5+5+5+4+4+4+5 = 42p/9 svar medför 4,7p i medelbetyg 
Svar från Person 1 

o Kommentar: Belysning: Ja, men få frågor gällande belysning men det som inte 

var med i checklistan kanske finns med i VASA? 

o Buller: Ser svårighet att tolka: ”Är arbetsplatserna utformade så att 
bullerexponeringen reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå och så få som 
möjligt utsätts för buller?” Vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt 
möjligt kan vara ganska olika.  

Svar från Person 2 
o Frågorna gör det mycket tydligare vad som förväntas av projektledaren. 

Svar från Person 3 
o Lite svårt med belysning och framförallt ventilation som är svårbedömd. 

Svar från Person 4 
o Luftfrågorna är ibland tekniska och svårapplicerbara, ”Vet inte” eller ”Kan ej 

kontrollera” är svar som återkommer. 
Svar från Person 5 

o De ger projektgruppen något rejält att fundera över. 
 

2. Förstår ni innebörden av frågorna eller är något oklart ? 
Betyg 4+4+5+5+5+4+4+3+5 = 39p/9svar medför 4,3p i medelbetyg 
Svar från Person 1 

o Ok, förstår frågorna 
Svar från Person 2 

o Med de förtydliganden och exempel som står under varje fråga är det lättare 
att förstå innebörden  

Svar från Person 3 
o Belysning saknade förklarande text. T ex vad är att föredra och när? 

Hur väljer man mellan spotbelysning och lysrörsarmatur, när passar respektive 
lösning? 

Svar från Person 6 
o Den kompletterande texten till respektive fråga gör det enkelt att svara på 

frågorna. 
Svar från Person 7 

o Delen om belysning är väldigt kort, vore bra att lägga till rekommendationer 
som det är för buller och ventilation för att få ut kunskapen om vad som 
rekommenderas eller krävs. 

Svar från Person 8 
o De tre områdena är generellt sett svåra att bedöma då ofta specialkompetens 

behövs 
              Svar från Person 5 

o Förstår innebörden, men vilka krav vi har är helt oförståeligt utan att gräva sig 
ner i annat infomaterial eller standards. 
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3. Är dessa frågor möjliga för projektgruppen att hantera/besvara? 
Betyg 4+5+4+4+4+4+5+2+5 = 37p/9 svar medför 4,1p i medelbetyg 
Svar från Person 1 

o Osäker när det gäller ventilation, övriga ok. 
Svar från Person 2 

o Ja, med hjälp av arbetsmiljöingenjör för vissa frågor 
Svar från Person 6 

o Mycket troligt. 
Svar från Person 4 

o Ja, om de paketeras på ett bra sätt. Många checklistor. Oftast men mer sällan 
för ventilation 

Svar från Person 5 
o Ja, men de måste lägga lite tid på att leta efter svaren. 

 

4. Hur skulle ni hantera frågorna om ni inte kan svara på dem ? 
Går inte att betygsätta 
Svar från Person 1 

o Involvera entreprenör eller/och ta hjälp av FHV 
Svar från Person 2 

o Läsa motsvarande AFS och om inte det hjälper, ringa FHV för konsultation 
Svar från Person 3 

o Kontakta Er på Företagshälsovården. 
Svar från Person 7 

o Jag skulle ta hjälp från er på FHV eller annan erfaren beredare/projektledare. 
Svar från Person 6 

o Vi tar kontakt med FHV och/eller någon i egen organisation som kan 
bedöma/förklara ej besvarad arbetsmiljöfaktor. 

Svar från Person 8 
o Fråga någon ”som vet” 

Svar från Person 4 
o Göra ett antagande om den bedöms oviktig/ej tillämpbar eller kontakta FHV 

för vägledning 
Svar från Person 5 

o Jag skulle bett om hjälp från en miljöingenjör/skyddsingenjör. 
Svar från Person 9 

o Jag tror detta beror mycket på vilka krav som ställs, om det är krav att 
använda en checklista som finns tillgänglig och uppdaterad så tror jag det 
skulle resultera i att fler som arbetar med denna typen av projekt söker sig till 
utbildning för att kunna svara på frågorna. Eller så kontaktar FHV för att 
fråga. Om checklistan däremot skulle finnas endast som ett stöd så tror jag att 
det lätt skulle kunna bli så att frågor hoppas över vid oklarheter. 
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5. Hade ni fångat dessa frågeställningar i projekten utan checklistan ? 
Betyg 2+3+3+4+3+2+2+2+2 = 23p/9svar medför 2,6p i medelbetyg 
Svar från Person 1 

o När det gäller belysning och buller svar ja, när det gäller ventilation svar 
kanske  

Svar från Person 2 
o Inte på denna detaljnivå. Jag är säker på att floormasters placeras fel ibland 

och buller skulle kunna byggas bort mer än vad vi gjort  
Svar från Person 3 

o Ja, det mesta. Däremot ger det förtydliganden som gör arbetet snabbare. 
Svar från Person 7 

o Beror på erfarenheten hos projektledaren eller dess projektgrupp 
Svar från Person 6 

o Förhoppningsvis ganska många om man förutsätter att ”samtliga” har gått 
utbildningen ”Arbetsplatsens utformning” det senaste året eller har jobbat 
kontinuerligt med arbetsmiljö sedan utbildningen. 

Svar från Person 8 
o Oftast inte. Där vi oftast gör bedömningar är ur belastningsergonomiska 

aspekter och inte miljömässiga. 
Svar från Person 4 

o Beroende på erfarenhet och kompetens vid en riskanalys, det vill säga det 
finns en risk att de inte fångas. 

Svar från Person 5 
o Tveksamt, beror på projektgruppen och om de gjort detta tidigare. 

Svar från Person 9 
o Jag tror att många av dem hade gått förlorade tidigt i projekten då det 

faktiskt finns möjlighet att åtgärda dem. För att vid implementation 
upptäckas som problem och då orsaka nödlösningar istället för utarbetade 
lösningar. 

 
6. Kan ni tänka er att använda denna typen av checklistor i ny- och 

ombyggnadsprojekt för att inte missa denna typ av frågor ? 
Betyg 5+5+5+5+5+5+4+3+5 = 42p/9svar medför 4,7p i medelbetyg 
Svar från Person 1 

o Ja  
Svar från Person 8 

o Svårigheten är bara att hålla koll på alla checklistor. 
Svar från Person 4 

o Ja, paketet är viktigt och användarvänligheten. 
Svar från Person 5 

o Ja och nej, kändes ganska frustrerande att bedömningskriterier inte finns, vad 
är rätt och fel ? Framförallt gäller detta termiskt klimat och ventilation. Buller 
har vi mer erfarenhet från, belysning likaså. Kan alltså vara en träningsfråga! 

Svar från Person 9 
o Jag tror att det är viktigt att det inarbetas en rutin för att använda detta i 

tidiga faser av projekt, då det är då allt har störst effekt. 
 


