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Abstract 
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This master thesis concerns work environmental risks that are a part of the modern steel industry. The 

result is a tool that can be used for identifying unwanted risks, which usually are hard to identify. The 

content of the tool is based on results from extensive literature studies, statistical analyses and 

qualitative in-depth interviews with the persons that are exposed for the risks on a daily basis. 

The master thesis project was conducted during the spring of 2015 as a final project of the civil 

engineering program Technical design at Luleå University of Technology. Ovako AB was the 

outsourcer and the studies were carried out on their production plant in Hällefors. The production in 

Hällefors included the making of hot rolled, peeled and ground bar and wire and also the 

manufacturing of pre-components from bars. The plant in Hällefors was certified with ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 9001 and TS 16949. 

The statistical analyses showed that crushing injuries and other soft tissue injuries were the most 

common type of injuries at the production plant in Hällefors during the time period 1/1 2014 – 28/4 

2015. The second most common type of injuries was cutting injuries, sprains and muscle strains. 

During the same time period the most frequently reported reasons for an injury or a close call were 

getting hit by a flying or a falling object. The second most common reason was getting stuck or 

crushed between objects.   

The qualitative in-depth interviews pointed out that crushing injuries, cutting injuries, injuries from 

falls, burns and repetitive strain injuries were the most common injury types at the production plant in 

Hällefors. The interviewees described that tangled bundles, crooked bars, short bars, sharp edges on 

cut bars, work up on machines and loading tables, slippery surfaces, welding spatters and the 

manoeuvring of overhead cranes and vehicles are the biggest reasons why accidents occurs. 

The tool has the form of a checklist and the content is, based on the results from the study, divided in 

five different areas; Physical work environment, Psychological work environment, Ergonomics and 

work methods, Technical facilities and hand-held tools and at last Machines, vehicles and automation. 

The main part of the questions focuses on the risks with manual lifting and manual handling, but 

physical environmental factors and the functionality of machines also stands for a big part.  

The recommendation to Ovako is to implement the risk identifying tool at their unit in Hällefors and 

continue the development of the content. There are many positive sides with a safe work environment 

and good working conditions. Wellbeing of the employees, financial benefits for the company and 

stronger competitive forces are just some of these. The result of this master thesis project are 

applicable for other type of businesses in the industry sector. However, the tool needs to be optimized 

based on the specific work conditions to obtain optimal benefits. 

Safety needs priority!  

 



 

Sammanfattning 
 

Nyckelord: Risker, risktagande, riskperception, riskanalys, riskbedömning, checklistor, arbetsmiljö, 

beteendebaserat säkerhetsarbete, säkerhet, arbetsplatsolyckor, stålindustri. 

 

Detta examensarbete behandlar arbetsmiljörisker inom stålindustrin och resultatet är ett verktyg som 

kan användas för att identifiera oönskade risker, som annars är svåra att upptäcka. 

Riskidentifieringsverktygets innehåll är baserat på resultat från omfattande teoristudier, 

statistikanalyser samt djupgående och kvalitativa intervjuer med personer som dagligen utsätts för de 

risker som önskas identifieras. 

Examensarbetet utfördes under våren 2015 som en avslutande del av civilingenjörsprogrammet 

Teknisk Design på Luleå tekniska universitet. Uppdragsgivare var ståltillverkaren Ovako AB och alla 

vetenskapliga undersökningar genomfördes på företagets anläggning i Hällefors. Produktionen i 

Hällefors var certifierad med ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 samt TS 16949 och verksamheten 

bestod i huvudsak av varmvalsning, skalsvarvning och centerlesslipning av stång och hasplad stång 

samt tillverkning av förkomponenter. 

Enligt statistikanalysen var kläm-, kross- och andra mjukdelsskador den vanligaste skadetypen på 

Ovakos anläggning i Hällefors under tidsperioden 1/1 2014 – 28/4 2015. Därefter var sårskador, 

stukningar, vrickningar och muskelsträckningar de vanligaste skadetyperna under samma tidsperiod. 

Den vanligaste orsaken till skada och tillbud var att träffas, eller att vara nära att träffas, av flygande 

och fallande föremål. Den näst vanligaste orsaken var att fastna eller klämmas, eller att vara nära att 

fastna eller klämmas, mellan föremål.  

De kvalitativa intervjuerna pekade ut kläm-, kross-, skär-, fall-, förslitnings- och brännskador som de 

vanligaste förekommande skadetyperna på Ovakos anläggning i Hällefors. De intervjuade menade att 

trassliga knippen, krokiga stänger, korta stänger, vassa kanter på kapat material, arbete på maskiner 

och påläggningsbord, hala underlag, svetsloppor samt travers- och truckkörning är de vanligaste 

orsakerna till varför en olycka sker. 

Verktyget utformades som en checklista och innehållet är, baserat på undersökningens resultat, 

uppdelat i fem olika fokusområden; Fysisk arbetsmiljö, Psykisk arbetsmiljö, Ergonomi och arbetssätt, 

Tekniska hjälpmedel och handhållna verktyg samt Maskiner, fordon och automatik. Flertalet av 

checkpunkterna handlar om manuella lyft och manuell hantering, men fysikaliska miljöfaktorer och 

maskinfunktionalitet står också för en betydande del av verktygets innehåll. 

Ovako rekommenderas att implementera riskanalysverktyget i sin verksamhet och att kontinuerligt 

utveckla verktygets innehåll. Det finns många fördelar med att ha en säker arbetsmiljö och goda 

arbetsförhållanden. Välmående bland de anställda, ekonomiska vinster och ökad konkurrensfaktor på 

marknaden är bara några av dessa. Resultatet av detta examensarbete är applicerbart på andra 

verksamheter inom industrisektorn. Men för att erhålla en maximal kartläggning av risker 

rekommenderas att verktyget optimeras, med utgångspunkt i den specifika arbetsplatsens 

arbetsförhållanden, innan användning. 

Säkerheten behöver prioriteras!  
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1 

1  Inledning 
 

I detta kapitel redovisas arbetsmiljöläget inom stålindustrin och information om företaget där 

examensarbetet genomfördes. Därefter beskrivs examensarbetets syfte och mål, tätt följt av 

projektarbetets omfattning och avgränsningar. Avslutningsvis, för att underlätta för läsaren, förklaras 

rapportens struktur. 

 

1.1 Introduktion 
Stålindustrin är, trots att det under de senaste decennierna har skett en drastisk minskning av allvarliga 

olyckor inom industrins avtalsområde (Industriarbetsgivarna, 2013), mycket olycksdrabbad. Stora och 

seriösa arbetsmiljösatsningar är en orsak till minskningen, och målsättningen med arbetet är att 

förebygga och förhindra arbetsrelaterad ohälsa. Flera företag har i samband med denna satsning infört 

nolltolerans mot arbetsolycksfall. I framtiden kommer ytterligare insatser att krävas för att minska 

antalet olyckor inom stålindustrin. 

I januari år 2015 gav stålproducenten Ovako AB, som en del i deras arbetsmiljösatsning, uppdraget 

till civilingenjörsstudenten Moa Ylvén att undersöka de rådande arbetsförhållanden på deras 

produktionsanläggning i Hällefors och att, baserat på denna information, skapa ett verktyg för 

användning vid specifik riskidentifiering och riskanalys. Uppdraget resulterade i ett verktyg som 

anpassats och baserats på människor och teknik, samt samspelet mellan dessa. Tillvägagångssätt, 

resultatet av detta arbete och mycket mer presenteras i denna examensrapport. 

1.2 Bakgrund och företagspresentation 
I detta avsnitt hittas bakgrundsinformation till uppdraget och om stålindustrin i allmänhet samt en 

övergripande beskrivning av företaget Ovako AB. All företagsinformation är hämtad från Ovako 

AB:s webbplats (www.ovako.com).  

1.1.1 Arbetsmiljöhistoria inom stålindustrin 
På 1800- och i början av 1900-talet fanns det stora brister i arbetsmiljön på Sveriges industrier. Att ha 

arbetsdagar på 12-16 timmar, arbeta sex dagar i veckan och helt sakna anställningstrygghet var vanligt 

bland industriarbetare (IF Metall, 2011). På webbplatsen för inlevelsemuseet Verket, som bland annat 

hyser utställningar i industrihistoria, kan man i Guide till verket läsa att även barn arbetade 12-

timmars skift. Att barn användes för att utföra vissa farliga arbetsuppgifter går att läsa på temasidan 

Om verket – Historisk bakgrund på samma webbplats. Vid rengöring av gengasledningarna skickades 

småpojkar in för att genomföra sotning. En fuktig trasa användes som munskydd och ett rep, som 

möjliggjorde att de kunde bli utdragna från ledningen, var knutet kring deras magar ifall de svimmade 

av de giftiga gaserna. Även om dessa historier härrör från järnverket i Avesta, och inte från Hällefors, 

går det att anta att liknande förhållanden rådde på järnverk över hela Sverige vid den tiden. 

Förr var skyddskläder och säkert arbete inte lika självklart som det är idag. På slutet av 1800-talet var 

arbetsmiljöerna smutsiga, bullriga och varma, och arbetsuppgifterna bestod av många tunga lyft 

http://www.ovako.com/
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(Verket, 2005). Att den fysiska arbetsmiljön inom stålindustrin förbättrats mycket sedan dess är 

tydligt. Men det är även så att nya risker har uppkommit i samband med industrialiseringen och de 

nya mer komplexa tekniska systemen. Ett exempel på hur produktionen på Ovako AB kunde se ut förr 

i tiden går att se i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1: En historisk bild på ett reversibelt valspar som användes i Ovakos produktion. 

1.1.2 Nutida arbetsmiljö inom stålindustrin 
I Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013 beskrivs att trenden för antalet anmälda arbetsolyckor 

med sjukfrånvaro som skedde i Sverige minskade under åren 2003 till 2009, men att antalet därefter 

ökade med drygt 20 % fram till år 2013. Trots denna trend minskade det sammanlagda antalet 

anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin med 14 % 

mellan 2008 och 2012. År 2013 inträffade 33 arbetsolyckor med dödlig utgång, där ungefär 80 % av 

de drabbade var arbetstagare och resterande egenföretagare. Åtta av dessa olyckor med dödlig utgång 

inträffade inom tillverkningsindustrin. 

I Korta arbetsskadefakta nr 3/2014 från Arbetsmiljöverket går det att läsa att tillverkningsindustrin år 

2012 sysselsatte ungefär 11 % av den totalt sysselsatta delen av Sveriges befolkning. Att 

tillverkningsindustrin är olycksdrabbad och farlig jämfört med många andra branscher syns på antalet 

olycksfall. År 2012 skedde 21 % av arbetsolyckorna med sjukfrånvaro inom tillverkningsindustrin, 

vilket jämfört med branschens antal sysselsatta är förhållandevis mycket. Procentuellt anmäler män 

arbetsolyckor med sjukfrånvaro i större utsträckning än kvinnor, medan kvinnor anmäler en större 

andel av arbetssjukdomarna. Arbetssjukdomar beror ofta på belastningsskador, som uppkommit på 

grund av repetitivt arbete, obekväma arbetsställningar eller lyft. Förutom detta beror även 

arbetsrelaterade sjukdomar inom tillverkningsindustrin ofta på buller. I Diagram 1 nedan visas 

anledningar till anmälda arbetssjukdomar inom tillverkningsindustrin mellan åren 2008-2012, och 

dessa jämförs samtidigt med hur vanligt förekommande anledningarna är i andra branscher. 

 
Diagram 1: Orsaker till anmälda arbetssjukdomar under tidsperioden 2008-2012 inom tillverkningsindustrin och övriga 

branscher. 
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Korta arbetsskadefakta nr 3/2014 beskriver en undersökning från år 2011 som visade att många av de 

anställda inom tillverkningsindustrin, fler jämfört med andra branscher, upplever att systematiskt 

arbetsmiljöarbete bedrivs på deras arbetsplats och att de har tillgång till företagshälsovård. 

Arbetsmiljöverket genomförde under 2013 ungefär 5500 besök inom tillverkningsindustrin. I 

samband med dessa besök framkom, trots ovanstående undersökning, att vissa arbetsgivare hade 

brister i sitt riskbedömningsarbete och i de rutiner som berör arbetsmiljöarbetet.  

De brister som Arbetsmiljöverket upptäckt, de många arbetsolyckorna med sjukfrånvaro och de 

allmänt tunga och smutsiga arbetsförhållanden som råder inom stålindustrin är bara några av 

anledningarna till varför detta examensarbete är otroligt viktigt, både för tillverkningsindustrin och för 

de som arbetar inom denna. Ovako AB står som uppdragsgivare till denna undersökning och har med 

stor generositet bidragit med information om deras säkerhetsarbete och den arbetsmiljö som råder på 

produktionsanläggningen i Hällefors. Detta utesluter inte att andra företag inom samma bransch kan 

använda sig av resultaten och applicera liknande lösningar på deras arbetsmiljöproblem. 

1.1.3 Ovako AB 
Ovako AB är en europeisk tillverkare av komponentstål med kunder inom fordons-, verkstads- och 

tillverkningsindustrin. Omsättning uppgick år 2014 till 862 miljoner euro och samma år var antalet 

anställda ungefär 3000. Ovakos finns representerat i över 30 länder med huvudkontor i Stockholm och 

säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Totalt finns tio produktionsorter i Europa, men 

merparten av dessa är lokaliserade i Sverige. I Figur 2 nedan redovisas de orter där Ovako finns 

representerat. Ovakos produktionsanläggning i Hällefors har idag 473 anställda, exklusive 

entreprenörer. Av alla anställda på Ovako i Hällefors är ungefär 15 % kvinnor och 85 % män. Men av 

de kollektivanställda, det vill säga de som arbetar i produktionen, är knappt 13 % av kvinnligt kön. 

Medelåldern bland de anställda är 47 år. 

 
Figur 2: Placeringen av Ovako AB:s huvudkontor, produktioner och säljkontor. 

Grunden för Ovako AB lades redan på 1600-talet då järnsmedjor öppnades i Hofors, på 1700-talet då 

järnverk startade i Hällefors och Boxholm och år 1856 då en ytterligare smedja öppnades i 

Smedjebacken. Med tiden växte järnverken och förvandlades sakta till stora industrier, se järnbruket i 

Hällefors under 1930-talet i Figur 3 på nästa sida. Dessa industrier blev sedan en del av det som idag 

heter Ovako AB där anläggningen i Hällefors i nuläget är certifierad med ISO 14001 (en standard för 

miljöledning), OHSAS 18001 (ett ledningssystem för arbetsmiljö), ISO 9001 (en 

ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser) och TS 16949 (ett kvalitetsledningssystem för 

fordonsindustrin). 
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Figur 3: Hellefors bruk i mitten av 1930-talet. 

Ovako AB tillverkar och säljer specialstålprodukter. Några av dessa är varmvalsad, kallbearbetad och 

hasplad stång i olika utföranden, varmvalsade och kallbearbetade rör, förkomponenter, ringar samt 

malkulor. I Hällefors ligger ett mediumvalsverk som tillverkar varmvalsad stång och tråd, se dagens 

industrianläggning i Hällefors i Figur 4 nedan. Utöver tillverkningen i valsverket sker större delen av 

Ovakos vidareförädling i Hällefors. Exempel på vidareförädling är skalsvarvning av stång och hasplad 

stång, centerlesslipning samt tillverkning av förkomponenter. Ungefär 80 tusen ton vidareförädlade 

produkter producerades i Hällefors under år 2014. Ovako AB:s totala säljvolym för år 2014 låg på 697 

tusen ton. 

 
Figur 4: Ovakos anläggning i Hällefors sommaren år 2014. 

Hållbarhet och minimal negativ miljöpåverkan är viktiga ledord för Ovako. Detta är en av 

anledningarna till att stålproduktionen enbart baseras på återvunnet skrot. Tack vare stålets 

materialegenskaper kan återanvändning och omsmältning ske oändligt många gånger utan att man 

behöver göra avkall på kvaliteten. En viktig egenskap för Ovako som ständigt arbetar med att 

förbättra kvaliteten på deras produkter och tillgodose deras kunders höga kvalitetskrav.  

Säkerhet är ett prioriterat område för Ovako. Med SHE-arbetet, arbete med miljö, hälsa och industriell 

säkerhet, och det interna säkerhetsprogrammet Safety at work i spetsen sker ett ständigt arbete för att 

reducera antalet olyckor, både med och utan sjukskrivning. Ovakos ambition är att inga olyckor ska 

inträffa på arbetsplatsen och att alla Ovakos medarbetare ska vara friska, både under yrkestiden och 
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vid pensionering. På Ovakos webbplats beskrivs hur de ska gå tillväga för att uppnå denna ambition: 

”För att lyckas med denna ambition är det viktigt att arbeta med såväl 

produktionsförutsättningar, maskiner och utrustning som personalens egen inställning 

till, och medvetenhet om säkerheten på arbetsplatsen. Det beteendebaserade 

säkerhetsarbetet har också förstärks i syfte att alla medarbetare ska göras medvetna 

om hur det egna agerandet påverkar säkerheten i verksamheten.” 

Som en del av det beteendebaserade säkerhetsarbetet genomför Ovako en satsning på att öka antalet 

riskobservationer och anmälda tillbud. Målet för 2015 är att varje anställd ska ha rapporterat 1,5 

riskobservationer. I Diagram 2 nedan syns att satsningen har resulterat i en tydlig ökning av 

riskrapportering, i form av riskobservationer och tillbud, och en minskning av antal olycksfall med 

sjukfrånvaro i Hällefors. År 2013 klarade Ovako i Hällefors sig under målet för högsta antal 

olycksfall med sjukskrivning, ett mål som sätts lägre för varje år med avsikten att slutligen hamna på 

noll. Året därefter, år 2014, översteg däremot antalet olyckor med sjukskrivning det uppsatta målet. 

 
Diagram 2: Förhållandet mellan olycksfall med sjukfrånvaro och riskrapporteringen mellan åren 2008-2015 på Ovakos 

anläggning i Hällefors. 

Det finns en stor önskan att minska antalet oönskade händelser, eller ofrekventa händelser som är den 

benämning som hittills har använts på Ovakos anläggning i Hällefors. Anledningen till varför 

händelserna inom Ovako AB rubriceras som ofrekventa är att de historiskt har uppfattats som sådana. 

Vid insikten om att dessa arbetsmoment och händelser kunde ske flera gånger över en kort tidsperiod, 

det vill säga frekvent, ansågs det omständigt att ändra rubriceringen till en ny från en som hade hög 

igenkänningsfaktor hos de anställda. I denna rapport kommer händelserna att benämnas som 

oönskade.  
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Oönskade händelser innefattar reflexmässiga, och därmed ofta omedvetna, handlingar. Dessa 

handlingar kan vara mer eller mindre, ibland till och med inte alls, riskfyllda. Ovako vill minska 

antalet riskfyllda oönskade händelser, sådana som operatören, för sin egen säkerhets skull, egentligen 

inte borde ha gjort. Skäl till varför det riskfyllda handlandet ändå existerar kan vara ett underskattande 

av den risk som handlingen medför, att handlingen blivit till en vanesak eller att handlandet upplevs 

medföra en tidsvinst, vilket i sin tur ger en omedelbar personlig belöning. Att rätta till en stång på ett 

uppläggningsbord under drift eller att använda genvägar med ojämnt underlag istället för säkra 

gångvägar är två exempel på oönskade händelser och även oönskat beteende. 

1.3 Syfte och mål 
Projekts mål är att utforma ett riskanalysverktyg som ska kunna användas på alla produktionsenheter 

på Ovakos anläggning i Hällefors. Verktyget ska vara anpassat för oönskade och riskfyllda 

arbetsuppgifter som innebär fysisk handpåläggning vid produktionsstörning, det vill säga manuell 

hantering helt utan maskinellt stöd i samband med driftsstopp eller driftstörning. Syftet med detta är 

att underlätta upptäckandet av arbetsmiljörisker och att därmed möjliggöra skapandet av en säkrare 

arbetsmiljö för de som arbetar i produktionen på Ovakos anläggning i Hällefors.  

1.4 Omfattning och avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen för examensarbetet består av tre utvalda produktionsenheter på 

Ovakos anläggning i Hällefors. Detta innebär att avdelningen för tjänstemän, entreprenörer och 

underhåll exkluderas i undersökningen. En ytterligare avgränsning innebär att endast söka efter risker 

och avvikelser som sker i samband med driftstörningar, det vill säga då produktionen inte fungerar 

optimalt. Ovako har arbetat länge med att skapa en stor kunskap bland de anställda om 

tillvägagångssättet i samband med riskanalys och är tillfreds med deras nuvarande riskanalysmodell. 

Därför avgränsas examensarbetet till att behandla riskanalysens innehåll framför framtagande av en 

ny modell. Utbudet av digitala hjälpmedel är begränsat till de program och verktyg som finns 

tillgängliga inom Ovako Hellefors AB. Arbetstiden för projektet är planerad från och med projektstart 

den 28/1 2015 till och med den 27/5 2015. 

1.5 Rapportens struktur 
Rapportens upplägg ser ut enligt följande. Det första kapitlet, Inledning, beskriver bakgrunden till 

examensarbetet och företaget där arbetet genomförts. Därefter redovisas syfte, mål, omfattning och 

avgränsningar för projektet. 

Det andra kapitlet innehåller examensarbetets teoretiska referensram, det vill säga teori samt tidigare 

genomförda undersökningar och studier som är relevanta för uppgiften. 

Kapitel nummer tre beskriver de metoder som används i examensarbetet. Utöver detta diskuteras och 

problematiseras även de valda metoderna. 

I det fjärde kapitlet presenteras och analyseras de resultat som examensarbetet lett till, däribland 

verktyget för riskidentifiering. 

Det femte kapitlet diskuterar den information och de resultat som examensarbetet producerat. 
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Rekommendationer till företaget och förslag till fortsatt arbete, båda baserade på examensarbetets 

resultat, återfinns i det sjätte kapitlet. 

De avslutande två kapitlena består av förteckningar över den litteratur, de figurer och de diagram som 

presenterats i rapporten. Bilagor, i samma ordning som de hänvisats till i rapporten, redovisas allra 

sist.  
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2 Teoretisk referensram 
 

Nedan presenteras, för examensarbetet, relevanta teorier. Kapitlet inleds med grundläggande 

information angående arbetsmiljö, fokuserar sedan på risker och säkerhetsarbete och avslutas med 

teorier om mänskligt säkerhetsbeteende.  

Teorier som hör till specifika metoder som används i projektet finns presenterade i metodavsnittet. 

 

2.1 Arbetsmiljö och säkerhet 
I detta avsnitt presenteras allmän och grundläggande information angående arbetsmiljö och 

säkerhetsarbete. Inledningsvis beskrivs synsättet MTO och avslutningsvis redovisas information som 

framkommit i samband med tidigare studier som behandlat arbetsmiljö och säkerhet inom metall- och 

stålindustrin i Sverige. 

2.1.1 MTO, människan-tekniken-organisationen 
MTO, Människan, tekniken och organisationen, är en grundpelare i säkerhetsarbetet. Orsaken till att 

en olycka inträffar är oftast en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Det 

första ordet i MTO, Människan, står för den fysiska och psykiska statusen hos arbetstagare samt 

motivationsfaktorer. Det är viktigt att förstå vilka grundläggande processer som styr och påverkar 

mänskligt beteende. Människan är social, vilket medför att hon gör som andra i hennes omgivning 

gör, hon har dessutom ett behov av återkoppling, fysisk aktivitet och återhämtning. Exempel på saker 

som kan påverka människans förmåga att fatta rätt beslut är informationsmängd och andra 

sinnesintryck från omgivningen, skiftarbete, möjlighet till arbetspauser samt tidspress i samband med 

beslutstagande. Några mänskliga faktorer som kan vara orsak till olycka eller ohälsa är sviktande 

motivation, underskattning av återkommande risker samt över- och understimulans (Prevent, 2012).  

Tekniken, det andra ordet i MTO, handlar om arbetsutrustning, rent tekniska lösningar och 

arbetsplatsutformning. Enligt Prevent (2012) ska denna vara konstruerad för arbetsuppgiften, ge 

återkoppling, vara anpassad till användaren och tolerant mot felhandlingar. Om rätt information är 

synlig för användaren, kontrollers placering och dylikt upplevs som logisk och tekniken är 

självinstruerande och anpassad för arbetsuppgiften så minskar riskerna att användaren ska göra att fel. 

Ett exempel på när maskinens funktion är bristande är att en operatör trycker på en larmknapp för att 

tillkalla brandkår i samband med en produktionsbrand, inte får någon återkoppling på om larmet nått 

brandkåren trots att det gjort det och därmed, i onödan, får ett ökat stresspåslag. Några exempel på 

tekniska faktorer som kan öka risken för ohälsa och olyckor är arbete på ställningar, stegar och hala 

golv, hantering av verktyg och arbete vid maskiner samt exponering från buller och vibrationer. 

Det sista ordet i MTO, Organisationen, syftar till regler, rutiner, arbetsklimat och andra 

organisatoriska faktorer. Ansvaret för att de anställda känner till vilka regler och rutiner som gäller 

ligger hos företagsledningen. För att skapa en säker arbetsplats behövs tydliga ansvarsområden och en 

god säkerhetskultur. Säkerhetskulturen inom ett företag beskriver vilka attityder, värderingar och 

uppfattningar som finns gentemot och angående säkerhetsarbete. Ledningens engagemang i 

säkerhetsfrågor, rätt förutsättningar för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt, en lärande 
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organisation samt möjlighet och acceptans för att påpeka brister i säkerheten kan öka 

förutsättningarna för en god säkerhetskultur. Några exempel på organisatoriska faktorer som kan leda 

till ohälsa och olyckor är repetitivt arbete, avsaknad av eller otydliga arbetsinstruktioner samt 

bristande kompetensutveckling (Prevent, 2012). 

2.1.2 Arbetsmiljö och säkerhet inom stålindustrin 
Det finns inte så mycket forskning och studier angående vilka arbetsmiljöförhållanden som i dagsläget 

råder på Sveriges metall- och stålindustrier. Men enligt Nordlöf, Wiitavaara, Winblad, Wijk och 

Westerling (2015) är arbetsmiljön inom metall- och stålindustrin ofta varm och bullrig. Dessutom är 

många av arbetsuppgifterna tunga och fysiskt påfrestande. På grund av de karga arbetsförhållandena 

utsätts arbetstagarna i produktionen för många risker. Ständigt överhängande risker är att råka ut för 

kross- och brännskador. Nordlöf (2012) beskriver ett ökat intresse för säkerhetsarbete bland företag i 

Sverige. Dessa företag har ofta väldigt riskfyllda arbetsmiljöer men har, med hjälp av bland annat 

arbetsmiljölagen och ett stort engagemang från företagsledningen, ändå kommit långt med att skapa 

säkrare arbetsförhållanden. 

I Jernkontorets publikation Stålet och miljön från 2001 går att läsa att stålindustrin under flera 

decennier satsat på att förbättra arbetsmiljön. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort dagens 

högteknologiska industri där människan inte utsätts för lika allvarliga riskkällor som tidigare. 

Manövrering sker exempelvis numer ofta från ljudisolerade kontrollrum med goda 

ventilationsmöjligheter istället för på en mer riskfylld plats nära maskinen. 

Det finns flera skäl till varför det är viktigt med en god arbetsmiljö. Skador och ohälsa bland 

arbetstagarna och produktionsstopp som orsakats av olyckor innebär stora ekonomiska kostnader för 

företagen. Utöver detta är god arbetsmiljö och ett gott rykte stora konkurrensfaktorer på dagens 

arbetsmarknad, där företagets nuvarande och potentiella kunder anser att hög säkerhet och god 

arbetsmiljö är viktigt (Bergsten, Myrén och Thorburn, 2014). 

2.2 Arbetsmiljöregler 
I denna del redovisas de föreskrifter och regler om arbetsmiljö och säkerhet som använts för att 

analysera de arbetsförhållanden som råder på Ovakos anläggning i Hällefors. Utöver detta beskrivs 

även, för Ovako, användbara verktyg som kan nyttjas vid bedömning av arbetsställningar och 

arbetsbelastning. 

2.2.1 Riskhantering enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Arbetsgivaren har, enligt arbetsmiljölagen, huvudansvaret för att säkerställa en god arbetsmiljö och 

bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. För ett företag av Ovakos storlek ska kortfattade och tydliga 

arbetsmiljörutiner finnas tillgängliga i skriftligt format för alla anställda. Skydds- och 

arbetsinstruktioner ska vara upprättade i de fall där det existerar allvarliga risker, som kan leda till 

icke-obetydliga fysiska eller psykiska personskador. För vissa arbeten, till exempel asbesthantering, 

krävs även särskild utbildning och specifikt tillstånd från Arbetsmiljöverket. (Prevent, 2012; Prevent, 

2013). I Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) förtydligar en kommentar till 2 § att: 

”Syftet med kraven i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och 

Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets regler är att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet och att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.” 
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I samma föreskrift från Arbetsmiljöverkets författningssamling presenteras definitionerna på ohälsa 

och en tillfredsställande arbetsmiljö, under kommentarerna till 2 §, som följande: 

”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och 

kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i 

objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och 

belastningsbesvär.” 

”En tillfredsställande arbetsmiljö utmärks av till exempel möjlighet till inflytande, 

handlingsfrihet och utveckling, till variation, samarbete och sociala kontakter.” 

Prevent (2012) beskriver att riskhanteringen består av att regelbundet undersöka, riskbedöma, åtgärda 

och kontrollera, se en grafisk förklaring i Figur 5 nedan. I Guide för en bättre arbetsmiljö kan man 

läsa att skyddsombud och andra arbetstagare ska ha möjlighet att delta i arbetsmiljöarbetet.  Det går 

även att läsa att undersökningssteget i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att först ringa in 

vilka arbetsmiljörisker som finns i verksamheten för att därefter kunna undersöka de fysiska, sociala 

och psykologiska arbetsförhållandena på bästa sätt. Utredning av olyckor, ohälsa och tillbud 

genomförs med syftet att dessa inte ska ske igen. Riskbedömningsdelen av SAM-arbetet handlar om 

att bedöma hur allvarliga arbetsmiljöriskerna är. Efter riskbedömningen behöver åtgärder tas och 

dessa ser olika ut beroende på vilken risk som ska åtgärdas. Om risken inte kan åtgärdas direkt ska en 

handlingsplan, som beskriver det framtida säkerhetsarbetet med hänsyn till den specifika risken, 

skapas. Slutligen ska resultaten och effekterna av de genomförda åtgärderna följas upp. 

  
Figur 5: Riskhanteringsprocessen enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Men det krävs mer än en frånvaro av risker för att uppnå en god arbetsmiljö. I Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) och i Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) betonas vikten av en helhetssyn i 

samband med granskning av arbetsmiljön. Det bör bland annat tas hänsyn till arbetsvariation, det 

sociala samspelet och möjlighet till personlig utveckling. Skyddsronder, tekniska mätningar, 

arbetsplatsträffar, enkäter, intervjuer och medarbetarsamtal är exempel på några metoder som kan 

användas för att undersöka arbetsförhållanden på en arbetsplats. I Arbetsmiljöarbete – Lättläst version 

presenteras blöta golv, tunga lyft och trasiga maskiner som några exempel på vad som ska undersökas 

i samband med kontroll av arbetsmiljön. Om en oundviklig risk upptäcks bör riskminskande åtgärder 

tas. Exempel på sådana är till exempel förändring av de existerande arbetsmetoderna, införskaffande 

av bättre skyddsutrustning, införande av arbetsinstruktioner för de farligaste arbetsuppgifterna samt 

påbyggnadsutbildning för berörd personal. 

Arbetsskador, i form av arbetssjukdom eller arbetsolycksfall, kan uppstå på grund av 

arbetsmiljöbrister. Arbetssjukdomar utvecklas ofta under än längre tidsperiod jämfört med 

arbetsolyckor, som sker mer plötsligt. Om det är möjligt ska därför arbetsgivaren genomföra åtgärder 

med målet att helt eliminera eller, om eliminering ej är möjligt, minska de risker som orsakas av 

arbetsmiljöbrister. Brister som kan innebära livsfara måste åtgärdas omedelbart (Prevent, 2013). 
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Publikationen Information om sanktionsavgifter som kan hittas på Arbetsmiljöverkets webbplats 

(www.av.se, fortsättningsvis endast refererad till som Arbetsmiljöverkets webbplats) beskriver vilka 

förändringar som genomfördes i samband med införandet av sanktionsavgifter år 2014 samt hur de 

påverkar företagen och deras arbetsmiljöarbete. Sanktionsavgifterna innebär att arbetsmiljöbrott kan 

bestraffas med direkta avgifter utan att rättsväsendet, med sina eventuella bötessummor, behöver vara 

inblandat. För företag med fler än 500 anställda gäller, i samband med arbetsmiljöbrott, den högsta 

sanktionsavgiften för specifik föreskrift och/eller paragraf. Sanktionsavgifternas storlekar för 

respektive område går att hitta på webbsidan Lag och rätt – Sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverkets 

webbplats. 

2.2.2 Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi, som är en del av ergonomi-begreppet, beskriver hur belastningar påverkar 

rörelseorganen. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi 

(Arbetsmiljöverket, 2012) går att läsa att arbetsplatser ska utformas på ett sådant sätt att arbetstagarna 

utsätts minimalt för ”hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar”. I föreskriften definieras även 

manuell hantering enligt följande: 

”Alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera arbetstagare 

lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last.” 

Det är viktigt att arbetsgivaren bedömer om de belastningar som existerar på arbetsplatsen kan utgöra 

en risk för fysiska skador och bedömningen utförs genom att undersöka hur långa, hur frekventa och 

hur stora belastningarna är. Allmänt bör arbete med böjd eller vriden bål samt arbete med händerna 

över axelhöjd eller under knähöjd undvikas (Arbetsmiljöverket, 2012). Genom att använda 

Arbetsmiljöverkets riskbedömningsmodeller kan risken för belastningsbesvär i samband med manuell 

hantering upptäckas och storleksbestämmas. Bördans vikt, hur långt ifrån kroppen bördans 

tyngdpunkt är, lyfthöjder och bördans greppbarhet är exempel på egenskaper som bör tas hänsyn till i 

samband med riskbedömning av lyft. Andra faktorer som bör observeras finns att hitta i Checklista – 

Belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket, 2012) eller mer specifikt för hand- och armbelastningar i 

HARM – Hand Arm Riskbedömningsmetod (Arbetsmiljöverket, 2013). 

För att bedöma de fysiska arbetsbelastningarna och arbetsställningarna kan man använda sig av olika 

verktyg. De vanligaste och mest etablerade verktygen är OWAS, RULA och REBA. Gemensamt för 

alla dessa tre är att kroppsvinklar och fysiska bördor påverkar bedömningen samt att utvärderingen 

baseras på fasta och statiska kroppsställningar, som kan ses som ögonblicksbilder från ett existerande 

rörelsemönster. Bedömningsmetoderna baseras på observationer och ger en indikation på hur stor 

risken för belastningsskador och andra muskulära skador som operatören utsätts för i sitt arbete 

(Bohgard M. , 2011). 

OWAS, är en förkortning för Ovako Working Posture Analysing System, och Bohgard (2011) 

beskriver den som applicerbar vid snabba och enkla bedömningar av arbetsställningar och 

belastningsmängder. Denna metod analyserar och värderar arbetsställningar var tionde sekund under 

en arbetscykel, vilket leder till 60 värden och positioner för en arbetscykel som är 10 minuter lång. 

Olika positioneringar av armar, ben och rygg ger i kombination med en eventuell bördas tyngd ett 

förbestämt värde som ger en hänvisning på hur skadlig och fysiskt belastande den specifika 

arbetsställningen är för operatören. Beroende på resultatet av bedömningen av arbetsställningarna sker 

något av följande: ingen åtgärd, åtgärd inom en snar framtid, åtgärd så fort som möjligt och direkt 

åtgärd. 

http://www.av.se/
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Rapid Upper Limb Assessment, även kallat RULA, används främst i sammanhang där överkroppen 

används i stor utsträckning i arbetet. Positionering av kroppsdelar så som överarm, underarm, 

handleder, nacke, överkropp och ben studeras och deras positionering gentemot varandra utvärderas 

enligt Figur 6 nedan. Om rörelsen är statisk eller dynamisk påverkar storleken på skaderisken och det 

gör även bördans vikt vid bedömning av skaderisk och belastning i samband med lyft (Bohgard M. , 

2011). 

 
Figur 6: Bedömning av skaderisk med RULA. 

REBA, Rapid Entire Body Analysis, liknar RULA i stor grad men fokuserar mer på hela kroppens 

positionering och hur denna inverkar på risken för skador. Faktorer så som greppmöjligheter och 

gravitationens inverkan på arbetsställningen inkluderas i REBA. På grund av detta beskriver Bohgard 

(2011) REBA som ett mer komplett verktyg vid arbetsställnings- och arbetsbelastningsbedömningar 

än RULA. 

2.2.3 Skift- och nattarbete 
Trötthet hos operatörer är en stor säkerhetsrisk för företag och trötthetskänslorna ökar om 

operatörsarbetet utförs utanför kontorstid. Skift- och nattarbete är ett vanligt tilltag inom 

industrisektorn och det är därför viktigt att de företag som använder sig av denna typ av arbete känner 

till dess säkerhetseffekter. Trötthet ökar, på samma sätt som onykterhet, sannolikheten för mänskliga 

fel och onykterhet anses som helt oacceptabelt inom de flesta organisationer. Genom att anpassa 

skiftarbetet kan tröttheten bland de anställda minskas. Exempel på detta kan exempelvis vara att helt 

undvika permanent nattarbete, att inte ha för många nattarbetspass på rad, att ha tillräckligt med vila 

mellan arbetspassen eller att se till att skiftgången roterar framåt i tiden (Reason och Hobbs, 2003). 

Skiftarbete och oregelbundna arbetstider är något som Prevent (2013) menar kan leda till ohälsa. 

Människans förmåga att genomföra sina arbetsuppgifter och att ta rätt beslut påverkas också av 

skiftande arbetstider. 
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2.2.4 Arbete i varma och kalla miljöer 
Det termiska klimatet i en lokal är en fysikalisk faktor som uttrycker energiutbytet mellan människan 

och dess omgivning (Prevent, 2013). Arbete i varma miljöer leder, enligt Wang, Kuklane, Gao och 

Holmér (2011), bland annat till svettningar samt ökad kroppstemperatur. Ilangkumaran, Karthikeyan, 

Ramachandran, Boopathiraja och Kirubakaran (2015) menar att människor som arbetar i extremt höga 

temperaturer utsätts för större risker och, ganska självklart, löper större risk att ådra sig 

värmerelaterade åkommor. För att skydda de som arbetar i höga temperaturer är det viktigt att 

utvärdera de risker som värmen medför. Ståltillverkning anses som en industri där höga 

arbetstemperaturer existerar, mycket beroende på arbetet som sker i närheten av ugnar och hett stål.  

På Arbetsmiljöverket webbplats kan man under temasidan Temperatur och klimat – Huvudsakliga 

risker läsa att de som arbetar i stark värme löper större olycksfallsrisk, men att även kalla 

arbetsmiljöer kan påverka säkerheten. Det neutrala temperatursområdet ligger mellan +10 och +30 °C, 

och i detta intervall är de direkta hälsoriskerna små. Men den ideala temperaturen för en människa 

påverkas av kläder och aktivitetsnivå, och om den omgivande temperaturen skiljer sig från denna kan 

människan uppleva obehagskänslor. Dessa kan i sin tur försämra arbetsförmågan och därmed öka 

olycksfallsrisken. Även i Arbete i stark värme (AFS 1997:02) går det att läsa om hur höga 

temperaturer och tungt arbete kan påverka människan och hennes förmåga. Irritation, bristande 

koncentration, minskad uppmärksamhet, försämrat omdöme och ökat riskbeteende är några av de 

symptom som värmebelastning kan leda till. Den djupa kroppstemperaturen bör dessutom inte 

överstiga 38°C, eftersom det kan leda till att kroppens organ slutar att fungera normalt. 

Både temasidan Temperatur och klimat – Huvudsakliga risker på Arbetsmiljöverkets webbplats och 

Hancock och Vasmatzidis (1998) beskriver att arbete i hög värme kan påverka omdöme och 

uppmärksamhet på ett negativt sätt eftersom människans energi, i första hand, går åt till att hantera 

värmen. Bristande omdöme och uppmärksamhet i samband med riskfyllda situationer kan resultera i 

allvarliga konsekvenser. 

2.2.5 Produktionsteknikens inverkan på säkerheten 
På Arbetsmiljöverkets temasida om maskiner går det att läsa att just maskiner många gånger är 

orsaken till arbetsskador. Olyckorna sker främst i samband med användandet av maskiner och 

åtgärder för att minska olycksrisken går att vidta redan vid konstruktions- och tillverkningsstadiet. 

Rörliga delar och energikällor som drivkraft, bortsett från mänsklig drivkraft, är vad som definierar en 

maskin. 

Produktionstekniken bör vara konstruerad för arbetsuppgiften, utformad med hänsyn till människan, 

ge återkoppling, vara tolerant mot mänskligt felhandlande och erbjuda möjligheten att korrigera när 

felaktiga beslut har tagits. Maskiner och annan teknisk utrustning som ej anpassats för människan och 

dennes förutsättningar kan vara orsaken till olämpliga arbetsställningar samt medföra att den fysiska 

belastningen blir tyngre och/eller mer ensidig (Prevent, 2013). 

I januari år 1995 infördes nya regler på vilka egenskaper nyproducerade produktionsmaskiner skulle 

ha, även kallat Maskindirektivet (Europeiska kommissionen, 2000). Maskindirektivets syfte är, enligt 

Fraser (2010), att se till så att maskiner håller en hög standard med hänsyn till hälsa och säkerhet. 

Enligt punkt 1.1.2, Principer för integration av säkerheten, i AFS 2008:3 Maskiner ska maskiner vara 

konstruerade på ett sådant vis att de riskfritt kan användas, ställas in och underhållas, oavsett om 

dessa uppgifter utförs på rätt eller på fel sätt. 
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På en industriarbetsplats har produktionstekniken en inverkan på säkerheten. Att göra förändringar i 

de tekniska systemen kan medföra att vissa riskkällor försvinner i samband med ombyggnationen, 

men det kan också innebära att nya risker skapas. Men enligt Blank, Laflamme och Andersson (1997) 

kan förbättrad och förnyad produktionsteknik minska olycksfrekvensen på en arbetsplats och 

dessutom medföra ett större välmående bland de som befinner sig i närheten av och interagerar med 

tekniken. Säkerheten och produktiviteten är två andra faktorer som kan förbättras i samband med 

utveckling av produktionstekniken, även om båda inte nödvändigtvis förbättras samtidigt. Vilka 

effekter teknikutvecklingen leder till kan påverkas av flera olika faktorer: hur väl arbetstagarna har 

förberetts inför förändringen, hur man går tillväga i samband med implementeringen av den nya 

tekniken, hur väl organisationen anpassar sig till förändringarna, osv. 

I en studie av Blank, Laflamme och Diderichsen (1996) som genomfördes inom gruvindustrin 

konstateras att produktionsförändringar, med mål att öka produktiviteten och minska det totala antalet 

anställda, i första hand straffar unga arbetstagare. Olycksfallsrisken för arbetstagare med en ålder 

under 30 år visade sig nämligen, efter förändringar av produktionstekniken, vara större än den risk 

som de äldre anställda ställdes inför. 

Verktyg och övrig teknisk utrustning är något som påverkar arbetsförhållandet i stor utsträckning. 

Felaktiga verktyg eller utrustning som ej anpassats för den specifika situationen är ofta boven i dramat 

i samband med arbetsplatsolyckor och riskfyllda situationer. Om rätt hjälpmedel saknas är risken stor 

att operatören i fråga blir tvungen att improvisera, vilket i sin tur medför en högre risk att något går fel 

(Reason och Hobbs, 2003). Säkrare maskiner är inte endast bra ur ett humanistiskt och medmänskligt 

perspektiv, enligt Fraser (2010) kan dessa även leda till minskade sociala kostnader som följer olycka 

och ohälsa. 

2.3 Riskhantering och säkerhetsarbete 
Detta avsnitt redovisar teorier angående risker och säkerhet. Mer specifikt innehåller avsnittet 

information om grundläggande orsaker till riskers existens, tillvägagångssätt för att identifiera risker 

och riskhantering. 

2.3.1 Risker och säkert arbete 
Enligt Lindén och Salo (2015) finns det inte inom forskningen någon koncensus om hur risk 

definieras. Riskbegreppet är väldigt brett och smalnas sedan av beroende på vilket område som 

behandlas. Den definition som författarna Lindén och Salo framhöll på ett seminarium om 

riskperception och beteendebaserad säkerhet i april 2015 var: Sannolikheten att ett oönskat tillstånd 

av verkligheten kan uppträda som en följd av t.ex. mänskliga, tekniska, organisatoriska eller naturliga 

orsaker. Enander (2005) håller med om att den tekniska beskrivningen av risk inte är tillräcklig men 

förespråkar istället den riskbeskrivning som Renn skapade i slutet av 90-talet: Risk är möjligheten att 

mänskliga handlingar eller händelser leder till konsekvenser som påverkar det som människor 

värdesätter.  

Haeffler och Mares (2012) beskriver risk som en funktion av sannolikhet och konsekvens och 

Lundahl (2010) använder en liknande definition, där risk är: En kombination av hur sannolik och hur 

allvarlig en skada eller ohälsa som kan uppstå vid en risksituation är. Haeffler och Mares (2012) 

väljer, som representanter för IPS – Intresseföreningen för processäkerhet, dessutom att använda 
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begreppet ”tolerabel risk” istället för ”acceptabel risk”. Detta eftersom de inte anser det som 

acceptabelt att människor skadas, men samtidigt inser att vissa oönskade risker måste tolereras för att 

verksamheter ska vara möjliga att bedriva.  

Risker som uppkommer i samband med underhållsarbete kan ibland härstamma från andra processer 

än själva underhållsarbetet. Riskkällor, faktorer och förhållanden som kan orsaka skada eller olycka 

(se Figur 7 nedan), kan existera på grund av det tekniska systemets utformning, till exempel att 

maskinens placering medför att reparatörer behöver klättra för att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter, eller på grund av de resursbegränsningar som skapats redan i underhållsarbetets 

planeringsstadier. För att minimera riskerna är det därför viktigt med god verbal kommunikation och 

ett stort informationsutbyte mellan de parter och personer som, på något sätt, är inblandade i arbetet 

samt ett grundläggande fokus på användbarhet och ergonomi redan vid skapandet av maskiner och 

annan teknisk utrustning. (Holmgren & Söderholm, 2006a). Det går att dra paralleller mellan resultat 

från studier av risker i samband med underhållsarbete och säkerhetsarbete inom produktionsområdet 

eftersom det finns flera likheter mellan de båda processerna. 

 
Figur 7: Exempel på riskkällor i verkstadsmiljö. 

Enligt Reason, Parker, och Lawton (1998) är införandet av säkerhetsföreskrifter och regler inte 

tillräckliga åtgärder för att skapa arbetsförhållanden som främjar ett säkert beteende. Men att, 

medvetet eller omedvetet, bryta mot säkerhetsregler kan, enligt Free (1994), öka sannolikheten att 

något går fel, om inte direkt så kanske i efterkommande led, och att detta för med sig negativa 

konsekvenser.  

I vissa fall kan det finnas en konflikt mellan att följa säkerhetsregler och att nå produktionsmålen. 

Genvägar och arbetssätt som ligger utanför gränserna för vad som är tillåtet ur säkerhetssynpunkt kan 

på kort sikt vara fördelaktiga för både den anställda och för företaget. Genomförandet av 

arbetsuppgifter kan med hjälp av osäkra lösningar upplevas som mer effektivt, mindre energikrävande 

och mindre omständigt. Men i många fall är den upplevda effektiviteten mycket mindre än den 

verkliga och när det väl sker en allvarlig olycka är förlusterna, både för de som deltagit i olyckan och 

för företaget, enorma. Om säkerhetsbestämmelser och regler har ignorerats i samband med olyckan 

finns det en risk att organisationen, i ett försök att distansera de anställdas felaktiga handlande från 

företagets filosofi och praxis, hävdar att ansvaret för olyckan ligger hos regelbrytarna (Reason et al., 

1998). Ett sådant handlande från organisationens sida kan, enligt Free (1994) leda till att de anställda 

upplever säkerhetsregler och föreskrifter endast som ett sätt att skydda företaget och dess anseende 

istället för det egentliga syftet, som är att skydda de anställda. 
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Enligt Davidsson och Karlsson (2012) är kläm-, kross- skär- och fallskador, mekaniska skador, samt 

transport-, trafik- och el-olyckor några av de vanligaste olyckstyperna i samband med industriarbete. 

Alla dessa kan leda till allvarliga konsekvenser i form av att människor skadas eller omkommer, att 

egendom förstörs och att företagets anseende, på både lokal och global nivå, får sig en kraftig törn. 

Dessa konsekvenser är några av anledningarna till att göra satsningar på säkerhetsarbete. Genom att 

genomföra riskanalyser kan riskkällor identifieras i ett tidigt stadie, förhoppningsvis redan innan de 

hunnit orsaka olyckor. 

Vid valet av en ny säkerhetsförbättrande metod ska företaget utgå ifrån sina förutsättningar och välja 

den metod som passar bäst ihop med eller som kompletterar det förekommande tillvägagångssättet 

(Hughes & Kornowa-Weichel, 2004). Enligt Reason och Hobbs (2003) finns det många likheter 

mellan säkerhetsarbete och kvalitetshöjande arbete. Båda kräver god planering, kontinuerligt 

dokumentationsarbete och engagemang från alla organisationsnivåer. Att de båda systemen förlitar sig 

mycket på dokumentation kan vara en svaghet, till exempel när pappersarbetet upplevs som onödigt 

tidskrävande.  

James Reasons Schweizerostmodell, se Figur 8 nedan, finns beskriven i en stor del av litteraturen som 

behandlar risker och säkerhetsarbete (Davidsson & Karlsson, 2012; Prevent, 2013; Holmgren, 2006). 

Modellen förklarar hur skyddsbarriärer kan förhindra att det sker en olycka eller en skadehändelse. 

Barriärer används för att skydda arbetstagare från olycka, men bärriärerna kan endast reducera risken 

och därmed aldrig helt eliminera denna. Man kan därför likna skyddsbarriärerna med 

schweizerostskivor med hål. Hålen symboliserar säkerhetsbrister, några på grund av osäkra handlingar 

och andra på grund av latenta förhållanden, men till skillnad från ostskivor är hålens positioner ej 

fasta och hålstorlekarna förändras kontinuerligt. Om flera hål ligger linjärt finns det en sannolikhet att 

risker tar sig igenom alla lager och resulterar i en olycka (Reason, 2000). 

 
Figur 8: James Reasons Schweizerostmodell. 

Det går rent teoretisk att konstruera en god säkerhetskultur, men vilka funktioner som ska förändras 

eller förbättras leder till hur gott resultatet blir i praktiken. En god rapporteringskultur kan till exempel 

uppnås genom att ha ett icke-skuldbeläggande arbetsklimat fullt av tillit. Rapporteringssystem som 

skyddar identiteterna på de inblandade, som ger snabb återkoppling och som har ett öppnare och mer 

fritt rapporteringsformat är några exempel på vad som kan förbättra och/eller öka 

säkerhetsrapporteringen inom ett företag. Vilket sätt som passar bäst för ett specifikt företag går 

däremot ej att säga, detta är istället något som företaget själv får experimentera fram (Reason och 

Hobbs, 2003). 
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2.3.2 Riskidentifiering 
Enligt Prevent (2013) är oidentifierade risker även okontrollerade och därför bör man noggrant 

studera och beskriva de riskområden som existerar på arbetsplatsen. Frågor som ”Vilka delmoment 

ingår?” och ”Hur utförs arbetsuppgiften och kan den utföras på olika sätt?” hjälper till i arbetet att 

ringa in vilka de riskfyllda situationerna är.  

Allmänna eller riktade skyddsronder med checklistor som hjälpmedel är, enligt Prevent (2012), det 

vanligaste tillvägagångssättet för att undersöka fysiska arbetsmiljörisker. Dessa checklistor är ofta 

baserade på sedan tidigare kända riskkällor. Prevent (2013) listar några tekniska faktorer som är kända 

för att medföra ökad risk för olyckor eller ohälsa. Några av dessa faktorer är arbete vid maskiner, 

användning av verktyg, arbete på hala golv, bristande synergonomi samt exponering för buller och 

vibrationer. För att identifiera risker kan man därför inleda med att utgå från kända riskfyllda faktorer 

och risker från checklistor för att se om de är applicerbara på arbetssituationen i fråga. Det är dock 

inte säkert att detta tillvägagångssätt leder till att man upptäcker alla potentiella risker, och därför är 

det viktigt att arbetstagarnas erfarenheter och kunskaper är grunden i riskidentifieringsarbetet. 

Enligt Reason et al. (1998) är det omöjligt att förutspå alla faror och de olycksscenarion som 

kombinationer av dessa kan resultera i. Säkerhetsregler kan inte täcka alla områden eller vara 

anpassade till alla situationer, men det betyder inte att organisationer ska avstå från att utforma regler 

av denna typ. Regler och föreskrifter kan ses som en guide till säkert arbete och hantering av kända 

risker, men också som dokumentation på organisationens lärande angående produktionsrisker. 

Författarna påpekar däremot vikten av att man är medveten om att säkerhetsreglerna aldrig kommer 

att vara heltäckande eller universellt applicerbara. 

2.3.3 Riskbedömning 
Riskbedömningar kan genomföras på olika sätt. Chen, Li och Shady (2010) förklarar att man kan 

använda den Lean Production-baserade metoden ”5 why's”, på svenska även kallad ”5 varför”, för att 

finna rotorsaken till en olycka eller ett problem. Denna metod innebär att man frågar varför problemet 

existerar och, om svaret inte är detsamma som rotorsaken, därefter fortsätter att fråga varför tills 

rotorsaken, se den svarta mittcirkeln i Figur 9 nedan, blivit identifierad. Även om metoden syftar till 

att frågan ”varför?” ska ställas fem gånger så behöver detta inte vara fallet i verkligheten. I vissa fall 

behövs färre än fem ”varför?” och ibland behövs fler. Pojasek (2000) menar att metoden ”5 why's” 

vägleder användaren till att förstå vilken kunskap som behövs för att kunna lösa problemet eller 

förhindra framtida och liknande olyckor. Samma författare beskriver det som ineffektivt att 

skuldbelägga individer och menar att fokus ska ligga på problemet, inte på personerna som påverkas 

av problemet. Om företag upplever det som svårt att hitta rotorsaker med hjälp av "5 why's” finns det 

en uppsjö med tips på hur metoden kan förbättras. Sugitani och Morita (2011) beskriver till exempel 

sju steg för att vässa och utveckla användandet av metoder som används för att identifiera rotorsaker, 

däribland ”5 why's”. 

 
Figur 9: En grafisk visualisering av metoden ”5 why's”. 
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Prevent (2012) beskriver vikten av en välanpassad riskklassificering för att kunna prioritera och 

hantera de identifierade riskkällorna på ett effektivt och vettigt sätt. En enkel klassificering av risk, 

vilket kan vara väldigt passande i vissa situationer, kan till exempel bestå av tre riskklasser: låg, 

medel och hög. Att använda sig av riskmatriser, där klassningen grundas på produkten av sannolikhet 

och konsekvens, kan anses som en mer avancerad metod, se riskmatrisen och klassificeringsverktyg i 

Figur 10 nedan. Sannolikheten att en händelse ska inträffa på grund av den identifierade riskkällan 

bedöms på en femgradig skala och multipliceras sedan ihop med konsekvensens uppskattade 

allvarlighetsgrad. Produkten, även kallad riskvärdet, är en siffra mellan 1 och 25 som klassificerar 

risken och ger en hänvisning angående vilken åtgärd som bör vidtas. En händelse som kan ske ungefär 

en gång i veckan och som kan leda till dödsfall eller livslånga men får därmed riskvärdet 25 och 

klassificeras som en mycket allvarlig risk där åtgärd/åtgärder måste vidtas direkt innan arbetet får 

fortlöpa. 

 

 
Figur 10: Riskmatris och klassning av risk kopplat till behov av åtgärd.  
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2.4 Mänskligt säkerhetsbeteende 
I detta avsnitt beskrivs psykologiska perspektiv på det mänskliga förhållningsättet till risker och 

teorier om mänskligt felande.  

2.4.1 Människors förhållningssätt till risker och olyckor 
Slovic (1987) menar att det är viktigt att förstå hur människor upplever och hanterar risker. En stor 

kunskap om människans riskmedvetande och säkerhetsbeteende ökar chanserna att rätt beslut tas och 

att de, för situationen, bästa åtgärderna genomförs. 

Det finns olika psykologiska metoder som används för att beskriva mäniskans riskmedvetande och 

vilka faktorer denna beror på. Den tekniskt och statistiskt uppskattade storleken av risken påverkar 

hur stor människan uppfattar att risken är. Men människans riskmedvetande är mycket mer 

multidimensionellt än så (Fischhoff, Slovic, & Lichtenstein, 1982). Sjöberg (2000) hävdar att både 

psykometriska skalor, där riskmedvetandet förklaras som en funktion av riskers egenskaper, och 

kulturella teorier, som bland annat beskriver varför olika individer känner olika mycket oro inför olika 

sorters risker, används för att beskriva det mänskliga riskmedvetandet. Men samma författare menar 

att det finns brister i dessa metoder och att fortsatt forskning därför krävs för att skapa en större 

förståelse för riskmedvetande. 

Att människan i allmänhet uppfattar att andra människor löper en större risk i riskfyllda situationer 

jämfört med den själv eller dennes närmaste familjemedlemmar är ett fenomen som Weinstein (1982), 

Sjöberg (2000) och Enander (2005) anser påverkar riskmedvetande och riskbedömning i stor grad. 

Enligt Weinstein (1982) är detta en form av riskförnekelse som kan medföra en orealistisk optimism i 

samband med bedömningen av en risk. Det motsatta scenariot, att människan gör en realistisk 

storleksbedömning av en risk, uppstår i första hand vid analys och bedömning av risker som personen 

har tidigare erfarenheter av. På webbsidan Samverkande effekter på Arbetsmiljöverkets webbplats går 

att läsa att samverkande effekter består av både additiva och synergistiska effekter. De additiva 

effekterna syftar till att effekten av riskkombinationen är lika stor som summan av de individuella 

riskkällornas effekt. De synergistiska effekterna handlar om risker som i kombination resulterar i en 

betydligt större risk än vad summan av riskkällornas effekt gör, alltså om risker som förstärker 

varandra. Enligt Dawson, Johnson, och Luke (2012) tenderar människan att bedöma storleken på en 

synergistisk risk på samma sätt som för en additiv, vilket är ett fenomen som kan resultera i att risker 

undervärderas. 

Hur människan påverkas av riskfyllda situationer varierar mellan olika individer. Sjöberg (2000) och 

Fischhoff, Slovic och Lichtenstein (1982) hävdar att vissa individer är försiktiga och oroar sig i stor 

utsträckning över risker, medan andra är ganska obekymrade och likgiltiga inför en risk. Fischhoff, 

Slovic och Lichtenstein hänvisar till resultat från andra undersökningar, en genomförd av Slovic på 

60-talet och en på 70-talet av Davidshofer, som pekar på att en människa kan vara risktagande i en 

situation och väldigt försiktig och riskmedveten i en annan. Enander (2005) beskriver att ett uns av 

”osårbarhetskänsla” kan vara bra, eller till och med nödvändig, för en människas välbefinnande. Det 

är därför inte önskvärt att vara allt för medveten om de risker som finns i ens omgivning.  

Fischhoff, Slovic, Lichtenstein, Read och Combs (1978) menar att människan tenderar att acceptera 

högre risker om de ser att den riskfyllda aktiviteten kan resultera i stora vinningar. Om en människa 

föredrar en lösning eller ett tillvägagångssätt så ser denne också lösningen som mindre riskfylld 

jämfört med ett inte lika omtyckt alternativ (Alhakami & Slovic, 1994; Sjöberg, 2000). Slovic, 

MacGregor, Peters och Finucane (2004), menar att den emotionella delen av människans individuella 
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riskbedömning, kombinerat med analytiskt tänkande, kan leda till rationella beslut i de sammanhang 

där människan har tidigare erfarenheter och har korrekt kunskap om de eventuella effekter som olika 

beslut kan leda till. Greenberg et al. (2012) håller med om att omtyckta alternativ anses som mindre 

riskfyllda och hänvisar också till flera andra undersökningar, bland annat några som Paul Slovic 

genomfört på 1990-talet, som pekar på att en farlig arbetssituation kan accepteras i högre grad om 

människan känner tilltro till de som har ansvar för att riskhanteringen och upplever dem som 

kompetenta, ärliga, omtänksamma och tillgängliga. Enligt Enander (2005) erhålls en högre tilltro till 

experter och kunniga inom området när man själv har en låg kunskapsnivå. Det är viktigt att ta hänsyn 

till både det analytiska och det känslobaserade tankesättet för att kunna få en förståelse för 

människans syn på personligt risktagande och beteende i riskfyllda situationer. 

Teorier som beskriver beslutstagande under osäkerhet är vanliga inom forskningsområdet som 

behandlar ekonomiska och politiska beslut men går även att applicera på mänskligt risktagande i 

allmänhet. Representativitet är ett exempel på en faktor som påverkar hur människan uppfattar en 

risk. Tversky och Kahneman (1974) menar att sannolikheten att händelse B resulterar i händelse A 

uppfattas som större om de två liknar varandra jämfört med om de inte gör det. Enligt samma 

författare finns det dock en risk att detta tankesätt kan resultera i felaktiga bedömningar, då 

representativitet inte har med sannolikhet att göra. Människor tenderar även att basera sina beslut på 

tidigare utfall och mönster. Detta leder till att det finns en risk att sannolikheten för ett utfall, som 

historiskt aldrig har hänt, underskattas. Utöver ovanstående presenterar Tversky och Kahneman 

(1974) flera exempel på att människan i allmänhet har svårt att uppskatta sannolikheten för ett visst 

utfall. Problemet i det här fallet den intuitiva tolkningen, även kallat magkänslan, som inte alltid väljer 

det mest sannolika alternativet. Enligt Greenberg et al. (2012) blir utfall med låg sannolikhet i många 

fall överskattade och motsatsen, utfall med måttlig till hög sannolikhet, underskattade. 

Människans uppfattningsförmåga är ofullkomlig och det mänskliga beslutstagandet går inte alltid att 

förutspå. Förändrade perspektiv och nya synvinklar kan även förändra människans uppfattning av ett 

föremål eller problem. Beslutstagande i samband med problemfyllda situationer kan, kombinerat med 

det faktum att problem kan vara formulerade på en mängd olika sätt, därför resultera i olika beslut 

beroende på vilken synvinkel beslutstagaren har på problemet. Det kan därmed anses som svårt att 

alltid ta rationella beslut (Tversky & Kahneman, 1981). Rundmo (1996) beskriver att det finns ett 

samband mellan riskmedvetande och säkerhetsbeteende, men menar samtidigt att en människas 

riskmedvetande ej kan förutspå hur denne beter sig i en riskfylld situation. 

Om det valda alternativet, som bland urvalet är mest sannolikt att resultera i positiva utfall, får 

negativa konsekvenser kan människan välja att förändra sin strategi och byta det bästa alternativet till 

en annat som egentligen, rent sannolikhetsmässigt, innebär sämre förutsättningar att erhålla positiva 

resultat. Ånger och andra negativa känslor kan leda till att människan lär sig av sina misstag, men det 

kan också leda till att det bästa alternativet, med störst sannolikhet för ett lyckat utfall, väljs bort till 

förmån mot ett sämre. Hur mycket individen fokuserar på de negativa känslor som ett nederlag leder 

till kan därför komma att påverka individens framtida val. Ju mer positivt utfall desto mer korrekt och 

högkvalitativt upplever människan beslutet, även om utfallet berodde på slumpen (Ratner & Herbst, 

2005). Shiv och Fedorikhin (1999) beskriver att när mäniskan, i beslutssituationer, slits mellan att 

välja med hjärtat eller med hjärnan är det oftast hjärtat som går vinnande ut ur striden. 

Enligt Pezzo och Beckstead (2008) kan människan, på olika vis, minnas sin tidigare bedömning av 

sannolikheten att en händelse ska komma att inträffa beroende på om händelsen sedan inträffar eller 

inte. Om en händelse inträffar minns människan att hon bedömde sannolikheten att händelsen skulle 

inträffa som större än vad hon egentligen gjorde, och för icke-inträffande av en händelse gäller 
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detsamma fast motsatt. Enander (2010) menar att det inte är säkert att människan drar rätt lärdom från 

en personlig erfarenhet i form av olycka eller annan riskfylld situation och enligt (Breakwell, 2014) 

påverkar den individuella tolkningen i stor grad vilken lärdom som dras av situationen. 

Det finns inom arbetsgrupper en viss acceptans för att vid vissa tillfällen bryta mot säkerhetsregler. 

Många arbetsuppgifter innehåller ofta riskfyllda moment som egentligen ligger utanför gränserna för 

vad som är tillåtet men som ändå anses som accepterbara av arbetsgruppen. I de fallen handlar det 

mer om att genomföra dessa moment i rätt tillfälle än att överväga att avstå. Arbetare med mer 

yrkeserfarenhet anser att de har ett hum om var gränsen mellan fara och olycka ligger och att de 

därmed, förutom i extremfall, kan undvika att överskrida den (Reason et al., 1998). Enligt (Free, 

1994) ser många arbetstagare dessutom förmågan att tänja på säkerhetsregler som ett tecken på en hög 

kunskapsnivå och lång yrkeserfarenhet. Lindén och Salo (2015) menar att arbetstagarna accepterar de 

risker som de blir regelbundet exponerade för i större utsträckning än de risker som inte förekommer 

lika ofta. Detta fenomen kallas för risktillvänjning och kan påverka utseendet på den enskilda 

operatörens riskbedömning. 

Kvinnor beter sig i genomsnitt säkrare än män (Lund & Hovden, 2003). Enligt Reason, Manstead, 

Stradling, Baxter och Campbell (1990) finns det dessutom tendenser att män, av alla åldrar, bryter 

mot regler i större grad än kvinnor. Utöver detta är risken för regelbrott större bland yngre jämfört 

med bland äldre människor. 

Om anställda involveras i undersökningar som behandlar säkerhetsarbete eller företagskultur, till 

exempel som deltagare i intervjuer eller enkätunderökningar, är det viktigt att resultaten 

tillgängliggörs och att eventuella förbättringar, som baserats på resultatet, genomförs. Annars finns en 

risk att de anställda ser på deras insats som förgäves och därmed känner sig mindre motiverade att 

medverka i framtida liknande undersökningar (Hughes & Kornowa-Weichel, 2004). 

2.4.2 Mänskligt felande 
Enligt Enander (2010) finns det en ökande tendens att försöka att hitta mänskliga förklaringar till 

varför olyckor sker. Slumpen eller ödet beskrivs därför inte som orsaker till en olyckshändelse, målet 

är istället att ta reda på vem som är skyldig till händelsen. Reason et al. (1998) beskriver att arbetarens 

säkerhetsansvar är att följa säkerhetsbestämmelser och regler samt att använda skyddsutrustning, med 

andra ord är det inte individens ansvar att helt förhindra att olyckor inträffar. 

Att individens handlande och mänskligt felande ofta används som en felaktig förklaring till olyckor 

beskrivs av Prevent (2013). Den korrekta förklaringen är istället att grundorsaker till olyckor oftast är 

en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. I rapporter av Holmgren (2006) 

samt Holmgren och Söderholm (2006b) går det att läsa att det inte är rimligt att lägga all skuld på 

människan och hennes felhandlande, oavsett om beteendet är omedvetet eller medvetet, i samband 

med olyckor. Det finns oftast faktorer som påverkar människan till att utföra en felaktig handling och 

därför är det mänskliga felandet inte ”en tillfredsställande förklaring till incidenter och olyckor”. 

Holmgren och Söderholms studier fokuserar på de riskkällor som orsakar underhållsrelaterade 

olyckor, men tack vare likheterna mellan underhållsarbete och arbetsuppgifter inom 

tillverkningsindustrin går resultatet att, till viss del, applicera på de arbetsplatsolyckor som sker i 

samband med det senare. Holmgrens studier pekar bland annat på att otillräcklig kommunikation, i 

samband med planering och arbetsutförande, är en av riskkällorna som bidrar till incidenter och 

olyckor. 
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Det går att beskriva mänskligt felhandande utifrån två olika perspektiv. Det första är det traditionella 

personsperspektivet som utgår från att avvikande mentala processer, som till exempel 

ouppmärksamhet, motivationsbrist eller oförsiktighet, är grundorsaken till det mänskliga felandet. 

Enligt synsättet förhindras detta beteende genom att använda olika skambeläggande metoder som talar 

till människans rädslor, hot om disciplinära åtgärder, rättstvister och eventuell omskolning  (Reason, 

2000). Reason (2000) hänvisar även till Melvin J. Lerners artikel The desire for justice and reactions 

to victims från år 1970 som menar att de som ser på mänskligt felande utifrån personperspektivet 

anser att det är en moralfråga, där dåliga saker händer dåliga människor. Enligt Systemperspektivet, 

det andra synsättet, menar istället Reason (2000) att det mänskliga felandet beror på systemfel i 

tidigare led. Fel kan ske i de bästa organisationerna och de mest kompetenta personerna kan handla på 

ett felaktigt sätt. Systemperspektivet fokuserar därför på att förbättra arbetsvillkoren på arbetsplatsen 

och att skapa försvarsmekanismer som eliminerar eller minskar de negativa konsekvenser som 

felaktigt handlande kan medföra. Reason och Hobbs (2003) menar att det, på grund av dessa två 

perspektiv, är otroligt viktigt med fokusering på mänskligt felande och orsakerna till detta. 

Enligt Hughes och Kornowa-Weichel (2004) avser de mänskliga faktorerna allt som sker i samband 

med interaktion mellan människa, maskin, produkt och tekniska system. Det går inte att eliminera alla 

mänskliga fel och misstag eftersom det är människans naturliga beteende. De oönskade 

konsekvenserna av felaktigheterna går däremot i viss mån att undvika. Genom att utgå ifrån 

människans förmåga och begränsningar kan tekniska system designas som är mer människoanpassade 

och fel-toleranta. Det räcker inte med att endast genomföra mekaniska förbättringar på maskiner eller 

dylikt. En djupare förståelse för det mänskliga felbeteendet och för vad som orsakar detta krävs för att 

kunna förhindra att de sker på nytt. Reason (2000) samt Reason och Hobbs (2003) håller med om att 

det mänskliga felandet inte går att eliminera fullt ut och menar att fokus ska läggas på det som kan 

förändras, det vill säga människans arbetsförhållande. Författarna menar även att fel kan jämföras 

med myggor. Man kan använda en flugsmälla eller insektsspray för att försöka att få bort de 

blodtörstiga insekterna, men de kommer ändå alltid tillbaka. För att slippa att vara omgiven av 

myggor krävs att man åtgärdar grundorsakerna och torrlägger de träsk och myrar där myggorna 

förökar sig. Skyddsbarriärer så som flugsmällor, myggnät och andra insektsskydd kan användas som 

ett komplement.  

Hughes och Kornowa-Weichel (2004) delar upp de olika mänskliga feltyperna enligt den modell som 

James Reasons skapade på 1990-talet. De olika feltyperna är i den engelska litteraturen benämnda 

som slips, lapses, mistakes och violations, och skulle kunna översättas till felaktiga utföranden och 

bristande uppmärksamhet, snedsteg och minnesfelaktigheter, misstag och regelbrott. Felaktiga 

utföranden och bristande uppmärksamhet handlar om misslyckanden under själva genomförandet av 

arbetsuppgifterna, snedsteg och minnesfelaktigheter handlar om brister i det mänskliga minnet, 

misstag syftar till fel i planeringsstadiet, till exempel vid val av arbetssätt eller medel för att uppnå ett 

visst mål och slutligen, regelbrott består av handlingar som bryter mot säkerhetsregler eller bestämda 

procedurer. Reason och Hobbs (2003) har utvecklat den modell som Reason skapade på 1990-talet 

och delar istället upp mänskligt felande i tre olika typer: kompetensbaserade fel, misstag och 

regelbrott. Under kompetensbaserade fel ingår bristande uppmärksamhet, minnesfelaktigheter och 

snedsteg, alltså liknar denna beskrivning i stor utsträckning varianten från 1990-talet. 

Felhandlingar delas enligt Prevent (2013) upp i två typer: omedvetna och medvetna. Det är lätt att 

ibland glömma och det är svårt att ha ständig hundraprocentig koncentrationsnivå, oavsett inställning 

till arbetet och arbetsuppgifterna. Det är därför viktigt att försöka att förutspå vilka möjliga 

felhandlingar som existerar, fundera över varför de existerar och hur de på bästa sätt kan förhindras. 
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2.4.3 Beteendebaserat säkerhetsarbete 
Sambandet mellan säkerhetsbeteende på arbetsplatsen och liknande beteenden i hemmet är, enligt en 

undersökning som genomförts av Lund och Hovden (2003), litet eller inte ens existerande. Människor 

som arbetar på arbetsplatser med högt säkerhetsfokus beter sig inte nödvändigtvis lika säkert på 

hemmaplan. Något som däremot visades överföras mellan arbetet och hemmet är kunskaper om hur 

nödsituationer ska hanteras, det vill säga det krisförberedande beteendet. De stora likheterna mellan 

nödsituationer på arbetsplatsen och i hemmet samt likheter i hur dessa hanteras kan vara förklaringar 

till detta fenomen. Enligt Enander (2010) är metoder som fungerar bra på arbetsplatsen inte alltid lika 

effektiva på hemmaplan. I det egna boendet är ansvarsområden inte lika tydligt fördelade mellan olika 

aktörer som i arbetslivet och handlingar baseras i större grad på personliga val och vanor. Olivieri, et 

al. (2015) menar att det inte går att säkerställa att arbetstagares säkerhetsbeteende förändrats till det 

bättre på grund av att de deltagit i en utbildning där fokus har lagts på de fördelar, möjligheter och 

kostnadsbesparingar som hög säkerhet kan medföra. 

Enligt Reson et al. (1998) går människans beteende i förhållande till säkerhetsregler att beskriva med 

fyra skillnader: positiv och negativ psykologisk påverkan, regelöverträdelser och regelefterlevnad, 

korrekt och inkorrekt handlande samt lämpliga och olämpliga regler. Att avvika från en säkerhetsregel 

kan ge en psykologisk belöning, i form av till exempel en spännande och nervkittlande upplevelse, för 

en individ medan någon annan påverkas negativt av samma överträdelse, med skuldkänslor och oro 

som följd. Regelöverträdelser kan vara både medvetna och omedvetna, även om omedvetna 

överträdelser skulle kunna definieras som mänskliga misstag. Att helhjärtat följa regler är 

nödvändigtvis inte heller alltid bra. Ett exempel på detta är om reglerna som följs är olämpliga eller 

inte så väl anpassade för den specifika situationen.  

Korrekt och inkorrekt handlande syftar till individens upplevelse av den riskfyllda situationen jämfört 

med verkligheten. Om individens riskupplevelse stämmer överens med den verkliga risken anses 

handlingen vara korrekt, och inkorrekt i motsatt situation. I situationer där arbetsinstruktioner saknas 

kan arbetstagaren bli tvungen att improvisera för att kunna utföra den specifika uppgiften. Om 

improvisationen leder till ett lyckat utförande anses den som korrekt, men annars definieras beteendet 

som ett misstag. Ett beteende som är i linje med både organisationsmålen och arbetstagarens 

personliga mål är eftersträvansvärt, och för att kunna uppnå detta krävs ett stort säkerhetsengagemang 

från företagsledningen (Reason et al., 1998). 

Tekniska lösningar, som skyddar den anställda från att arbeta på ett osäkert sätt, kombinerat med 

säkerhetsutbildningar kan vara en lösning för att uppnå ett säkrare och mer korrekt utförande av 

arbetsuppgifter (Reason et al., 1998). Reason et al. (1998) hänvisar även till Wagenaar som i sin 

artikel Risk-taking and accident causation från 1992 menar att säkerhetsutbildningar om 

riskidentifiering och riskbedömning är av ringa värde om det riskfyllda och felaktiga beteendet redan 

hunnit bli till en vana för de anställda. Inledande utbildning med säkerhetsfokus i samband med 

nyanställning är ett mycket mer effektivt och resultatbringande tillgrepp. Men även om riskfyllt 

beteende blivit till en vana bland de anställda så är det inte helt omöjligt att förändra detta. Lund och 

Hovden (2003) hävdar nämligen att deltagande i säkerhetsutbildningar under en lång tidsperiod kan 

förändra människans säkerhetsbeteende till det bättre, både på arbetsplatsen och på hemmaplan. Men 

de menar samtidigt att situationsspecifik säkerhetsutbildning är det mest effektiva alternativet och att 

det inte är säkert att en generell utbildning inom säkerhet påverkar människans beteende i en specifik 

situation. Beteendebaserade säkerhetsutbildningar nämns av Hughes och Kornowa-Weichel (2004) 

som en lösning på rutinmässigt regelbrytande, och de menar med bestämdhet att bestraffningar är ett 

ineffektivt sätt att eliminera detta felaktiga beteende. Även Parker, Reason, Manstead och Stradling 
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(1995) framhåller att företag bör försöka att förändra de anställdas attityder gentemot säkerhet och 

den allmänna säkerhetskulturen för att komma tillrätta med regelbrott. 

Det är vanligt att nyanställda eller anställda, i en för dem, ny arbetssituation får lära sig sina nya 

arbetsuppgifter via praktisk träning med hjälp av erfaren yrkesperson som både fungerar som 

handledare och instruktör. Enligt Hughes och Kornowa-Weichel (2004) är denna typ av 

arbetsinlärning väldigt effektiv när det handlar om rutinmässiga arbetsuppgifter, men bristande i 

förhållande till ofrekventa händelser och uppgifter. För att optimera denna typ av inlärning är det 

därför viktigt att handledarna får rätt förutsättningar för att kunna utföra sin uppgift på ett föredömligt 

sätt, att den nya personen i ett tidigt stadie blir en del av arbetsgruppen, att inlärningens fortskridande 

dokumenteras samt att den praktiska träningen fungerar som en del av ett övergripande 

introduktionsprogram och kompletteras med andra typer av utbildningar. Prevent (2013) beskriver 

människan som en social varelse som påverkas av andra personer som befinner sig i dennes 

omgivning. Det kan därför hända att en nyanställd lätt faller in i samma säkerhetsbeteende som 

dennes kollegor, oavsett vilket beteende som är regelmässigt korrekt. 

Cureton (2012) beskriver att sociala överenskommelser och oskrivna regler är viktiga när det handlar 

om att skapa en social samhörighet och gemenskapskänslor i en grupp. Den sociala norm och de 

gemensamma regler som skapats blir en stor del av den solidaritet som gruppmedlemmarna känner 

gentemot varandra. En av de oskrivna reglerna är att det anses som självklart att alla i gruppen ska 

bete sig på ett sådant sätt som inte bryter mot de gemensamma bestämmelserna. Detta oavsett om 

beteendet leder till att man bryter mot andra regler, som är skapade av en utomstående part med den 

goda avsikten att skydda gruppmedlemmarna. 

Enligt Lindén och Salo (2015) kan Beteendebaserad säkerhet, även kallat BBS, ge positiva effekter 

på arbetstagarnas risktagande och säkerhetsbeteende. Men effekten av historiska satsningar på BBS 

har varit kortvarig, ibland har de positiva effekterna endast varat i ett fåtal veckor efter genomförandet 

av interventionen. Syftet med BBS är att förändra de anställdas beteende till ett säkrare, vilket i sin tur 

ska påverka hur arbetstagarna tänker och ser på säkerhet och riskfyllda arbetssituationer. Ett önskat 

beteende är att de anställda sätter säkerheten först, se Figur 11 nedan. En förutsättning för att detta ska 

kunna ske är därmed att de anställda förstår varför vissa beteenden utgör en risk och att de ”har en 

fysisk möjlighet att undvika dem”. 

 
Figur 11: Säkerheten först!  
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3 Metod 
 

I detta kapitel finns mer utförliga beskrivningar av de metoder som används i examensarbetet och 

projektets delsteg. Kapitlet avslutas med en metodproblematisering. 

 

3.1 Riktlinjer för projektet 
Under vårterminen år 2015, från januari fram till slutet av maj, genomfördes examensarbetet på 

plats i Hällefors. Moa Ylvén ledde och ansvarade för arbetet, med stöd från Sören Thiderman, 

handledare och miljösamordnare på Ovako i Hällefors, och Lena Abrahamsson, handledare från 

Luleå tekniska universitet. Projektet baseras på data från djupintervjuer, intervjuobservationer 

och tillbuds- och olycksstatistik. Datainsamlingen fokuserade på tre enheter, och detta gjordes för 

att, under den tid som avsatts för projektet, möjliggöra ett övergripande resultat som är generellt 

och anpassningsbart till Ovakos alla produktionsenheter i Hällefors. 

3.2 Planering 
Vid uppstarten av examensarbetet utarbetades en projektplan. Denna beskrev syfte, mål och 

avgränsningar för projektet samt gav förslag på metoder och redovisade vilka risker som kunde 

förhindra arbetets fortgående. I projektplanen ingick även ett preliminärt Gantt-schema, se Bilaga 1. 

Detta skapades för att möjliggöra en snabb överblick över projektets olika delfaser och målstolpar. Ett 

Gantt-schema innebär en visuell och grafisk illustration över ett projektarbetes olika delar, med tydlig 

indikation på start- och slutdatum, över en bestämd tidsperiod. Planeringen skapades genom att utgå 

från det bestämda slutdatumet och sedan arbeta sig bakåt i tiden med hjälp av den uppskattade 

tidåtgången för respektive delmoment. 

3.3 Litteraturstudie 
Efter planeringsstadiet inleddes arbetet med att finna relevanta teorier och forskningsresultat för 

projektarbetet. Denna studie genomfördes med syftet att utgöra grunden för vilka 

datainsamlingsmetoder som senare skulle komma att användas. Innan litteraturstudien startade 

bestämdes vilka teoriområden som var relevanta för examensarbetet och dess uppgift, vilket 

resulterade i följande: riskmedvetenhet, produktionsteknikens säkerhetspåverkan, mänskligt 

risktagande, allmänt säkerhetsarbete inom industrier, tillvägagångssätt vid riskanalys, 

riskidentifiering, mänskliga bedömningar av fara, åldersrelaterade olyckor, säkerhetsarbete i varma 

arbetsmiljöer samt säkerhetsutbildningars påverkan på risktagande och beteende.  

Flera databaser nyttjades under sökandet av vetenskapliga artiklar. Några av dessa var bland annat 

Scopus, Google Scholar och Proquest. Sökningar har självklart även skett via Primo, som erbjuder en 

möjlighet till att göra tydliga avgränsningar samt ett stort utbud av tryckt och elektroniskt material 

från Luleå universitetsbibliotekets litteratursamlingar. Utöver dessa sökvägar har även referenslistor i 

relevanta artiklar studerats. 
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Sökningen genomfördes av författaren under tidsperioden 2/2 2015 – 1/5 2015 och några av de sökord 

som användes var: risk analysis, hazard identification, tool risk analysis, occupational injuries, 

accidents, attitudes toward safety, prevention, riskhantering, psykologisk arbetsmiljö samt safety 

climate. Några avgränsningar som gjordes i sökningen var bland annat att artiklarna var tvungna att 

vara vetenskapligt granskade, att områden som behandlade risker i samband med terrorism, 

naturkatastrofer och ekonomi exkluderades samt att publiceringsdatumet, i vissa fall, skulle ligga 

mellan årtalen 2000-2015. 

3.4 Analys av statistik 
Nedan beskrivs hur statistik och analys av denna har använts i examensarbetet. Inledningsvis förklaras 

statistikens roll vid valet av fokusområden och avslutningsvis beskrivs hur man gick tillväga vid 

insamling och analys av statistik som senare fungerade som en grund för innehållet och formen på 

verktyget för riskidentifiering. 

3.4.1 Val av fokusenheter 
Under datainsamlingen kan det, enligt Prevent (2012), vara smart att delvis välja fokusenheter för 

riskidentifieringen, det vill säga enheter som behöver extra noggrann granskning, utifrån 

olycksstatistiken. Ett samband mellan flest tillbud och olyckor och flest produktionsrisker verkar 

logiskt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att antalet rapporterade tillbud, och till viss del även antal 

olyckor, kan vara direkt kopplat till hur duktiga de på enheten är på att rapportera sådana händelser. 

På Ovako sker all tillbuds- och olycksrapportering via MIA, som är ett databassystem för sjukdomar, 

arbetsskador och tillbud utvecklat speciellt för metall- och stålindustrin av AFA Försäkring. Att välja 

tre fokusenheter samstämmer med uppdragets tidsbegränsning. Det är tidsmässigt orimligt att 

undersöka säkerhetsarbetet och arbetsmiljöriskerna på alla enheter på Ovakos anläggning i Hällefors. 

På vissa enheter kan man anta ett stort mörkertal av tillbud och mindre olyckor som aldrig 

synliggjorts i MIA. Detta fenomen ledde till att urvalet av prioriterade enheter baserades på en 

blandning av statistik och personliga erfarenheter angående den rådande arbetsmiljön.  

3.4.2 Orsaker till tillbud och olyckor 
Via Arbetsmiljöverket tillhandahölls sammanställd olycksstatistik för Ovako AB, för bransch 

respektive geografiskt område. Analys av denna statistik genomfördes med syftet att användas som en 

grund i skapandet av verktyget för riskidentifiering. Utöver detta har även Ovakos interna statistik 

som samlats in via MIA använts och analyserats. 

3.5 Djupintervjuer med operatörer och 
intervjuobservationer 

I detta avsnitt redovisas tillvägagångssättet för djupintervjuer samt intervjuobservationer. 

Avslutningsvis presenteras de analysmetoder som användes för att sammanfatta och tolka 

intervjuresultaten, vilket innefattar resultaten från båda undersökningarna. 

3.5.1 Djupintervjuer 
Semi-strukturerade djupintervjuer med, av driftassistenter, utvalda operatörer genomfördes med nio 

operatörer på de sedan tidigare bestämda fokusenheterna. Examensarbetets tidsbegränsning var 

anledningen till varför urvalet av intervjupersoner ej skedde slumpvis. Det var av stor vikt att de 
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utvalda hade åsikter om säkerheten på företaget och kunde bidra med information om risker och 

arbetsmiljöbrister. Enligt Prevent (2013) är det viktigt att välja intervjudeltagare med hänsyn till vilka 

produktionsenheter som ska undersökas. En stor yrkeserfarenhet är näst intill ett krav för att 

möjliggöra en tillräckligt djupgående och omfattande undersökning, men det är även otroligt viktigt 

att lyssna på åsikter från arbetstagare med mindre erfarenhet. På grund av detta såg en del av 

beskrivningen av intervjudeltagare, som mailades till driftassistenterna, ut enligt följande: 

”Yrkeserfarenheten är inte avgörande för deras (läs intervjudeltagarnas, förf.:s anm.) 

lämplighet, utan det viktiga är att de har många åsikter och idéer angående 

säkerhetsarbete, samt att de vågar uttrycka dessa.” 

Djupintervjuer med enskilda personer eller i grupp är enligt Prevent (2012) en bra metod för att 

undersöka arbetsmiljön och det rådande förhållandet på arbetsplatsen. Intervjufrågorna ska gärna vara 

öppna och ge utrymme för samtal så att intervjudeltagarens tankar och känslor kommer fram, se 

frågorna i Bilaga 2. Prevent (2013) poängterar att den viktigaste informationen och kunskapen finns 

hos de personer som utför arbetet.  

Intervjudeltagarnas identiteter är efterkonstruerade. Med detta menas att åldrar och namn, som 

använts vid redovisningen av intervjuresultatet, är ungefärliga och pseudonymer. Intervjuresultatet 

analyserades för första gången i samband med sammanfattningen av intervjusvaren, då det som 

ansågs som intressant och relevant för uppgiften valdes ut. 

3.5.2 Intervjuobservationer 
Intervjuobservationer, se nedan i Figur 12, genomfördes för att komplettera den information som 

framkommit under intervjuerna. Att minnas praktiska arbetssituationer under en intervju kan vara 

svårt. Chansen att minnas en specifik händelse kan vara större om personen som ska minnas vistas i 

den miljö där händelsen tidigare inträffat. Intervjuobservationerna innebar därför att intervjuerna 

flyttades från konferensrummet ut till produktionen, samt att frågorna fortsättningsvis baserades mer 

specifikt på operatörens arbetsuppgifter. 

 
Figur 12: Intervjuer och intervjuobservationer med operatörer. 

(OBS: Operatören på bilden har ingenting med undersökningen att göra.) 

3.5.3 Analys av intervju- och observationsresultat 
Vid analysen av intervju- och intervjuobservationsresultaten användes färgkodning. Intervjusvaren 

och information som framkommit i samband med observationer dokumenterades och skrevs sedan ut 
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på fysiska pappersblad. Fem kategorier och tillhörande färger bestämdes: Olyckor & tillbud (blå), 

Kärnpunkter (grön), Bra citat (rosa), Intressant information (gul) och Övrigt (orange). Textdelar 

kategoriserades därefter genom färgläggning med överstrykningspenna. Väldigt lite av resultatet 

hamnade under kategorin Övrigt, vilket kan ses som ett tecken på att kategorierna var tillräckligt 

många och väl specificerade. 

De kategoriserade delarna resulterade i att den mest förekommande och, ur uppdragets synvinkel, 

mest intressanta informationen kunde sammanställas. Områden bildades på ett naturligt sätt i samband 

med sammanställningen av resultaten från intervjuerna och intervjuobservationerna: Olyckor och 

riskkällor, Upplärning och generationsskifte, Arbetsinstruktioner, Arbetssätt och arbetsmentalitet 

samt Maskiner och tekniska system. Dessa områden beskriver översiktligt intervjuresultatet och 

analysen genomfördes för ett område i taget. 

3.6 Studie av checklistor från andra företag 
Verktyg för riskanalys som används av andra företag, både inom stålindustrin och inom övriga 

branscher, kan fungera som inspiration i vid skapandet av ett eget verktyg. Studien baserades på 

frågeställningen: Hur gör andra organisationer för att upptäcka och hantera oönskade och riskfyllda 

arbetsmoment som innebär fysisk handpåläggning och varför gör de på det sättet? Denna studie 

prioriterades ej, utan var tänkt att användas som ett komplement till de övriga metoderna. Sökandet av 

checklistor som används vid riskidentifiering och riskanalys i andra branscher skedde därför 

sporadiskt och all insamlad information sågs som ett positivt tillskott till arbetet.  

3.7 Konceptutveckling och preliminär utformning 
Nedan beskrivs de metoder och den teori som användes vid designarbetet, då innehåll och 

grundläggande form på verktyget för riskidentifiering bestämdes. 

3.7.1 Grundläggande utformning av verktyg för riskanalys 
Verktygets innehåll bestämdes utifrån statistiken och intervjuresultaten. De vanligaste förekommande 

riskerna och problemområdena bidrog till innehållet. De verktyg för riskanalys som används på 

Ovako i dagsläget är utformade som checklistor, där olika riskkällor eller problemområden undersöks 

och analyseras stegvis. Igenkänningsfaktorn är viktig eftersom verktygen är tänkta att vara 

lättförståeliga och enkla att använda, oavsett användarens erfarenhet. Detta var anledningen till varför 

den aktuella designen, som skapas automatiskt i MIA, valdes som utgångspunkt. 

Checklistor som används vid riskanalys kan enligt Bohgard (2008) se ut på många olika sätt. Den 

enklaste formen av checklista består av frågor och påståenden där svarsalternativen är ja och nej. 

Sådana checklistor leder till att de påstådda förhållandenas eller riskernas existens eller icke-existens 

kontrolleras. En mer avancerad utformning av checklista kan innehålla bedömningar i flera steg, ha en 

högre detaljrikedom eller erbjuda riktlinjer i bedömningsarbetet. 

På sidan Tips för enkätdesign på Alcom System AB:s webbplats beskrivs att enkätdesignens 

viktigaste egenskap är att underlätta för användaren, och det är därmed inte nödvändigt att den är 

estetiskt tilltalande. Några av de mest tongivande tipsen angående formulärets design är att hålla alla 

huvudfrågor numrerade, att strukturera och rubricera innehållet i olika delområden samt att ha ett 

enhetligt och konsekvent grafiskt uttryck. 
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3.7.2 Läsförståelse 
Enligt Aupeix-Persson (2007), som hänvisar till övrig forskning, består läsning av avkodning och 

läsförståelse. Författarinnan beskriver att avkodning i första hand syftar till ordigenkänning, och 

därmed bidrar till hur bra läsningen flyter på för läsaren. Ju oftare en person läser ett ord desto 

snabbare blir denne på att känna igen ordet i andra sammanhang. Om en person läser en text med 

många ord som den inte kommit i kontakt med tidigare finns det en risk att mycket energi och 

uppmärksamhet går åt till ordavkodningen istället för det egentliga syftet med läsningen, 

textförståelsen. I dokument som ska kunna användas av många olika människor med varierande 

kunskapsnivåer är det därför viktigt att undvika en avancerad språknivå och att hålla texten kortfattad 

och enkel. Utöver detta menar Frisk och Lindkvist (2008) att återberättningen av en texts innehåll kan 

försvåras av att texten är lång och omfattande. Att dela upp den långa texten i kortare stycken 

underlättar därför både förståelsen och återberättandet. 

Språk och formuleringar spelar en stor roll i hur representativa svar en enkät eller en checklista 

resulterar i. På Alcom System AB:s webbsida Tips för enkätfrågor finns råd om hur man ska gå 

tillväga för att skapa en välfungerande och lättläst enkät. Det är viktigt att frågorna eller påståenden är 

tydliga, att inte flera frågor ställs i samma fråga, att formuleringarna är korta samt att frågorna inte är 

ledande men samtidigt precisa. Dessa tips är applicerbara på frågorna och påståenden som ska vara en 

del av verktyget för riskidentifiering som ska användas på Ovakos produktionsanläggning i Hällefors. 

Kontentan är att representativa svar erhålls i större utsträckning om enkäten, eller checklistan, är lätt 

att förstå och har hög användbarhet.  

3.8 Kontroll av verktyget 
Syftet med verktyget för riskidentifiering var att risker skulle identifieras. För att kontrollera detta 

genomfördes ett test av verktyget på alla produktionsenheter på Ovakos anläggning i Hällefors. Denna 

verklighetsförankrade testning förväntades resultera i eventuella korrigeringar av verktygets innehåll, 

något som skulle leda till att verktyget blev ännu mer övergripande och användarvänligt. 

3.9 Detaljerad utformning 
Under denna del av projektet utvecklas designen på verktyget för riskidentifiering. Detta baserat på 

resultatet från tidigare funktionalitetstest samt utifrån interna och allmänna regler om grafisk 

utformning.  

3.9.1 Grafisk design 
Det finns generella och internationella regler för färgers betydelse i säkerhetssammanhang, bland 

annat ISO 3864-1 och ANSI Z535.1. Chan och Ng (2009) beskriver dessa generella färgbetydelser 

och menar att färgen röd indikerar stopp och fara. Utöver detta används rött ofta i sammanhang där 

brand, eld och explosioner kan existera. Gult symboliserar risk för fysisk skada och uppmärksammar 

om att försiktighet bör iakttas. Färgen blå informerar om risken att använda eller hantera verktyg och 

maskiner som repareras eller som är i drift. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det finns kulturella 

och geografiska skillnader på färgers betydelse. Vid val av färg bör därför hänsyn tas till geografiskt 

läge och målgrupp. 
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Färgkodning underlättar vid bedömning av de identifierade riskernas storlek. Vanligast är att denna 

färgkodning utgår från en tregradig bedömningsskala, där grön är lägst och röd är högst (Bohgard, 

2008). Färgkodningen av risker baseras på det beräknade riskvärdet som är en produkt av den 

uppskattade sannolikheten och konsekvensen (Prevent, 2013). 

 

Grön: Försumbar eller liten risk. Enstaka eller ett fåtal arbetstagare riskerar att drabbas av 

ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöriskerna är av sådan storlek och karaktär att generella 

åtgärder i de flesta fall ej behöver vidtas. 

 

Gul: Viss eller allvarlig risk. Ett icke-obetydligt antal arbetstagare kan påverkas negativt av 

risken och råka ut för ohälsa eller olyckor. Risken ska dokumenteras i handlingsplan och 

riskminskande åtgärd bör, om rimligt, genomföras. 

 

Röd: Allvarlig eller mycket allvarlig risk, och därmed oacceptabel. Flertalet eller alla 

arbetstagare som utsätts för risken ligger i farozonen att drabbas av ohälsa eller olycksfall. Det 

riskfyllda arbetet får ej utföras förrän åtgärd vidtagits. 

3.10 Metodproblematisering 
I en sådan här studie vore det optimalt att undersöka och studera hela produktionen, inklusive alla 

produktionsenheter och underhållsenheter, på Ovakos anläggning i Hällefors. Tidsbegränsningen 

innebar dock att endast tre enheter valdes ut till studien, och det finns därmed en risk att några 

riskkällor förblir oupptäckta. För trots att de tillverknings- och efterbehandlingsmetoder som används 

på de olika produktionsenheterna liknar varandra i ganska stor utsträckning så är det ändå möjligt att 

vissa riskkällor endast existerar på en specifik enhet. För att, trots den korta tidsbegränsningen, 

möjliggöra ett så brett och generellt resultat som möjligt valdes därför tre fokusenheter som, på grund 

av sina stora antal riskkällor, ansågs kunna representera den mest riskfyllda delen av Ovakos 

produktion. 

Prevent (2013) beskriver att det är viktigt att informera berörda parter, det vill säga all personal som 

på något sätt kan påverkas av undersökningen, resultatet och eventuella åtgärder, i samband med 

riskhantering. I detta fall gick allmän information angående undersökningen och syftet med 

examensarbetet ut till alla anställda, alltså alla berörda parter, via företagets internnät, se Bilaga 3.  

Användandet av just semi-strukturerade intervjuer resulterade i svar på oplanerade frågor, svar som 

annars eventuellt inte kommit upp till ytan. Att på detta sätt dra nytta av den kunskap som de 

intervjuade besitter och delvis låta dem påverka vilka samtalsämnen som ska vara en del av intervjun 

leder till många olika synvinklar och därmed också en bättre bredd på resultatet. Semi-strukturerade 

intervjuer kändes helt rätt för denna typ av undersökning, men metoden kan även innebära att svaren 

blir svårare att analysera jämfört med om alla intervjudeltagare svarat på exakt samma frågor. En 

intervju kan till exempel fokusera på fallrisker och operatörens egna erfarenheter medan en annan kan 

handla om generella risker och säkerhetsrisker som uppkommer i samband med utomstående besökare 

i produktionen. Trots dessa skillnader, som till stor del beror på intervjudeltagarens personlighet och 

egna åsikter, går det att konstatera att alla intervjuerna hade en gemensam grundutformning, se 

upplägget och de frågor som ställdes i Bilaga 2. 
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Det kan finnas en risk att operatörerna glömmer bort vissa risker i samband med intervjusituationen. 

På grund av denna risk kompletterades intervjuerna med ostrukturerade intervjuobservationer utförda 

i produktionsmiljön, vilket även är den miljö där riskerna och säkerhetsbristerna existerar. Under 

intervjuobservationerna får intervjudeltagarna en chans att addera ytterligare synpunkter och/eller ta 

hjälp av den fysiska omgivningen för att beskriva en risk. 

Projektupplägget och tidsbegränsningen innebar att djupintervjuerna och intervjuobservationerna 

genomfördes så nära projektstart som möjligt, det vill säga direkt efter den litteraturstudie som var 

grunden till metodvalet. Skälet till varför detta utfördes tidigt i projektet var att säkerställa att 

datainsamlingen, som var beroende av andra människor, skulle hinna genomföras. Efter detta fortsatte 

litteraturstudien, med ett fokus på andra teoriområden och först efter detta skedde sammanfattning och 

reflektion av intervjusvaren och resultaten från observationerna. Detta avbrott fyllde en funktion, 

distans till intervjuerna erhölls och därmed kunde reflektionen över resultatet ske med ”nya” ögon. 

Materialet utgörs av operatörernas berättelser om risker och säkerhetsbrister. Det går att räkna med att 

vissa av dessa historier och åsikter hade berättats oavsett vilka frågor som ställdes, då människan 

tycker om att tala om saker som den brinner för. Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet är en 

tolkningsfråga, där intervjudeltagarna tolkar mina frågor och jag tolkar deras svar. Min egen existens 

kan också påverka intervjudeltagarnas svar. Om en annan person skulle hålla intervjuerna, med 

samma frågebatteri som bas, skulle resultatet med största sannolikhet inte bli exakt likadant som mitt. 

Att intervjudeltagarna är handplockade kan innebära några risker. En av dessa kan vara att de utvalda 

operatörerna är mer lojala mot företagsledningen och/eller mot driftassistenterna som skötte urvalet. 

Det finns även en risk att de ger svar som de tror förväntas av dem. En medvetenhet om dessa risker 

fanns med under hela projektet, men baserat på några av intervjudeltagarnas svar kunde riskerna 

klassas som ganska små. De flesta av operatörerna som deltog i djupintervjuerna verkade svara ärligt, 

uttömmande och inte alltid till det bästa för företagets anseende. För att kunna identifiera riskkällor 

och komma tillrätta med säkerhetsbrister på företag är svar av denna ärliga karaktär guld värda. Det 

går därmed att konstatera att tillvägagångssättet i samband med urvalet av intervjudeltagare inte torde 

påverka intervjuresultatet på ett negativt sätt. 

En studie av checklistor och riskbedömningsmallar från andra företag, inom samma eller annan 

bransch, var planerad att genomföras. Studien skulle fungera som en inspirationskälla vid 

utformningen av verktyget för riskidentifiering anpassad utifrån Ovakos anläggning i Hällefors. Flera 

företag kontaktades men endast ett företag var villigt att dela med sig av de verktyg som de använder i 

sitt säkerhetsarbete. Skäl till varför det var svårt att få tillgång till säkerhetsverktyg från andra företag, 

till Ovako både konkurrerande och icke-konkurrerande, väljer jag att ej analysera. Det låga 

deltagandet ledde å andra sidan till att studien lades på hyllan. 
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4 Resultat och reflektion 
 

Nedan presenteras resultaten från studien av tillbuds- och olycksstatistik samt den information som 

framkommit i samband med djupintervjuer och intervjuobservationer med operatörer på Ovakos 

anläggning i Hällefors. Den statistik som låg till grund för valet av fokusenheter, skadetyper och 

riskorsaker baserat på intern respektive branschbaserad statistik samt statistik kopplad till 

könsfördelningen bland intervjudeltagarna presenteras också i detta kapitel. Presentation och 

reflektion av statistiken sker i samma avsnitt medan intervjuresultaten, det vill säga resultaten från 

djupintervjuerna och intervjuobservationerna, reflekteras över i ett enskilt och avslutande avsnitt. 

 

4.1 Tillbuds- och olycksstatistik 
Tillbuds- och olycksstatistik kan säga mycket om vilka risker som finns på en arbetsplats. Statistiken 

kan även påvisa de vanligaste skadorna och skadeorsakerna, vilka enheter som är mest 

olycksdrabbade, osv. I detta avsnitt presenteras statistikstudiens resultat samt en analys av denna. 

4.1.1 Val av fokusenheter 
Grunden till valet av fokusenheterna var tillbuds- och olycksstatistik från alla produktionsenheter på 

Ovako i Hällefors. I inledningen av examensarbetet studerades därför tillgänglig statistik för att skapa 

en bild av vilka enheter som var drabbade av risker i störst utsträckning. 

I Diagram 3 nedan visas den procentuella fördelningen på tillbud och olycksfall mellan de olika 

enheterna på produktionsanläggningen i Hällefors. Statistiken är insamlad mellan den 1/1 2014 och 

den 1/1 2015. Som diagrammet visar har CEAX och Stånghallen flest rapporterade tillbud och 

olycksfall, följt av Ämnesbehandlingen, Värmebehandlingen, Drapro och Valsverket. Utifrån denna 

statistik bör CEAX, Stånghallen och Ämnesbehandlingen väljas som fokusenheter.  

 
Diagram 3: Den procentuella fördelningen av tillbud och olycksfall utifrån enhet under tidsperioden 140101 - 150101. 

Statistiken baseras enbart på antalet rapporterade tillbud och olyckor under tidsperioden och tar inte 

hänsyn till antal anställda på respektive avdelning. Den procentuella fördelningen mellan enheterna, 
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där antalet tillbud och olycksfall dividerats med antal anställda på respektive enhet, presenteras i 

Diagram 4 nedan. Det antas att medelarbetstiden per anställd är densamma för alla enheter och antalet 

anställda är uppskattat utifrån rapporteringsmålen år 2015 för de olika enheterna. Statistiken ser med 

detta hänsynstagande lite annorlunda ut jämfört med ovan. Antalet anställda på de olika enheterna 

varierar mellan ungefär 20 och 40. Enheten CEAX, som har störst personalstyrka, ser ut att vara 

mindre riskfylld jämfört med vad tillbuds- och olycksstatistiken i Diagram 3 visade. Stånghallen 

verkar enligt denna statistik vara den enhet som är mest riskfylld. 

 
Diagram 4: Den procentuella fördelningen av tillbud och olycksfall utifrån enhet under tidsperioden 140101 – 150101, med 

hänsyn till antal anställda på respektive enhet. 

Det går att anta att antal olycksfall per anställd visar en mer korrekt bild av hur riskfylld arbetsmiljön 

är på den specifika enheten. Att bortse från antal tillbud, som i viss mån kan vara ett mått på enhetens 

rapporteringskultur, kan skärpa resultatet ytterligare. I Diagram 5 nedan visas den procentuella 

fördelningen av olycksfall per anställd för respektive enhet. Den kraftiga minskningen för CEAX, om 

man jämför med resultatet i Diagram 4 ovan, visar att tillbud är en stor del av tillbuds- och 

olycksstatistiken för enheten. Men det går inte att utesluta att det förhållandevis låga olycksantalet per 

anställd även skulle kunna vara ett resultat av den höga tillbudsrapporteringen. De tre fokusenheterna 

är Stånghallen samt två av Värmebehandlingen, PEBA och Drapro om valet baseras på resultatet i 

Diagram 5. 

 
Diagram 5: Den procentuella fördelningen av olycksfall utifrån enhet under tidsperioden 140101 - 150101, med hänsyn till 

antal anställda på respektive enhet. 
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Det slutgiltiga valet av fokusenheter baserades inte endast på den statistik som presenteras ovan. 

Personlig erfarenhet av arbetsmiljöförhållanden i produktionen vägde tungt i samband med valet. 

Erfarenheten hos Sören Thiderman, miljösamordnare med 38 år på olika positioner inom företaget, sa 

att de mest riskfyllda enheterna, som även var utrustade med den äldsta utrustningen, var: 

Stånghallen, Värmebehandlingen och Valsverket. Dessa tre går även att finna bland de fyra enheter 

som procentuellt sett har störst antal olycksfall per anställd. CEAX har väldigt hög tillbuds- och 

olycksstatistik men enligt Sören beror detta på en god rapporteringskultur bland de anställda på 

enheten och inte nödvändigtvis på dåliga arbetsförhållanden. Ytterligare två anledningar till varför 

Valsverket utsågs till fokusenhet var det stundande generationsskiftet bland de anställda samt 

Valsverkets produktionstyp som skiljer sig gentemot övriga enheters, vilket i sin tur leder till 

områdesspecifika och unika risker. De slutgiltiga fokusenheterna är därför Stånghallen, 

Värmebehandlingen och Valsverket, se enheternas position på industriområdet i Figur 13 nedan. 

Anledningen till varför fokus lades på just dessa tre enheter är alltså en kombination av olycks- och 

tillbudsstatistiken, produktionsteknikens ålder samt personliga erfarenheter angående enheternas 

säkerhetsnivå. 

 
Figur 13: Utvalda fokusenheter Stånghallen och Valsverket (vänster) samt Värmebehandlingen (höger). 

4.1.2 Skadetyper, riskorsaker och skadade kroppsdelar baserat på intern 
statistik 

Orsaker till varför olyckor sker kan användas som ledtrådar vid identifieringen av riskkällor. Nedan 

redovisas sammanställningar av olycksstatistik som gäller för Ovakos egen personal på anläggningen 

i Hällefors, men utöver det också specifik statistik för Ovakos personal på varje enskild fokusenhet. 

Under tidsperioden 1/1 2014 – 28/4 2015 är kross-, kläm- eller andra mjukdelsskador den absolut 

vanligaste skadetypen på Ovako i Hällefors, se Diagram 6 på nästa sida. Efter detta är sårskador samt 

stukningar, vrickningar och sträckningar de vanligaste skadetyperna bland de olyckor som skett under 

samma tidsperiod. Skadetypen indikerar vilken typ av fysisk konsekvens som det specifika 

olycksfallet medfört. 
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Diagram 6: Typ av skada för arbetsolyckor som inträffat på Ovako Hällefors under tidsperioden 140101 - 150428. 

Även i Stånghallen är kross-, kläm- eller andra mjukdelsskador den vanligaste skadetypen under 

tidsperioden 1/1 2014 – 28/4 2015, se Diagram 7 nedan. Som den näst vanligaste skadetypen hittas 

stukning, vrickning och sträckning, och med sina två skador av denna typ går det att konstatera att 

Stånghallen står för en ganska stor del av det totala antalet stukningar, vrickningar och sträckningar 

bland Ovakos egen personal i Hällefors. Detta skulle kunna bero på att arbete utförs på arbetsplatser 

med många, men inte nödvändigtvis stora, höjdskillnader eller att golven i Stånghallen är skräpigare 

än andra enheters golv, till exempel på grund av grus som fallit ned från truckar och andra fordon. 

 
Diagram 7: Typ av skada för arbetsolyckor som inträffat på Stånghallen, inklusive underenheter, under tidsperioden 140101 

- 150428. 

I Värmebehandlingen är också kross-, kläm- eller andra mjukdelsskador den vanligaste skadetypen, se 

Diagram 8 på nästa sida, men denna enhet har även stått för två av de mer ovanligare skadetyperna: 

skelettskada och förlust av kroppsdel. Värmebehandlingen står även för en tredjedel av det totala 

antalet sårskador bland Ovakos egna anställda på anläggningen i Hällefors. Måhända beror detta på 

felaktig skyddsutrustning eller en förhållandevis stor hantering av stänger med mösskärmar. 
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Diagram 8: Typ av skada för arbetsolyckor som inträffat på Värmebehandlingen, inklusive underenheter, under tidsperioden 

140101 - 150428. 

Skadetyperna som arbetsolyckor på Valsverket har medfört är kross-, kläm eller annan mjukdelsskada 

samt stukning, vrickning och sträckning, se nedan i Diagram 9. Dessa två skadetyper återfinns bland 

de tre vanligaste typerna för hela anläggningen. På Valsverket hanteras inte stänger för hand i samma 

utsträckning som i Stånghallen och Värmebehandlingen och detta skulle kunna vara en förklaring till 

varför Valsverket under samma tidsperiod inte har lika många kross-, kläm- eller andra 

mjukdelsskador som de andra två fokusenheterna. Enligt denna statistik verkar Valsverket ha 

förhållandevis få arbetsolyckor som leder till skador. Men enligt Diagram 5, även om denna statistik 

baseras på en annan tidsperiod, borde antalet olyckor på Valsverket vara ungefär 60 % av antalet på 

Värmebehandlingen. Enligt statistiken i Diagram 8 och Diagram 9 handlar det snarare om en 

tredjedel. Måhända finns det därför ett mörkertal, där skadetyperna för olycksfall i Valsverket ej 

rapporterats. 

 
Diagram 9: Typ av skada för arbetsolyckor som inträffat på Valsverket, inklusive underenheter, under tidsperioden 140101 - 

150428. 

På Ovakos produktionsanläggning i Hällefors är den vanligaste skadeorsaken och/eller risken att 

någon träffats, eller varit nära att träffas, av flygande eller fallande föremål, se Diagram 10 på nästa 

sida. Förklaringar till detta kan vara att traverskörning sker i stor utsträckning i produktionen, att 

rörliga delar på maskiner eller dylikt kan sprätta iväg material eller att många skadeorsaker klassas 

som att ett föremål fallit. Sammanlagt för olycksfall, tillbud och riskobservationer är att fastna eller 
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klämmas, eller vara nära att fastna eller klämmas, mellan föremål den näst vanligaste 

skadeorsaken/risken på Ovakos anläggning i Hällefors. Den tredje vanligaste skadeorsaken/risken är 

fall i samma nivå, som att till exempel snubbla eller halka. I diagrammet nedan saknas skadeorsaker 

eller risker för 579 händelser, vilket kan ha en inverkan på resultatet. 

 
Diagram 10: De tio vanligaste skadeorsakerna/riskerna för arbetsmiljöhändelser som inträffat på Ovako Hällefors under 

tidsperioden 140101 - 150428. Skadeorsak/risk är ej angiven för 579 händelser. 

Statistiken för Stånghallen som redovisas nedan i Diagram 11 är, procentuellt sett, väldigt lik 

statistiken som gäller för hela anläggningen i Hällefors. Att träffas och att vara nära att träffas, av 

flygande eller fallande föremål är den vanligaste sakadeorsaken och risken under tidsperioden 1/1 

2014 – 28/4 2015. Att fastna eller klämmas och att vara nära att fastna eller klämmas mellan föremål 

är den näst vanligaste orsaken och risken under samma period. Den tredje vanligaste handlar om att 

falla i samma nivå. 

 
Diagram 11: De tio vanligaste skadeorsakerna/riskerna för arbetsmiljöhändelser som inträffat på Stånghallen, inklusive 

underenheter, under tidsperioden 140101 - 150428. Skadeorsak/risk är ej angiven för 33 händelser. 

I Värmebehandlingen är fall från samma nivå den sammanlagt vanligaste skadeorsaken/risken, se 

Diagram 12 på nästa sida. Men både kategorin ”Övrigt” och att fastnat eller klämts mellan föremål, 

vilka är näst och nästnäst vanligaste skadeorsakerna och/eller riskerna, leder till fler olycksfall. Många 

fall har ej angivna skadeorsaker och/eller risker, närmare bestämt 52 stycken, på Värmebehandlingen. 

Detta och att förhållandevis många olyckor, och även tillbud och riskobservationer, rapporterats under 
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kategorin ”Övrigt” skulle kunna bero på samma sak. Antingen stämmer kategorierna för 

skadeorsakerna och riskerna inte överens tillräckligt väl med de verkliga skadeorsakerna och riskerna 

på Värmebehandlingen eller så finns det en annan anledning till varför den/de som rapporterar dessa 

händelser inte gör detta med större noggrannhet.  

 
Diagram 12: De tio vanligaste skadeorsakerna/riskerna för arbetsmiljöhändelser som inträffat på Värmebehandlingen, 

inklusive underenheter, under tidsperioden 140101 - 150428. Skadeorsak/risk är ej angiven för 52 händelser. 

För Valsverket är att träffas, eller vara nära att träffas, av flygande eller fallande föremål den 

vanligaste sakadeorsaken och/eller risken och därefter kommer orsaken/risken att fastna eller 

klämmas mellan föremål. På tredje plats hamnar skadeorsaken och risken att bli påkörd eller klämd av 

fordon och som fjärde vanligaste brand och/eller explosion, se nedan i Diagram 13. 

 
Diagram 13: De tio vanligaste skadeorsakerna/riskerna för arbetsmiljöhändelser som inträffat på Valsverket, inklusive 

underenheter, under tidsperioden 140101 - 150428. Skadeorsak/risk är ej angiven för 27 händelser. 

4.1.3 Skadetyper och riskorsaker baserat på branschstatistik 
Enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013 är förlorad kontroll den vanligaste orsaken till 

olycksfall bland män i Sverige år 2013. Detta innebär förlorad kontroll över en maskin, ett 

handverktyg, ett transportmedel eller ett tamdjur, och hit räknas även olyckor som sker på grund av att 

maskindelar eller material slungas iväg under bearbetning. För män är alltså hantering av truckar, 
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traverser eller andra liknande lyft- och transportanordningar ofta den stora boven i samband med 

olycksfall. Fallolyckor var år 2013 vanligast bland kvinnor och antalet fallolyckor bland kvinnor är, 

trots en minskning innan 2013, fler än vad det var år 2003. Många olycksfall, där både kvinnor och 

män drabbats, går att koppla ihop med hala eller glatta arbetsunderlag i marknivå. Kroppsdelarna som 

män oftast skadar i samband med olycka är händer och fingrar, medan kvinnor oftast skadar höfter, 

ben och fötter. Ryggskador förekommer i stor utsträckning bland både män och kvinnor. År 2013 är 

belastningsfaktorer orsaken till 40 % av arbetssjukdomar. Den vanligaste fysikaliska faktorn är buller 

och 75 % av de som drabbades av bullerskador är män.  

Inom tillverkningsindustrin står arbetsplatser med fler än 20 anställda för 90 % av de anmälda 

arbetsolyckorna med sjukfrånvaro. Avvikelser från det normala arbetet är oftast orsakerna till 

arbetsolyckor. Inom näringsgrenen stål- och metallframställning står avvikelsen förlorad kontroll för 

44 % av de anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro. Den näst vanligaste avvikelsen som leder till 

olyckor med sjukfrånvaro inom samma näringsgren är rörelse med belastning, som är orsaken till 

ungefär 19 % av de anmälda arbetsolyckorna. Slipmaskiner och borrmaskiner är de motordrivna 

handverktyg som år 2013 resulterade i flest olyckor och bland de stationära maskinerna är cirkelsågar 

den stora boven. I Arbetsmiljöverkets Korta arbetsskadefakta nr 3/2014 redovisas en 

sammanställning av orsaker till arbetsolyckor som skett inom tillverkningsindustrin under 

tidsperioden 2008-2012, se nedan i Diagram 14. Enligt denna statistik är fallolyckor den vanligaste 

orsaken och därefter kommer förlorad kontroll över maskin, handverktyg, föremål och 

transportutrustning. 

 
Diagram 14: Anmälda arbetsolyckor inom tillverkningsindustrin under tidsperioden 2008-2012 fördelat på orsak. 

Enligt rapporten Arbetsskador 2013 är transport- och maskinförararbete, process- och 

maskinoperatörsarbete samt montörer de yrkesgrupper som relativt har flest anmälda arbetsolycksfall 

för kvinnor under år 2013, bland yrken med minst 10000 anställda. För män är processoperatörer 

inom trä- och pappersindustrin, övriga montörer (till exempel montörer av däck, fönster och möbler), 

processoperatörer vid stål-och metallverk samt underhållsmekaniker och maskinreparatörer de yrken 

som har flest anmälda arbetsolycksfall under 2013. Yrkesgruppen montörer för kvinnor och 

processoperatörer vid stål-och metallverk för män har högst, respektive näst högst relativ frekvens av 

anmälda arbetssjukdomsfall. Belastningsskador är enligt Korta arbetsskadefakta nr 3/2014 den, inom 

tillverkningsindustrin, vanligaste anledningen till arbetsrelaterade sjukdomar.  
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År 2013 hade unga män den högsta olycksfallsfrekvensen, Diagram 15 nedan visar statistiken för 

arbetstagare och egenföretagare då olycksfall lett till minst en frånvarodag. För kvinnor är det högst 

olycksfallsfrekvens för åldersgruppen 55-59 år. 

 
Diagram 15: Anmälda arbetsolycksfall per 1000 förvärvsarbetande efter ålder och kön år 2013. 

4.1.4 Könsfördelningen bland intervjudeltagarna 
Alla de intervjuade operatörerna var av manligt kön. Den sammanlagda procentuella andelen kvinnor 

bland de anställda i de tre fokusenheterna är 3,7 %, då det endast är Stånghallen som har kvinnliga 

operatörer. Baserat på detta skulle könsfördelningen bland de intervjuade operatörerna kunna 

berättigas. Men om urvalet istället skulle ha baserats på antalet olycksfall per miljon arbetade timmar 

för män och kvinnor år 2012, se statistiken från åren 2008-2012 i Diagram 16 nedan, hade 

könsfördelningen för intervjudeltagarna antagligen sett annorlunda ut. På Ovakos anläggning i 

Hällefors stod män för 87 % av de arbetade timmarna i januari 2015, men procentuellt skadar sig 

kvinnor i större utsträckning än män. Det kan dessutom, enligt Guide för en bättre arbetsmiljö, finnas 

olika risker för män och kvinnor, och att därför inte ha någon kvinnlig representant bland 

intervjudeltagarna skulle kunna leda till att risker faller mellan stolarna. 

 
Diagram 16: Könsbaserad olycksstatistik. 
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Nedan i Tabell 1 redovisas de värden som Diagram 16 bygger på men också det könsbaserade 

medelvärdet. Om teorierna som handlar om att kvinnor är mindre risktagande än män stämmer borde 

kvinnor även skadas i mindre utsträckning än män. Så är inte fallet på Ovakos anläggning i Hällefors, 

där kvinnor råkar ut för fler olyckor per miljon arbetade timmar än män. Skälen till detta skulle kunna 

vara att kvinnor har andra arbetsuppgifter än män och/eller att maskiner och annan teknisk utrustning 

ej är anpassad för kvinnliga mått. 

Tabell 1: Olycksfall per miljon arbetade timmar för män och kvinnor på Ovakos anläggning i Hällefors under tidsperioden 

2008-2012, samt medelvärde för perioden. 

År 
Totalt olycksfall 

Män 

Totalt olycksfall 

Kvinnor 

2008 49.6 22.7 

2009 35.5 73.2 

2010 40.9 46 

2011 55 40 

2012 57.8 87 

Medelvärde 47.76 53.78 

4.2 Operatörernas erfarenheter av risker och 
säkerhetsarbete 

Nedan redovisas resultaten från de djupgående intervjuerna och intervjuobservationerna med 

operatörerna på de tre fokusenheterna. Resultatet är uppdelat i olika delområden, även om vissa 

resultat spänner över flera områden. Namnen och åldrarna som används i samband med citaten är 

fiktiva och det är inte säkert att samma namn hör till samma operatör. Anledningen till varför citaten 

presenteras på detta sätt är att anonymiteten som utlovades i samband med intervjuerna ska uppfyllas. 

4.2.1 Olyckor och riskkällor 
Vanliga skador för operatörer som arbetar på Värmebehandlingen, Valsverket och i Stånghallen är 

klämskador, krosskador, skärskador, fallskador, förslitningsskador samt brännskador. Det är svårt att 

bestämma orsaken till förslitningsskador, men de intervjuade operatörerna upplever att de ofta 

uppkommer i samband med arbete i oergonomiska kroppsställningar, till exempel arbete i axelhöjd, 

eller efter manuell hantering av tungt material. På produktionen, och framför allt i Valsverket, är lyft 

över axelhöjd vanligt. I Stånghallen och på Värmebehandling hanteras krokiga och illvilliga stänger, 

det vill säga stänger som inte rullar på egen hand, i stor utsträckning. Några intervjucitat som påpekar 

dessa förhållanden presenteras nedan: 

”Det hade varit önskvärt att få bort alla oergonomiska och tunga lyft!” 

– Erik, 42 år, operatör i Valsverket. 

”Tanken är ju att det ska räcka med att trycka på knappar, men i verkligheten behöver 

man ofta ta till handkraft.” 

– Olof, 64 år, operatör på Ovako Hällefors AB sedan 1967. 

”Blånaglar, skärsår och klämmärken hör till vardagen.” 

– Lennart, 45 år. 
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”Det är en tidsfråga tills man klämmer sig.” 

– Lars, 57 år, operatör på Värmebehandlingen. 

Några saker inom produktionen som bidrar till riskfyllda situationer och som ofta resulterar i olyckor 

och tillbud är trassliga knippen, krokiga stänger, korta stänger, vassa kanter på kapat material (även 

kallat mösskärmar), arbete på maskiner eller påläggningsbord, hala underlag, svetsloppor i samband 

med gasolskärning samt travers- och truckkörning. 

Problemen med krokiga stänger påpekades av alla intervjudeltagare på Värmebehandlingen och i 

Stånghallen. De krokiga stängernas egenskap att inte rulla utgör, i kombination med påläggningsbord 

utan drivning, grundorsaken till många riskfyllda arbetsmoment. Stängerna kräver handkraft för att 

komma i rullning (se nedan i Figur 14), kan påverka givare och sensorer på ett felaktigt sätt, ökar 

risken att knippet med stängerna blir trassligt, riskerar att fastna i maskiner och har ett mer 

svårbedömt rörelsemönster jämfört med raka stänger. Vintertid blir knippena med stängerna 

snötäckta. Detta medför isflensar på stängerna och blött material, med andra ord två egenskaper som 

gör det ännu svårare att göra korrekta bedömningar av stängernas rörelsemönster. 

”Krokiga stänger är vårt största problem!” 

– Fredrik, 34 år. 

”I den perfekta världen rullar allt!” 

– Alexander, 32 år 

 
Figur 14: Manuell hantering av stänger, utan maskinellt stöd, i Värmebehandlingen. 

Den manuella hanteringen av stänger, både där maskinellt stöd existerar och inte existerar, leder till 

flertalet olyckor, både med och utan sjukskrivning. Vanligast är att stängerna snärtar till på eller 

klämmer operatörernas fingrar, med allt från blånagel till benbrott som resultat. Utifrån intervjusvaren 

går det att tyda att maskindelar med automatiska rörelsemönster i kombination med felaktiga signaler 

till sensorer och operatörernas vilja att hålla igång produktionen har varit orsaken till flertalet olyckor, 

både allvarliga och mindre allvarliga. 

”Det bara snärtar till och träffar på nageln, då står man där och svär en stund och 

sen är det bra.” 

– Magnus, 40 år, operatör på Värmebehandlingen. 
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”Det (att bli skadad av en stång i rörelse, förf.:s anm.) händer de flesta, förr eller 

senare. Men nu har det, ta i trä, inte hänt något allvarligt på länge.” 

– Fredrik, 34 år. 

”Jag hade hörselkåpor, och då hör man så tydligt när något går av (med avseende på 

benbrott i handen, förf.:s anm.).” 

– Erik, 42 år, om när hans hand krossades mellan ett knippe med stänger och en 

automatisk lyftarm. 

Att använda tillhyggen (spett, träpinnar, skruvmejslar, osv.) för att reda ut oordning i knippen med 

stänger eller för att få en stång i rullning kan i många fall vara ett bättre alternativ jämfört med att 

använda händerna till samma sak. Men i vissa fall har tillhygget varit orsaken till att operatören 

skadats. En annan sak som innebär en säkerhetsrisk är korta stänger i knippen med full-långa stänger. 

Detta eftersom de korta stängerna kan falla ur knippet i samband med traverslyft. 

Buller, dåliga ljusförhållande, damm samt höga respektive låga temperaturer är några av de riskfyllda 

faktorer som i vissa fall existerar i den fysiska arbetsmiljön på Ovakos anläggning i Hällefors. De 

intervjuade operatörerna i Värmebehandlingen upplever att ljusförhållandena i deras lokaler är sämre 

jämfört med hur de är i den intilliggande lokalen där produktionsenheten CEAX huserar. På 

Stånghallen känner intervjudeltagarna av dammet från trucktrafiken och upplever dessutom höga och 

obekväma bullernivåer från vissa maskiner, framför allt från Riktverk 324. Vid manöverpanel PC.6. 

vid Verk 6 i Valsverket har en bullermätning registrerat A-vägd ljudtrycksnivå till 86 dB, vilket är 

ungefär detsamma som det maximala värdet för en arbetstagares bullerexponeringsnivå under en hel 

arbetsdag. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling Buller (AFS 2005:16) är 85 dB gränsen för 

en ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå som är normaliserad till en åttatimmars arbetsdag. 

Brännskador, framför allt på händer och armar, är vanligt i Valsverket. Där genomförs byten av varma 

inledare, det är lätt att komma åt den varma rännan och hantering av varmt material sker frekvent, 

exempelvis i samband med urspårning och provtagning. Skärbrännare används för att dela upp 

materialet i mindre bitar och i samband med detta är det väldigt vanligt att svetsloppor hamnar 

innanför operatörens kläder och handskar, med små brännskador som följd. Användning av 

skärbrännare sker i samband med urspårning, provtagning och vid tömning av Ormgropen, en 

container där material som felaktigt passerar förbi svalbädden hamnar. Vid Ormgropen hanteras allt 

material med händerna eftersom det saknas magnettravers i den delen av produktionslokalen och 

tömning av denna, som aldrig får vara ett ensamarbete, anses som en obehaglig uppgift av 

operatörerna. 

”Man blir ju van, även med detta, men det är ändå något som inte känns bra i 

magen.” 

– Erik, 42 år, om att tömma Ormgropen. 

”I lägen där man känner att ”Fan, nu kan det gå på tok!” är det skönt att ha många 

andra runt omkring sig som hjälper till.” 

– Carl, 25 år, om att tömning av Ormgropen alltid sker i grupp. 

”Spotta alltid på den först! Den kan vara 400 °C varm, det vet du ju inte!” 

– Daniels råd till de som ska plocka upp material från golvet. 

Värmen som det heta materialet skapar är besvärande för operatörerna i Valsverket, även om den inte 

leder till direkta brännskador. Vid provtagning arbetar man nära det heta materialet när det ligger i 
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valslinjen, se Figur 15 nedan, och svalbädden, där allt material ligger på avsvalning. Vid ett tillfälle 

när provtagningen vid svalbädden tog längre tid än vanligt såg Dennis hur hans visir kroknade av 

värmen. 

”Att slippa gå ut på svalbädden hade varit guld värt!” 

– Dennis, 26 år. 

”Man känner vart gränsen går och när man bör börja dra sig därifrån på grund av 

värmen.” 

– Gustav, 39 år. 

 
Figur 15: Provtagning i Valsverket. 

Operatörerna klättrar mycket över valslinjen och ibland med en tung provbit upplyft i en tång. 

Området som operatörerna arbetar på är ungefär 130 meter långt, från Förverket till Svalbädden, och 

på den sträckan finns tre byggda och mer rejäla övergångar i form av broar med trappsteg. Valslinjen 

korsas på riskfyllda vis eftersom det kan kännas jobbigt att gå den säkra, men även längre, vägen. Det 

ojämna underlaget medför att detta kan klassas som väldigt riskfyllt, men fettet och oljan på golvet är 

det som kraftigt ökar risken för att en olycka ska inträffa. Fettet och oljan innebär alltid en halkrisk, 

och inte bara i samband med klättring över valslinjen. 

”En på verkstaden skadade sig rejält. Han klättrade vid Sax 1, trampade på fett, 

halkade och slog i nacken.” 

– Erik, 42 år, operatör i Valsverket. 

Att behöva klättra upp på maskiner, verktyg, påläggnings- och utlastningsbord medför ytterligare 

moment där arbete sker på ojämnt och halt underlag. Detta kan behöva göras i vissa fall där materialet 

hamnat så snett att det behöver rättas till med handkraft, där krokar behöver fästas i hällor på valspar, 

eller när bultar behöver lossas på eller dimensionsklossar flyttas i samband med omställning.  

”Vi klättrar ganska mycket på rännor och så för att komma åt vissa saker, och när 

någon annan klättrar kan man tänka att ”Oj, vad dumt det där var!”.” 

– Gustav, 39 år. 

”Det går fort att utföra arbeten med heta stänger! För värmen går igenom 

handskarna. Men ibland kan man använda krok eller travers om det ligger bra till.” 

– Fredrik, 34 år. 
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Dimensionsklossarna vid påläggningsbordet till Riktverk 324, se Figur 16 nedan, medför ytterligare 

risker än de fallrisker som uppkommer i samband med det arbete som behöver utföras på det ojämna 

underlaget ovanpå bordet. Dimensionsklossarna anpassar avståndet mellan stängerna och 

påmatningsarmen och vid dimensionsbyte behöver dessa manuellt flyttas till en lämplig position. 

Klossarnas position uppskattas av operatören och om denna missbedöms finns en risk att 

påmatningsarmen lyfter två stänger istället för en till rännan. Detta medför att operatören med 

handkraft måste lyfta tillbaka en av stängerna eller alternativt, om stängerna är för tunga, använda 

travers. Om operatören glömmer bort att flytta klossarna i samband med dimensionsbyte och de nya 

stängerna redan hunnit rulla ned så måste operatören, med handkraft, trycka bort stängerna och 

samtidigt försöka att flytta dimensionsklossen till rätt position. 

 
Figur 16: Dimensionsklossarna vid Riktverk 324. 

Operatörer lyfter ofta stänger för hand, och i de flesta fall handlar det om att lyfta en stång som 

felaktigt hamnat i inmatningsrännan. Anledningar till varför stången hamnat fel kan vara att 

operatören glömt att utföra ett delsteg, att påläggningsarmen råkat ta två stänger istället för en eller att 

ett annat maskinellt fel ägt rum. Lyften är tunga, omständiga och kräver att operatörerna har stor 

räckvidd. Om påläggningsarmen istället missar att plocka upp en stång väljer vissa operatörer att putta 

upp stången med händerna på påläggaren istället för att ställa in armen i rätt position. Att 

positioneringen av påläggningsarmen är väldigt tidskrävande, då den sker med hjälp av en vev som 

har otroligt låg utväxling, kan vara anledningen till detta beteende. 

Att det innebär en risk att ha händer i närheten av rörliga maskindelar är vida känt inom 

industrivärlden och på Ovakos anläggning i Hällefors. I Valsverket finns det risk för att bli indragen 

mellan valspar i samband med slipning av stål, och därför ska all slipning göras på valsparets baksida 

där valsarna roterar mot en. En enkel översiktsbild av maskiner och valspar som är en del av 

Valsverkets produktionslinje visas i Figur 17 nedan. Trots detta händer det att operatörer arbetar på 

framsidan med händerna i närheten av valsarna och utsätter sig själva för en onödig risk.  

”Man blir ju lite vårdslös och tänjer sakta men säkert på gränserna.” 

– Olof, 64 år, operatör i Stånghallen. 

 
Figur 17: Uppställningen i Valsverket. 
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Mösskärmar är ett utbrett problem på Ovakos anläggning i Hällefors. De vassa kanterna på stängerna 

resulterar oftast i mindre skärskador och skrapsår men olyckstillfällena sker istället med hög frekvens. 

Det finns tjockare skyddshandskar, men endast ett fåtal av intervjudeltagarna är intresserade av att 

använda dessa. Detta beror på att många upplever de tjockare handskarna som klumpigare och svårare 

att arbeta i jämfört med de vanliga skyddshandskarna. Alla operatörer är medvetna om mösskärmarna 

och vad de kan resultera i, men ändå händer det att man greppar tag om en stång på ett sådant sätt att 

sannolikheten för skärsår är stor. 

”Det finns många riskfyllda saker som vi gör hela tiden, till exempel traverskörning, 

manuell hantering av stänger och sådana saker. Men eftersom arbetsuppgifterna sker 

så frekvent blir man invaggad i en falsk trygghet.” 

– Bengt, 60 år. 

Urspårning, vilket kan vara väldigt farligt, sker ofta i Valsverket. Att hetan spårar ur sker oftast i 

samband med att föränden på materialet fastnar någonstans på vägen genom valslinjen, och därför är 

det viktigt att vara extra observant fram till dess att föränden passerat det sista valsparet. En gång när 

Carl arbetade i Valsverket stod han med ryggen mot linjen när en ny heta passerade valsparen och 

samtalade med en arbetskollega. Bakom ryggen på honom fastnade föränden i haspen och det spårade 

därefter ur vid den svagaste punkten på linjen. Förskräckelsen och rädslan i arbetskollegans ögon var 

det enda som Carl hann se innan de båda sedan sprang mot skydd. En ny heta kommer var nittionde 

sekund, och många operatörer upplever det som svårt att alltid ha full koncentration på föränden. 

”Oj, jävlar, spring!” 

– Carl, 25 år, om uppmaningen från en arbetskollega i samband med urspårning i 

Valsverket. 

4.2.2 Upplärning och generationsskifte 
Utifrån intervjuresultaten finns det både likheter och olikheter i hur de olika enheterna sköter 

upplärningen av nyanställda. Likheterna är att utlärningen av arbetsuppgifterna är praktisk samt att 

den nyanställde tilldelas en handledare som har huvudansvar för introduktionen och som bestämmer 

när den nyanställde har uppnått en tillräcklig kunskapsnivå för att få arbeta på egen hand. På vissa 

enheter, men inte på alla, behöver operatören specifika certifikat och utbildningar för att få arbeta utan 

uppsikt av handledare. På Värmebehandlingen ger handledaren till den nyanställde eller omplacerade 

ett skriftligt godkännande då den nya operatören anses nå upp till kraven för att få arbeta på egen 

hand. Något som också verkar skilja sig åt mellan enheterna är upplärningstiden, om det sker någon 

dokumentering av de nyanställdas kunskapsnivå samt handledarnas engagemang. 

”Vad du än gör, stick aldrig dit händerna!” 

– Det första rådet Anders fick när han började arbeta på Ovako. 

Operatörer i Valsverket med stor erfarenhet har lärt sig att höra när något är på väg att gå fel. Men 

Carl, som är förhållandevis ny i Valsverket, använder synen framför hörseln för att kontrollera om 

produktionen är felfri. Men alla, både yngre som äldre, intervjudeltagare har påpekat att personer i 

alla åldrar kan göra misstag och, om de ser en vinst med detta, välja att arbeta på ett riskfyllt sätt. 

”Om det är något fel på en inledare så hör ju inte jag det. Men det kan vara farligt att 

vara rutinerad också!” 

– Carl, 25 år. 
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”Jag tror absolut att det kommer att bli fler olyckor när de rutinerade rävarna 

försvinner!” 

– Dennis, 26 år, operatör i Valsverket. 

Säkerhetsutbildningar i samband med nyanställning eller omplacering uppskattas överlag av 

operatörerna. Men några av intervjudeltagarna påpekar vikten av att se till att utbildningarna sker 

snabbt efter anställning. Att dessutom ge de nyanställda en vidare förståelse för hela 

produktionsflödet på anläggningen, kanske genom ett kunskapsutbyte mellan de olika enheterna, hade 

påverkat deras framtida arbetssätt. Flera av de intervjuade är rädda för att upplärningen idag i 

samband med nyanställning eller omplacering är för kort, och är dessutom oroliga över att den 

kommer att bli ännu kortare i framtiden. Samtidigt berättar några av intervjudeltagarna om 

nyanställda som arbetat bredvid handledare i sex månader innan upplärningen ansetts som fullgjord. 

Lågkonjunkturen under slutet av 90- och början av 00-talet ledde till att anställda som, på grund av 

pension, slutade att arbeta inte ersattes av nya. På grund av detta finns endast ett fåtal arbetstagare från 

generationen som idag skulle ha varit ungefär 35-45 år på Ovakos anläggning i Hällefors. En 

generation som egentligen skulle ha fungerat som en kunskapsbrygga mellan de äldre och de yngre. 

”BBS:en (säkerhetsutbildning med fokus på beteendebaserad säkerhet, förf.:s anm.) 

kan vara bra i samband med nyanställningar, innan det blir slentrian. Efter ungefär 

ett år har man påverkats väldigt mycket av omgivningen.” 

 – Jan, 60 år, operatör i Stånghallen. 

”Många nya förstår inte att eller hur deras handlingar påverkar efterkommande led.” 

– Olof, 64 år. 

Ett flertal av de skador som intervjudeltagarna ådragit sig har skett i samband med arbete på en enhet 

eller med ett skiftlag som, för den skadade, inte varit ordinarie. 

”Det var ju mitt fel, men ändå inte eftersom jag inte blivit upplärd på hur maskinen 

fungerade.” 

– Peter, 51 år, om då hans hand krossades mellan stängerna och den automatiska 

lyftarmen i samband med tillfälligt arbete på en, för honom, icke-ordinarie enhet. 

Ovako i Hällefors står inför ett stundande generationsskifte bland de anställda, något som även 

framgår tydligt av intervjuresultaten. Alla intervjudeltagare föredrar att arbetsplatserna består av 

arbetstagare från blandade åldersgrupper, och ser därför fram emot att medelåldern på företaget ska 

sänkas ytterligare. En ung intervjudeltagare påpekade att unga, generellt sett, inte är lika bra som de 

äldre på att sova tillräckligt. En eventuell sömnbrist skulle kunna komma att visa sig i form av 

ofokuserade operatörer och fler misstag på arbetsplatsen. 

”Nu är det förskola, förut var det gubbdagis.” 

– Hans, 48 år. 

”Det är mer ordning och reda på de äldre. Men samtidigt är det skönt att få in lite 

andra åldrar bland arbetskamraterna.” 

– Magnus, 40 år. 

”Man blir hemmablind! Det är bra att det kommer in nytt folk som har öppna ögon. 

Men det gäller att vi äldre lyssnar på de yngre! Det behöver inte vara så som det 
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alltid har varit. Allt går att förbättra! Det är samtidigt väldigt viktigt att föra vidare 

den kunskap som finns hos de erfarna operatörerna.” 

– Lars, 57 år, operatör på Värmebehandlingen.  

4.2.3 Arbetsinstruktioner 
De flesta av intervjudeltagarna är osäkra på vilka arbetsinstruktioner som finns och var de går att hitta. 

På datorn, via Ovakos interna nätverk och i pärmar var de vanligaste svaren på frågan om 

instruktionernas placering. En av de intervjuade förklarade att arbetsinstruktionerna inte användes 

eftersom de, trots att det skett förändringar i produktionen som påverkat utförandet av 

arbetsuppgifterna, inte blivit uppdaterade på många år. 

”Det är ju en sak på papper, och en annan i praktiken.” 

– Olof, 64 år. 

”Det mesta ska finnas på intranätet, men frågan är ju vem som läser dem.” 

– Gunnar, 61 år. 

”Det fungerar ju sen när man känner till systemet och kan benämningarna, men det 

gör man ju inte i början av en anställning och det är ju då man behöver 

instruktionerna som mest.” 

– Dennis, 26 år, om svårigheterna att hitta rätt instruktioner med hjälp av 

sökfunktionen. 

”Vid problem väljer man att fråga en annan operatör innan man läser i 

arbetsinstruktionerna.” 

– Peter, 51 år. 

4.2.4 Arbetssätt och arbetsmentalitet 
De intervjuade operatörerna menar att de och deras arbetskamrater är medvetna om vilka risker som 

finns i produktionen. De är även medvetna om att de arbetar i en industri med många naturliga 

riskkällor. Men samtidigt menar de att det, som människa, är omöjligt att alltid ta rätt beslut och 

ständigt ha en hundraprocentig koncentrationsnivå. 

”Det är ju mänskligt att göra fel, man kan ju vara trött med.” 

– Peter, 51 år. 

”Det går ju inte att bygga bort alla säkerhetsrisker. Det är en tung industri, det finns 

traverser och många tunga lyft. Det finns ju samtidigt mycket att göra, det finns till 

exempel inga tydliga gångvägar. I dagsläget är man inte helt skyddad någonstans.” 

– Bengt, 60 år. 

Huvuddelen av de intervjuade operatörerna är beredda att ta lite risker för att hålla igång 

produktionen, trots att de egentligen vet att de varken gör sig själva eller företaget en tjänst. Ofta 

handlar det om att korrigera eller rätta till samtidigt som maskinen fortsätter att producera på 

automatik istället för att ställa in maskinen på manuellt läge och hantera felen, vilket innebär 

”förlorad” produktionstid.  

”Man känner att man måste fixa till lite fel så att produktionen rullar på.” 

– Carl, 25 år, operatör i Valsverket. 
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”Man sparar ju inte så mycket tid, men man gör det ändå eftersom man vill 

producera!” 

– Bengt, 60 år, operatör på Värmebehandlingen. 

Att vara i närheten av grensletruckar och andra fordon innebär en säkerhetsrisk och det är alla 

anställda på Ovakos anläggning i Hällefors medvetna om. Men trots detta hamnar operatörerna ofta 

för nära fordonen. Respektlöshet för säkerhetsavståndet till truckar kan exempelvis bero på att närhet 

till nästa arbetsuppgift (t.ex. en rossbock) upplevs medföra en tidsvinst. Kontakten med föraren är 

otroligt viktig om man som operatör nödvändigtvis behöver närma sig fordonet, detta framförallt vid 

närmandet av grensletruckar där förarens sikt är väldigt skymd på grund av truckens konstruktion. 

Flera av intervjudeltagarna kan berätta om historiska händelser där kommunikationen mellan 

operatören som närmar sig trucken och truckföraren brustit, vilket lett till väldigt riskfyllda 

situationer. 

”Vi nonchalerar säkerhetsavståndet till 100 %, allihop!” 

– Lennart, 45 år.  

”Han trodde ju att han hade gjort en god gärning, och visst hade han det, men han 

satte ju dessutom sitt eget liv som insats.” 

– Dennis, 26 år, om en operatör som gick in under lasten på en grensletruck (se 

trucken i Figur 18 nedan) för att flytta ett felplacerat mellanlägg. 

 
Figur 18: Förarens sikt i sidled från grensletruck.  

De flesta av intervjudeltagarna upplever arbetet som fysiskt tungt, men däremot inte psykiskt 

ansträngande. Ett kroppsligt slitage på axlar, rygg och nacke är vanligt förekommande bland 

operatörerna men samtidigt finns det vissa som har klarat sig i princip helt utan fysiska skador. 

Arbetsbelastningen och arbetsuppgifterna varierar väldigt mycket mellan olika arbetspositioner. För 

några av intervjudeltagarna är stillasittande övervakning den främsta arbetsuppgiften medan andra 

ständigt har arbetsuppgifter som är fysiskt belastande. Ingen av de intervjuade operatörerna känner sig 

stressade, ett stort skäl till detta är att produktionstakten styrs av maskinerna. Men trots avsaknaden av 

stresskänslor väljer ändå operatörerna att ta risker för att upprätthålla produktionstakten. 

”Man försöker ju allt man orkar, sen hämtar man arbetskamrat eller travers.” 

– Bengt, 60 år. 
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”Det går inte att stressa upp sig. Det tar den tid det tar. När det väl går, då kör vi ju!” 

– Mika, 53 år. 

”Det gäller bara att hålla sig vaken! Jag vet några som har somnat.” 

– Nils, 30 år, upplever, trots detta, inte att arbetet är psykiskt ansträngande. 

4.2.5 Maskiner och tekniska system 
Intervjudeltagarna var överens om att den tekniska utrustningen är gammal och i många fall sliten. 

Gamla maskiner behöver enligt de intervjuade nödvändigtvis inte vara ofunktionella eller erbjuda 

dåliga arbetsförhållanden, men i många fall kräver gamla konstruktioner mycket mänsklig handkraft 

för att producera. Några citat som beskriver intervjudeltagarnas tankar om den tekniska statusen i 

produktionen är: 

”Med tanke på maskinernas ålder så står de pall för otroligt stora smällar!” 

– Jan, 60 år. 

”Maskinerna är väldigt slitna, det går inte en dag utan att något går sönder och det 

är ju självklart väldigt frustrerande.” 

– Lars, 57 år. 

”Det förebyggande underhållet är bland det viktigaste som finns! Det kan minska 

antalet driftstörningar enormt mycket.” 

– Olof, 64 år, operatör i Stånghallen. 

4.3 Reflekterande sammanfattning av 
intervjuresultaten 

I detta avsnitt sammanfattas de resultat som framkommit i samband med djupintervjuerna och 

intervjuobservationerna. Dessa har sedan legat till grund för utvecklingen av det nya verktyget för 

riskidentifieringen och säkerhetsarbetet som presenteras i nästa avsnitt. 

4.3.1 Olyckor och riskkällor 
Att trassliga knippen, krokiga stänger, korta stänger, mösskärmar, arbete på maskiner eller 

påläggningsbord, hala underlag, svetsloppor i samband med gasolskärning samt travers- och 

truckkörning ofta resulterar i olyckor och tillbud känns typiskt för stålindustrin. För alla de tre 

studerade enheterna är kross-, kläm- eller annan mjukdelsskada, statistiskt sett, den vanligaste typen 

av arbetsskada bland de skador som skett mellan den 1/1 2014 och den 28/4 2015. Att ha fastnat eller 

klämts mellan föremål ligger dessutom topp tre bland de vanligaste skadeorsakerna på de tre 

enheterna under samma tidsperiod. Andra skador som enligt statistiken är vanliga på de tre enheterna 

är stukningar, vrickningar, sträckningar och skärsår. En riskkälla som ingen av intervjudeltagarna 

påpekade var risken att bli träffad av flygande eller fallande föremål, vilket rent statistiskt är den 

vanligaste skadeorsaken i både Valsverket och Stånghallen. Det går därför att konstatera att 

intervjudeltagarna har en någorlunda korrekt uppfattning om vilka risker som existerar på deras 

arbetsplats, men att de i allmänhet underskattar, alternativt glömmer bort, risken att bli träffad av 

fallande och flygande föremål. 

Oergonomiska arbetsställningar krävs ibland för att operatörerna på Ovakos anläggning i Hällefors 

ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta tillsammans med manuell hantering av tunga verktyg och 
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tungt material medför en stor risk för förslitningsskador, skador där rotorsaken/rotorsakerna i vanliga 

fall brukar vara svåra att bestämma. Intervjudeltagarna upplever att olyckor och småskador hör till 

vardagen, och detta skulle kunna vara en förklaring till det mörkertal av tillbud och olyckor som inte 

rapporteras i MIA. Att operatörerna tar den förhållandevis höga olycksfrekvensen och risken att bli 

skadad med en klackspark kan bidra till att de trivs med och uppskattar sin arbetssituation, vilket i sin 

tur kan leda till att de, om det inte är absolut nödvändigt, väljer att avstå från att sjukskriva sig i 

samband med skada. Ett annat skäl till varför sjukskrivningarna är få på Ovako i Hällefors skulle 

kunna vara det faktum att Ovako har som rehabiliteringspolicy att anställda som skadat sig får 

anpassade arbetsuppgifter som är lämpliga utifrån skadetypen. 

Krokiga stänger orsakar många olyckor på Ovako i Hällefors. De krokiga stängernas existens verkar 

vara svåra att få bort, men i dagsläget är det den manuella hanteringen av dem, där operatören inte har 

något maskinellt stöd, som orsakar olyckstillfällen. Att undvika denna hantering hade därför bidragit 

till en kraftig minskning av antal olyckor, och framför allt reducerat antalet kläm-, kross- och andra 

mjukdelsskador. Manuell hantering av stänger som vintertid legat snötäckta och därför fått isflensar är 

ännu mer oberäkneliga än krokiga stänger, och därför borde kanske egentligen ingen manuell 

hantering ske när stängerna är i detta tillstånd. 

Mösskärmar verkar vara en av de största orsakerna till sårskador, vilket på Värmebehandlingen var 

den näst vanligaste skadetypen under perioden 1/1 2015 – 28/4 2015. Mösskärmar är extremt vassa 

och detta i kombination med för tunna skyddshandskar och den stora mängden manuell hantering av 

stänger resulterar i att risken att skära sig blir överhängande. Anledningen till varför de flesta 

operatörer ändå väljer tunnare skyddshandskar har med smidighet och rörlighet att göra. De flesta 

upplever de tjockare skyddshandskarna som klumpiga och osmidiga, två egenskaper som ej är 

önskvärda från operatörernas sida eftersom en så stor del av deras arbetsuppgifter kräver god 

handmotorik. 

Automatiska lyftarmar och automatik i allmänhet innebär i kombination med den manuella 

hanteringen en stor säkerhetsrisk. Händer, armar och övriga kroppsdelar är ofta i närheten av 

mekaniska armar som styrs med hjälp av sensorer. Vid de här tillfällena gäller det att operatörerna 

kommer ihåg och orkar sätta maskinerna i manuellt läge i samband med hantering av material eller 

maskindelar. Att göra detta till en rutin eller att använda sig av påminnelsefunktioner kan göra det 

lättare för operatörerna att minnas. Men för att de ska orka utföra handlingen krävs ett fokus på 

operatörernas attityder till säkert arbete och tekniska lösningar som ökar tillgängligheten till 

kontrollen/knappen som styr maskinens produktionsläge. 

Användning av egenkonstruerade tillhyggen sker på de flesta enheterna, men verktygens konstruktion 

varierar eftersom enheterna inte kommunicerar så mycket med varandra. Några upplever att de har 

skapat ett för syftet välfungerande tillhygge, medan andra använder sitt verktyg i brist på något bättre. 

Uppenbarligen finns det en efterfrågan på verktyg som bidrar till att operatörerna, i samband med den 

manuella hanteringen av stänger, ej behöver använda händer och armar i lika stor utsträckning. Det 

vore därför en god idé att undersöka möjligheten att utveckla ett verktyg som kan göras till standard 

och, om möjligt, användas på alla enheter. 

Brännskador är allvarliga och vanligt förekommande skador i Valsverket. Trots flamsäkra kläder letar 

sig svetsloppor in till huden vilket leder till små brännmärken. Tightare skyddskläder, med kravet att 

de inte resulterar i en högre kroppstemperatur än vad dagens skyddskläder gör, skulle kunna vara en 

lösning på detta problem. Provtagaren är den person som är mest utsatt för svetsloppor, men alla 

operatörer på Valsverket kan ibland bli tvungna att använda skärbrännare. Ett exempel på detta är vid 
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tömning av Ormgropen, där tömningen är en arbetsuppgift som alla intervjudeltagare på Valsverket 

upplever som obehaglig och riskfylld. Förutom den risk som uppkommer i samband med att man skär 

i stänger som ligger böjda och spända, är även det bortforslandet av, de ofta ganska tunga, 

materialbitarna som sker för hand riskfyllt och slitsamt. Tillgång till magnettravers vid Ormgropen 

hade därför underlättat tömningen och gjort den mer säker. 

Människor påverkas negativt av att arbeta i temperaturer över 30 °C och arbete nära heta värmekällor 

får inte ske under för lång tid. Arbete nära svalbädd och spolar är exempel på när operatörer utsätts för 

hetta och arbetsuppgifter som flera av de intervjuade beskrivit som obekväma. Det finns en risk att 

man stressar och skyndar sig i samband med utförande av obekväma arbetsuppgifter. Tankar som 

”Om jag kan stå ut lite längre så kan jag färdigställa arbetet utan att ta en paus!” och ”Aj, vad varmt! 

Nu skär jag snabbare så att jag snart får komma härifrån!” ökar risken för att en olycka ska ske.  

I Valsverket sker ett ständigt klättrande över valslinjen där hetan befinner sig, något som självklart är 

riskfyllt. Klättrandet sker ibland utan något i händerna och ibland med, till exempel en provbit som 

hämtats från kallsaxen eller ett verktyg. Underlaget där valslinjen korsas är väldigt ojämnt och har 

många höjdskillnader, eftersom grundtanken är att operatörerna inte ska behöva klättra över linjen. 

Området som operatörerna vid valslinjen arbetar på, från Förverket till Svalbädden, är ungefär 130 

meter långt och på den sträckan finns tre byggda och mer rejäla övergångar i form av broar med 

trappsteg. Intervjudeltagarna upplever att det ibland krävs åtkomst till något på andra sidan valslinjen 

som är oåtkomligt från de tre övergångarna. Klättringen kan ur ett säkerhetsperspektiv skattas som ett 

oönskat beteende, men att hitta en lösning på problemet är lättare sagt än gjort. Om valsverket 

konstruerats med hänsyn till nutidens säkerhetsbestämmelser hade grundkonstruktionen antagligen 

sett annorlunda ut, med färre anledningar till att korsa valslinjen eller säkrare passager. Men den 

verkliga konstruktionen erbjuder inte sådana lösningar, och därför bör det diskuteras om operatörernas 

”otillåtna” övergångsplatser borde utrustas med ordentliga ytor, av typen trappsteg, att placera 

fötterna på. Utifrån intervjuresultateten verkar det nämligen som att operatörerna klättrar oavsett 

underlag. 

Att dimensionsklossarna vid Riktverk 311 flyttas manuellt i samband med dimensionsbyte medför att 

operatörerna blir tvungna att klättra på påläggningsbordet. Det ojämna bordet utgör inget säkert 

underlag och därför bidrar dimensionsklossarna till ett risktagande. Den ultimata lösningen hade 

inneburit att klossarna, till exempel med hjälp av en lasermätare, automatiskt anpassade sin placering i 

samband med nya dimensioner. Då hade operatörerna inte behövt befinna sig på påläggningsbordet i 

lika stor utsträckning. En missbedömning av klossarnas position leder till att operatörerna använder 

händer och armar, vilket innebär en risk, för att rätta till felet. Risken för att operatörerna ska göra 

denna missbedömning går att minska ganska enkelt genom att märka upp vilka ”klosshål” och 

dimensionsklossar som hör till vilka stångdimensioner. 

Urspårning i Valsverket hör till en av de mest kända riskerna på hela produktionsanläggningen i 

Hällefors. Risken att det ska ske en urspårning är inte så stor men återkommer med korta tidsintervall, 

i samband med att föränden på materialet passerar genom valslinjen. En urspårning kan vara väldigt 

farlig för personer som befinner sig i närheten av valslinjen, men trots detta upplever några av 

intervjudeltagarna att de ibland tappar fokus på förändens passage. Denna brist på koncentration går 

att förstå, men samtidigt oerhört oönskad. Att bli träffad av material som spårar ur kan vara direkt 

livshotande. 

4.3.2 Upplärning och generationsskifte 
Upplärningen av nyanställda sker framför allt med hjälp av praktisk träning, och utifrån vilka 
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arbetsuppgifter som ingår i operatörernas arbete känns detta passande. Krav på certifikat, utbildningar 

och skriftligt godkännande från handledaren existerar endast på några enheter, men borde kanske 

egentligen vara rutin i samband med upplärning av nyanställda eller omplacerade operatörer. Enligt 

intervjudeltagarna är alltså inlärningen en kombination av teoretisk och praktisk utbildning, med 

fokus på det senare. Den praktiska inlärningen är enligt Hughes och Kornowa-Weichel (2004) bra för 

att lära ut de rutinmässiga arbetsuppgifterna. Enligt intervjuresultaten krävs mer tid och 

yrkeserfarenhet för att man som operatör ska kunna hantera ofrekventa arbetsuppgifter. 

Intervjudeltagarna menar att det inte går att lära sig hur dessa ska hanteras genom att läsa 

instruktioner eller genomgå teoretiska utbildningar. Något som alla intervjudeltagare önskar är 

beteendebaserade utbildningar tätt i samband med nyanställning, innan den nyanställde hunnit 

påverkas av arbetskollegor, och ett större kunskapsutbyte mellan produktionsenheterna för att erhålla 

en större förståelse för produktionen i sin helhet. 

Bristen på yrkeserfarenhet hos orutinerade, och ofta unga, operatörer kan leda till att de råkar ut för 

olyckor som mer erfarna operatörer kan lyckas undvika. Att bli vårdslös och sakta men säkert tänja på 

gränserna är egenskaper som kan utvecklas i takt med att yrkeserfarenheten och rutinen ökar. Att vara 

rutinerad och därmed känna till vilka risker som finns på arbetsplatsen kan även leda till att man 

iakttar större försiktighet. Skillnader mellan individer gör att det inte med säkerhet går att säga hur 

yrkeserfarenhet och rutin påverkar agerandet i riskfyllda situationer. Men, enligt Reason et al. (1990) 

gör yngre fler regelbrott än äldre. Det stundande generationsskiftet inom produktionen på Ovakos 

anläggning i Hällefors bör därför, ur ett säkerhetsperspektiv, tas på allvar. Risktillvänjning verkar vara 

vanligt bland intervjudeltagarna, oavsett ålder. Att ständigt utsättas för risker medför att man tillslut 

underskattar storleken på dessa och därmed blir hemmablind. 

Inom Ovako finns en önskan om att de anställda ska vara flexibla, både med avseende på 

arbetsuppgifter och på anställningsenhet men också anställningsort. Utifrån intervjuresultaten kan 

flexibiliteten i vissa fall leda till att operatörer tilldelas arbetsuppgifter där de saknar kunskap om det 

korrekta tillvägagångssättet. Detta ökar olycksrisken, och flera intervjudeltagare berättar om 

olyckshändelser som skett i samband med att de tillfälligt flyttats till icke-ordinarie arbetsuppgifter. 

Utöver detta kan samarbete och kommunikation med nya personer leda till större risk för missförstånd 

och därmed även större olycksrisk. Intervjudeltagarnas önskan om ett större kunskapsutbyte mellan 

produktionsenheterna skulle kunna minska olycksrisken som uppstår i samband med tillfälliga 

personalförflyttningar. 

4.3.3 Arbetsinstruktioner 
Resultatet visar att operatörerna inte använder sig av arbetsinstruktioner, utan istället föredrar att fråga 

varandra om hjälp i samband med problem eller osäkerheter. Intervjudeltagarna är överens om att 

instruktionerna fyller störst funktion för personer som är nyanställda eller som fått nya 

arbetsuppgifter. Men de menar samtidigt att sökfunktionen för att hitta rätt arbetsinstruktioner är svår 

att bemästra när man är nybörjare och inte känner till de korrekta benämningarna för olika 

arbetsuppgifter. Att anpassa sökfunktionen till de nyanställda hade eventuellt kunna leda till en ökad 

användning av arbetsinstruktioner. Ytterligare anledningar till varför arbetsinstruktioner ej används 

skulle kunna vara att de upplevs som utdaterade eller att det finns en osäkerhet om var de går att 

finna. Tydligare information om instruktionernas placering och noggrannare uppdatering av befintliga 

dokument hade kunnat bidra till ett ökat användande. 

4.3.4 Arbetssätt och arbetsmentalitet 
Enligt intervjudeltagarna är arbetsmentaliteten bland de anställda på Ovakos anläggning i Hällefors 
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uppoffrande gentemot produktionen, och detta verkar stämma då de flesta är beredda att utföra 

riskfyllda handlingar för att undvika produktionsstopp. Men visst riskfyllt handlande kan säkert bidra 

till att upprätthålla produktionstakten samtidigt som det underlättar för operatören, till exempel genom 

att fungera som en tidsmässig genväg. I de fallen kan det därför vara svårt att bestämma den 

grundläggande anledningen till operatörens handlande. Anledningen påverkar inte det faktum att 

handlingarna är riskfyllda, men kan däremot ge en hänvisning mot rätt metod för att komma tillrätta 

med beteendet. 

Säkerhetsavstånd till traverser och grensletruckar är något som nonchaleras av många operatörer, trots 

att man kan råka ut för allvarliga olyckor om man är i närheten av dessa i samband med att något går 

fel. Detta är ytterligare ett tecken på att risktillvänjning har skett bland operatörerna. 

4.3.5 Maskiner och tekniska system 
Förr såg maskinkonstruktioner annorlunda ut och det fanns inte samma inställning till säkerhet på 

arbetsplatsen som nu. Detta ledde till väldigt öppna konstruktioner som i stor utsträckning tillät 

människan att komma i kontakt med rörliga maskindelar. Det kan, trots att man idag kan uppleva 

många säkerhetsbrister med de gamla konstruktionerna, konstateras att gammal teknisk utrustning är 

väldigt hållbar. Fortfarande används maskiner i Ovakos produktion som konstruerades och var nya på 

1960-talet. Men det har självklart genomförts en mängd konstruktionsförändringar sedan dess, både 

på den konstruktionstekniska sidan och med avseende på säkerheten. Att gamla maskiner är så 

slittåliga och hållbara leder till att förbättringar och modifieringar av dem premieras istället för att 

köpa in helt nyproducerad teknisk utrustning. Men trots moderna modifieringar är det 

grundkonstruktionen som påverkar vilket resultat som är möjligt att uppnå, och det kan ibland vara 

svårt att skapa helt optimala säkerhetslösningar. 

4.4 Nytt verktyg för riskanalys 
Innehåll och grafiskt utseende, baseras på tidigare resultat. 

4.4.1 Preliminärt innehåll 
Det preliminära innehållet i riskanalysverktyget, se Bilaga 4, baserades på resultaten från 

statistikstudien, de semi-strukturerade djupintervjuerna och intervjuobservationerna samt 

reflektionerna av dessa. Verktyget är utformat som en checklista, enligt rekommendationer från 

Prevent (2012) och Bohgard (2008), och designen följer den grafiska profil som MIA, Metall- och 

Stålindustrins informationssystem om arbetsmiljö, erbjuder. 

I grundmallen ingår följande funktioner: Checkpunktsnummer, Checkpunktsbeskrivning, Referens med 

tillhörande källa och länk, Är läget okej? – Ja eller nej, Orsak/effekt, Riskbedömning, Orsaksanalys - 

”5 why’s”, Kommentar, Åtgärd, Riskbedömning efter åtgärd, Kopplad händelse samt Icke tillämpar. 

De funktioner som valdes till det nya riskanalysverktyget var följande: Checkpunktsummer, 

Checkpunktsbeskrivning, Orsak/effekt, Riskbedömning, Kommentar, Åtgärd, Riskbedömning efter 

åtgärd samt Icke tillämpar. Innehållet i verktyget delades upp i fem delområden: Fysisk arbetsmiljö, 

Psykisk arbetsmiljö, Ergonomi och arbetssätt, Tekniska hjälpmedel och handhållna verktyg samt 

Maskiner, fordon och automatik. 
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4.4.2 Slutgiltigt innehåll 
Tester av riskanalysverktyget genomfördes under juni 2015 på Ovakos alla produktionsenheter i 

Hällefors. Kompletteringar och korrigeringar genomfördes löpande och baserades på kommentarer 

och önskemål från deltagarna i de olika riskanalyserna. 

Det slutgiltiga verktyget består, precis som det preliminära, av fem olika fokusområden; Fysisk 

arbetsmiljö, Psykisk arbetsmiljö, Ergonomi och arbetssätt, Tekniska hjälpmedel och handhållna 

verktyg samt Maskiner, fordon och automatik. Flertalet av checkpunkterna behandlade manuella lyft 

och manuell hantering. Utöver detta stod fysikaliska miljöfaktorer och maskinfunktionalitet för en 

betydande del av verktygets innehåll.  

Skillnaderna mellan det preliminära verktygets innehåll och det slutgiltiga verktygets dito innebär 

framför allt ett förtydligande av checkpunkternas betydelse. För att täcka alla riskområden har 

dessutom några ytterligare checkpunkter lagts till. Det slutgiltiga verktygets innehåll presenteras i 

Bilaga 5.  
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5 Diskussion och analys 
 

I detta kapitel diskuteras och analyseras de resultat och den information som framkommit i samband 

med examensarbetet. Resultat och slutsatser kopplas till teorin. 

 

Det finns ett stort antal risker inom stål- och metallindustrin. Man kan inte identifiera alla, men man 

kan identifiera väldigt många och därmed öka säkerheten för de som befinner sig i den riskfyllda 

arbetsmiljön. Med hjälp av verktyget som skapats i detta examensarbete kan en stor mängd risker 

identifieras och bedömmas. Detta är möjligt tack vare verktygets övergripande, men samtidigt 

detaljerade, utformning. 

 

Att unga arbetstagare straffas i första hand av produktionsförändringar, där målet är att öka 

produktiviteten och minsta antalet anställda, konstaterade Blank, Laflamme och Diderichsen i en 

studie på nittiotalets andra halva. En svaghet i deras undersökning handlade om att de äldre 

arbetstagarna som fortfarande arbetade i gruvan bestod av en viss typ av människor, duktiga och 

hälsosamma. En teori är att dessa människor, på grund av sina positiva egenskaper, inte råkat och 

fortfarande inte råkar ut för olyckor i lika stor utsträckning som de andra, som slutat arbeta i gruvan. 

Att företagets anställda med en ålder över 50 år utgörs av en viss typ av människor upplever jag som 

logiskt. Klantig, oförsiktig, äventyrlig, okoordinerad och slarvig skulle alltså kunna vara egenskaper 

som kan begränsa hur länge det är möjligt att arbeta på Ovakos anläggning i Hällefors utan att råka ut 

för en olycka. Bland unga anställda har inte ”agnarna hunnit skilja sig från vetet”, och det är därför 

oerhört viktigt att Ovako i Hällefors förbereder sig inför det stundande generationsskiftet bland de 

anställda. 

Vissa källor som använts i examensarbetet har några år på nacken (t.ex. Tversky och Kahnemans 

forskningsresultat från 1974). Givetvis kan mycket hänt på forskningsområdet under de 41 år som gått 

sedan rapporten skrevs. Men även forskarna Lindén och Salo som fick i uppdrag av Arbetsmiljöverket 

att sammanställa forskningen som berör riskperception och säkerhetsbeteende, hänvisar till Tversky 

och Kahnemans forskning, och dessutom till andra källor från 1940 och 50-talet. Måhända är 

forskning om människas tankar och beteende ganska tidsoberoende.  

Intervjuresultatet visade att arbetsinstruktioner fyller störst funktion för personer som är nyanställda 

eller som fått nya arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att dessa personer lätt kan hitta den 

arbetsinstruktion som är aktuell för det specifika tillfället. Detta är något som sökverktyget och den 

grafiska visualiseringen av tillgängliga instruktioner i dagsläget inte bidrar till. Måhända hade 

arbetsinstruktionerna använts i något högre grad om sökfunktionen varit lite mer förlåtande. När de 

anställda inom ett företag använder slang och andra icke-korrekta uttryck för arbetsuppgifter och 

andra produktionshändelser finns en risk att det korrekta uttrycket faller i glömska. Ett exempel är när 

nyanställde Petter letade efter en arbetsinstruktion angående ”skrotkoder” men inte hittade någon 

instruktion eftersom den var kopplad till det korrekta uttrycket ”kassationskoder”. Detta är ett resultat 

som ligger något utanför syftet med examensarbetet, men som ändå kan anses som intressant för 

säkerhetsarbetet på Ovako. 

Operatörerna upplever inte att de är stressade, men samtidigt väljer de att ta risker för att upprätthålla 

produktionstakten. Det finns inga tydliga tecken på att de anställda på Ovakos anläggning i Hällefors 

är stressade. Utbrändhet och andra sjukskrivningar beroende på utmattning och trötthet lyser med sin 
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frånvaro. Den geografiska placeringen av Hällefors och bristen på socialt umgänge utanför arbetet 

beskrivs av en av intervjudeltagarna som en anledning till varför sjukskrivningarna är få, det är 

roligare att vara på jobbet och umgås med vänner än att ”gå ensam hemma”. Orsaken till 

operatörernas vilja att upprätthålla produktionen skulle istället kunna vara att enheterna sinsemellan 

outtalat tävlar mot varandra. Produktionen mäts i enheten ton, vilket leder till att operatörerna är 

väldigt fokuserade på att tillverka en stor mängd. Därför hade det kunnat vara positivt för Ovako att 

använda något annat mätvärde än ton. En annan orsak till det riskfyllda beteendet skulle kunna vara 

att gamla värden och attityder, som historiskt har varit en del av stålindustrin, lever kvar. Som Free 

beskrev år 1994 kan ett tänjande av säkerhetsregler uppfattas som ett tecken på kunskap och lång 

yrkeserfarenhet, en oskriven regel som även skulle kunna råda på Ovako i Hällefors. Slutligen, att 

gammal teknisk utrustning bidrar till mycket stillestånd och driftstörningar skulle kunna påverka 

operatörernas önskan om att vilja producera för fullt, och gärna lite mer än så, när detta är möjligt. 

Det är viktigt att påpeka att det självklart finns mänskliga individuella skillnader med avseende på 

riskperception, riskfyllt beteende och orsaken till detta. Det går inte fullständigt att förutse hur en 

människa ska handla. Teorierna kan klassificeras som generella regler och det är därför inte säkert att 

en kvinna i 40 årsåldern beter sig på ett säkrare sätt än en man i 20 årsåldern. De mönster som har 

hittats pekar däremot på att unga män har ett mer riskfyllt beteende än kvinnor och män i övriga 

åldersgrupper.  

Vid valet av fokusenheter sammanföll miljösamordnare Sören Thidermans personliga erfarenheter om 

säkerhetsnivån på de olika enheterna nästan helt med statistikresultaten. Utifrån statistiken är det inte 

så tydligt att Valsverket är en av de mest riskfyllda och farligaste arbetsplatserna men verkligheten 

visar något annat. Produktionen i Valsverket skiljer sig även ganska drastiskt från övriga enheter och 

därför ansågs det att det fanns ett syfte med att ha Valsverket som en av de tre fokusenheterna. 

För statistiken som visar orsaker till olyckor är tidsperioden annorlunda än vad den är för övrig 

statistik. Skälet till detta var de allvarliga olycksfall som skedde under våren 2015. Olycksfallen 

handlade om handskador och förlust av kroppsdel och var därför av speciellt intresse för studien och 

examensarbetet. Förutom att dessa olyckor och deras orsaker adderades medförde det förändrade 

tidsintervallet inte några övriga skillnader. 

På AFA Försäkrings webbplats och sidan Så här tycker våra användare går det att läsa att andra 

företag har samma säkerhetsproblem som Ovako. Sandvik Materium Technology upplever till 

exempel att den framtida utmaningen ligger i att finna de arbetsmiljörisker som knappt syns. På 

samma sätt som på Ovako utgör kläm- och skärskador, ofta i samband med användande av 

maskinutrustning, en stor del av de olycksfall som sker på Sandvik Materium Technology. Att 

problemen är gemensamma förespråkar ett samarbete mellan de drabbade företagen. Tillsammans är 

chanserna för att undanröja problemen och riskerna större. 

Enligt Tversky och Kahneman (1974) har människan svårt att uppskatta sannolikheter. Något som 

resulterar i att det kan vara väldigt svårt att skapa en uppfattning om hur allvarlig en risk är. Flera 

forskare menar även att människan påverkas i stor grad av tidigare utfall och emotioner gentemot 

risken eller den riskfyllda aktiviteten. Människan behöver därför ett opartiskt verktyg som saknar 

känslor och tidigare erfarenheter. Insikten om att man som människa har vissa begränsningar och 

förståelse för vad som påverkar beslutsmekanismer kan leda till mer korrekta riskbedömningar. Av 

denna anledning vore det bra om man på Ovako poängterade detta i samband med den introducerande 

och beteendebaserade säkerhetsutbildningen. 
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Det var ett medvetet val att inte studera existerande checklistor och deras innehåll. Detta för att 

undvika yttre påverkan som skulle kunna forma resultatet på ett negativt sätt. En del av Ovakos 

önskan handlade om att en opartisk och nytänkande part skulle genomföra detta projekt, och därför 

har oönskade och begränsande påverkningsfaktorer undvikits i största möjliga grad. Detta har lett till 

att delar av verktygets innehåll eventuellt går att återfinna i redan existerande riskanalyser och verktyg 

som Ovako använder i dagsläget. Men att ha dubbletter av denna typ behöver inte vara negativt. Kan 

något vara överflödigt i riskanalys- och riskbedömningssammanhang? Det är bättre att en eventuellt 

existerande risk undersöks och analyseras två gånger istället för ingen gång. 

Att mänskligt sabotage skulle kunna vara orsaken till maskinhaverier och trasiga verktyg har ej 

konstaterats av denna studie. Måhända beror detta till viss del på datainsamlingsmetoderna, där en 

operatör i intervjusituation kanske aldrig skulle erkänna att den saboterat. Men att resultatet visar att 

sabotage och annan medveten negativ yttre påverkan ej verkar ske på Ovakos produktionsanläggning i 

Hällefors skulle också kunna ha att göra med just det, att det faktiskt ej sker. 

Många av frågorna i riskanalysverktyget kräver att deltagarna i riskanalysen måste kunna se på arbetet 

på deras enhet med opartiska ögon. Måhända kan det kännas som att risker och brister blottar enheten 

på ett negativt sätt. Hur går det att avgöra om representanterna från produktionsenheten upprätthåller 

en fasad och förskönar verkligheten? Exempelvis kan det handla om att introduktionen av nyanställda 

sker enligt rutinerna, att arbetet är understimulerande för operatörerna eller att operatörer flyttats 

tillfälligt till arbetsuppgifter som de ej blivit upplärda i. Vill man som ansvarig för en 

produktionsenhet erkänna och därmed synliggöra dessa misstag? Går det att kontrollera att deltagarna 

i riskanalysen svarar ärligt? Krasst sett räcker antagligen inte tiden till för att kontrollera alla svar och 

kontrollen i sig skulle kunna medföra negativa känslor gentemot säkerhetsarbete hos de som svarar, 

oavsett om de varit ärliga eller ej. Det måste därför finnas en tilltro till representanterna från 

produktionsenheterna. Erfarenhet och kunskap angående rådande arbetsförhållanden och arbetssätt 

hos den ”opartiska” personen som leder riskanalysen minskar risken för svar som ej stämmer överrens 

med verkligheten. 

Att skada sig i arbetet kan upplevas som pinsamt för mekaniker och andra inom underhållsenheten. 

Det finns en oskriven regel att just reparatörer och mekaniker ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

ett bra och kunnigt sätt, och att skada sig ses som ett misslyckande som pekar på det motsatta, dvs. 

okunnighet. Denna yrkesstolthet skulle kunna vara ett skäl till att riskrapporteringen är låg inom 

underhållsenheterna på Ovako. Måhända finns ett mörkertal med risker som, på grund av mentaliteten 

bland underhållspersonalen och den allmänna föreställningen om deras yrkesgrupp, aldrig rapporteras. 

Det kan därför vara väldigt intressant att undersöka de arbetsförhållanden och risker som råder för de 

anställda på Ovakos underhållsavdelningar. 

Det kan upplevas som lite konstigt att Ovako endast har hjälmkrav i vissa produktionslokaler, även 

om detta är något som Arbetsmiljöverket har godkänt. Den överlägset vanligaste skadeorsaken 

och/eller risken på Ovakos anläggning i Hällefors är att träffas, eller att vara nära att träffas, av 

flygande eller fallande föremål. Även om denna händelse historiskt inte alltid lett till olycksfall så 

visar det stora antalet riskobservationer och tillbud att olycksfallsrisken är överhängande. Flygande 

eller fallande föremål behöver inte alltid innebära föremål som kan träffa operatören i huvudet. Ibland 

kategoriseras stänger som faller från en position två decimeter ovanför golvet ner till golvnivå som ett 

fallande föremål. Men samtidigt existerar traverser i alla produktionslokaler, vilka är erkända för att 

kunna bidra till eller orsaka fallande föremål från taknivå. Flera fall finns rapporterade där till 

exempel upplyft last, verktyg som blivit kvarglömda på travers, eller bultar, filter och andra 

traversdelar fallit ned från traversen till golvet. I de flesta fall har incidenterna ej resulterat i 
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personskador och rent teoretiskt hade en skyddshjälm, i de flesta fallen, inte kunnat lindra skadorna. 

Men även om en skyddshjälm inte kan skydda operatören från alla typer av fallande föremål så kan 

den trots allt skydda mot flertalet. Vad innebär egentligen de fallande föremålen som rapporterats som 

orsaker till tillbud och olyckor? Om svaret på denna fråga är ”fallande mindre föremål från ovanifrån” 

så bör Ovako kanske se över sina regler angående personlig skyddsutrustning. 

Att använda ett verktyg istället för händerna i samband med hanteringen av stängerna hade minskat 

risken för kläm- och krosskador. Men det är svårt att designa ett handhållet verktyg som är anpassat 

för alla behov. Att i ett fysiskt hjälpmedel uppnå samma mångsidighet och känslighet som i händer 

kan konstateras utmanande. Verktyget måste bland annat kunna dra, greppa, lyfta, putta, rycka, 

bromsa och stoppa. Utan dessa funktioner finns en risk att händerna väljs före för verktyget. 

Människans fysiska förutsättningar innebär en stor begränsning i samband med hantering av tungt 

material och här finns därför en stor fördel med icke-mänskliga hjälpmedel som kan konstrueras så att 

de klarar långt större belastningar än den människliga kroppen. Att skapa ett mångsidigt verktyg som 

kan användas istället för, eller som ett komplement till, händer är absolut inte omöjligt. Skaderisken 

minskar varje gång en operatör väljer att använda verktyget istället för sina egna händer. Självklart 

kan andra risktyper uppkomma i samband med införandet och användandet av ett sådant verktyg, men 

totalt sett är det mindre riskfyllt att ha ett fysiskt föremål i närheten av platser som innebär risk för 

kläm- och krosskador än att ha fingrar och händer på samma plats. 
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6 Rekommendationer och fortsatt 
arbete 

 

Företagsrekommendationerna som presenteras i detta kapitel baseras på examensarbetets resultat. I 

samband med projekt av denna typ, uppkommer idéer om möjliga produktionsförbättringar och 

lösningsförslag. Trots att detta inte ingick i uppdragsbeskrivningen så anses de vara till nytta för 

Ovako, och de redovisas därför nedan i detta avsnitt. Förslagen på fortsatt arbete skulle kunna utföras 

genom företagsinterna projekt eller som examensarbeten. 

 

Den första rekommendationen är att införa det nya riskidentifieringsverktyget inom Ovako. Nästa steg 

kan vara att presentera verktyget för andra företag som är en del av Sveriges stålindustri. För att 

förbättra företagets säkerhetskultur vore det en god idé att utöka rutinerna för hur introduktion av 

nyanställda och omplacerade operatörer ska gå till. Utöver det som rutinerna innehåller i dagsläget bör 

det eventuellt finnas krav på certifikat, utbildningar och ett skriftligt godkännande från handledaren 

innan den nyanställde kan anses som godkänd för arbete utan handledare. Ytterligare en sak som 

skulle kunna förbättra säkerhetskulturen är att göra operatörerna ännu mer delaktiga i 

riskidentifieringsarbetet och riskanalyserna. En något högre participation har skapats tack vare detta 

examensarbete, men genom att se till att alla kan använda de verktyg och checklistor som används i 

riskanalyserna skulle en ännu större delaktighet kunna uppnås. 

Förmedla, gärna med hjälp av tydliga grafiska visualiseringar, den geografiska spridningen på 

olycksfall och tillbud. Vid vilka maskiner och områden som flest olyckor av sjukskrivande respektive 

icke-sjukskrivande karaktär sker. Ge de olika olyckskaraktärerna individuella poängnivåer och 

värdera sedan de olika geografiska områdena utifrån den sammanlagda poängen samt det tekniska 

systemets klassificering. Åtgärda de mest drabbade områdena i första hand och fortsätt sedan med de 

områden som är mindre drabbade. 

För att öka sannolikheten att kroppslig hantering av material eller maskindelar endast sker när 

maskinen är i manuellt läge rekommenderas Ovako att skapa rutiner, eller att eventuellt införa 

påminnelsefunktioner, som gäller och träder i kraft vid sådana arbetssituationer. Operatörernas 

attityder till säkert arbete och tekniska lösningar påverkar också om de väljer eller inte väljer att sätta 

maskinen i manuellt läge i samband med arbete nära rörliga maskindelar. Att öka tillgänglighet till 

kontrollen/knappen som styr maskinens produktionsläge skulle kunna vara en åtgärd som leder till att 

det manuella och säkrare läget används i större utsträckning. Om kontrollerna redan sitter tillgängligt 

uppmanas Ovako AB att undersöka rotorsaken till varför operatörerna handlar på ett sådant sätt att de 

utsätter sig för en risk på grund av att maskinen producerar på automatik. Beroende på rotorsak kan 

därefter rätt åtgärd, för att komma tillrätta med problemet, tas. 

En ytterligare uppmaning till Ovako är att placera en magnettravers vid Ormgropen i byggnad 519. I 

dagsläget känner operatörerna sig osäkra under tömningen av Ormgropen och en magnettravers hade 

minskat behovet av fysisk hantering i stor grad. En magnettravers hade även kunnat användas som ett 

hjälpmedel för att kontrollera huruvida stängerna ligger i spänn eller ej. En kontroll som i dagsläget 

kräver att operatörerna befinner sig på ett riskfyllt avstånd från stängerna. 
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I dagsläget korsas valslinjen ofta av operatörerna i Valsverket. Detta sker i många fall på riskfyllda 

sätt då passagerna sker på platser som egentligen ej är anpassade för passage. Valslinjens 

grundkonstruktion är anpassad för operatörer positionerade på båda sidorna om valslinjen och detta 

gör det svårare att skapa optimala och säkra övergångar. Men även om det inte går att skapa helt 

optimala övergångar så kan de, i dagsläget, mest osäkra passagerna göras säkrare. Grundproblemet, 

att operatörerna går över valslinjen på platser som ej är avsedda för detta, verkar vara svårt att 

eliminera. En rekommendation till företaget är därför att öka säkerheten på de osäkra passagerna, till 

exempel genom att utrusta dessa med plana och tillräckligt stora trappsteg. 

Ovako rekommenderas även att ta fram en lösning som förenklar placeringen av dimensionsklossar 

som är av samma typ som de klossar som används vid påläggningsbordet vid Riktverk 324. Att sköta 

positioneringen med hjälp av en lasermätare vore en bra men något dyr lösning. Ett billigare alternativ 

är att markera vilka ”klosshål” och dimensionsklossar som hör till vilka stångdimensioner.  

Det vore väldigt bra om övriga enheter, inkluderat underhållsenheterna på Bar och Bright Bar, kunde 

undersökas på samma sätt som fokusenheterna i detta examensarbete har undersökts. Genom att 

genomföra ytterligare och fler intervjuobservationer kan de faktiska arbetsuppgifterna på hela 

produktionsanläggningen i Hällefors kartläggas mer noggrant. Examensarbetets tidsbegränsning 

erbjöd inte utrymme för undersökning av produktionsanläggningens alla arbetsmoment eller 

yrkeskategorier. Testet av riskanalysverktyget som genomfördes under juni 2015 gör det mindre 

troligt att riskfyllda arbetsuppgifter inte kontrolleras av verktyget, men samtidigt existerar risken 

fortfarande. 

Fortsatt arbete skulle även kunna innebära att undersöka varför kvinnliga operatörer procentuellt 

skadar sig mer än män. Ett annat fortsatt arbete skulle kunna vara att förbättra, optimera och anpassa 

den grafiska utformningen på riskanalysverktygen utifrån Ovakos grafiska profil och teorier om 

perception och gränssnitt. Att skapa riskanalysverktyg i ett mobilvänligt format och därmed öka 

tillgängligheten känns rätt utifrån ett framtidsperspektiv. Fortsatt arbete skulle därför kunna innebära 

att undersöka de tekniska möjligheterna för att utveckla och införa ytterligare kanaler för riskanalys- 

och riskbedömningsarbetet.  

På Ovakos anläggning i Hällefors finns en efterfrågan på ett verktyg som bidrar till att operatörerna, i 

samband med den manuella hanteringen av stänger, ej behöver använda händer och armar i lika stor 

utsträckning. Fortsatt arbete, eventuellt i form av ett examensarbete, skulle därför kunna handla om att 

undersöka möjligheten att utveckla ett generellt och anpassningsbart verktyg. Viss manuell hantering 

är svår att helt undvika, och därför rekommenderas Ovako AB att implementera KIM 1 

(Arbetsmiljöverket, 2008) eller liknande verktyg för att genomföra snabba men grundläggande 

bedömningar av riskerna som skapas i samband med denna manuella hantering. 

Sökfunktionen som i dagsläget används för att hitta en specifik arbetsinstruktion är väldigt känslig för 

vilket eller vilka sökord sin används.  Detta, i kombination med att många slanguttryck används när 

operatörerna samtalar med varandra, leder till att de nyanställda, som är de som är i störst behov av 

arbetsinstruktioner, har svårt att hitta rätt instruktion. Att förbättra sökfunktionen skulle därför kunna 

medföra att användningen av arbetsinstruktioner ökar. Det är dessutom viktigt att Ovako håller 

instruktionerna uppdaterade och informerar alla anställda om var de går att hitta. 
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Fortsatt arbete skulle kunna bestå av att bestämma den grundläggande orsaken till varför operatörer 

genomför riskfyllt handlande. En större kunskap om det mänskliga beteendet ökar chanserna för att 

rätt metod används för att förhindra det riskfyllda beteendet. Ovako bör även undersöka hur det 

stundande generationsskiftet kan komma att påverka säkerhetsarbetet och arbetsstyrkans 

gemensamma attityd gentemot säkert arbete. 

Det är viktigt att påpeka att en studie av denna typ kräver uppdatering efter några år. Detta eftersom 

saker, till exempel arbetssätt och arbetsuppgifter, förändras med tiden.   
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8 Figur-, tabell- och 
diagramförteckning 

 

Nedan presenteras de figurer, tabeller och diagram som presenteras i rapporten. Upphovsman till de 

figurer som saknar källor är antingen Ovako eller Moa Ylvén. Alla diagram är skapade med hjälp av 

AFA:s rapport- och analysverktyg som är kopplat till MIA, Metall- och Stålindustrins 

informationssystem om arbetsmiljö. 
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Bilaga 1 – Preliminär tidsplanering 

 



 

II 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor  

Intervjufrågor 
1. Är det okej att jag spelar in samtalet (endast för eget bruk)? 

2. Vad heter du och på vilken enhet jobbar du? 

3. Hur länge har du jobbat på den här enheten? 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

a. Är någon av dina arbetsuppgifter svåra eller obekväma att utföra? 

b. Vilka arbetsmoment skulle kunna vara svåra för en person som är ovan? 

c. Hur lär sig en nyanställd hur den ska genomföra sina arbetsuppgifter? 

d. Vet du om det dokumenteras vad den nyanställde får lära sig? 

e. Utför du någon gång arbetsuppgifter som du egentligen inte vill göra pga. att de 

känns för farliga? 

5. Finns det arbetsinstruktioner till alla arbetsuppgifter? 

a. Hur ser, i sådana fall, arbetsinstruktionerna ut? Känns de vettiga? 

b. Följer man arbetsinstruktionerna?  

c. Kan arbetsuppgifterna genomföras på olika sätt?  

d. Arbetar folk på din enhet på olika sätt? 

e. Tar man genvägar i utförandet av arbetsuppgifterna? 

6. Finns det någon personlig skyddsutrustning? 

a. När använder man, i sådana fall, denna? 

7. Vilken syn på säkerhetsarbete upplever du att folk som arbetar på din enhet har? 

a. Har du/ni haft någon/några utbildningar om säkerhetsarbete? 

b. Om ja, gav utbildningarna något resultat? 

8. Vilka är de vanligaste driftstörningarna? 

a. När sker dessa? 

b. Hur hanterar/åtgärdar man dessa? 

c. Hur påverkar dessa störningar? 

i. De anställda? 

ii. Produktionen? 

9. Var på enheten finns de största säkerhetsriskerna? 

10. Har du upplevt att det finns mindre risker som inte får så mycket uppmärksamhet? 

11. Upplever du att de flesta på din enhet/i ditt skiftlag känner till riskerna i arbetet? 

12. Behöver du någon gång använda händerna för att t.ex. rätta till saker? 

13. Tycker du att ditt arbete är fysiskt påfrestande? 

14. Tycker du att ditt arbete är psykiskt påfrestande? 

15. Arbetar du/ni ofta under tidspress? 

16. Hur tycker du att man ska gå tillväga för att förbättra arbetsmiljön? 

17. Hur påverkas du av klimatet (temperatur, luftfuktighet, osv.) på din arbetsplats? 

18. Har du skadat dig i arbetet någon gång? 

a. Hur gick det till när du skadade dig? 

b. Gjordes några åtgärder i samband med din olycka för att förhindra framtida olyckor? 



 

III 

 

Bilaga 3 – Information till anställda 
 

Vad håller hon på med egentligen? 
Information om examensarbete under våren 2015 

på Ovakos anläggning i Hällefors 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete har arbetsgivaren en skyldighet att regelbundet 

undersöka och riskbedöma arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Som en del av detta, ständigt pågående arbete, 

ska Moa Ylvén under våren skapa en generell och övergripande mall för riskbedömningar i samband med 

händelser som innebär oönskade arbetsmoment. Undersökningar och datainsamlingar ute i produktionen 

kommer att bestämma riskbedömningsmallens innehåll, och därför kommer operatörers erfarenheter och 

kunskap att spela en mycket viktig roll. Syftet med projektet är att komplettera materialet som används vid 

säkerhetsarbetet på Ovakos anläggning i Hällefors och därmed skapa bättre arbetsförhållanden. 

  
Operatörers egna erfarenheter och den kunskap som de besitter kommer att vara otroligt betydelsefull  

vid arbetet med att identifiera risker! 

Moa pluggar det femte och sista året till civilingenjör, med inriktning mot Produktionsdesign, uppe i 

Luleå men kommer ursprungligen från Svärdsjö, som ligger en bit utanför Falun. Några av er kan ha 

sett henne här på Ovako i somras, då hon arbetade på Serviceavdelningen och i samband med detta 

även förberedde sig inför det stundande examensarbetet. 

 
Moa är taggad på examensarbete och tycker att det känns kul att vara tillbaka på Ovako i Hällefors. 

Så bli inte överraskade om ni någon gång under våren får besök av en tjej på 180 cm som är nyfiken 

på att få lära sig mer om ert arbete! 



 

IV 

 

Bilaga 4 – Preliminärt verktyg: riskanalys - oönskade händelser 
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Bilaga 5 – Slutgiltigt verktyg: riskanalys - oönskade händelser 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 

 

 

 

 
 

 

 



 

IX 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


