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Sammanfattning 
Arbetsmiljöfrågorna skall vara en del av ett företags dagliga verksamhet. Lagstiftningen 
kring arbetsmiljöområdet är omfattande och styrs genom arbetsmiljölagen och 
arbetsmiljöförordningen. Kraven specificeras genom de föreskrifter som 
Arbetsmiljöverket ger ut (AFS) och som gäller för olika verksamheter. Det är 
arbetsgivarens skyldighet att känna till och följa lagstiftningen och de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. En av föreskrifterna, AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete, anger hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas på en arbetsplats. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet definieras som arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.   

Syftet med examensarbetet är att identifiera vilka av arbetsmiljöverkets föreskrifter som 
gäller för Turnils AB samt utreda hur väl företaget uppfyller kraven i tre av dessa 
föreskrifter. En generell metod för att implementera gällande föreskrifter i 
verksamheten har tagits fram. Den metod som använts i examensarbetet är kvalitativ 
och innefattar litteratur- och dokumentstudier, intervjuer, observationer och 
benchmarking.  

Resultatet visar att det är 44 st av arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller för Turnils 
AB. Samtliga dessa föreskrifter har förtecknats i en lista där det för varje föreskrift 
anges vilka metodikkrav som är gemensamma med AFS 2001:1. Metodikkraven som 
angetts är rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper och/eller undersökning/riskbedömning. 
Resultatet från utredningen av huruvida företaget följer kraven i de tre utvalda AFS 
visar att dessa AFS i huvudsak är implementerade men att förbättringsområden finns. 
Den generella metod för implementering som utarbetats tar fasta på de metodikkrav som 
anges i AFS 2001:1 och utnyttjar på detta sätt det systematiska arbetsmiljöarbete som 
redan bedrivs i företaget.  
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Eivor Lindberg 

Summary 
In a company, questions regarding work environment should be a part of the daily 
activities. The legislation in the work environment area is comprehensive and regulated 
by the Work Environment Act and the Work Environment Ordinance. The demands are 
specified in provisions which are issued by the Work Environment Authority and are 
applicable to different activities at various workplaces. One of the provisions, AFS 
2001:1, Systematic Work Environment Management, indicate how work environment 
management should be organized at a workplace. The systematic work environment 
management is defined as the work done by the employer to investigate, carry out and 
follow up activities in such a way that ill-health and accidents at work are prevented and 
a satisfactory working environment is achieved.  

The purpose of this degree project is to identify which of the Provisions that are 
applicable to the activities at Turnils AB and investigate how the company fulfils the 
rules in three of these provisions. A general method, which has the purpose to 
implement the provisions at Turnils AB, has been developed. 

The method that has been used in the degree project is qualitative and includes studies 
of literature and documents, interviews, observations and benchmarking.  

The result shows that 44 of the Provisions of the Work Environment Authority are 
applicable to the Turnils AB. In most of the provisions there are stipulations of the 
methods to be used when improving the work environment. The provisions supplement 
the rules on work environment management e. g. regards routines, allocation of tasks, 
knowledge and/or investigation/risk assessment. All the 44 provisions have been listed 
and in the list there is information about the rules in each provision. The investigation 
shows that the company in the main fulfils the rules in the three chosen provisions. The 
general method for implementation that has been developed in this degree project takes 
advantage of the systematic work environment management that is already implemented 
at Turnils AB.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmiljöfrågorna är precis som frågor som rör produktion, ekonomi, miljö och 
kvalitet en del av företagets verksamhet (Almgren & Brorson, 2001). Arbetsmiljöarbetet 
skall vara en naturlig del av verksamheten och också vara något som är självklart att 
beakta i all utveckling och förändring. Kravbilden runt arbetsmiljön är komplex med 
arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) i 
grunden. Dessutom finns en mängd föreskrifter och regler, utfärdade av 
Arbetsmiljöverket, som gäller för olika branscher. Ett effektivt arbetsmiljöarbete bygger 
till stor del på kunskap och systematik (Prevent, 2001). Arbetsgivaren är skyldig att 
känna till vilka lagar och regler som gäller verksamheten och att bedriva ett 
förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskriften AFS 2001:1 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2001) klarlägger hur arbetsgivaren 
skall bedriva arbetsmiljöarbetet.  

På många arbetsplatser finns risker för människorna som arbetar där. Trots att tekniska 
och organisatoriska åtgärder gjorts finns det arbetsmiljöaspekter som kan vara skadliga 
för människan (Almgren & Brorson, 2001). Exponering för kemiska ämnen, buller, 
belastning samt stress är exempel på sådana aspekter. En bra arbetsmiljö minskar 
frånvaron, arbetsskadorna och personalomsättningen och ökar därmed trivseln (Prevent, 
2001). Detta kan i sin tur leda till att företaget får en bättre kvalitet på sina produkter 
och också en bättre ekonomi.  

Undersökningar har visat att det är framförallt de större arbetsplatserna som bedriver 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). För företag med 100 – 499 anställda anger 52 % 
att SAM är infört. För företag med 1 – 99 anställda är andelen som infört SAM 38 %. 
(SCB, 2004) Samma undersökning visar också att drygt hälften av företagen inom 
näringsgrenen ”Tillverkningsindustri” har infört SAM. Detta kan jämföras med de 
näringsgrenar som ligger sämst till, som exempelvis parti- och detaljhandel och 
fastighets- och uthyrningsverksamhet, där färre än en tredjedel av arbetsplatserna har 
infört SAM.(SCB, 2004) 

Ett företag som även det är exponerat mot arbetsmiljökraven är Turnils AB som 
tillverkar och säljer solskyddsprodukter på en global marknad. I Alingsås finns en 
produktionsenhet som tillverkar komponenter till persienner. Där finns också Turnils 
International och Turnils Scandinavia som båda är försäljningsenheter. I Turnils 
verksamhet i Alingsås arbetar ca 160 personer.  

Produktionen vid Turnils AB innebär ett flertal risker i arbetsmiljön. De största riskerna 
består av de maskiner och kemiska ämnen som används i tillverkningsprocessen och 
dessutom risken för belastningsskador. Inte minst med tanke på att förebygga riskerna 
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som finns i arbetsmiljön är det viktigt att ha en god kunskap om det regelverk som 
gäller för verksamheten. Arbetsmiljöarbetet hos Turnils AB är organiserat genom 
SAMARÅDET. I och med denna grupps arbete har företaget implementerat 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Företaget säger sig dock 
inte ha tillfredsställande kunskap och kontroll över de övriga av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter som gäller verksamheten. Av denna anledning initieras detta projekt 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med föreliggande examensarbete är att identifiera vilka av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter som gäller för Turnils AB och utreda hur väl företaget motsvarar kraven i 
dessa. Dessutom skall en modell utarbetas för att använda vid implementering av 
föreskrifterna i arbetsmiljöarbetet.  

1.3 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att utarbeta en generell modell för implementering av AFS. Ett 
urval av tre av AFS används som underlag för att utreda hur väl företaget motsvarar 
kraven i dessa.  
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2  Metod 

2.1 Arbetsgång 
För att kunna avgöra vilka av AFS som gäller för Turnils AB krävdes en grundläggande 
och översiktlig kunskap om verksamheten. För att uppfylla detta gjordes i det inledande 
skedet rundvandringar i fabriken. Därefter inleddes arbetet med att identifiera vilka av 
arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller företaget. Som underlag för detta arbete 
användes Arbetsmiljöverkets förteckning (Arbetsmiljöverket, 2005) över samtliga 
gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen 
och Arbetsmiljöverket. Som underlag användes också arbetsmiljöverkets samtliga 
föreskrifter, vilka fanns tillgängliga på företaget. En första sortering av föreskrifterna i 
gällande, icke gällande och möjligt gällande gjordes av författaren. Efter en diskussion 
med fabrikschefen och den tekniska chefen fastställdes vilka föreskrifter som gäller 
verksamheten hos Turnils AB. De gällande föreskrifterna förtecknades i en lista 
tillsammans med en kort beskrivning av respektive föreskrifts innehåll, samt vilka krav 
på metodik som finns i respektive AFS. (Bilaga A) 

Tre av de identifierade AFS valdes ut för att utreda huruvida företaget motsvarar kraven 
i dessa. Urvalet gjordes med tanke på att föreskrifterna skulle ha olika grad av 
översiktliga eller detaljerade krav och i hög grad vara relevanta för verksamheten på 
Turnils AB. De tre utvalda är: AFS 1998:1 Belastningsergonomi, AFS 2001:3 
Användning av personlig skyddsutrustning samt AFS 2000:4 Kemiska 
arbetsmiljörisker. En litteraturstudie genomfördes där de tre utvalda föreskrifterna 
studerades för att utreda vilka krav som ställs på verksamheten.  

För att klargöra huruvida kraven i de tre utvalda föreskrifterna uppfylls i verksamheten 
genomfördes en dokumentstudie. Dokument som studerats är: riskanalyser, 
handlingsplaner samt protokoll från SAMARÅDET. Med samma syfte utfördes 
intervjuer med fabrikschef, produktionsledare för två utvalda områden, 
huvudskyddsombud, samt viss övrig personal.  

Luna AB är kända för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket gav idén till 
benchmarking. För att studera arbetsmiljöarbetet vid Luna AB utfördes ett besök och 
intervju med miljö- och kvalitetschefen där.  

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
I detta arbete har kvalitativ metod använts eftersom arbetet syftar till en förståelse av 
arbetsmiljöarbetet på Turnils AB. En kvalitativ metod kännetecknas av att den inte 
använder sig av siffror eller tal till skillnad från kvantitativ metod som grundar sig på 
mätningar och statistik (Backman, 1998). Kvalitativa studier används om avsikten är att 
skapa en djupare förståelse av ett specifikt ämne, en specifik händelse eller en situation 
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(Björklund & Paulsson, 2003). Vid kvalitativa studier är observationer och intervjuer 
ofta mer lämpade medan det vid kvantitativa studier är lämpligare med enkäter och 
användning av matematiska modeller. Arbetet som utförts har för att uppnå syftet 
använt sig av kvalitativa metoder såsom litteratur- och dokumentstudier samt intervjuer 
och observationer.  

2.3 Litteraturstudie 
Med litteraturstudie menas här studier av skrivet material. Exempel på litteratur är 
böcker, broschyrer och tidskrifter.  Litteraturstudie har här använts för att bygga upp en 
teoretisk referensram i rapporten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter har studerats för att 
kunna sortera ut vilka som gäller företaget.  En djupare studie har gjorts av tre utvalda 
föreskrifter för att studera kravbilden i dessa.  

2.4 Dokumentstudie 
En dokumentstudie har utförts för att få en uppfattning om nuläget i arbetsmiljöarbetet. 
Dokumentstudien har inneburit en studie av material som företaget producerat såsom, 
riskanalyser, handlingsplaner och protokoll.  

2.5 Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med olika personer och med olika frågeställningar under 
examensarbetets gång. En fördel med intervjuer är att de ger information med direkt 
relevans med avseende på studiens syfte (Björklund & Paulsson, 2003). Intervjuerna har 
i huvudsak varit av strukturerad form vilket enligt Björklund & Paulsson (2003) innebär 
att alla frågorna är bestämda på förhand och tas upp i en viss ordning. Intervjuerna har 
dock inte varit strikt bundna till de förberedda frågorna utan anpassats efter de svar som 
respondenten gett. Intervjuer har genomförts med huvudskyddsombud, fabrikschef, två 
produktionsledare samt utvald personal. Syftet med dessa intervjuer har varit att 
kartlägga arbetsmiljöarbetets nuläge speciellt med tanke på uppfyllelsen av kraven i de 
tre utvalda föreskrifterna. Frågorna har sammanställts med utgångspunkt från de 
aktuella AFS som undersökts.  

2.6 Observationer 
Vid ett flertal tillfällen, framförallt i början av examensarbetet har rundvandring och 
observation av arbetsplatsen skett. Författarens kunskap om verksamheten var 
begränsad innan examensarbetet inleddes och observation av verksamheten har varit 
nödvändig för examensarbetets genomförande.   
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2.7 Benchmarking 
Benchmarking eller processjämförelse är ett arbetssätt för att finna möjligheter till 
processförbättringar (Bergman & Klefsjö 2001) Grundidén med benchmarking, menar 
Bergman & Klefsjö (2001), är att göra en noggrann jämförelse mellan en av den egna 
organisationens processer och en identisk eller liknande process hos en annan 
organisation och sedan lära sig av jämförelsen. I detta fall har benchmarking utförts för 
att få uppslag och alternativa lösningar till implementeringen av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter i arbetsmiljöarbetet hos Turnils AB. Benchmarking har skett med Luna AB 
som har ett certifierat arbetsmiljöarbete och alltså är erkänt bra på detta område. Enligt 
Bergman & Klefsjö (2001) kallas en processjämförelse med en erkänt bra organisation i 
ett liknande område för funktionell jämförelse.  

2.8 Reliabilitet och validitet 
Validitet och reliabilitet är mått på en studies trovärdighet. Validitet visar i vilken 
utsträckning man verkligen mäter det man avser att mäta och reliabilitet är graden av 
tillförlitlighet i mätinstrumenten (Björklund & Paulsson, 2003). 

Resultatet som examensarbetet presenterar grundar sig på litteraturstudier, 
dokumentstudier, intervjuer, observationer och benchmarking. Reliabiliteten stärks 
genom att det går att upprepa studien av dokumenten som består av Turnils AB 
befintliga material samt övrig litteratur. Den benchmarking som utförts har genomförts 
som ett samtal och studie av Luna AB: s verksamhetssystem och detta är något som kan 
upprepas, hänsyn får dock tas till att författaren specifikt intresserat sig för hanteringen 
av AFS och givetvis styrt frågorna efter detta. Intervjufrågorna har ställts för att utreda 
huruvida Turnils AB uppfyller kraven i de tre utvalda AFS och dessa frågor kan 
upprepas eftersom de helt grundar sig på texten i AFS. Dock grundar sig utvärderingen 
av huruvida kraven uppfylls på subjektiva tolkningar av intervjuresultaten och 
observationerna. De subjektiva tolkningarna har den teoretiska referensramen som 
presenteras i arbetet som grund, vilket stärker reliabiliteten.  

Validiteten har stärkts genom triangulering, d v s flera olika metoder har använts för att 
belysa problematiken. En svårighet har varit att identifiera vilka AFS som gäller Turnils 
AB. Identifieringen kräver en mycket god kännedom om verksamheten, speciellt för att 
identifiera de AFS som ställer krav på en detaljerad nivå. Detta har beaktats genom att 
diskutera frågorna med den tekniska chefen som har en god kännedom om detaljerna i 
verksamheten. Avsikten med att studera dokument och genomföra intervjuer var göra en 
nulägesanalys av hur väl implementerade AFS är i företaget.  Dessa metoder speglar väl 
hur nuläget är för arbetsmiljöarbetet i företaget. Dock kan det inte säkert sägas att 
samma resultat skulle ha uppnåtts om andra AFS hade valts som underlag för studien, 
vilket kan ha negativ effekt på validiteten.  
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3 Teori 

3.1 Arbetsmiljö 
I Nationalencyklopedin definieras arbetsmiljö som förhållanden kring en arbetsplats 
som ljus, ventilation, buller etc. Dessa fysikaliska faktorer i arbetsmiljön har stor 
påverkan på människan. Fysikaliska faktorer kan orsaka skador på människokroppen 
men kan också ha stor påverkan på komfort och prestationsförmåga (Almgren & 
Brorson, 2001). Att arbeta i en lokal med exempelvis dålig belysning eller hög ljudnivå 
är påfrestande för de flesta människor och en sådan miljö kan i sin tur leda till att risken 
för olycksfall ökar. Det är fler faktorer än de fysikaliska som inverkar på en människa i 
arbetet, de psykosociala faktorerna har även de en stor betydelse. Begreppet psykosocial 
arbetsmiljö används ofta för att beskriva samspelet mellan människan och omgivningen 
ur ett psykologiskt perspektiv (Almgren & Brorson, 2001). Antonsson (2001) anger ett 
antal nyckelbegrepp som karakteriserar den psykosociala arbetsmiljön: arbetets 
innehåll, handlingsfrihet, arbetsgemenskap och arbetsledning. Det handlar följaktligen 
om hur arbetet är utformat och hur det upplevs av individen, vilken möjlighet det finns 
att påverka arbetet samt hur relationerna är mellan arbetskamraterna och mellan 
arbetsledning och övriga anställda. Arbetsmiljön omfattar alltså allt som påverkar en 
människa i arbetet och det krävs således kunskaper och insikter inom en mängd 
områden för dem som medverkar till att skapa en bra arbetsmiljö.  

3.2 Regelverket inom arbetsmiljöområdet 
Arbetsmiljölagen (AML) är huvudförfattningen inom arbetsmiljöområdet (Iseskog, 
2004). Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande 
bestämmelser och anger allmänna krav. Den utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön 
och beaktar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön (Prevent 2001). 
Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen (AMF) som bl a innehåller 
regler om Arbetsmiljöverket och skyddsverksamheten på arbetsplatserna. Detaljerade 
regler om vilka krav arbetsmiljön skall uppfylla anges genom Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS) (Iseskog, 2004).  

Arbetsmiljöverket är den centrala myndigheten på arbetsmiljöområdet. 
Arbetsmiljöverkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i 
arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, d v s från såväl fysisk, 
psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt (Arbetsmiljöverket, 2005).  
Arbetsmiljöverket har till uppgift att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till de krav 
som ställs i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna som arbetsmiljöverket utfärdar. Denna 
kontroll sker vanligtvis genom en inspektion på arbetsplatsen.  
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3.3 Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Enligt 18 § AMF får Arbetsmiljöverket meddela föreskrifter för att verkställa 
arbetsmiljölagen. Dessa föreskrifter ges ut genom Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS). Det finns ca 130 olika föreskrifter som rör olika saker och 
verksamheter i arbetslivet på en mer eller mindre detaljerad nivå.  

Enligt Iseskog (2004) kan föreskrifterna delas in i direkt straffsanktionerade (eller 
sanktionsavgiftsbelagda), bindande föreskrifter och rekommendationer. Bryter 
arbetsgivaren mot en direkt straffsanktionerad eller avgiftsbelagd föreskrift innebär det 
att arbetsgivaren kan bli straffad eller att det utdöms en sanktionsavgift. En bindande 
föreskrift kan sägas vara indirekt straffsanktionerad på så sätt att om någon skadas, blir 
sjuk eller dör på grund av att arbetsgivaren inte följt föreskriften så blir arbetsgivaren 
ansvarig (Iseskog, 2004). Den tredje typen av föreskrifter består av råd eller 
rekommendationer som alltså inte är juridiskt bindande. Det är vanligt att det till andra 
straffsanktionerade eller bindande föreskrifter kopplas allmänna råd om hur föreskriften 
skall tillämpas. 

Arbetsgivaren har enligt 3 kap 2 § AML huvudansvaret för arbetsmiljön och ”skall vidta 
alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 
olycksfall”. Med ”alla åtgärder” menas att arbetsgivaren bl a måste beakta 
arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.  

I 5 § AMF står det att ”arbetsgivaren skall se till att föreskrifterna som avser 
arbetsgivarens verksamhet skall finnas tillgängliga för arbetstagarna”. Detta innebär 
enligt Iseskog (2004) att alla arbetstagare skall veta var föreskrifterna finns och kunna 
läsa i dem om det behövs. Någon på arbetsplatsen måste alltså se till att de aktuella 
föreskrifterna finns tillgängliga.  

3.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
En arbetsgivare behöver ett system för att spåra upp brister i arbetsmiljön och se till att 
sådana blir avhjälpta i tid. Dessutom bör arbetsmiljöaspekterna tas med i alla 
beslutsfaser i organisationen (Micha Lange, 2002). Det är här det systematiska 
arbetsmiljöarbetet kommer in och detta beskrivs ingående i AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Föreskriften är en av dem som är juridiskt bindande och innehåller 
också allmänna råd om hur föreskrifterna kan tillämpas. Nedan följer en beskrivning av 
föreskriftens innehåll och denna beskrivning är helt baserad på AFS 2001:1 
Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

3.4.1 Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i föreskrifterna arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
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3.4.2 Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som 
har betydelse för arbetsmiljön.  

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna, skyddsombuden och elevskyddsombuden 
möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det skall även finnas en 
arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet 
skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås.  

Det skall finnas rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till. 
Dessutom skall arbetsmiljöpolicyn och rutinerna dokumenteras skriftligt om det finns 
minst tio arbetstagare i verksamheten.  

3.4.3 Uppgiftsfördelning och kunskaper 

Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller 
flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet 
är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall skall förebyggas och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås.  

3.4.4 Riskbedömning, åtgärder och uppföljning.  

Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för 
att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i 
verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för 
ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras 
skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga 
eller inte.  

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något 
allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för 
ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Varje år skall arbetsgivaren göra 
en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i 
arbetet. 

Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de 
åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren 
skall också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande 
arbetsmiljö. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig 
handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som 
skall se till att de genomförs. Genomförda åtgärder skall kontrolleras.  
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Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Om det inte fungerat bra skall det förbättras. Uppföljningen skall dokumenteras 
skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.  

3.4.5 Företagshälsovård 

När kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till för SAM eller för arbetet 
med arbetsanpassning och rehabilitering skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård 
eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.  

3.5 Implementering av arbetsmiljöverkets föreskrifter 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet är det en viktig del att bedöma risker och att 
åtgärda dessa direkt eller planera för åtgärder genom en handlingsplan. I de allmänna 
råden till AFS 2001:1 står det att AFS kan ge viktig information då riskbedömningar 
planeras. Micha Lange (2002) anser också att vid riskbedömning skall de AFS som 
gäller verksamheten beaktas. Antonsson (2001) menar att AFS kan användas som 
underlag för att göra handlingsplaner, medan Iseskog (2004) anser att följa AFS är en 
åtgärd som arbetsgivaren är skyldig att genomföra omedelbart och alltså inte skall 
planeras i en handlingsplan. I de allmänna råden till AFS 2001:1 anges det även att 
chefer och arbetsledande personal behöver ha en god kännedom om reglerna i AML och 
AMF liksom om AFS. De behöver också ha klart för sig hur reglerna skall tillämpas i 
verksamheten.  

I AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ställs det krav på vilken metodik 
arbetsgivaren fortlöpande skall använda för att få en bättre arbetsmiljö (Frostberg, 
2001). Det ställs exempelvis krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper och 
riskbedömningar. Dessa krav på metodik återfinns även i många andra AFS. Det finns 
alltså ett tydligt samband mellan kraven i AFS 2001:1 och övriga AFS. 10 § AFS 
2001:1 föreskriver att arbetsgivaren ska vidta åtgärder och när detta skall ske. Där 
regleras däremot inte vilka åtgärder som ska genomföras och hur dessa ska utformas. 
Själva innehållet i åtgärderna som arbetsgivaren skall göra framgår av krav i andra AFS 
(Frostberg, 2001). De flesta AFS innehåller direkta krav på vad som skall göras för att 
få en bättre arbetsmiljö i olika arbeten.   

3.6 Ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet 

3.6.1 Arbetsgivaren 

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön (Micha Lange, 2002). Det är 
arbetsgivaren som ska se till att arbetet bedrivs på ett säkert sätt och i en god 
arbetsmiljö. Detta ansvar ligger på den högste ansvarige för verksamheten. Ofta har inte 
företagsledningen möjlighet att delta aktivt i det löpande arbetsmiljöarbetet (Antonsson, 
2001).  Detta får till följd att det kan vara nödvändigt att fördela arbetsmiljöansvaret på 
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andra i organisationen. Vanligt är att fördela ansvaret på underställda chefer och 
arbetsledare, d v s de personer som är närmast den dagliga verksamheten. Detta är en 
förutsättning för att jobbet skall utföras på ett så smidigt sätt som möjligt av den som 
har de bästa förutsättningarna att klara arbetsuppgifterna och för att arbetsmiljöarbetet 
skall vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Chefer som leder arbetet måste 
t ex ta hänsyn till och planera utifrån de risker för olyckor och ohälsa som kan vara 
förknippade med arbetet (Antonsson, 2001).  

Viktiga punkter att tänka på vid uppgiftsfördelning är följande: 

• Utgå från hur företagets organisation ser ut 

• Lägg varje uppgift på en enda person eller befattning 

• Låt inga uppgifter falla mellan stolarna eller glömmas bort 

• Se till att den som får uppgifter har kunskaper, befogenheter och resurser 

• Se till att den som fått en uppgift uppfattat denna rätt 

• Informera övrig personal om uppgiftsfördelningen  

(Arbetsmiljöverket, 2001)   

De allmänna råden till AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete anger att 
uppgiftsfördelning inte innebär att den som fått uppgifter automatiskt blir straffad vid en 
arbetsolycka eller sjukdom i arbetet. Fördelningen av uppgifter innebär således inte att 
arbetsgivaren kan bestämma vem som skall straffas om till exempel en olycka inträffar. 
Detta ansvar fastställs av domstol.  

3.6.2 Arbetstagaren 

I 4 § AML sägs följande om arbetstagarens ansvar: ”Arbetstagaren skall medverka i 
arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de 
skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall.”   

Arbetsgivaren skall samverka med arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet och det är viktigt 
att en överenskommelse sker om hur detta skall gå till (Arbetsmiljöverket, 2001). 
Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, 
sjukdom, olycksfall och tillbud samt ge förslag till åtgärder och lämna synpunkter på det 
som åtgärdats. Enligt Iseskog (2004) betyder paragrafen också att arbetstagaren bryter 
mot sitt anställningsavtal om han inte följer säkerhetsföreskrifter eller inte använder 
skyddsutrustning. I allvarliga fall kan detta leda till att arbetstagaren skiljs från sin 
tjänst.  
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3.6.3 Skyddsombud och skyddskommitté 

Skyddsombudet är arbetstagarnas representant och företrädare i frågor som rör 
arbetsmiljön (Prevent, 2001). Skyddsombud skall utses på arbetsplatser med fler än fem 
anställda och utses av lokal facklig organisation eller direkt av arbetstagarna. 
Skyddsombudet har en viktig roll för att främja samverkan mellan arbetstagarna och 
arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor. Finns det flera skyddsombud på ett arbetsställe skall 
en av dessa vara huvudskyddsombud med samordningsansvar.   

På arbetsställen med över 50 anställda skall det finnas en skyddskommitté som skall 
fungera som ett samverkansorgan mellan arbetsgivare och arbetstagare (Prevent, 2001). 
Skyddskommittén behandlar främst övergripande frågor om planering och övervakning 
av verksamheten inom arbetsmiljöområdet. Minst en av de anställdas representanter i 
skyddskommittén skall vara skyddsombud. Skyddskommittén kan inte till någon del 
överta arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön (Prevent, 2001) 
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4 Resultat 

4.1 Nulägesbeskrivning 

4.1.1 Företaget 

Turnils AB är moderbolag i Turnils-gruppen som förutom i Alingsås har 
produktionsenheter på ett flertal platser. Från dessa enheter levereras produkter via 
försäljningsenheterna till persienn- och markistillverkare över hela världen. I Alingsås 
tillverkas aluminiumlameller och profilerade lister av stål som används till 
persienntillverkning. I produktionen, som drivs i treskift, jobbar ca 100 personer. I 
Alingsås finns, förutom produktionsenheten, två försäljningsenheter, Turnils 
Scandinavia och Turnils International som sysselsätter ca 60 personer.  

Bilaga B: Organisationsschema 

4.1.2 Tillverkning 

Råmaterialet till aluminiumlamellerna består av rullar med aluminiumplåt, se Figur 1. 
Rullarna värms i en ugn för att förbereda kallvalsning av materialet. Efter att ha valsats 
till rätt tjocklek flyttas rullen till en maskin som i en följd skär, avfettar, lackar, härdar 
och rullar upp lamellerna. De färdiga lamellerna paketeras sedan och flyttas till ett lager.  

Tillverkningen av lister går till på liknande sätt men här är råmaterialet stål och 
momentet med profilering och kapning av banden tillkommer. I en speciell avdelning i 
fabriken sker profilering, kapning och packning av lister.  

  

Fig. 1. Aluminiumrullar i väntan på valsning 
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4.1.3 Arbetsmiljöarbete 

SAMARÅDET på Turnils AB motsvarar kraven på en skyddskommitté. SAMARÅDET 
består av representanter från företaget, fackföreningarna Metall, SIF och Ledarna samt 
representanter från företagshälsovården Boråshälsan. Ansvarsområdet för SAMA-
RÅDET innefattar hela verksamheten i Alingsås. SAMARÅDETS uppgift är att i 
enighet med AFS 2001:1 §2 ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett 
sådant sätt att ohälsa och olyckfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås.” SAMARÅDETS uppgift är alltså att arbeta systematiskt med 
arbetsmiljön enligt AFS 2001:1. Nedan följer en nulägesbeskrivning av SAM på Turnils 
AB.  

En arbetsmiljöpolicy och rutiner för hur arbetsmiljöarbetet skall gå till finns skriftligt 
dokumenterade. Dessutom finns policy och rutiner nedtecknade för krishantering, 
rehabilitering och kränkande särbehandling enligt kraven i respektive AFS. 

Det finns ingen uppgiftsfördelning utförd för hur chefer, arbetsledare eller annan 
personal skall arbeta med arbetsmiljöfrågor förutom för SAMARÅDETS fördelning av 
ansvar för t ex riskbedömningar, sammanställning av tillbud och olyckfall.  

Riskbedömningar på varje maskin utförs vartannat år enligt metoden 
”Maskinsäkerhetsanalys vid en befintlig maskin/arbetsplats” (Abrahamsson & Harlin, 
1994). Metoden är ett arbetssätt för att följa upp risker och brister vid en maskin eller 
arbetsplats. Riskbedömningarna resulterar i handlingsplaner vars åtgärder följs upp av 
den person som ansvarar för riskbedömningarna, vilken är en av arbetsledarna.  Några 
av de risker som uppmärksammats vid riskbedömningar är risker vid hanteringen av 
maskinerna, såsom klämskador, skärskador, hanteringen av lösningsmedel och färger 
vid lackeringen samt risken för belastningsskador vid listmaskinerna.  

Tillbud och olycksfall sammanställs årligen, sjukfrånvaro sammanställs kvartalsvis. 
Skyddsronder genomförs avdelningsvis 11 gånger per år och protokollförs.  

En person ansvarar för att aktuella AFS som berör verksamheten beställs och lämnas ut 
till berörd personal. I företagets rutin för SAM anges att det skall finnas en aktuell 
förteckning över de föreskrifter som rör verksamheten, vilket saknas i dagsläget.  

Arbetsmiljöarbetet följs upp årligen genom att SAMARÅDET sammanträder och går 
igenom årets arbete och försöker finna förbättringar.  

4.2 Resultat av identifieringen av gällande AFS 
Efter studien av AFS kom författaren fram till att 44 st av AFS gäller för Turnils AB i 
dagsläget. Tre av dessa är allmänna råd och är således inte juridiskt bindande. Två av 
AFS (AFS 2005:15 Vibrationer och AFS 2005:16 Buller) börjar gälla den 1 juli 2005.  

Samtliga AFS har förtecknats i en lista (bilaga 1) och innehållet i varje AFS har 
kortfattat beskrivits. Författaren har tagit fasta på de metodikkrav som finns i AFS 
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2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och som återkommer i många av de andra AFS. I 
bilagan har det angetts för varje AFS huruvida den ställer krav på rutiner, 
uppgiftsfördelning, kunskaper och/eller undersökning/riskbedömning. Detta har gjorts 
med tanke på att underlätta implementeringen. Med denna lista har också den punkt i 
rutinen för SAMARÅDET som anger att ”en aktuell förteckning över samtliga AFS 
som rör verksamheten skall finnas” uppfyllts. Det åligger sedan företaget själva att hålla 
denna lista aktuell.  

4.3 Nuläge och resultat för tre utvalda AFS 
Här följer beskrivning av resultatet av litteraturstudie, dokumentstudie, observationer 
och intervjuer som gjorts för att utreda hur väl Turnils AB motsvarar kraven i de tre 
utvalda AFS. Kraven i respektive AFS beskrivs först och följs därefter av nuläge och 
resultat.  

4.3.1 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 

Föreskrifterna gäller åtgärder för att förebygga att farliga kemiska ämnen som 
förekommer i en verksamhet medför ohälsa och olyckfall. Ämnen är farliga om de: Är 
hälsofarliga, brandfarliga, explosiva, har skadlig temperatur, tränger undan syret i luften 
eller kan orsaka farliga reaktioner. En arbetstagare kan utsättas för risk vid: inandning, 
hudkontakt med ämnet, förtäring av ämnet, brand eller explosion. 

En riskbedömning av hanteringen av det farliga ämnet skall göras, denna skall utgå från:  

• De farliga egenskaperna hos ämnet,  

• Information på säkerhetsdatabladet, dvs. information om farliga egenskaper och 
skyddsåtgärder som leverantören av en farlig kemisk produkt är skyldig att 
lämna.  

• Hanteringssätt, arbetsutrustning, mängd farligt kemiskt ämne, skyddsåtgärder, 
temperatur och övriga förutsättningar i verksamheten som kan inverka.  

• Den exponering som kan bedömas bli följden av hanteringen.  

• Erfarenheter från ohälsa, olycksfall och tillbud i verksamheten.  

Med riskbedömningen som grund ska arbetsgivaren fatta beslut om: vilken produkt som 
ska väljas för hanteringen, arbetsmetod, arbetsutrustning, plats för hanteringen, vilka 
skyddsåtgärder som ska vidtas, vilka instruktioner som ska ges till arbetstagarna, vilken 
olycksberedskap och vilka rutiner för första hjälpen som skall finnas.  

Resultatet av riskbedömningen och besluten om skyddsåtgärder ska skrivas ner eller 
dokumenteras på annat sätt. Berörda arbetstagare ska hållas informerade om och ha 
tillgång till dokumentationen.  

De risker som finns med hanteringen skall minskas i denna ordning: 
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• Reducera riskerna genom produktvalet och att välja en säker arbetsmetod 

• Riskerna i en arbetsmetod kan minskas genom att den använda utrustningen har 
en bra utformning 

• Om skyddsåtgärder är nödvändiga skall dessa vidtas vid riskkällan.  

• Går inte risken att reduceras tillräckligt med ovanstående åtgärder är det 
nödvändigt att göra arbetet vid en tid eller plats där endast den personal som 
behövs är närvarande. Denna personal ska vara skyddad med en sådan personlig 
skyddsutrustning som gör att de inte skadas.  

Rutiner skall finnas och bör omfatta bland annat: 

• Produktval och inköp 

• Riskbedömning och planering av ny eller ändrad hantering 

• Utfärdande av hanterings- och skyddsinstruktioner samt instruktion av 
arbetstagare. 

• Mottagning av farliga kemiska ämnen, förvaring och omförpackning.  

• Introduktion i nya arbetsuppgifter. 

• Underhåll av utrustning och ventilation 

• Avfallshantering 

• Städning och uppsamling av utspillda ämnen.  

• Om det vid riskbedömning bedöms att det finns behov av beredskapsåtgärder 
skall det finnas rutiner för åtgärder som ska skydda arbetstagarna i samband med 
olika olyckstillbud.  

Information om risker och skydd är nödvändig, informationen bör t ex ta upp: 

• Information om risker och skydd i den egna arbetsuppgiften och om vilka 
särskilda moment som kan innebära risker.  

• Användning av personlig skyddsutrustning, var utrustningen finns, hur den sköts 
och utrustningens begränsningar 

• Förteckningen över förekommande hälso- eller brandfarliga kemiska produkter 

• Aktuella säkerhetsdatablad eller skyddsblad, märkning och skyltning 

• Innebörden av olika märkningssymboler 

4.3.1.1  Nuläge  

Vid undersökning av nuläget för de kemiska hälsoriskerna har fokus varit på de två 
lackeringsmaskinerna. Här används lösningsmedelsbaserad färg och lösningsmedlet 
Xylen används för rengöring mellan färgbyten. Xylen är ett organiskt lösningsmedel 
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vars farliga egenskaper enligt säkerhetsdatabladet är: brandfarligt, farligt vid inandning 
och hudkontakt, irriterar huden. På grund av ämnets brandfarlighet och att ångorna kan 
bilda explosiv blandning med luft, är det fler regler än arbetsmiljöregler som styr 
hanteringen, bl a elsäkerhetsregler och regler från sprängämnesinspektionen. Av denna 
anledning är också brandberedskapen hög runt de aktuella arbetsplatserna.  

Riskerna vid hanteringen av färg och Xylen är väl kända och de har tagits upp i de 
riskbedömningar som gjorts för maskinerna. Riskbedömningen är skriftligt 
dokumenterad. Någon skriftlig information om skyddsåtgärder som beslutats efter 
riskbedömning finns inte förutom det som lagts till handlingsplan.  

Risker har reducerats så långt det är möjligt med hänsyn till ämnenas farlighet. Platserna 
där färg och Xylen hanteras är avskärmade med plastdraperier mot den övriga lokalen 
samt är försedda med extra ventilation. Inom dessa områden är det också bestämt att 
skyddsmask skall användas. Heltäckande friskluftsmask används vid längre arbeten och 
halvmask samt skyddsglasögon används vid snabba inspektioner. Ögonduschar finns i 
arbetsplatsernas absoluta närhet, funktionen hos dessa kontrolleras vid varje skyddsrond 
(11 ggr/år).  

Det finns inte några skriftliga rutiner eller instruktioner för hanteringen, förutom för 
underhåll av lokalens funktion, t ex ventilationen, vilket är inlagt i en plan. Skyltningen 
för vilken skyddsutrustning som skall användas är inte komplett.  

Information om risker och skydd finns i form av: 

• Muntlig information till arbetstagarna om risker i arbetsuppgiften och vilka 
skydd som skall användas samt hur den personliga skyddsutrustningen skall 
användas och skötas.  

• Säkerhetsdatablad för de kemiska ämnen som förekommer i verksamheten finns 
tillgängliga via intranät och en dataterminal finns placerad vid arbetsplatsen.  

4.3.1.2  Resultat 

Kraven är här väl implementerade, vilket till stor del säkerligen beror på den långa 
erfarenheten av det farliga ämnet Xylen och regelverket kring detta ämne. Det saknas 
dock skriftliga rutiner och instruktioner för arbetet och skyltningen är inte heltäckande.  

4.3.2 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 

Med personlig skyddsutrustning avses i föreskriften ”varje utrustning som är avsedd att 
bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota 
dennes säkerhet eller hälsa under arbetet, samt varje tillbehör som är avsett att uppfylla 
detta mål.” 



 Utveckling och implementering av arbetsmiljöarbetet på Turnils AB 
 

17 

 

• Arbetsgivaren skall tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs.  

• Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller 
begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller 
arbetsorganisatoriska åtgärder.  

• Arbetstagaren skall vara med i samråd för att välja personlig skyddsutrustning. 

• Arbetsgivaren skall analysera och bedöma riskerna vid arbetet och bedöma vilka 
egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot dessa. 

• Personlig skyddsutrustning skall vara avsedd för personligt bruk om det inte 
finns särskilda skäl för undantag.  

• Arbetstagaren skall informeras om vilka risker skyddsutrustningen skall skydda 
mot. 

• Arbetstagaren skall följa givna instruktioner. 

• Arbetsgivaren skall se till att den personliga skyddsutrustningen underhålls, 
kontrolleras, repareras och förvaras så att dess skyddseffekt och hygieniska 
standard bibehålls. Det är här viktigt att det finns inarbetade rutiner.  

4.3.2.1  Nuläge 

Vid undersökning av nuläget för personlig skyddsutrustning har fokus legat på de två 
lackeringsmaskinerna. Arbetsgivaren tillhandahåller den skyddsutrustning som behövs. 
Skyddsutrustning som används på arbetsplatsen är heltäckande friskluftsmasker, 
halvmasker och skyddsglasögon, samt gummihandskar.  

Arbetsgivaren har bedömt vilken skyddsutrustning som skall användas med 
utgångspunkt från säkerhetsdatablad och den långa erfarenheten av lackering. I samråd 
med arbetstagarna har det tagits fram ett alternativ till den heltäckande friskluftsmasken 
i form av halvmask och skyddsglasögon. Den heltäckande masken anses för besvärlig 
att ta på sig och använda vid snabba inspektioner.  

Arbetstagarna har muntligt informerats om vilka risker skyddsutrustningen skall skydda 
mot. Arbetstagarna skall följa givna instruktioner om användningen av 
skyddsutrustningen. Att skyddsutrustningen används kontrolleras av arbetsledaren och 
åtgärder vidtas om detta ej sker.  

Maskerna skall förvaras instängda i skåp så att inte skyddseffekten avtar för snabbt. 
Filter i maskerna byts då det skyddar dåligt, detta indikeras genom att en lampa lyser 
eller att det luktar illa i masken. Skyddshandskarnas skyddseffekt varar fyra timmar och 
dessa byts ut innan de börjar läcka.  
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4.3.2.2  Resultat 

Kraven är väl implementerade, men det kan även här konstateras att instruktioner och 
rutiner bygger på muntlighet och dokumentation saknas.   

4.3.3 Belastningsergonomi AFS 1998:1 

Föreskrifterna syftar till att arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöförhållanden skall 
ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska 
belastningar förebyggs. Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, 
arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar kroppens muskler och 
leder. Här ingår bland annat utformning av arbetslokaler, arbetsplatser, arbetsobjekt, 
verktyg, omgivning, hur arbetet organiseras samt psykologiska och sociala förhållanden 
i arbetet.  

Enligt reglerna ska ensidigt upprepat arbete samt starkt styrt och bundet arbete normalt 
inte behöva förekomma. Går inte det att undvika helt måste riskerna för överbelastning 
undvikas genom arbetsväxling, arbetsutvidgning, pauser eller andra åtgärder som ökar 
variationen i arbetet.  

Handlingsutrymme innebär här att individen själv har möjlighet att växla 
arbetsuppgifter, variera mellan sittande och stående, ta korta pauser, anpassa 
arbetstempot samt vara med och påverka val av utrustning och arbetsmetoder. 

Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda har tillräckliga kunskaper för att kunna utföra 
jobbet på ett sätt som är bra för kroppen. Ansvaret innebär också att arbetsgivaren skall 
se till att arbetstagarna följer givna instruktioner för arbetet.  

Arbetstagaren har ett ansvar i att vara uppmärksam på arbetsgivarens instruktioner om 
hur arbetet skall utföras på ett skonsamt sätt. Arbetstagaren har också skyldighet att 
berätta för sin arbetsgivare om en arbetsuppgift upplevs medföra skadliga belastningar.  

I AFS 1998:1 finns modeller för bedömning av arbetsställningar, manuell hantering och 
ensidigt upprepat arbete. Det finns också en checklista för identifiering av 
belastningsfaktorer som kan vara hälsofarliga. Båda dessa är hjälpmedel i arbetet för 
identifiering och bedömning av risker för belastningsskador. 

4.3.3.1 Nuläge 

Vid undersökning av nuläget för belastningsergonomi har fokus legat på listavdelningen 
där profilering och packning av lister sker vid ett flertal maskiner.  

Arbetet vid listmaskinerna innebär ensidigt upprepat arbete. Riskerna för 
belastningsskador har utretts från företagshälsovården vid två tillfällen, den senaste för 
sex år sedan. Vissa av de förslag till åtgärder som kom fram då har genomförts, men 
inte alla.  
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Arbetsväxling fungerar inte eftersom de flesta arbetsuppgifterna är likartade. 
Arbetsutvidgning kan vara möjlig och fungerar för vissa personer som alternerar mellan 
att ta fram material och att köra listmaskin. Det finns planer på att utöka möjligheterna 
till arbetsutvidgning, med fler arbetsuppgifter att alternera mellan och med fler personer 
från arbetsgruppen som är involverade.  

Det är möjligt att ta pauser om maskinen stängs av. Handlingsutrymmet är begränsat 
förutom att det finns möjlighet att ta pauser.  

De anställda har inte fått någon utbildning i hur de arbetar på lämpligt sätt för att minska 
belastningen. Vissa av arbetstagarna har besvär av belastningsskador och har gjort 
arbetsgivaren uppmärksam på detta. 

4.3.3.2 Resultat 

Alla åtgärder har inte vidtagits för att undvika ensidigt upprepat arbete. 
Handlingsutrymmet för arbetstagarna är också för begränsat. Instruktioner för hur 
arbetet skall utföras skonsamt och för att undvika överbelastning har inte getts. 

4.4 Metod för implementering av AFS 
Den generella metod som utarbetats innebär ett förslag på tillvägagångssätt för att 
implementera AFS i verksamheten. Steg för steg innebär tillvägagångssättet följande: 
AFS studeras och för varje AFS ställs sedan ett antal frågor: Vilka krav ställs? Hur 
uppfylls kraven i dagsläget? Vilka åtgärder behöver vidtas för att kraven skall 
uppfyllas?  

För att uppfylla de metodikkrav som ställs i AFS 2001:1 och som återkommer i många 
andra AFS kan förteckningen i bilaga 1 användas som underlag då dessa specifika krav 
studeras.  

Ställer AFS krav på rutiner? Dessa krav gäller ofta rutiner för kontroller och 
underhåll av utrustning eller rutiner för att beskriva arbetsmetoder.  

Ställer AFS krav på uppgiftsfördelning?  Kraven på uppgiftsfördelning kan gälla att 
en, av arbetsgivaren, utsedd person utför vissa arbetsuppgifter eller att det bör klargöras 
hur en viss arbetsuppgift fördelas.  

Ställer AFS krav på kunskaper? Kraven på kunskap kan gälla att säkerställa att 
arbetstagaren har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet eller har tillräckliga 
kunskaper om riskerna med arbetet för att kunna skydda sig mot dem.  

Ställer AFS krav på undersökning/riskbedömning? Dessa krav kan gälla mätningar 
av t ex luftkvalitet och buller. Det vanligaste kravet är att en riskbedömning skall göras 
inom det speciella området. I flera AFS som kräver riskbedömning finns det i de 
allmänna råden checklistor för de aspekter som bör bedömas.  
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4.5 Benchmarking 
Luna AB i Alingsås är ett handelsföretag med en 80-årig historia som handlar med 
verktyg och maskiner. Luna AB säljer endast via lokala återförsäljare och har ett 
återförsäljarnät som består av 600 företag. Luna AB har 250 anställda i Sverige och i 
Alingsås finns huvudkontor och lager. 

Luna AB har ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ett certifierat 
miljöledningssystem enligt ISO 14001. Sedan 2004 är också arbetsmiljöarbetet 
certifierat enligt AFS 2001:1. År 2004 erhöll kvalitets- och miljösamordnaren, Dan 
Skarpsjö, Prevents utbildningsstipendium för sina insatser för arbetsmiljön på sin 
arbetsplats.  

De största riskerna i arbetsmiljön på Luna AB är truckhanteringen på lagret. Stress 
anges också som en riskfaktor. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet är tydligt fördelat med 
skriftlig delegation. När det gäller AFS har kvalitets- och miljösamordnaren ansvaret för 
att hålla aktuella AFS tillgängliga på intranätet. På intranätet presenteras de aktuella 
AFS i förkortad version. Arbetsledarna har det fulla ansvaret att implementera och följa 
AFS inom sitt respektive ansvarsområde, vilket också angetts i den skriftliga 
fördelningen av arbetsmiljöarbetet.  

Genom att arbetsmiljöfrågorna är integrerade i företagets ledningssystem har de lika 
hög status som andra frågor i verksamheten. Ledningens genomgång, som är ett krav 
från både ISO 9001 och ISO 14001, hålls 1 – 2 gånger per år och då finns även 
arbetsmiljöfrågorna med på den fasta agendan då t ex tillbud och skador rapporteras. En 
fördel med detta arbetssätt är att beslut för att förbättra arbetsmiljön kan tas direkt under 
mötet. En följd av arbetssättet är också att skyddskommittén har blivit överflödig och 
avskaffats.  

Ett resultat av denna benchmarking är att författaren fick en insyn i ett sätt att hantera 
implementeringen av AFS. I Lunas fall finns en tydlig skriftlig uppgiftsfördelning och 
detta ger förutsättningar för företaget att lyckas med att fördela hela ansvaret för 
implementeringen av AFS på arbetsledare.  
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5 Slutsatser och diskussion  
Det är en komplex lagstiftning som rör arbetsmiljöarbetet och inte minst den stora 
mängden av föreskrifter från arbetsmiljöverket tyder på detta. Turnils AB har 
ambitioner till ett systematiskt arbetsmiljöarbete och grunden för detta finns i och med 
SAMARÅDETS arbete. Det som brister något är att det inte finns någon tydlig 
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret och att det saknas skriftliga rutiner och 
instruktioner inom flera områden. Uppgiftsfördelningen är en viktig drivkraft till ett 
effektivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Skriftliga rutiner och instruktioner gör att 
kunskapskravet i arbetsmiljöarbetet kan uppfyllas och att arbetet kan utföras på ett 
säkrare sätt så att risker undviks.  

Syftet med examensarbetet var att identifiera vilka av AFS som gäller för Turnils AB, 
utreda hur väl kraven i AFS motsvaras, samt ta fram en metod för att implementera 
AFS. Att identifiera vilka AFS som gäller i en verksamhet förutsätter en kunskap om en 
verksamhets alla olika delar, inte minst de tekniska. Vissa AFS är mycket detaljerade 
och beskriver ingående hur utrustning, som maskiner, skall vara beskaffade eller hur ett 
arbete skall utföras, medan andra är mer allmänt hållna. Utredningen av huruvida 
Turnils AB följer tre AFS visar att företaget till stora delar känner till och följer vad 
AFS föreskriver men det är svårt att uppfylla varje detalj som krävs, t ex kravet på 
skriftliga rutiner i vissa fall. För att säkerställa att, de till övervägande del juridiskt 
bindande, föreskrifterna följs behövs en metod för att implementera dem i 
verksamheten.  

Under examensarbetets gång har olika metoder för implementering av AFS diskuterats.  
De teoretiska källorna har till viss del olikartad syn på hur AFS skall tillämpas i 
verksamheten och hur det skall säkerställas att de följs. Den benchmarking som 
genomförts på Luna AB har gett ytterligare en syn på detta då hela ansvaret för 
tillämpningen av AFS där givits till arbetsledarna. Arbetsledare och chefer skall ha goda 
kunskaper om lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet, dock är det inte självklart 
att tillämpningen av AFS säkerställs i och med att ansvaret för detta har fördelats. På 
Turnils AB bedöms det i dagsläget inte finnas förutsättningar för att lägga hela ansvaret 
för implementering av AFS på arbetsledarna eftersom det saknas en tydlig och inarbetad 
uppgiftsfördelning. Den modell för implementering av AFS som examensarbetet 
utmynnat i har tagits fram med tanke på den befintliga struktur som finns i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Eftersom SAM är relativt väl inarbetat på Turnils AB 
ansåg författaren det fördelaktigt att använda denna struktur som grund och att bygga på 
med de övriga AFS i den befintliga strukturen.  

Förslagsvis är implementeringen av AFS på Turnils AB ett gemensamt arbete för 
SAMARÅDET eller ett arbete som kan utföras i projektgrupp. Många av AFS kräver 
riskbedömningar. För att få med alla de aspekter i riskbedömningar som AFS 
föreskriver kan företaget arbeta fram egna checklistor för riskbedömning där alla dessa 
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aspekter beaktas. Ett alternativ är också att göra riktade riskbedömningar där man t ex 
tar en AFS och riskbedömer det område den beaktar. Ett exempel på en AFS som är 
lämplig för detta arbetssätt är Belastningsergonomi AFS 1998:1 där  färdiga checklistor 
för bedömningar finns med i de allmänna råden i nämnda AFS.  
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Bilaga B:1 

Bilaga A 

Förteckning över Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) gällande för Turnils AB maj 2005 

 
 

Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 

Undersökning och 
riskbedömning 

1980:14 Psykiska och 
sociala aspekter på 
arbetsmiljön 

Allmänna råd, innehåller: samband mellan 
arbete, arbetsupplevelse och hälsa, 
förhållanden i arbetsmiljön som är av särskild 
betydelse för den psykiska och sociala 
situationen, att arbeta med de psykiska och 
sociala arbetsmiljöfrågorna. 
 

    

1981:14 Skydd mot 
skada genom fall 

Med fall avses att någon faller omkull, halkar, 
snavar, trampar snett, trampar genom något 
underlag eller liknande eller faller till lägre 
nivå Det är viktigt att ordna arbetsplatsen och 
planera arbetet så att risker för fall förebyggs 
  

   Ja 

1981:15 Skydd mot 
skada genom ras 

Med ras avses ras av gods, löst material och 
liknande. Arbetet skall planeras, ordnas och 
bedrivas så att olycka genom ras förebyggs.  
 

   Ja 

1982:3 Ensamarbete Gäller arbete som arbetstagare utför i  fysisk 
eller social isolering från andra människor. 
 

   Ja 
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Bilaga B:2 

 
Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 

Undersökning och 
riskbedömning 

1982:17 
Anteckningar om 
jourtid, övertid och 
mertid 
 

Arbetsgivare skall för varje arbetstagare föra 
anteckningar om jourtid, övertid och mertid.  

    

1984:3 Spikpistoler Gäller handhållna spikpistoler och även 
häftpistoler.  Krav på utförande och 
användning 
 

    

1985:7 Gräsklippare 
och enaxliga 
trädgårdstraktorer 

Säkerhetsregler för gräsklippare och enaxliga 
trädgårdstraktorer. 

    

1985:8 Kontaktlinser 
i arbetslivet 

Allmänna råd om användningen av 
kontaktlinser under arbete.  
 

    

1985:13 Lyftbord Maskindrivna lyftbord av saxarmstyp och 
liknande lyftbord som används som arbetsbord 
för att lyfta material och gods till en för 
manuellt arbete passande lyfthöjd. Skydd mot 
klämning speciellt viktigt. 
 

    

1985:14 
Tryckprovning 

Gäller skydd mot olycksfall vid provning av 
teknisk anordning med övertryck eller 
undertryck 
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Bilaga B:3 

 
Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 

Undersökning och 
riskbedömning 

1986:13 Oljor Gäller all verksamhet där oljor hanteras. 
Arbete skall planeras och ordnas så att 
exposition genom inandning eller hudkontakt 
undviks. 
 

§ 4, 6    

1986:24 Truckar Gäller för lyftande truckar samt gaffelarmar 
och andra lyftaggregat för lyftande truck. 
Detaljerat om truckens utförande och 
handhavande. 
Truck får endast användas av den som har 
tillräckliga kunskaper och innehar 
arbetsgivarens skriftliga tillstånd.  
 

  § 21 § 20 

1987:18 Slipmaskiner 
och slipverktyg 

Gäller slipverktyg som väsentligen består av 
slipmedel sammanhållet av bindemedel och 
slipmaskiner avsedda att användas med sådana 
slipverktyg. Övrigt innehåll: allmänt, stationär 
slipmaskin, handhållen slipmaskin, märkning, 
användning.  
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Bilaga B:4 

 
Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 

Undersökning och 
riskbedömning 

1988:4 Blybatterier Batteri får laddas och underhållas endast av 
personal som har kunskap om riskerna. 
Laddning och underhåll skall ske på 
laddningsplats. Laddningsplatsen skall vara 
väl ventilerad, ingen eld får förekomma, 
förbudsskylt måste finnas, ögonspolning och 
tvättmöjligheter. Skötselinstruktioner för 
batteri 
 

  § 2  

1991:6 Underhåll av 
teknisk anordning 

Allmänna råd om arbete med underhåll av 
teknisk anordning.  
 

    

1992:9 
Smältsvetsning och 
termisk skärning 

Gäller vid arbete med smältsvetsning och 
termisk skärning i metalliska material. 
Reglerna syftar t ex till skydd mot svetsrök, 
farlig spänning, optisk strålning samt brand 
och explosion Krav på arbetstillstånd från 
arbetsgivaren där det finns särskild risk för 
brand eller explosion.  
 

  § 2 § 7, 22 

1993:2 Våld och hot Gäller arbete där det kan finnas risk för våld 
eller hot om våld. Arbetsgivaren skall utreda 
de risker för våld eller hot om våld som kan 
finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan 
föranledas av utredningen. 

§ 3, 11  § 4 § 2 
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Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 

Undersökning och 
riskbedömning 

1993:10 Maskiner och 
vissa andra tekniska 
anordningar 
 

Gäller maskiner samt grundläggande hälso- 
och säkerhetskrav för dessa.  

    

1993:17 Kränkande 
särbehandling i 
arbetslivet 

Gäller all verksamhet där arbetstagare kan 
utsättas för kränkande särbehandling. 
Arbetsgivaren skall planera och organisera 
arbetet så att kränkande särbehandling så långt 
som möjligt förebyggs. Rutiner krävs.  
 

§ 4, 6   § 5 

1993:41  
Enkla tryckkärl 

Gäller serietillverkade enkla tryckkärl. 
Föreskriften gäller tryckkärl som motsvarar ett 
antal kriterier som anges i 2 §. 
 

    

1994:1 
Arbetsanpassning och 
rehabilitering 

Gäller arbetsgivarens verksamhet med 
arbetsanpassning och rehabilitering för 
arbetstagarna samt åtgärder för att anpassa 
arbetet till varje individ. Kräver rutin för 
denna verksamhet 
 

§ 10 § 6   § 4 

1994:32 Gravida och 
ammande 
arbetstagare 

Gäller arbetstagare som är gravid/fött barn 
högst 14 v tidigare eller ammar. Arbetsgivaren 
skall vidta åtgärder så att speciella risker för 
denna person undanröjs. Speciella fysiska 
faktorer anges och kemiska ämnen med vissa 

   § 2 
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Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 

Undersökning och 
riskbedömning 

risker.  
 

1996:1 Minderåriga Gäller person under 18 år. Arbetsuppgifterna 
måste väljas med omsorg. Särskilda 
bestämmelser finns. Vissa arbeten är 
förbjudna.  
 

 § 2 § 2, 6 § 3 

1996:4 Härdplaster Arbetet får utföras endast av person med 
särskild utbildning. Skriftliga hanterings- och 
skyddsinstruktioner skall finnas. Utsug skall 
finnas. Mätningar skall utföras och 
dokumenteras. Medicinsk kontroll särskilt 
med avseende på luftvägsbesvär, handeksem, 
överkänslighetsreaktioner.  
 

§ 23 § 5  § 14, 15, 18 och 
22 

1996:7 Utförande av 
personlig 
skyddsutrustning 
 

Gäller personlig skyddsutrustning     

1997:7 Gaser Gäller all verksamhet där gas hanteras. 
Innehåll: Behållare, rörledningar och annan 
utrustning, fyllning och tömning, lagring och 
förvaring.   
 

§ 5 § 4  § 3 
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Kunskaper 
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1997:11 
Varselmärkning och 
varselsignaler på 
arbetsplatser 

Gäller varselmärkning och varselsignalering 
på arbetsplatsen. Riskerna i verksamheten 
skall bedömas, undanröjas genom teknik, 
arbetsorganisation och i tredje hand 
varselmärkning och signalering. Endast den 
typ av märkning som finns i bilagan till 
AFS:en får användas och endast för de 
ändamål som anges i AFS:en. 
 

  § 5 § 3 

1998:1 
Belastningsergonomi 

Gäller belastningsergonomiska förhållanden i 
arbetet. Syftar till att arbetsplatser, arbeten och 
arbetsmiljöförhållanden skall ordnas och 
utformas så att risker för hälsofarliga eller 
onödigt tröttande fysiska belastningar 
förebyggs. Variation, återhämtning, 
flexibilitet, handlingsutrymme viktigt 
. 

  § 6  
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Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 
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Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 
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1998:4 Användning 
av arbetsutrustning 

Gäller för användning av arbetsutrustning i 
arbetet. Arbetsutrustning skall förvaras, 
installeras, placeras och användas så att alla 
som använder utrustningen eller utsätts för 
risker från den i sitt arbete får betryggande 
säkerhet mot ohälsa och olycksfall. Anställda 
skall göras medvetna om de risker de utsätts 
för i och med användandet av 
arbetsutrustningen. I bilaga 1 finns tekniska 
och organisatoriska krav angivna.  

  § 12 § 6, 10 

1999:8 Användning 
av pressar och 
gradsaxar 

Regler för utformning och användning av 
gradsaxar och pressar. Kategoriindelning samt 
tekniska och organisatoriska krav 
 

 § 8  § 7, 8 

2000:1 Manuell 
hantering 

Vid manuell hantering av laster skall 
arbetsgivare, vid tillämpning av AFS 1998:1 
Belastningsergonomi, säkerställa att kraven i 
denna AFS, bilaga 1 är uppfyllda. I bilaga 1 
anges krav vid manuell hantering.  
 

    

2000:3 Hygieniska 
gränsvärden och 
åtgärder mot 
luftföroreningar 

Gäller all verksamhet där luftföroreningar i 
form av damm, rök, dimma, gas eller ånga kan 
antas förekomma. Innehåll: Förebyggande 
åtgärder, kontroll av luftföroreningar.  
 

  § 9, 19 § 7, 13, 19, 28 
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Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
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Uppgiftsfördelning 

 
Kunskaper 
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2000:4 Kemiska 
arbetsmiljörisker 

Gäller åtgärder för att förebygga att farliga 
kemiska ämnen som förekommer i en 
verksamhet medför ohälsa eller olyckfall.  
 

§ 5, 12, 32 § 26 § 11 § 4, 6 

2000:42 
Arbetsplatsens 
utformning 

Gäller utformning av arbetsplatser och tar upp 
belysning, ventilation och luftkvalitet, larm 
och utrymning, arbetslokaler, projektering av 
byggnader och anläggningar samt 
personalutrymmen.  
 

§ 116  § 29 § 12, 30, 88  

2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Anger arbetsgivarens arbete med att 
undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och 
olyckfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.  
 

§ 5 § 6 § 7 § 7 

2001:3 Användning 
av personlig 
skyddsutrustning 

Personlig skyddsutrustning skall användas när 
risker inte kan undanröjas genom tekniska 
eller organisatoriska åtgärder.  
 

§ 12  § 10 § 5 



 Utveckling och implementering av arbetsmiljöarbetet på Turnils AB 
 

Bilaga B:10 

 
Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

 
Rutiner 

 
Uppgiftsfördelning 
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2001:4 Gasflaskor Gäller gasflaskor. Innehåll: Märkning, Villkor 
för fyllning och återkommande kontroll, 
förvaring och användning, inkoppling och 
tömning, utrustning, gasflaskpaket.  
 

    

2002:1 Användning 
av trycksatta 
anordningar 

Gäller vid yrkesmässig användning av 
tryckbärande anordningar, cisterner, 
lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl 
 

§ 9 § 11 § 13 § 3, 4 

2003:3 Arbete i 
explosionsfarlig miljö 

Gäller när någon i arbetet kan utsättas för fara 
orsakad av explosionsfarlig miljö i byggnader, 
lokaler, utrustningar eller andra tekniska 
anordningar och på arbetsplatser i övrigt där 
explosionsfarlig miljö kan förekomma. Ämnen 
som vid hanteringen kan förekomma i form av 
gas, ånga, aerosol eller damm skall betraktas 
som material som kan bilda explosiv atmosfär.
 

   § 3, 7 

2004:3 Stegar och 
arbetsbockar 

Gäller bärbara stegar och arbetsbockar. 
Bestämmelserna om användning av stegar 
gäller alla stegar.  
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Krav på rutiner, uppgiftsfördelning, kunskaper, 
undersökning och riskbedömning 

AFS namn Kortfattad beskrivning 

Rutiner Uppgiftsfördelning Kunskaper Undersökning och 
riskbedömning 

2005:3 Besiktning av 
trycksatta 
anordningar 

Gäller trycksatta anordningar. Trycksatta 
anordningar delas in i besiktningsklasserna A, 
B och C. Detaljerad beskrivning för indelning 
i klasser och besiktning.  
 

   § 39 

2005:6 Medicinska 
kontroller i 
arbetslivet 

Medicinska kontroller skall erbjudas 
arbetstagarna då det är motiverat. Vid arbete 
som innebär exponering för vibrationer och 
vid nattarbete skall alltid medicinska 
kontroller erbjudas. Se även AFS 2005:15 
 

   § 3 

2005:15 Vibrationer Gäller för verksamheter där någon kan utsättas 
för vibrationer i arbetet. Gäller hand- och 
armvibrationer och helkroppsvibrationer. 
Övrigt innehåll: Planering av arbetet, 
riskbedömning, åtgärder, information och 
utbildning, medicinsk kontroll. Se även AFS  
2005:6 
 

  § 11 § 4 
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2005:16 Buller Gäller för verksamheter där någon kan utsättas 
för buller i arbetet. Tar upp 
exponeringsvärden, planering av arbete, 
riskbedömning, åtgärder, hörselskydd, 
gränsvärden, information och utbildning, 
arbetstagarens medverkan, 
hörselundersökning. Obs 5 § d) om samverkan 
mellan buller och användning av xylen.  
 

  § 14 § 5 
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