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Abstract 

The composing of new standards in the area of machinery safety is a continuous 
work which aims at writing standards that works as a tool for companies and ena-
bles them to control if the fundamental demands of security and health which is 
prescribed by law are reached. It is optional for the companies to choose if they 
want to use the standards. This report is written in cooperation with SIS and the 
study were performed within the technical committee SIS/TK 282. The report 
aims to investigating if the companies that choose to use standards see any eco-
nomic advantages due to this work, how these advantages take form and where 
they originate. The main question formulation is how the profitability among 
companies that have adjusted their production to machinery safety standards are 
affected. 
 
The study was performed with an initial literature study which aimed at obtaining 
knowledge and an overview over the subject as well as investigate what former 
studies had resulted in. Thereafter a poll where executed among the participants in 
SIS/TK 282 and from this group an unit for observations were chosen for later 
interviews.  
 
Among the effects that were observed in the study it is worth to mention that 
standards contribute to harmonising laws in Europe and the work with composing 
standards therefore benefit the free market and possibilities for the companies to 
export their goods. Due to an increased focus on the international standards the 
work with composing new standards has become a global network. The compa-
nies that engage themselves in this work can contribute and affect in what direc-
tion the new standards are going and through this work they can benefit their own 
products. Through this they can gain an advantage over their rival companies.     
 
A systematic work with composing new standards also works as a tool to help 
companies to reach their goals in safety. Also standards can generate a decrease in 
absence due to illness and the risk that an accident occurs. The responsibilities 
among the personnel is increased and the standards connect personnel – manage-
rial staff – prescriptions from the law which can create an increased comfort in the 
workplace. This in turn can create an increased quality of the products and better 
reliability of delivery. The use of standards can also help the company to detect 
the underlying reasons for problems in the production and through this reach less 
discontinues in the production and an increased accessibility to the machines. 
 
There emerged a number of factors in the study that indicates that it is profitable 
for a company to adopt to standards and to actively participate in the develop-
ment of new standards.  
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Sammanfattning 

Utarbetandet av maskinsäkerhetsstandarder är ett pågående arbete där standar-
derna är avsedda att fungera som ett verktyg för företag för att kunna kontrollera 
om de lagstadgade, grundläggande säkerhets- och hälsokraven är uppfyllda. Det är 
dock frivilligt för företag att begagna sig av standarder som verktyg. Denna rap-
port är skriven i samarbete med SIS och undersökningen utfördes inom den tek-
niska kommitteen SIS/TK 282. Rapporten syftar till att undersöka om de företag 
som väljer att använda sig av maskinsäkerhetsstandarder ser några ekonomiska 
fördelar med detta arbete, vad i dessa i så fall består samt de bakomliggande orsa-
kerna till att de kan uppkomma. Huvudfrågeställningen för rapporten är att se om 
lönsamheten påverkas hos företag som anpassat sin tillverkning för att uppnå ma-
skinsäkerhetsstandarderna? 
 
Undersökningen genomfördes genom en inledande litteraturstudie med syftet att 
införskaffa kunskap och orientering inom ämnet samt att undersöka vad tidigare 
studier inom ämnet resulterat i. Därefter genomfördes en enkätundersökning 
inom SIS/TK 282 och ur denna grupp valdes en observationsenhet ut för efterföl-
jande intervjuer. 
 
Bland de effekter som framkom av intervjuerna kan nämnas att standarder bidrar 
till en gemensam lagstadga inom Europa och standardiseringsarbetet gynnar där-
med den fria marknaden och exportmöjligheterna. Genom ett ökat fokus på inter-
nationella standarderna har standardiseringsarbetet övergått till ett globalt nätverk. 
Företag som engagerar sig i standardiseringsarbete kan vara med och påverka i vil-
ken riktning standarderna utvecklas och genom detta gynna de egna produkterna. 
Därmed skapas en konkurrensfördel hos de företag som aktivt engagerar sig i 
standardiseringsarbetet. 
 
Ett systematiskt arbete med standarder fungerar även som ett verktyg för att 
hjälpa företag att nå uppsatta mål för säkerheten och standarder kan generera en 
minskad sjukfrånvaro och minskade olycksrisker. Personalansvaret ökar och stan-
darderna ger en koppling mellan personal – ledning – lagkrav vilket kan alstra en 
ökad trivsel på arbetsplatsen. Detta i sin tur kan ge en förbättrad produktkvalitet 
samt en förbättrad leveranstillförlitlighet. Dessutom kan efterlevnaden av standar-
der inom verksamheten lyfta fram de underliggande orsakerna till problem inom 
produktionen och kan därmed leda till mindre produktionsstopp och en ökad till-
gänglighet till maskinerna.  
 
Det framkom ett antal faktorer i undersökningen som pekar på att det är lönsamt 
för företag att anamma standarder och aktivt delta i utvecklingen av nya standar-
der.  

 

 



Sammanfattning 

3 

 

Nyckelord 

Maskinsäkerhetsstandarder 

Maskindirektivet 

Systematiskt standardiseringsarbete 

Lönsamhet 

Mervärde 

 



Innehållsförteckning 

4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 6 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 6 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 8 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 9 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 9 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................... 10 

2.1 STANDARDER ............................................................................................................................ 10 
2.1.1 Hierarkisk struktur.......................................................................................................... 12 
2.1.2 Harmoniserande standarder ........................................................................................... 13 

2.2 SWEDISH STANDARDS INSTITUTE ............................................................................................. 14 
2.3 MASKINDIREKTIVET ................................................................................................................. 16 

2.3.1 Maskindirektivets krav .................................................................................................... 18 
2.3.2 Riskbedömning ................................................................................................................ 21 
2.3.3 Riskanalys ....................................................................................................................... 22 
2.3.4 Riskvärdering .................................................................................................................. 24 
2.3.5 Riskreducering ................................................................................................................ 25 
2.3.6 Tekniks tillverkningsdokumentation................................................................................ 26 

2.4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ....................................................................................... 27 
2.5 TIDIGARE RESULTAT ................................................................................................................. 29 
2.6 SAMMANFATTNING ................................................................................................................... 33 

3 Metod och genomförande ..................................................... 34 

3.1 PRIMÄRDATA ............................................................................................................................ 34 
3.2 SEKUNDÄRDATA ....................................................................................................................... 35 
3.3 ANALYSMETOD ......................................................................................................................... 36 
3.4 VALIDITET, RELIABILITET OCH OBJEKTIVITET ........................................................................... 36 

4 Resultat och analys ................................................................ 37 

4.1 RESULTAT FRÅN DEN EMPIRISKA STUDIEN ................................................................................ 37 
4.1.1 Enkätundersökning ......................................................................................................... 37 
4.1.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 39 

4.2 RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIEN ...................................................................................... 47 
4.3 ANALYS .................................................................................................................................... 48 

5 Diskussion och slutsatser ...................................................... 52 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 52 
5.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 54 
5.3 SYFTESDISKUSSION ................................................................................................................... 54 
5.4 SLUTSATSER ............................................................................................................................. 55 

6 Referenser .............................................................................. 57 

6.1.1 Litteraturförteckning....................................................................................................... 57 
6.1.2 Övriga Källor ................................................................................................................. 57 

Bilagor ........................................................................................... 59 

6.1.3 Bilaga 1: Enkätundersökning, 8/3 – 2013 ...................................................................... 60 
6.1.4 Bilaga 2: Intervju med person 1, 2/4-2013 ..................................................................... 64 
6.1.5 Bilaga 3: Intervju med person 2, 3/4 – 2013 .................................................................. 66 
6.1.6 Bilaga 4: Intervju med person 3, 3/4 - 2013 ................................................................... 68 
6.1.7 Bilaga 5: Intervju med person 4, 4/4-2013 ..................................................................... 70 
6.1.8 Bilaga 6: Intervju med person 5, 4/4-2013 ..................................................................... 72 



Innehållsförteckning 

5 

6.1.9 Bilaga 7: Intervju med person 6, 4/4-2013 ..................................................................... 73 
6.1.10 Bilaga 8: Intervju med person 7, 5/4-2013 ................................................................ 74 
6.1.11 Bilaga 9: Intervju med person 8, 8/4-2013 ................................................................ 76 
6.1.12 Bilaga 10: Intervju med person 9, 9/4-2013 .............................................................. 78 
6.1.13 Bilaga 11: Intervju med person 10, 11/4-2013 .......................................................... 80 



Inledning 

6 

1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden samt syftet till den utförda undersökningen. Dessutom pre-
senteras uppdragsgivaren och dennes mål samt problemformulering, huvudfrågeställning och de 
avgränsningar som författaren förhållit sig till. Slutligen beskrivs dispositionen av rapporten och 
hur denna är uppbyggd.   

Detta examensarbete utfördes som avslutning på utbildningen inom maskinteknik 
med inriktning industriell ekonomi och produktionsledning på Jönköpings Tek-
niska Högskola. Rapporten är utförd med syftet att undersöka vilka mervärden fö-
retag ser i att efterfölja standarder inom maskinsäkerhet. Den utfördes i ett samar-
bete med Swedish Standards Institute bland deltagarna i den tekniska kommitteen 
SIS/TK 282 som arbetar med framtagningen av maskinsäkerhetsstandarder på A 
och B nivå.  

Utarbetandet av maskinsäkerhetsstandarder är ett pågående arbete och syftet med 
dessa är att fungera som ett verktyg för företag för att kunna kontrollera om de 
lagstadgade grundläggande säkerhets- och hälsokraven är uppfyllda. Det är dock 
frivilligt för företag att begagna sig av detta verktyg. Rapporten syftar till att under-
söka om de företag som väljer att använda standarder som verktyg ser några eko-
nomiska fördelar, vad i dessa eventuellt består samt bakomliggande orsaker.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 
Bakgrund  
 
Maskindirektivet är ett ramdirektiv och innehåller de grundläggande säkerhets- 
och hälsokrav som ställs på tillverkare av maskiner och säkerhetskomponenter. 
Det första direktivet antogs 1987 och EU- kommissionen överlät sedan åt stan-
dardorganisationer som CEN (the European Committee for Standardization) och 
ISO (International Organization for Standardization) att utarbeta standarder och 
riktlinjer som visar hur maskindirektivets krav skall uppfyllas. Maskindirektivet in-
tegrerades i Svensk lagstiftning den 13 december 1994 och detta innebar att tillver-
kare ålades att dokumentera den riskbedömning som tillverkaren gjort på sina pro-
dukter. Denna dokumentation skall ingå i en teknisk tillverkningsdokumentation 
som skall vara tillgänglig för myndigheter i 10 år efter tillverkningen. Detta för att 
skapa ett underlag för att kunna bevisa att maskindirektivets krav uppnåtts.  
 
Filosofin bakom maskindirektivets krav är att varje riskmoment som en maskin in-
nehar förr eller senare kommer att utgöra en risk för person, djur, egendom eller 
miljö om inte skyddsåtgärder tillämpas. Tillverkaren åläggs därmed att tillämpa in-
tegrerad säkerhet vilket innebär 3 steg som ovillkorligen och i prioriterad ordning 
skall efterföljas: 
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1. Eliminera, görs redan vid konstruktionsfas 
2. Reducera, införandet av säkerhetsanordningar för risker som inte kan bygg-

gas bort 
3. Informera om kvarvarande, ej åtgärdade, riskmoment 

Då maskindirektivets krav enligt lag måste uppfyllas uppkom ett behov hos före-
tag att utveckla systematiska och resultatinriktade metoder för att genomföra risk-
bedömningar. Den metod som företaget använde sig av måste då omfatta en upp-
skattning och värdering av maskinens risker samt efterföljande åtgärder som måste 
genomföras för att en acceptabel säkerhetsnivå skall uppnås.  
 
Det arbete som har skett med utarbetning av standarder och riktlinjer kring ma-
skindirektivet gör att det idag finns möjligheter för tillverkare att rätta sig efter 
dessa vid tillverkning av maskiner. Standarderna är inte bindande utan redskap 
som tillverkaren kan använda. Väljer tillverkaren att använda sig av de tillgängliga 
standarderna inom det aktuella området kan myndigheterna sedan använda sig av 
presumtionsregeln. Detta innebär att tillverkaren, när standardernas riktlinjer upp-
nåtts, kan utgå ifrån att maskindirektivets viktigaste krav har uppnåtts och kan där-
med i den tekniska tillverkningsdokumentationen hänvisa till standarderna. Pro-
dukten får då försäkras vara i överensstämmelse med maskindirektivets krav och 
kan CE-märkas, marknadsföras och säljas. Detta innebär dessutom att de tillver-
kare som väljer att utgå ifrån standarderna slipper utveckla egna testmetoder för 
riskbedömning för att garantera att maskindirektivets krav uppnåtts (Boman, 
1999).  
 
Problembeskrivning 
 
Ett vinstdrivande företag har det överordnade målet att skapa lönsamhet genom 
en effektiv produktförädling. Lönsamhet är ett mätbart begrepp men då det kan 
vara svårt att urskilja effekten av enskilda beslut på företagets totala lönsamhet 
bryts det ofta ner i kompletterande delmål inom strategiska områden för att tydli-
gare se förhållandet mellan orsak och verkan. Exempel på dessa områden är kvali-
tet, leveransförmåga, kostnadseffektivitet och flexibilitet.  
 
Det finns många teorier om vad efterlevnaden av standarder kan ge för effekt hos 
företag. Då SIS är beroende av sina medlemmar och att efterlevnaden av standar-
der ökar inom samhället önskade de att detta utreddes.  
 
Swedish Standards Institute  
 
SIS är en ideell förening som startade 1920 och arbetar tillsammans med företag, 
myndigheter, forskare och organisationer, både i Sverige och i världen. De erbju-
der handböcker, utbildningar och webbtjänster och är medlemmar i European 
Committee for Standardization, CEN, och International Organization for Stan-
dardization, ISO, för att tillvarata svenska intressen vid utarbetningen av nya stan-
darder, där omkring 16 000 standarder har tagits fram. Idag är de flesta standarder 
internationella för att gynna exportmarknaden och detta är ett led av en allt mer 
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globaliserad värld. Förutom att gynna och underlätta exportmarknaden leder arbe-
tet med standarder till att företag kunnat nå enklare tillverkningsprocesser, billigare 
flöden, minskade risker för olyckor och höjd kvalitet (SIS, u.d.).  
 
Uppdragsgivarens mål 
 
Lena Fagervall tillsammans med Sofia Palmberg som agerade handledare förfat-
tade målen som SIS hade med undersökningen enligt följande: 
 
”SIS och den tekniska kommittén SIS/TK 282 menar att det finns ett samband 
mellan tillämpandet av maskinsäkerhetsstandarder och lönsamhet. Det finns dock 
ingen studie genomförd i ämnet och det skulle vara av stort intresse för både SIS 
och för TK 282 att en sådan studie genomförs och sammanställs i en rapport. Det 
skulle vara intressant om det går att få fram exempel där man direkt ser att infö-
randet av en speciell standard gett effekt liksom resultat och teorier på en mer 
övergripande nivå gällande det systematiska säkerhetsarbetet och användandet av 
maskinsäkerhetsstandarder”.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur arbetet med standarder 
inom maskinsäkerhet har påverkat medlemsföretag inom den tekniska kommit-
teen SIS/TK 282. Undersökningen fokuserade på om företagen kunnat se några 
mervärden med ett systematiskt standardiseringsarbete och främst hur dessa mer-
värden påverkat företagens lönsamhet.  
 
Nedan beskrivs några av de mervärden som var av intresse att undersöka:  
 

 Ett minskat antal olyckor och/eller sjukfrånvaro hos de anställda på grund 
av en höjd säkerhetsnivå.  

 Produktivitetsförbättringar i de fall där produktionsproblem inom företa-
gen kunnat lösas i samband med att risker har byggts bort och eliminerats. 

 En tillverkning som utgår ifrån maskinsäkerhetsstandarderna kan även 
komma att påverka kvaliteten på produkterna då prestanda, funktionalitet, 
tillförlitlighet, hållbarhet och överensstämmande med specifikation påver-
kas av hur tillverkningen sker.  

 Förmågan att kunna se framtida krav genom standardiseringsarbete.  
Denna förmåga kan ge företag ett försprång gentemot sina konkurrenter 
som på ett senare stadie kan behöva göra stora omjusteringar för att nå nya 
krav.  

Det bör dock påpekas att de företag som ingår i SIS/TK 282 agerar inom vitt 
skilda branscher och långt ifrån alla har en egen tillverkning. Därmed kommer på-
verkan av efterlevnaden av maskinsäkerhetsstandarder inom tillverkning inte 
kunna utredas till fullo. Rapporten syftar därmed till att utreda och diskutera de ef-
fekter som företagen uppger sig se och varför dessa uppkommit.  
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Huvudfrågeställningen för rapporten: 
 

 Påverkas lönsamheten hos företag som anpassat sin tillverkning för att 

uppnå maskinsäkerhetsstandarderna? 

Att begreppet lönsamhet går att bryta ner utnyttjades och diskussionen resonerar 
kring vilka fördelar respektive nackdelar detta arbete kan medföra för företagen.  

 

1.3 Avgränsningar 

 
Då relevant statistik och dokumentation inte fanns tillgänglig hos alla företag gäl-
lande de effekter de uppgav sig se av arbetet med maskinsäkerhetsstandarder ge-
nomfördes ingen ekonomisk beräkning av lönsamheten med systematiskt maskin-
säkerhetsarbete. Denna rapport innehåller inte heller några effektivitetsanalyser av 
de aktuella företagen då varje företag har unika utarbetade mål som de arbetar 
emot. Detta gör att det inte går att likställa de olika företagen och analyserna hade 
inte gått att jämföra mot varandra.   
 
Rapporten grundar sig enbart på de enligt företagen uppgivna effekterna av stan-
dardiseringsarbete och en jämförelse av dessa med de teorier som finns i litteratur.  
 
Arbetet grundar sig på den senaste utgåvan av maskindirektivet 2006/42/EG vars 
andra utgåva utkom i juni 2010 och det kommer inte läggas någon vikt vid jämfö-
relse av denna och föregående utgåvor.   
 

1.4 Disposition 

 

Rapporten inleds med ett teoriavsnitt som syftar till att ge läsaren en bakgrund till 
undersökningen. Denna är indelad i sex avsnitt och täcker standarder och hur det 
går till att arbeta fram dessa, maskindirektivet, arbetsmiljölagen samt vad tidigare 
studier inom området standardisering och lönsamhet påvisat.  

Därefter sker en diskussion om de metoder som är valda för att genomföra under-
sökningen samt för- och nackdelar med dessa.   

Resultatet från den empiriska undersökningen redovisas i kapitel 4 genom en sam-
manfattning av enkätundersökningen som genomförts samt från de utförda inter-
vjuerna. De sammanställda intervjuerna går att läsa i sin helhet som bilagor. En 
kort sammanfattning från litteraturstudien presenteras även här. Kapitlet avslutas 
med en analys av de insamlade resultaten.  

Slutligen följer en diskussion om resultatet, val av metoder för att genomföra 
undersökningen samt hur arbetet inom området kan fortskrida.  
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2 Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel redovisas den teoretiska bakgrund som ligger till grund för rapporten och som ut-
gör en del av basen för analysen. Den sekundärdata som är insamlad till detta kapitel används 
också för att kunna besvara huvudfrågeställningen och är därför kopplat till undersökningen.  

 

2.1 Standarder 

 

Det finns många definitioner av begreppet standard varav en av är:  
 
”standard: ett dokument upprättat i samförstånd och fastställt av erkänt organ, som för allmän 
och upprepad användning ger regler, vägledning eller egenskaper för aktiviteter eller deras resultat, 
i syfte att nå största möjliga reda i vissa sammanhang” (SS-EN 45020).  
 
Detta är en generell definition och speglar det stora användningsområde som 
finns för standardiseringsarbete. En standard kan röra i princip vilket område som 
helst, från dimensioner på en skruv till hur organisationer kan byggas upp. Under 
1900-talet skedde en stor utveckling inom detta område. I början av 1900-talet 
grundades ett flertal standardiseringsorganisationer så som British Standards In-
stitution (BSI) 1901, American National Standards Institute (ANSI) 1918, Standar-
diseringen i Sverige (SIS) 1922 etc. Gemensamt för dessa är att de verkar på nat-
ionell nivå men i mitten av 1900-talet grundades även internationella standardise-
ringsorganisationer så som International Organization for Standardization (ISO) 
1947 och European Committee for Standardization (CEN) 1960 (Tamm-
Hallström, 2000).  
 
Både CEN och ISO är privata standardiseringsorganisationer vars huvudsakliga 
verksamhet finansieras av de företag som ingår i de olika kommittéer där standar-
der tas fram (Brunsson & Jacobsson, 1998). Då dessa grundades överfördes 
många beslut som tidigare togs på nationell nivå till den internationella arenan. 
Det nationella standardiseringsarbetet övergick då till att fungera som ett förarbete 
för de internationella besluten samt för att täcka det behov av översättning som 
uppkom. Det uppstod också en diskussion om vilka områden som var lämpliga att 
standardisera. Tidigare låg fokus på att standardisera industriprodukter men över-
gick senare till att uppnå en funktionell samordning. Med begreppet samordning 
menas att produkten skall fungera isolerad men även tillsammans med andra pro-
dukter i ett större system. En av anledningarna till denna utveckling var den tek-
niska utveckling som skedde. Det har blivit mer och mer viktigt att produkter kan 
ingå i tekniska system och där fungera i en helhet. Därav påbörjades ett standardi-
seringsarbete för att specificera mått på produkter men med detta tillkom även 
standardisering av begrepp, funktionskrav och provningsmetoder för produkten.  
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I och med detta arbete började standarder fungera som verktyg för att skapa ett 
gemensamt språk vilket möjliggjorde samförstånd mellan olika länder. Detta var 
en väg för att skapa nya marknader för produkten och effektiviserade marknadsut-
byten. Det skedde även en breddning av de områden som standardiserades. Ge-
nom ISO 9000 och ISO 14 000 togs standarder fram för verksamhets-, kvalitets-, 
och miljöledningssystem. Grundfilosofin bakom detta arbete var att organisationer 
genom att standardisera olika processer antogs kunna nå en hög kvalitet på de 
produkter de tillverkade då standarderna fokuserade på att få organisationen att 
fungera mer rationellt samt att öka kommunikationen både inom organisationen 
och mot omvärlden. Detta förväntades ge organisationen ökade vinster (Tamm-
Hallström, 2000).  
 
Standarder är explicita, har en tydlig upphovsman och är frivilliga att följa, d v s 
det uppkommer inga sanktioner för de organisationer som väljer att inte följa 
dem. De fungerar snarare som utarbetade råd och det är upp till användaren att 
välja om denne vill ta till sig av dessa eller inte. Därför motiveras efterföljandet av 
standarder tydligt med att dessa ligger i användarens intresse (Brunsson & 
Jacobsson, 1998). Två av de argument som ofta används är:  
 

 ”Om tillverkaren använder en eller flera harmoniserande standarder vid konstruktion 
av en maskin kan denne med rätta utgå ifrån att direktivets viktigaste krav är upp-
fyllda, om de punkterna i standarden som berör just den maskinen är uppfyllda vill 
säga. Detta gör att tillverkaren i sin tekniska tillverkningsdokumentation och försäk-
ran om överensstämmelse kan hänvisa till harmoniserande standarderna varefter pro-
dukten får förklaras vara i överensstämmelse med direktivets krav och då kan bruks-
anvisningen utarbetas, försäkran om överensstämmelse skrivas under och CE-märkning 
göras. 

 Ovan använder sig myndigheterna av presumtionsreglen och produkten förmodas upp-
fylla alla krav och kan då marknadsföras och säljas i hela EU/EES. Uppstår det 
tvivel om produkten uppfyller direktiven åligger det då myndigheterna och inte tillverka-
ren att påvisa detta” (Boman, 1999, p. 66).  

Presumtionsregeln medför att bevisbördan ligger på myndigheterna för att bevisa 
att företaget gjort ett misstag om en konflikt skulle uppstå. Använder sig företaget 
inte av standarder kan denna inte sättas i bruk och det ligger då på företaget att fri-
skriva sig från ansvaret istället. Detta är en viktig juridisk skillnad för de företag 
som följer standarder (Boman, 1999).  
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2.1.1 Hierarkisk struktur 

Maskinsäkerhetsstandarder delas in i tre klasser: A, B och C standarder. Figur 1 il-
lustrerar hierarkin och samverkan mellan de olika klasserna.   
 

 A-standarder: Dessa är grundläggande och generella standarder som täcker 
hela maskinområdet. De syftar till att ge konstruktören och tillverkaren en 
ram samt riktlinjer att förhålla sig till för att uppfylla de grundläggande sä-
kerhets- och hälsokraven så att maskinen tillverkas i överensstämmelse 
med dessa. Tillsammans med B-standarderna utgör de ett underlag för hur 
konstruktören skall förstå och tolka C-standarderna på bästa sätt.  

 B-standarder: Dessa är säkerhetsstandarder och delas upp i underkategori-
erna B1 och B2. B1-standarder är systemorienterade och omfattar en speci-
fik säkerhetsaspekt så som buller, säkerhetsavstånd etc. B2-standarder rör 
säkerhetskomponenter så som ljusridåer, tryckkännande utrustning etc. En 
säkerhetskomponent är en komponent som syftar till att uppfylla en säker-
hetsfunktion och även säkerhetsrelaterade styrsystem räknas in här.  

 C-standarder: Dessa är maskintypbestämda säkerhetsstandarder och täcker 
specifika säkerhetskrav för en bestämd maskintyp eller maskingrupp. De 
skall täcka alla säkerhetslösningar för en maskin och därmed kan tillverka-
ren säga att direktivets krav är uppfyllda om denna typ av standarder är 
uppnådda. Det kan dock dröja länge innan alla C-standarder är utarbetade 
och tillverkaren får då antingen hänvisa till A och B standarder eller förlita 
sig på C-standarder för en liknande produkt.  

Dock kan tillverkaren aldrig avsäga sig det yttersta ansvaret för produkten genom 
att hänvisa till standarder (Boman, 1999).  

 

Figur 1 – Hierarki och samverkan mellan de olika klasserna. Hämtad från (Boman, 1999, p. 
69) 
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2.1.2 Harmoniserande standarder  

EG lanserade i maj 1985 ”The new approach to harmonisation and standardisation”. Det 
är ett direktiv som definierar de överordnade krav som produkter måste uppnå när 
de släpps på marknaden och direktivet fokuserar på de grundläggande miljö-, sä-
kerhets- och hälsoaspekter som produkten måste uppnå. Grunden för direktivet 
var att skapa en fungerande fri marknad och detta skulle uppnås genom att har-
monisera ca 300 olika områden, då utgångspunkten för en fungerande fri marknad 
är beroende av en lämplig grad av teknisk harmonisering mellan olika produkter.  
Det överläts sedan till europeiska standardiseringsorganisationer att arbeta fram de 
tekniska detaljerade specifikationer och standarder som möter de fastlagda grund-
läggande kraven. Dessa benämns som harmoniserande standarder (European 
Commision (1), u.d.). De harmoniserande standarderna utarbetas genom att EU-
kommissionen ingår ett kontrakt med standardiseringsorganisationen som därefter 
utarbetar och utger en förstandard mot ersättning. Denna förstandard betecknas 
med prEN- och skickas ut på remiss till medlemsstaternas standardiseringsorgani-
sationer, i Sveriges fall motsvaras detta av SIS. En standard med beteckning 
prEN- kan medan resterande process genomförs fungera som underlag för orga-
nisationer vid tillverkning då den ger en indikation om var den acceptabla riskni-
vån kommer sluta. Dock är det enbart en preliminär standard och detta kan där-
med ändras.  
 
Efter att förslaget varit ute på remiss utförs eventuella korrigeringar varefter en 
omröstning sker kring slutresultatet. Godkänns förslaget övergår standarden till en 
harmoniserande europeisk standard och betecknas med EN-. I och med att den 
antas som europeisk standard antas standarden automatiskt som nationell standard 
och de normer som tidigare gällt inom området upphävs. Inom Sverige får stan-
darden då även beteckningen SS- (Boman, 1999). Nationerna har sex månader på 
sig att fastställa den harmoniserande standarden som nationell standard, oavsett 
om de röstat ja eller nej. Undantag från detta görs enbart i speciella fall där nat-
ionen vid röstning anmält nationella avvikelser där nationens lagstiftning står i 
strid med europastandarden. Idag överensstämmer över 90 % av svensk standard 
med den europeiska. I ”The new approach” fastlades även principen om hänvis-
ning till standard vilket innebar att allmänt formulerade krav på produkter skulle 
anges i EG-direktiven. Detta gav standardiseringsorganisationerna en starkare roll 
då dåvarande EG överlät en del av regelsättandet till standardiseringsorganisation-
erna (Tamm-Hallström, 2000).  
 
Dock är inte alla EN- standarder som tas fram harmoniserade, endast de som tas 
fram utifrån ett mandat från Europakommissionen. Kort beskrivet så ger kom-
missionen CEN mandat att ta fram en standard utifrån maskindirektivets krav. 
Standarden skrivs sedan inom CEN och när den är färdig och publicerad som 
EN-standard så avgör kommissionen om standarden kan användas för att uppfylla 
kraven i direktivet. Om så är fallet så tar kommissionen beslut om standarden ska 
harmoniseras och publiceras i EU:s officiella tidning (Official Journal). När den är 
publicerad där så är den harmoniserad och företagen kan börja hänvisa till den när 
de gör sin CE- märkning av sin produkt (Palmberg, 2013).  
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Innebörden av detta är att en produkt som är godkänd inom ett EU-land skall gå 
att sälja fritt i andra EU-länder, detta benämns Cassis de Dijon-principen 
(European Commision (1), u.d.). Idag är det dessutom är obligatoriskt att hänvisa 
till en standard i förfrågningsunderlag där köpesumman ligger över vissa tröskel-
värden. Det finns vissa undantag från detta som anges i 1 kap 13§ i lagen om of-
fentlig upphandling (LOU) som är den svenska versionen av det europeiska regel-
verket (SIS (1), u.d.).  
 
Satsningen inom EU mot en fri marknad och en ökad aktivitet inom CEN har 
gjort att det blivit viktigt även för Sverige att delta i detta arbete. Att engagera sig 
innebär att svenska exporter på ett tidigt stadium kan vara med och påverka i vil-
ken riktning standardiseringsarbetet fortskrider samt kunnat informera svenska fö-
retag om kommande förändringar. Ansvaret inom maskinsäkerhet i Europa hand-
has av CEN/TC 114 och motsvarande ansvar inom ISO står ISO/TC 199 för. 
Det blir allt vanligare att standarder tas fram parallellt inom ISO och CEN. För 
speciella maskintyper tillskrivs enskilda kommittéer och dessa arbetar med stan-
darder som harmoniserar med maskindirektivet. I Sverige ansvarar SIS/TK 282 
för arbetet med maskinsäkerhetsstandarder i klass A och B medan C-standarderna 
som är specifika för en viss maskintyp utarbetas av andra tekniska kommittéer 
(SIS (2), u.d.). 

 

2.2 Swedish Standards Institute 

 

SIS är en förkortning för Swedish Standards Institute och grundades 1922 men 
gick då under namnet Svenska Industrins Standardiseringskommission. Efter att 
ha varit sju olika organisationer slogs dessa 2001 ihop och skapade Swedish Stan-
dards Institute. Det är en medlemsbaserat och icke vinstdrivande ideell förening 
som 2012 bestod av drygt 12 000 deltagare inom olika standardiseringsprojekt 
varav 5 200 agerar som experter och arbetar för att standarderna ligger i linje med 
de mål och visioner som kommitteen de arbetar inom har. Dessa deltagare kom-
mer från 1 702 olika myndigheter, kommuner, landsting, börsföretag samt små 
och medelstora företag. SIS har drygt 200 anställda och omsatte år 2012 243 miljo-
ner SEK. 1949 införde SIS dotterbolag SIS Förlag AB ett abonnemangssystem för 
svenska standardiseringspublikationer och idag säljer de handböcker och standar-
der. Utöver detta dotterbolag får SIS en viss procent statliga bidrag samt genom 
de utbildningar, konsulttjänster och kostnader för att delta i en teknisk kommittee 
genereras de intäkter som behövs för att täcka kostnaderna för standardiserings-
projeten (SIS (3), u.d.).  
 
Det är de tekniska kommittéerna som utför det faktiska arbetet med standarder. 
Dessa består av frivilliga deltagare och SIS roll är att underlätta samarbetet mellan 
dessa och andra organisationer. Enligt uppgift från Sofia Palmberg som är projekt-
ledare inom SIS/TK 282 kostar det ett företag 15 000 SEK per år (utan moms) att 
vara medlem i den tekniska kommitteen. Det är dock olika kostnader för att delta i 
olika kommittéer.  För att få vara medlem i en kommittee behöver företaget även 
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vara medlem i SIS. Denna kostnad delas upp i en medlemsavgift samt en service-
avgift som är avdragsgill. Medlemsavgiften ligger på 500 SEK per år och service-
avgiften på 3 500 SEK. För rörelsedrivande aktiebolag, handelsbolag eller enskilda 
firmor med en omsättning som understiger 20 miljoner SEK per år ligger service-
avgiften på 1 500 SEK. Sofia Palmberg berättar även att övriga kostnader som till-
kommer medlemmar i kommittéerna är kostnaden för tid som deltagarna lägger 
ner samt resor till och från möten. Mötena hålls i hela Sverige samt globalt och 
kan därför bli en stor kostnadspost för företaget. Dock är det frivilligt hur mycket 
tid och engagemang som medlemmarna vill lägga ner så dessa kostnader styr de 
själva över.  
 
SIS syn på standarder är att det är en gemensam lösning på ett återkommande 
problem. För att arbetet skall gå så effektivt som möjligt har SIS fyra principer 
som de följer: 
 

 Öppenhet: Alla organisationer är välkomna att delta i standardiseringsar-
betet och även påbörjade projekt är öppna för nya deltagare. Dock får man 
inte delta som privatperson. 

 Konsensus: Arbetet skall vara värdeskapande och ha en bred förankring 
både internationellt och inom flertalet branscher etc. 

 Intressentstyrt: För att starta ett projekt måste det finnas ett säkerställt 
samhällsmässigt behov av standardisering inom det aktuella området. 

 Frivillighet: Både inom utarbetningsprocessen och/eller i användning av 
den utarbetade standarden. 

Arbetet i den tekniska kommitteen utförs i grupp där deltagandet är helt frivilligt 
och alla deltar efter egen förmåga. Utarbetandet av en harmoniserande europeisk 
standard varierar kraftigt i tidsåtgång men arbetssättet beskrivs nedan:  
 

 Förslagsfas: CEN lämnar ett förslag på en standard till SIS/TK som bear-
betar detta. Denna fas pågår i ungefär tre månader och ett svar med kom-
mentarer överlämnas sedan till CEN.  

 Under nästkommande tre månader genomgås utarbetandefasen samt kon-
sensusfasen där deltagarna i SIS/TK löpande arbetar med förslag och kom-
mentarer till innehållet i standarden. Alla deltagare bidrar med sin egen ex-
pertis och utförandet sker ofta som en form av brainstorming. Detta sker 
inom ramen för det internationella arbetet och det är sedan upp till CEN 
om de vill skicka ut ett förslag till SIS och andra nationella standardise-
ringsorganisationer för nationella kommentarer. Om så är fallet samman-
ställer SIS/TK sina kommentarer och överlämnar detta till den tekniska 
kommitteen i CEN.  

 Remissfas: Standarden skickas nu ut på remiss till alla nationer varefter 
SIS/TK:s svar och kommentarer överlämnas till CEN. Denna fas tar unge-
fär fem månader och standarden bär under tiden betäckningen prEN-. 
Detta utförs för att skapa en bred förankring för standarden även hos de 
nationer som inte aktivt deltagit i de föregående faserna.  
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 Godkännandefas: Denna fas tar ca två månader och en slutomröstning ut-
förs. SIS/TK har då valet att rösta Ja, Nej eller Avstå men om något av de 
två sistnämnda valen väljs måste en motivering till detta ske. Det är här 
som nationen kan framföra att förslaget går i stäv med nationell lagstift-
ning. Standarden godkänns om 2/3 av de röstande svarar Ja.  

 Publikationsfas: Standarden är nu godkänd och fastställes som harmonise-
rande europeisk standard och får beteckningen EN-.  

 Fastställandefas: Standarden fastställes som svensk standard och får be-
teckningen SS-EN-. SIS översätter standarden till svenska och trycker upp 
standarden så den finns till försäljning inom Sverige.  

 Översyn: Denna skall initieras efter senast fyra år och vara slutförd efter 
senast fem år. Under denna fas svarar SIS/TK på om de anser att standar-
den skall fortsätta gälla, behöver revideras eller dras in och deras slutsatser 
överlämnas till CEN. Det sker sedan en omröstning inom CEN om stan-
darden skall fortsätta gälla. Hela processen är en form av demokratisk pro-
cess för att genom konsensus skapa en gemensam lösning på ett tekniskt 
problem. Allt mer arbete med standarder sker på internationell nivå (Ihre, 
2013).  

CEN har sitt huvudkontor i Bryssel och har 31 medlemsländer. SIS har ansvar för 
92 europeiska CEN-sekretariat. ISO har sitt huvudkontor i Genève och är ett nät-
verk för nationella standardiseringsorgan, dessa uppgår idag till 160 stycken vilket 
gör ISO till världens största organisation för utveckling av standarder. SIS har an-
svar för 141 globala ISO-sekretariat (SIS (6), u.d.).  

 

2.3 Maskindirektivet 

 

Terminologin inom detta område är av stor betydelse då feltolkning av ett begrepp 
kan innebära att uppsatta krav ej nås. Då mycket arbete med standarder idag sker 
internationellt och på EU-nivå krävs dessutom en översättning till varje lands re-
spektive språk och det är viktigt att alla ords innebörd och valör korrekt översätts.  
 
Maskindirektivet definierar en maskin som något som rör sig oavsett hur det rör 
sig. Ett utdrag ur paragraf 4 i maskindirektivet bestämmer en maskin som en sam-
mansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem 
som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av in-
bördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig. (Lenner, 
2009). Figur 2 illustrerar ytterligare några av de vanligast förekommande termerna 
som behandlas i detta avsnitt: 

 
Riskområden kan användas både i rumsmässig och i tidsmässig utsträckning. Inne-
börden ligger inte på faran i arbetet som utförs i riskområdet utan det tidsmässiga 
uppehållet i detta. Områdena definieras utifrån olika parametrar så som litet – 
stort, geografiskt område samt permanenta – kortvariga. Ett litet riskområde kan 
vara ett trångt utrymme kring en maskin medan ett stort kan täcka en hel fabrik el-
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ler anläggning. Geografiska riskområden kan exemplifieras med radioaktiv sprid-
ning som skedde efter Tjernobylolyckan. Ett permanent riskområde kan vara en 
byggnadsställning för en byggnadsarbetare och ett kortvarigt kan vara en järn-
vägsövergång.  
 
En risk definieras som ”sannolikheten för att en farlig händelse eller situation upp-
står i förhållande till skadans karaktär”. Risken kan vara stor eller liten och risk-
hantering går ut på att tillverkaren skall bestämma den acceptabla risknivån (se av-
snitt 2.3.1) för den producerade maskinen. Risker kan vara subjektiva och beror då 
på individens riskuppfattning eller objektiva vilket gör dem mätbara. För att utföra 
en mätning eller bedömning av risks omfattning krävs kunskaper, erfarenhet och 
beräkningar och det är denna aspekt som kommer behandlas i denna rapport.  
 
Riskmoment är en potentiell risk vilket kan illustreras med en kniv: då kniven befin-
ner sig i ett fodral utgör den ett riskmoment men då den är utanför fodralet utgör 
den en risk. Maskindirektivets bilaga I beskriver riskmoment och delar in dessa ut-
efter deras karakteristika och kompletteras även av standarden SS-EN ISO 12100 
Maskinsäkerhet - Allmänna konstruktionsprinciper - Riskbedömning och riskredu-
cering.     
 
Risksituationer uppstår då ett riskmoment snabbt eller över tiden utlöses och över-
går till en risk. Någon skada har ännu inte skett men det finns en risk för att detta 
kan ske.   
 
Riskhändelser sker om en risksituation leder till att skada uppstår på person och/el-
ler materiel. De klassificeras som lidande, olyckor eller katastrofer där sistnämnda 
innebär att någon eller några omkommit eller om en stor materiell förstörelse 
skett.  
 
Skada används ofta tillsammans med betäckningarna reversibla och irreversibla 
skador d v s skador som kan läkas (regenereras) eller inte läkas (icke-regenereras).  
 
Utsatta personer är de som befinner sig inom riskområdet. Det inkluderar både med-
arbetare och de personer som passerar genom området. Vid riskbedömning klassi-
ficeras dessa personer utefter deras förmåga att begränsa skadan vilket bl a beror 
på personens erfarenhet och utbildningsnivå (Boman, 1999). 
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2.3.1 Maskindirektivets krav  

Maskindirektivet är ett ramdirektiv som innehåller de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som tillverkare av maskiner och säkerhetskomponenter måste efter-
följa.  
 
”Inrättandet av maskiner och säkerhetskomponenter skall uppfylla de grundläggande hälso- och 
säkerhetskraven som fastslås i bilaga 1” (£157 i maskindirektivet andra utgåvan).  
 
Därmed är tillverkaren genom denna paragraf förbunden att följa maskindirekti-
vets krav och eliminera, förebygga eller minska risker. De viktigaste kraven som 
skall vara uppfyllda för maskiner och säkerhetskomponenter står listade i maskin-
direktivets bilaga 1 grupperade efter vilka krav de täcker. Kraven gäller både de 
maskiner som tillverkaren gör samt importerar för eget bruk eller marknadsföring.  
Det första maskindirektivet antogs 1987 och de standarder och riktlinjer som visar 
hur dessa krav skall uppfyllas överläts då av EU-kommissionen till standardise-
ringsorganisationer. Maskindirektivet integrerades i den svenska lagstiftningen den 
13 december 1994 och för svenska tillverkande företag innebar detta att de ålades 
att dokumentera den utförda riskbedömningen och inkludera denna i den tekniska 
tillverkningsdokumentationen. Denna dokumentation bildar det underlag som be-
visar att maskindirektivets krav är uppfyllda.    

Figur 2 - Bild hämtad från (Boman, 1999, p. 69) 
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Filosofin bakom maskindirektivets krav är att skyddsåtgärder måste tas då varje 
riskmoment som inte åtgärdas hos en maskin förr eller senare kommer utgöra en 
risk för person, djur, egendom eller miljö. Tillverkaren åläggs därmed att tillämpa 
integrerad säkerhet vilket innebär 3 steg som ovillkorligen och i prioriterad ord-
ning skall efterföljas: 
 

1. Eliminera: Detta görs redan i konstruktionsfasen och vid utformning av 
maskinen. Tillverkaren skall i denna fas av tillverkningen ha som målsätt-
ning att eliminera alla risker och riskmoment kring den aktuella maskinen. 
Detta innebär att om maskinen kan utformas så att inga riskmoment 
skapas skall detta göras och hänsyn måste tas till ergonomi för att undvika 
stress, obehag och fysisk belastning samt minskad rörelsemöjlighet som 
kan uppstå vid användning av personlig skyddsutrustning. Risker som upp-
kommer på grund av strålning, buller, vibrationer etc. skall också räknas in 
i detta steg.  

2. Reducera: När riskmoment som inte kan elimineras identifieras skall tillver-
karen vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Dessa kan utgöras av avskärm-
ningar, säkerhetsanordningar, beröringsfria hinder så som ljusridåer etc. 
Tillverkaren får dock inte installera skyddsanordningar för ett riskmoment 
om detta istället kunde elimineras.  

3. Informera: Tillverkaren är skyldig att informera om de kvarvarande risk-
moment och risker som inte är åtgärdade. Detta kan ske om skyddsåtgär-
derna inte är fullständiga. Informationen skall inkludera krav på använd-
ning av personlig skyddsutrustning, operatörens utbildningsnivå samt data 
om buller, vibrationer etc. Det är dessutom viktigt att informationen beto-
nar vad maskinen skall användas till och framförallt vad den inte får använ-
das till.   

 
Integrerad säkerhet innebär därmed att tillverkaren redan vid idéfasen skall sträva 
efter total säkerhet och denna säkerhetsnivå skall bestå under hela maskinens livs-
längd. En maskins livslängd räknas ifrån transport till avsett utrymme, montering, 
daglig drift, underhållsarbete, reparation, demontering, bortkörning till skrotning. 
Detta skall utföras i den mån som de medel som finns att tillgå tillåter. För de till-
fällen som denna säkerhetsnivå ej kan nås finns en reservation i maskindirektivet:  
 
”Kraven är tvingande men det kan dock, p g a den tekniska utvecklingsnivå som råder vid det 
aktuella tillfället, vara omöjligt att nå de mål som anges i kraven. Under sådana omständigheter 
skall maskinen så långt som möjligt konstrueras och tillverkas för att närma sig dessa mål” 
(maskindirektivet, bilaga I).  
 
Denna reservation benämns som att maskinens ekonomi inte får äventyras och in-
nebär inte att tillverkaren kan undkomma kravet om att nå en så hög säkerhetsnivå 
som möjligt men det ger utrymme för att konstruera maskinen så att en acceptabel 
risknivå uppnås. Tillverkaren får också välja en mindre säker lösning om fullstän-
dig säkerhet innebär driftsmässiga nackdelar eller om en mindre säker lösning ger 
en tillräckligt hög säkerhetsnivå.  
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Ett exempel på när tillverkaren får hävda att maskinens ekonomi äventyras är om 
en avancerad teknik krävs för att kunna eliminera alla risker och hänsyn får då tas 
till kostnaden för att införskaffa och implementera denna teknik. Dock betonar 
maskindirektivet att ständig anpassning skall göras av maskinen till den tekniska 
utvecklingen. Detta innebär att tillverkaren åläggs att ständigt utveckla sin pro-
duktion så att högsta möjliga säkerhetsnivå hålls men är inte skyldig att bygga om 
äldre modeller. Detta åligger användaren enligt arbetarskyddsstyrelsen.  
 
”De åläggande som slås fast i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven skall endast gälla då 
den ifrågavarande risken föreligger då maskinen används under sådana betingelser som tillverka-
ren förutser”. (ur de inledande kommentarerna i bilaga I).  
 
Ur detta kan två förhållanden uppmärksammas: 
 

 Risken skall föreligga: det innebär att kraven endast gäller om risken finns i 
praktiken. Därför är tillverkaren skyldig att identifiera alla risker samt kon-
trollera om maskindirektivets krav för dessa, och enbart dessa, är uppfyllda. 
Detta utförs genom en riskbedömning där resultatet samt de skyddsåtgär-
der som vidtagits skall dokumenteras och bifogas i maskinens tekniska till-
verkningsdokumentation.  

 Maskinen skall användas under sådana betingelser som tillverkaren förutser: d v s 
”maskinen skall vara utförd så att den fungerar på avsett vis, samt att den kan monte-
ras och underhållas utan att det medför fara för personer som utför dessa uppgifter, när 
de utförs under sådana förhållanden som kan förutses av tillverkaren”(maskindirekti-
vet, bilaga I). Men ”syftet med åtgärder som vidtas skall vara att undanröja alla 
olycksrisker under maskinens förväntade livstid [...] även om olycksrisker uppstår till 
följd av onormala men förutsägbara situationer”(maskindirektivet, bilaga I). Detta gör 
det särskilt viktigt att information kring maskinen betonar vad den används 
till och vad den inte får användas till.   

Vidare skall maskinen vara konstruerad så att onormal användning förhindras om 
sådan typ av användning kan orsaka risker. Om maskinen inte kan konstrueras om 
skall tillverkaren i bruksanvisningen göra operatören uppmärksam på olämpliga 
användningssätt (Lenner, 2009). 
  
Begreppet acceptabel risk har tidigare nämnt och detta definieras som:  
 
”säkerhetsmålet uppfyllt med hänsyn till befintlig teknologi och riskens karaktär” (Boman, 
1999, p. 31) 
 
Det är tillverkaren som gör bedömningen om en acceptabel risknivå har uppnåtts 
men om nivån understiger maskindirektivets krav åläggs tillverkaren av myndig-
heterna att stoppa försäljningen av denna maskin samt reparera fel hos redan leve-
rerade maskiner. I värsta fall kan maskinen tvingas dras tillbaka helt från mark-
naden med rättsliga krav från kunder och driftspersonal (Boman, 1999).  
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2.3.2 Riskbedömning 

Maskintillverkaren är ansvarig för att säkerställa att en riskbedömning görs för att 
fastställa att de grundläggande säkerhets- och hälsokraven är uppfyllda (Lenner, 
2009). Genom detta uppkom ett behov hos företag att utveckla systematiska och 
resultatinriktade metoder för att genomföra riskbedömningar som ligger till grund 
för att kunna bevisa att maskindirektivets krav är uppfyllda. Den metod som före-
taget använde sig av måste då omfatta en uppskattning och värdering av maski-
nens risker samt efterföljande åtgärder som måste genomföras för att en accepta-
bel säkerhetsnivå skall uppnås. Den övergripande systematiken för dessa metoder 
är: 
 

1. Identifiera maskinens riskområden 
2. Identifiera riskkällorna och riskmomenten i varje riskområde 
3. Definiera utsatta personer, material etc. 
4. Undersök i vilka situationer de utsatta personerna befinner sig i riskområ-

den 
5. Undersök hur ofta de utsatta personerna befinner sig i riskområden 
6. Fastställ den möjliga skadans allvarligaste konsekvens 
7. Kartlägg eventuell olycksstatistik 
8. Fastställ utifrån 4-7 olika riskers sannolikhet och konsekvens 
9. Bedöm lämpliga säkerhetsåtgärder och deras effekt med avseende på möj-

lighet att undgå eller eliminera risken 
10. Välj säkerhetslösning, d v s de lämpligaste åtgärderna 
11. Jämför de valda lösningarna med lösningarna i eventuella standarder och 

den teknologiska utvecklingsnivån. 

 
 
Tillverkaren baserar sitt beslut på om en acceptabel risknivå har uppnåtts på den 
utförda riskbedömningen. Riskbedömningen illustreras i figur 3 genom ett flödes-
schema med de ingående stegen men det bör noteras att detta är en iterativ pro-
cess vilket innebär att varje riskreducering som utförs kräver att en ny riskbedöm-
ning utförs så att nya risker eller riskmoment inte uppkommer till följd av föränd-
ringen. Processen avslutas när tillverkaren kan svara ja på frågan: är maskinen sä-
ker? (Boman, 1999).  
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2.3.3 Riskanalys  

 
Syftet med riskanalysen är att så objektivt som möjligt klarlägga riskmoment och 
hur allvarliga dessa är samt var risker uppkommer och hur stora dessa är. Riskana-
lysen ligger dock inte till grund för bedömningen om en acceptabel risknivå har 
uppnåtts. Resultaten från riskanalysen sammanfattas i ett riskhanteringsschema 
som inkluderas i den tekniska tillverkningsdokumentationen.  
 

 Fastställande av maskinens gränser: Detta steg omfattar maskinens normala 
drift men även de situationer som är onormala men förutsägbara under 
hela dess livslängd. Det kan då röra sig om felbehandling eller missbruk av 
maskinen. Därmed fastställs vad maskinen får och inte får användas till, ut-
rymmeskrav, hur ofta kontroller bör genomföras och reservdelar bytas ut 
samt vilken utbildningsnivå som operatören bör förväntas ha.  

Figur 3 - Bild hämtad från (Boman, 1999, p. 39) och visar ett flödesschema över riskbedöm-
ningen 
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 Identifiering av riskkällor och riskmoment: Här skapas risklistan som utgörs av 
frågor där tillverkaren kan svara ja, nej eller icke relevant. Frågorna bygger 
på maskindirektivets bilaga 1 samt standarden SS-EN ISO 12100. De går 
igenom riskområden samt riskkällor och riskmoment inom olika områden 
och även här tas hänsyn till hela maskinens livslängd. Tillverkaren utreder 
frågorna och ges nekande svar på en fråga innebär det att maskindirektivets 
krav ej uppnåtts inom det område som frågan täcker. Tillverkaren tar då 
ställning till om acceptabel risknivå ändå uppnåtts.  

 Riskuppskattning: I detta steg görs en kvantifierande uppskattning för varje 
riskmoment utifrån hur allvarlig skada som risken kan orsaka samt skade-
sannolikheten. Det är inte alltid möjligt att utföra detta med stor noggrann-
het men tillverkaren skall göra en så god uppskattning som möjligt.  
 
Skadeallvarligheten (K) delas in i följande klasser och värsta tänkbara kon-
sekvens skall väljas: 
 

1. Obetydliga skador: Småskador som kan botas utan bestående men och 
medarbetaren kan fortsätta arbetet senast 3 dagar efter olyckan. 

2. Reversibla skador: Väsentliga skador eller lidanden som läker eller nästan 
läker utan men. 3 – 30 dagars sjukskrivning. 

3. Irreversibla skador: Allvarliga, bestående och ofta livsförkortande skador. 
Mer än 30 dagars sjukskrivning 

4. Katastrofala skador: Dödliga skador på en eller flera personer till följd. 

Skadesannolikheten (N) bedöms ur tre stycken aspekter: 
 

1. Händelsen frekvens och varaktighet (f): hur ofta och länge utsatta personer 
vistas i ett riskområde. Vistelsen bedöms mot bakgrunden av deras behov 
att vistas där, hur länge de vistas där, arbetssituationen samt antal personer.  

2. Sannolikheten att en riskhändelse inträffar (s): uppskattning av ett flertal 
omständigheter med hjälp av tekniska och mänskliga faktorer. Exempel på 
tekniska faktorer är statistik över maskinens tillförlitlighet och olyckssta-
tistik och mänskliga faktorer är ergonomi samt människans benägenhet att 
kringgå säkerhetsanordningar. 

3. Möjlighet att undvika eller begränsa skadan (m): här spelar de utsatta perso-
nernas utbildning och erfarenhet in och bedömningen görs på en genom-
snittlig person. Kunskap om risken och riskmomenten kan minska eller be-
gränsa skadan och därför tas även skyltar samt direkta eller indirekta synliga 
eller hörbara varningar med i bedömningen. Dock får dessa faktorer aldrig 
ersätta riskreducerande åtgärder.  
 
Skadesannolikheten bedöms sedan totalt som N = f + s + m 
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Tillsammans utgör skadeallvarligheten och skadesannolikheten maskinens risk-
faktorer och efter bedömningen skapas med hjälp av dessa maskinens riskpro-
fil (Boman, 1999). Detta illustreras i figur 4.  

 
 

2.3.4 Riskvärdering 

 
Detta steg utgör den kvalificerande delen av riskbedömningen och utifrån det fär-
digställda riskhanteringsschemat görs en riskvärdering för varje enskild risk som 
finns införd. Utifrån detta resultat görs den slutgiltiga bedömningen om en accep-
tabel risknivå har uppnåtts eller om en riskreducering behöver genomföras. Be-
dömningen kan genomföras på flera olika sätt men det är en subjektiv bedömning 
och det slutliga resultatet beror därmed på vem som utför bedömningen. Det re-
kommenderas därför att riskvärderingen görs i grupp där tekniska och objektiva 
expertutlåtanden bör spela en avgörande roll för den slutliga bedömningen 
(Boman, 1999).  
 
 
 
 
 
 

Figur 4 - Risken vid det betraktade riskmomentet är en funktion av allvarligheten K och skadesannolik-
heten N. 
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2.3.5 Riskreducering 

 
Riskreduceringen skall genomföras i prioriterad ordning: eliminera, reducera och 
informera. Tillverkaren kan i denna fas ha hjälp av europastandarden SS-EN 292-
2 som behandlar riskreducering genom konstruktion, användning av skyddsanord-
ningar samt användarinformation. Den består av två delar som tillsammans an-
vänds för att lösa ett specifikt problem som grund för att utarbeta standarder av 
typ A, B eller C. I de fall en tillverkare vill efterfölja standarder i sin tillverkning 
kan del 1 vara till hjälp för en preliminär bedömning av maskinens säkerhetsnivå 
när en lämplig standard av typ C ej finns att tillgå (SIS (5), u.d.). 
Som tidigare nämnts skall tillverkaren undersöka om riskreduceringen skapat nya 
risker och riskmoment och detta upprepas tills alla moment bedöms vara accep-
tabla.  
 
En tillverkare kan avsluta sin riskvärdering om följande villkor är uppfyllda:  
 

 Riskmomentet är eliminerat och risken reducerad med hjälp av  
- ändring i konstruktion eller farliga material och ämnen ersatts av mindre 
farliga och/eller 
- användning av skyddsanordningar som är i överensstämmelse med den 
teknologiska utvecklingen vid konstruktionstidpunkten. 

 Den valda säkerhetsåtgärden är av en typ som tidigare visats kunna ge till-
räckligt skydd vid korrekt och ändamålsenlig användning. 

 Den valda typen av säkerhetsåtgärd/-anordning är relevant för användaren 
på följande sätt 
- säkerhetsåtgärden kan inte kringgås eller frånkopplas, 
-skadans allvarlighetsgrad/omfattning, 
- att säkerhetsåtgärderna inte utgör ett hinder för att utföra den krävda 
funktionen. 

 Information om maskinens rätta användningssätt är tillräckligt klart och 
tydligt. 

 Bruksanvisningen för drift av maskinen svarar mot utbildningsnivån hos 
den personal som skall använda maskinen och andra som utsätts för de ris-
ker som kan förekomma vid den aktuella maskinen. 

 Rekommenderad arbetssäkerhetspraxis för användning av maskinen och 
relevanta utbildningsbehov är tillräckligt beskrivna. 

 Användaren är tillräckligt informerad om kvarstående risker. 

 När personlig skyddsutrustning (rekommenderas för att motverka eventu-
ella kvarstående risker) samt tillhörande utbildningskrav för operatören/an-
vändaren är tillräckligt beskrivna (Boman, 1999, p. 106).   

När detta uppnåtts läggs riskhanteringsschemat i den tekniska tillverkningsdoku-
mentationen, tillverkaren utarbetar en bruksanvisning, försäkran om överensstäm-
melse skrivs under och CE-märke kan sättas på maskinen (Boman, 1999). 
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2.3.6 Tekniks tillverkningsdokumentation 

 
Maskindirektivet kräver att riskbedömningen skall dokumenteras i en teknisk till-
verkningsdokumentation och bilaga V i maskindirektivet beskriver vad den skall 
innehålla. Den skall endast omfatta material som påvisar hur tillverkaren har gått 
till väga för att uppfylla alla grundläggande krav. I de fall tillverkaren har valt att 
efterfölja standarder vid tillverkning räcker det att hänvisa till de nummer eller 
punkter i den aktuella standarden som följts. För att presumtionsregeln skall 
kunna träda i kraft krävs det dock att standarderna är harmoniserande europeiska 
standarder (Boman, 1999).   
 
Den tekniska tillverkningsdokumentationen skall vara skriven på ett av de 13 offi-
ciella språken och vara tillgänglig för myndigheter i minst 10 år efter tillverknings-
datum på det sista exemplaret av maskinen. Den skall uppdateras regelbundet, t ex 
om en konstruktionsändring görs. Myndigheterna kan endast kräva att tillverkaren 
lämnar ut den tekniska tillverkningsdokumentationen om saklig grund finns för 
detta och då gäller det enbart den del som berör en risk som orsakat skada. En 
kund har inte rätt att få tillgång till den tekniska tillverkningsdokumentationen om 
det inte finns ett skriftligt kontrakt mellan kund och tillverkare om detta.  
 
Utöver den tekniska tillverkningsdokumentationen skall tillverkaren utarbeta en 
bruksanvisning som tillhör maskinen. Kraven på hur denna skall utformas finns i 
maskindirektivet bilaga 1 avsnitt 1.7.4. Bruksanvisningen skall i text och bild för-
klara hur maskinen skall hanteras, underhållas och rengöras på ett säkerhetsmäss-
igt sätt och tillverkaren ansvarar för att den översättas till det huvudspråk som ma-
skinen säljs till.  
 
Innan maskinen får marknadsföras och säljas krävs en försäkran om överensstäm-
melse samt CE-märkning. Maskindirektivets bilaga II A, B och C beskriver EG-
försäkran om överensstämmelse, komponentförklaring samt försäkran om över-
ensstämmelse för säkerhetskomponenter. Försäkran A och C skall översättas till 
samma språk som bruksanvisningen och medföljer denna som en bifogad kopia. 
När bilaga II A är underskriven görs CE-märkningen (Boman, 1999).  
 
Då en produkt eller maskin är CE-märkt innebär det att tillverkaren intygar att den 
uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven. Bokstäverna CE 
står för Conformité Européenne och det infördes i början på 1990 talet. Med 
denna märkning får produkten säljas fritt inom EU. Inom Sverige är det Arbets-
miljöverket som ansvarar för CE-märkning inom maskinsäkerhet (SIS (7), u.d.).  
 
 
 
 
 



Teoretisk bakgrund 

27 

2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

Arbetsmiljöverket strävar efter ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ofta förkor-
tas till SAM. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljöarbetet synlig-
görs och ta hänsyn till de förhållanden som kan påverka de anställdas hälsa och sä-
kerhet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner baseras på EU:s maskindirek-
tiv. Detta innebär att de kontroller som utförs av Arbetsmiljöverket fungerar som 
kontroll för att maskindirektivets grundläggande säkerhets- och hälsokrav uppfylls. 
Syftet med dessa föreskrifter är att minska det stora antal olyckor som sker i sam-
band med användning av maskiner genom att sträva mot att bygga bort riskerna 
för att dessa uppstår redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom 
en korrekt installation. Föreskrifterna ändras i samband med att maskindirektivet 
skrivs om och anpassas löpande för att motsvara samma grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav. Ansvaret vid arbetsmiljöarbetet är fördelat enligt nedan: 
 

 Arbetsgivaren har huvudansvaret men kan delegera uppgifterna till en chef. 
Det är dock viktigt att denna chef har kunskap om arbetsmiljölagen. Ar-
betsmiljölagen innehåller de regler och skyldigheter för ansvarig inom före-
taget som skall förebygga ohälsa och olyckor. Den täcker faktorer så som: 
tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, sociala samt arbetets innehåll. 

 Arbetstagarna skall upplysa om risker, sjukdomar och olycksfall samt 
komma med förslag om vad som kan förbättras. 

 Skyddsombudet hjälper till att planera det systematiska arbetsmiljöarbetet 
genom att undersöka de befintliga arbetsförhållandena samt föreslå åtgär-
der och göra årliga uppföljningar.  

 Företagshälsovården agerar som en expert i arbetsmiljöarbetet. Det är en 
resurs företaget kan använda sig av för att göra undersökningar och riskbe-
dömningar men även för att utbilda personal.  

 
Arbetsmiljöverket beskriver på sin hemsida ett förslag på hur ett företag lämpligen 
utför en riskbedömning av sin verksamhet. Innan bedömningen bör ansvarig fun-
dera över tidigare erfarenheter samt statistik över arbetsplatsens sjukdom, arbetso-
lyckor och tillbud. Därefter bedöms vilka riskkällor som kan leda till ohälsa eller 
olyckor. Dessa sammanställs och en bedömning genomförs för att fastställa vilka 
som är allvarliga eller inte. De risker som bedöms som allvarliga åtgärdas först och 
för de risker som inte direkt åtgärdas skall en handlingsplan utfärdas. För de risker 
som är oundvikliga bör de anställda få instruktioner eller handledning om hur 
dessa skall hanteras och eventuellt tillgång till personlig skyddsutrustning. Det är 
företaget som bestämmer vem som ansvarar för att se till att riskerna åtgärdas. Åt-
gärderna skall snarast kontrolleras för att se om de är ändamålsenliga och annars 
skall de kompletteras med ytterligare åtgärder. 
 
Arbetsmiljöverkets inspektioner är föranmälda och då informeras även företaget 
om vad inspektionen innebär så att företaget kan förbereda sig. Under inspekt-
ionen lyfter inspektören fram de brister som finns i verksamheten och informerar 
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om de regler som gäller för arbetsgivaren och skyddsombudet. Besöket tar därmed 
ofta formen av en instruktion snarare än inspektion där åtgärdsbehoven åskådlig-
görs. Efter utförd inspektion skickas ett inspektionsmeddelande ut till företaget 
där bristerna beskrivs och vanligtvis krävs en skriftlig beskrivning från företaget 
om vilka åtgärder som sats in för dessa. Med dessa inspektioner vill Arbetsmiljö-
verket stödja företagets egna förmåga att förebygga risker och skapa ett systema-
tiskt säkerhetsarbete.  
 
Arbetsmiljöverket inspekterar vanligtvis de företag som bedöms vara riskutsatta 
men arbetar också med kampanjer som vänder sig till branscher som kan ha speci-
ella problem. Arbetsmiljöverkets föreskrifter riktar sig till yrkesmässiga eller pri-
vata tillverkare, importörer och distributörer av maskiner, utbytbar utrustning, sä-
kerhetskomponenter etc och då föreskrifterna baseras på maskindirektivet gäller 
samma regler inom hela EU samt Norge, Island och Lichtenstein.  
 
Då ett företag döms för arbetsmiljöbrott kan detta bli ålagt att betala en företags-
bot. Denna kan uppgå från femtusen SEK till tio miljoner SEK beroende på hur 
allvarligt brottet är, bakgrunden till det samt vilka följder det fick. Det är dock inte 
en enskild person som döms utan det är företaget som sådant som blir betalnings-
skyldigt. Detta gäller även utländska företag, det räcker med att inneha en yrkes-
mässig verksamhet i Sverige för att kunna bli dömd. 
 
Som distributör måste du kontrollera att följande krav är uppfyllda: 
 

 Maskinen skall vara CE-märkt. 

 Det skall finnas en försäkran om överensstämmelse skriven på svenska. 
Denna uträttas av tillverkaren och visar att maskinen uppnår de grundläg-
gande säkerhets- och hälsokraven. I de fall där försäkran om överensstäm-
melse utfärdats på ett annat officiellt EES-språk skall både originalet samt 
en översättning till svenska följa med maskinen.  

 Det skall finnas en bruksanvisning på svenska  

 Skriftliga varningar skall finnas på svenska. Detta gäller om skyltar med 
lättförståeliga symboler inte kan användas.  

Om du som distributör inte följer dessa punkter och det visar sig att maskinen har 
brister som kan leda till olyckor eller ohälsa har Arbetsmiljöverket rätt att besluta 
om försäljningsförbud för maskinen, att leverantören måste dra tillbaka maskinen 
från marknaden och/eller utföra varningsinformation om maskinen. Dessutom sä-
ger produktsäkerhetslagen att distributören på eget bevåg skall återkalla sålda ma-
skiner samt informera kunderna om vilka brister som föranledde detta.   
 
Som köpare skall du kontrollera att maskinen innehar en försäkran om överens-
stämmelse, en bruksanvisning på svenska samt att maskinen är CE-märkt. Det är 
arbetsgivarens uppgift att göra denna kontroll (Arbetsmiljöverket, u.d.). 
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2.5 Tidigare resultat 

 
Undersökningar som skett tidigare kring standardisering pekar på ett antal effekter 
som ett företag som efterlever standarder kan uppleva. Detta avsnitt syftar till att 
ge en översikt över vilka effekter som kan uppkomma.  
 
Vid införandet av ”The new approach” märktes följande förbättringar av:  
 

 Det underlättade handeln med större produktfamiljer så som maskiner, lek-
saker etc. 

 Den täcker de ”horisontella” riskerna hos t ex elektrisk utrustning istället 
för att koncentrera sig på specifika produkter. 

 Skapade en nära kontakt mellan myndigheter och privata organisationer. 

 Baserades på total harmonisering som ersatte spretande nationell lagstift-
ning mellan olika länder (European Commision (2), u.d.).  

Vidare kan nedanstående positiva effekter beroende på standarder och standardi-
sering uppmärksammas: 
 

 Det minskar produktions- och transaktionskostnader. 

 Det ökar spridning av kunskap och uppmuntrar innovation. 

Dock kan divergerande standarder mellan länder utgöra handelshinder jämfört 
med harmoniserande standarder (Ganslandt, 2009).  
 
Antalet organisationer som väljer att följa standarder har ökat kraftigt och detta 
kan tyda på att standarderna visat sig vara ett effektivt verktyg att använda och att 
intresset därför ökat. Det kan också vara så att fler och fler organisationer lockas 
av de idéer om rationalitet och effektivitet som standarderna bygger på. Det ökade 
intresset gör dessutom att trenden influerar normer inom olika branscher och 
detta kan förstärkas genom ett ökat utrymme för standardiseringsarbetet i 
branschtidningar, via branschorgan, konsultfirmor eller certifieringsorgan. Det kan 
också vara så att fler och fler organisationer utsätts för tryck att certifiera sig av 
sina kunder i avtalssituationer och därmed väljer att följa standarder för att fort-
sätta kunna konkurrera med andra organisationer (Tamm-Hallström, 2000).   
 
I regeringens skrivelse ”standardiseringens betydelse i en globaliserad värld” står 
det att läsa att:  
 
”Standardisering utgör en av de mest centrala nycklarna till handel och inflytande på världs-
marknaden. En effektiv standardiseringsverksamhet påverkar konkurrenskraften och därmed 
nationell tillväxt.” (Regeringen, 2008) 
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Då fler efterlever standarder uppstår positiva samordningseffekter. Detta då det 
underlättar ett standardiseringsarbete med helhetssyn för att få flera komponenter 
att vara kompatibla i ett system. Detta kan uppstå utan att skriftliga standarder ut-
arbetas om de växer fram som normer via marknadskrafter som inofficiellt enas 
om att en viss typ av lösning är bäst. Dessa normer uppfattas efter ett tag som 
standarder. Dock ses detta i litteraturen snarare som en marknadslösning än en 
standard. Den officiella vägen är att en standard utarbetas av en mindre grupp 
människor och att denna lösning sedan presenteras för marknaden. Dock leder 
båda fallen till en samordningseffekt. Det som pekar på att den sistnämnda vägen 
är en mer effektiv väg är att marknaden kan välja ”fel” lösning och då låsa utveckl-
ingen via investeringar i teknisk utrustning som sedan är dyr att byta ut. Detta vi-
sar att standarder är systemberoende och påverkas av omgivningen och vice versa.  
 
Internationellt standardiseringsarbete bedrivs politiskt neutralt och fokus ligger på 
tekniska lösningar där de som sitter i delegationen inte representerar sina nationer 
men har teknisk expertkunskap. Detta samarbete leder teoretiskt sätt därmed till 
att de tekniskt bästa lösningarna utarbetas. Dock är det omöjligt att finna en dele-
gation som är helt politiskt neutral då olika kommersiella intressen alltid kommer 
spela in och de som motsätter sig detta arbete hävdar därmed att man inte kan 
finna några garantier på att de utarbetade lösningarna är bättre än de marknads-
drivna.  
 
Standarder kan också verka positivt för en enskild organisation som inträdesbiljett 
till en specifik marknad, t ex den globala marknaden. För att uppnå detta krävs 
harmoniserande standarder för både enskilda produkter men även för redovis-
nings- och kvalitetssystemstandarder. De fungerar även som inträdesbiljett mot 
kunder då de kan vara ett verktyg för att skapa förtroende och används i de fallen 
som en kvalitetsstämpel vilket organisationerna kan utnyttja i sin marknadsföring. 
 
Det har även kunnat visas att införandet av standarder ger ekonomiska effekter. 
1973 infördes en standard som fastställde höjden som stötfångaren på en bil skulle 
vara placerad ovanför marken till 440 mm. Införandet av denna standard gjorde 
att stötfångarna möts när bilar krockar vilket skonar bilen och därmed sparar 
pengar för ägaren. Detta exempel illustrerar att efterföljandet av standarder kan ge 
en stark effekt för ägaren och effekt-argument är ofta mycket motiverande. Stan-
darder utges även ha rationaliserande effekter genom att standardiseringsorganisat-
ionerna utgår från rationella grunder och har rationalisering som målsättning och 
standardiseringsarbetet genomförs därför rationellt och standardiseringen blir ett 
rationaliseringsverktyg. I detta sammanhang menas rationalisering som något som 
ligger i användarens intresse. Detta kan illustreras genom ISO 9000 som handlar 
om att finna rationalitetslösningar för den egna organisationen och inte bygger på 
att någon annan efterföljer standarden (Tamm-Hallström, 2000).  
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I en intervju med Charlotte Brogren – forskningsdirektör på ABB Corporate rese-
arch och Göran Nilsson- direktör på SCA Forest Product som utfördes av Pamela 
Collins menade förstnämnda på att standardisering kan användas som ett handels-
hinder. Om länder i olika delar av världen har skilda standarder och rutiner för 
godkännande av produkter kan företag välja att avstå från att exportera till vissa 
marknader då man i de fallen tvingas ta fram flera versioner av samma produkt. 
Samtidigt kan tidsödande och kostsamma tester elimineras om en standard är väl-
känd och internationellt accepterad. Det blir då lättare att få ett godkännande av 
kund för en standardkomponent om denna är konstruerad och testad enligt en gi-
ven standard. Göran Nilsson vidhöll att standardisering är en viktig drivkraft för 
den teknologiska utvecklingen genom att underlätta produktion av standardkom-
ponenter vilket öppnar marknaden och konkurrensen blir tuffare. Den ökade glo-
baliseringen ökar kraven på standardisering och vice versa, standardisering under-
lättar globaliseringen. Dock är det viktigt att standarden inte tar för lång tid att ut-
arbeta. Båda är överens om att standardisering minskar kostnader för ett företag 
då, enligt Göran Nilsson: ” Standardisering ger stora vinster genom att man inte 
behöver uppfinna hjulet igen när det gäller tekniken, tillgång till standardkompo-
nenter och tillgång till en global marknad” (Colllin, 2004).  
 
Den tyska standardiseringsorganisationen DIN genomförde år 2000 en undersök-
ning bland 707 tyska företag rörande de ekonomiska fördelarna med standardise-
ring både för enskilda organisationer och med makroekonomiska termer. De skri-
ver att utvecklingen av standarder är en viktig del för den teknologiska utveckl-
ingen och ekonomiska infrastrukturen för ett land. Det påverkar landets förmåga 
att konkurrera på den globala marknaden och hjälper företag att lägga upp strate-
gier för fortsatt utveckling.  
 
De största fördelarna som upptäcktes för enskilda företag är att de får en strate-
gisk fördel när de aktivt deltar i standardiseringsarbete då de genom detta arbete 
kan påverka i vilken riktning både nationella och internationella standarder utveck-
las. Detta ger konkurrenskraftiga fördelar då företaget inte behöver genomgå stora 
och dyra förändringar för att anpassa sig till de nya europeiska och internationella 
standarderna. Undersökningen visade att 84 % av företagen använde sig av euro-
peiska och internationella standarder för att kunna exportera sina produkter utan 
att behöva anpassa sig till varje enskilt lands nationella standarder. 64 % av de till-
frågade företagen uppgav också att dessa standarder underlättade upphandlings-
processen vid kontraktsskrivning.      
 
Standardisering kan dessutom minska företagets beroende av en enskild leverantör 
då marknaden öppnas upp och konkurrensen blir högre. Företagen tenderade 
också att ha ett högre förtroende inom kvalitet och leveranssäkerhet för leverantö-
rer som följde standarder. Det ger företagen möjlighet att sätta press på sina leve-
rantörer samtidigt som samarbetet med andra företag på samma nivå i den vär-
deskapande kedjan ökade vilket ledde till en synergi som sänkte kostnaderna för 
företagen. Dock kan detta övergå till en monopolitisk struktur vilket i sin tur kan 
skada kundernas ställning.  
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Undersökningen visade också att användandet av standarder bidrog till att minska 
olycksrisken då de ökade företagets medvetenhet om vikten av produktsäkerhet 
vilket gjorde att säkerhetskrav blir en viktigare del i standardiseringsarbetet. Stan-
dardisering är dock mest intressant för företag som har produkter med lång livstid 
då det tar ca 5 år för en standard att utarbetas.  
 
Den makroekonomiska delen av undersökningen pekade på att innovation var en 
viktig del för att ett land skall kunna stå sig konkurrensmässigt och bibehålla en 
ekonomisk tillväxt i en högteknologisk omvärld. Dock räcker inte innovation som 
enskild faktor utan nya produkter och förbättrade tillverkningsmetoder måste 
snabbt spridas för att det skall bidra till en positiv ekonomisk utveckling. En väg 
att skapa detta var via standarder. Författarna undersökte om andelen patent som 
utfärdades inom innovationsrika områden kunde jämföras med andelen standarder 
som utarbetades och såg att fler nya standarder publicerades i innovativa sektorer. 
Från detta drog de slutsatsen att enbart innovation inte räcker till för att skapa en 
ekonomisk tillväxt utan denna måste spridas genom standarder.  
 
En av de viktigaste fördelarna som de såg var inom den globala handeln där den 
ekonomiska teorin som författarna baserade sin undersökning på stödde synen på 
att standarder har en positiv inverkan på exportverksamheten. Detta bekräftades 
via de undersökta företagen som verkade i områden med ett stort antal standarder. 
De uppgav sig ha ett exportöverskott som definieras via differensen mellan import 
och export. Dock gäller detta enbart de internationella standarderna då de nation-
ella standarderna snarare verkade hämmande då de enbart ser till nationens behov 
och därmed inte bidrar till en ökad export.  Internationella standarder agerade som 
katalysatorer för att snabbt sprida teknologisk kunskap och stärkte nationens inno-
vationsförmåga i den internationella teknologikampen.  
 
Standarder uppgavs påverka konkurrensförmågan på två sätt: de gav en hög kon-
kurrensförmåga genom att ge landet ett bra internationellt rykte och därmed stärka 
konkurrensförmågan. Dessutom gynnade de leverantörer från andra länder då de 
teknologiska skillnaderna blir tydligare och det lyfter leverantörens förmåga. I och 
med detta uppgav en stor majoritet av de undersökta företagen att internationella 
standarder underlättade kontraktsupphandlingar och sänkte handelsbarriärer (DIN 
German Institute for Standardization, u.d.).  
  



Teoretisk bakgrund 

33 

2.6 Sammanfattning  

 

Standarder understödjer den samordningseffekt som krävs då tekniska komponen-
ter idag inte kan agera som enskilda enheter utan behöver vara kompatibla i större 
system. Då EG 1985 lanserade ”The new approach to harmonisation and standardisation” 
var syftet att främja den fria marknaden då denna kräver ett visst mått av teknisk 
harmonisering mellan tekniska produkter. Utvecklingen av standarder utgår ifrån 
direktivets krav och standarderna agerar genom detta som ett verktyg för att skapa 
ett gemensamt språk mellan olika länder. Genom detta agerar standarderna som 
en drivkraft för den tekniska utvecklingen och sprider nya produktlösningar och 
tillverkningsmetoder. 

Standarder är explicita, har en tydlig upphovsman och är frivilliga att följa. Tillver-
kare kan dock genom att hänvisa till standarder påvisa att maskindirektivets krav 
är uppfyllda. Om tillverkaren begagnar sig av harmoniserande standarder träder 
dessutom presumtionsregeln i kraft. Genom detta behöver tillverkaren inte ta 
ställning till om maskinen uppnått en acceptabel risknivå utan kan förlita sig på att 
lagstadgade krav är uppfyllda.  
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3 Metod och genomförande 

 

I detta kapitel redogörs för hur insamlandet av information till denna undersökning skett samt 
grundvalen som gjorts inför analys av den insamlade datan.  

 

3.1 Primärdata 

 

Eriksson och Wiederheim-Paul definierar primärdata som uppgifter som författa-
ren själv samlar in (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Det empiriska materialet 
som bildade primärdata till undersökningen inhämtades inom en begränsad grupp 
av företag som alla är engagerade inom SIS/TK 282.  

Insamlandet av primärdata genomfördes genom en inledande enkätundersökning 
som skickades ut till samtliga deltagare i SIS/TK 282 och därefter med telefonin-
tervjuer. Användandet av en inledande enkätundersökning syftade till att fånga så 
många deltagare som möjligt och på ett tidigt stadium få en bild över vilka fak-
torer de ansåg påverkades av standardiseringsarbetet. Det gav också författaren en 
möjlighet att se hur många av dessa företag som var villiga att delta i intervjuer 
längre fram och bilda undersökningens observationsenhet. Enkätundersökningen 
finns redovisad som bilaga 8.1.1 och som del av resultatet i kap 4.  

Storleken på observationsenheten för telefonintervjuerna valdes till 10 deltagare 
inom SIS/TK 282. Det hade varit möjligt att utföra undersökningen hos enbart 
ett företag och göra en djupgående fallstudie för att undersöka hur standardise-
ringsarbetet påverkat just detta företag. Men syftet med undersökningen var att 
undersöka hur detta arbete generellt kan sägas påverka ett företag och därför val-
des en större observationsenhet. Enkätundersökningen syftade därför inte till att 
ligga som grund för analysen i denna rapport utan enbart som en förstudie till tele-
fonintervjuerna.  

Eriksson och Wiederheim-Paul skriver att fördelarna med en enkätundersökning 
är att svaren kan studeras i efterhand men nackdelarna med denna undersöknings-
metod är att svarsfrekvensen ofta är låg och möjligheterna till att ställa följdfrågor 
inte finns. Denna undersökningsmetod ställer dessutom höga krav på att frågorna 
är välformulerade och att den frågande vet vad denne vill ha svar på då det inte 
går att förtydliga en fråga i efterhand (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Telefonintervjuer valdes som huvudsaklig metod för insamlandet av primärdata 
rörande de faktorer som påverkades av standardiseringsarbetet och de effekter 
som företagen upplevde att standardiseringsarbetet ledde till. Intervjuerna syftade 
till att ge företagen en möjlighet att förklara varför de ansåg dessa faktorer påver-
kas och på vilket sätt. Användandet av telefonintervju som undersökningsform 
valdes då observationsenheten är spridd över stora delar av Sverige och till följd 
av tids- och resursbegränsningar fanns inte möjligheten att utföra personliga inter-
vjuer med samtliga.  
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Eriksson och Widersheim-Paul skriver att nackdelen med en telefonintervju jäm-
fört med en personlig intervju är att alltför komplicerade frågor inte kan ställas då 
möjligheten att använda kroppsspråket samt förklarande bilder inte finns. Dock 
ger telefonintervju som metod möjligheten att ställa följdfrågor och de kan utföras 
till en låg kostnad. Dessutom är svarsfrekvensen ofta hög inom observationsen-
heten då det är en undersökningsform som går relativt snabbt att utföra. Detta in-
nebar att fler personer hade möjlighet att avsätta tid för intervju jämfört med om 
dessa utförts i personlig form. En av de största nackdelarna med intervjuer som 
undersökningsmetod är att om inte möjlighet att spela in intervjun finns måste ut-
förliga anteckningar nedtecknas under samtalets gång så att värdet i undersök-
ningen kan granskas i ett senare skede av utomstående personer. Detta leder dock 
till att rytmen i intervjun kan störas och värdefull information kan därför falla bort 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

Då undersökningens främsta syfte var att låta företagens bild av standardiserings-
arbete komma fram ställdes så öppna frågor som möjligt där den intervjuade själv 
uppmanades berätta om arbetet med maskinsäkerhetsstandarder, hur detta påver-
kade arbetet inom företaget och vilka effekter detta arbete gett. Intervjuerna som 
helhet finns redovisade som bilaga 8.1.2 – 8.1.11 och resultatet redovisas i kapitel 
4.  

Observationsenheten bestod av personer som alla är engagerade inom standardi-
seringsarbete och kunniga inom detta område. Undersökningen hade kunnat utö-
kas för att även inkludera företag som inte valt att aktivt delta i denna typ av ar-
bete och genom detta kunnat beskriva en mer korrekt bild av verkligheten. Hade 
mer tid funnits är detta en möjlig fortsättning på undersökningen. Med hänsyn till 
de satta tidsramarna valdes därför representanter ut som kunde bidra med kun-
skap och tankar kring standardiseringsarbetet på den nivå att frågeställningen 
kunde besvaras på en generell nivå.  

 

3.2 Sekundärdata 

 

Eriksson och Wiederheim-Paul definierar sekundärdata som uppgifter som redan 
finns insamlade (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Sekundärdatan till denna 
rapport bygger på en litteraturstudie inom området maskinsäkerhet och kring de 
tidigare resultat som studier kring lönsamhet kring standardiseringsarbete har påvi-
sat. Detta presenteras i kapitel 2. Bakgrunden redovisar en kort introduktion till 
maskindirektivet samt hur arbetet med standarder kan se ut. Det förklarar vad en 
standard är och hur efterlevnaden av standarder teoretisk kan påverka ett företag. 
Som bakgrund till standardiseringsorganisationer användes i första hand SIS egen 
information för att bygga upp förståelsen kring standardiseringsarbete. Denna in-
hämtades dels från SIS hemsida samt från en introduktionsdag på SIS den 22 feb-
ruari som författaren deltog i.  
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3.3 Analysmetod 

 

Resultaten från primär- och sekundärdatan jämfördes med varandra i analysen 
som presenteras i kapitel 4.3. Denna jämförelse utfördes för att se om de teore-
tiska och empiriska effekterna av standardiseringsarbete skiljde sig åt. För att 
kunna besvara huvudfrågeställningen krävdes denna typ av jämförelse. Dock 
kunde inte någon kvantitativ analys utföras utan ett generellt resonemang fördes. 
För att helt kunna besvara frågeställningen om hur lönsamheten hos företag på-
verkas av efterföljandet av maskinsäkerhetsstandarder hade en kvantitativ under-
sökning krävts men syftet att undersöka mervärdet kunde ändå uppnås genom 
detta generella resonemang.  

 

3.4 Validitet, reliabilitet och objektivitet 

 

Validitet kan beskrivas som ett tests förmåga att mäta det som skall mätas medan 
reliabilitet beskriver testets förmåga att ge stabila och tillförlitliga utslag (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2011).   

Valet av telefonintervju som undersökningsmetod för insamlandet av primärdata 
bedömer författare ge en relativt god validitet åt undersökningen. Genom att låta 
observationsgruppens egna åsikter ligga till grund för primärdatan förväntas de ef-
fekter som företagen sett kunna lyftas fram. Om dessa åsikter dessutom kunnat 
styrkas med ekonomiska beräkningar hade dock en högre validitet uppnåtts.  

Antalet företag som valdes ut att ingå i observationsenheten är inte tillräckligt stort 
för att någon statistisk säkerhet kan nås och resultatet kan inte garanteras vara gäl-
lande för alla olika typer av företag. Dock valdes representanter ut till observat-
ionsenheten från olika branscher för att få en så stor bredd som möjligt till under-
sökningen. Hade observationsenheten utökats till alla företag inom SIS/TK 282 
bör ett liknande resultat nås medan en annan bild kan framträda om företag utan-
för denna kommittee hade inkluderats.  

Då alla inom observationsenheten gjort ett aktivt val att engagera sig inom stan-
dardiseringsarbete och därmed avsatt tid och resurser för detta är svaren från in-
tervjuerna färgade av deras subjektiva åsikter och värderingar kring standardise-
ringsarbete. Deras förhållning till området kan därför vara mer positiv än ett tvär-
snitt av alla företag som berörs av maskinsäkerhetsstandarder. Eftersom författa-
ren inte har egna tidigare erfarenheter eller personligt intresse av standardiserings-
arbete och dess effekter bör analys av primär- och sekundärdata därför inte ha 
präglats av egna värderingar.   
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4 Resultat och analys 

 

Detta kapitel behandlar resultatet av den utförda undersökningen inom observationsenheten samt 
en sammanfattning av de resultat som framgick av litteraturstudien. Dessa resultat låg till grund 
för att syftet med rapporten skulle kunna uppnås och en analys följer på resultatet som binder 
ihop resultat med syfte.  

 

4.1 Resultat från den empiriska studien 

 

4.1.1 Enkätundersökning 

 
Den 8 mars 2013 skickade författaren ut en enkätundersökning till de 46 deltagare 
som fanns uppgivna i SIS/TK 282:s deltagarlista. De hade möjlighet att besvara 
enkäten till och med den 25 mars 2013 och under denna period mottogs 19 svar. 
Enkäten bestod av 6 frågor och en öppen fråga med utrymme för övriga kom-
mentarer. I en av frågorna fick deltagarna svara på om de var öppna för att ställa 
upp på en telefonintervju med författaren. Enkätundersökningen redovisas i sin 
helhet som bilaga 8.1.1 och nedan presenteras ett sammandrag.  
 
Företagens inriktning sträcker sig över flera olika branscher. Inom gruppen fanns 
representanter från fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, försäljning, konsultfö-
retag samt en egenföretagare. 15 av de svarande uppgav att införandet av maskin-
säkerhetsstandarder hade påverkat företaget och/eller deras kunder ekonomiskt 
vilket motsvarade 83 % av de svarande. 93,8 % angav också att de arbetade syste-
matiskt med att förbättra maskinsäkerheten. Tidsramen för när detta arbete inled-
des sträcker sig från 1954 – 2012 och 4 av de svarande angav ingen specifik tid-
punkt.  
 

Fördelningen av de områden som företagen upplevt att standardiseringsarbetet 
haft effekt inom fördelades enligt figur 5 nedan. De enskilda områden som flest 
företag angav var en förbättrad olycksstatistik samt minskade arbetsskador. Inom 
kategorin övrigt kunde företagen välja att själva fylla i ett alternativ. Ett urval av 
de effekter som företagen lyfte fram var då:  

 

 Konkurrens på lika villkor mellan tillverkare genom gemensamma krav. 

 Minskad produktivitet, fler produktionsprojekt. 

 Kvalitetshöjande. 

 Mer omfattande arbete vid utveckling på grund av mycket dokumentation. 

 Ingen förändring. 

 Höjd säkerhetsnivå, färre tillbud. 
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Figur 5 - Effekter av standardiseringsarbete 

 
Företagen hade även möjlighet att lämna övriga kommentarer i slutet av enkäten 
och ett urval av dessa presenteras nedan: 

 

Rörande engagemang i SIS/TK 282 samt maskinsäkerhetsstandarder:  

 

 Vi har jobbat för kort tid med systematisk maskinsäkerhet för att bedöma 
effekterna av det arbetet. Tydligt är dock att de skador som inträffar på 
mitt industriområde är tydligt kopplade till människors förmåga (eller oför-
måga) att arbeta på ett säkert sätt. 

 Vår medverkan är svår att omsätta i pengar men nätverket är ovärderligt. I 
kommittén sitter Sveriges samlade elit inom området. 

 

Rörande ekonomiska faktorer: 

 

 Jag har inga siffror på minskad sjukfrånvaro eller reklamationer. Produkt-
ionsprojekten kommer till för att vi inte ska behöva ha "handpåläggning" i 
produktionen. 
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4.1.2 Intervjuer 

 

Här presenteras de sammantagna effekter som framkom vid den empiriska stu-
dien. Dessa går att läsa i sin helhet i bilaga 8.1.2 – 8.1.11. Resultatet från intervju-
erna presenteras anonymt och hänvisningar till de olika intervjuerna sker därför 
genom referering till person 1, 2, 3, etc. Observationsenheten som deltog i under-
sökningen är alla medlemmar av SIS/TK 282 och intervjuerna genomfördes från 
2/4 – 2013 till 11/4 – 2013. Samtliga intervjuer genomfördes via telefon. De ef-
fekter som framkom är därför direkt hämtade från deltagarna och det är deras 
värderingar och åsikter som presenteras.  

 

4.1.2.1 Miniminivå 

 

En av de effekter som framkom vid insamlandet av primärdata var att standar-
derna tydligt påvisar vilken miniminivå företagen måste nå och att standarderna är 
lätta att förhålla sig till. Person 8 menade på att den största skillnaden för ett före-
tag som idag efterlever standarderna var ekonomin. Tidigare fick företaget arbeta 
fram väldigt tydliga kravspecifikationer vid köp av nya maskiner. Denna process 
tog lång tid och var kostsam, samtidigt var den väldigt viktig då kostnaden i inve-
steringen var hög. Idag är detta arbete mycket mindre omfattande då företaget kan 
ta hjälp av standarderna för att se vad maskinen behöver leva upp till för krav. Det 
innebär också att alla produkter som inte är standardiserade är dyra och person 8 
lyfter därmed fram att det finns en god ekonomi inom maskinsäkerhetsstandarder 
för både kund och leverantör. 

 

4.1.2.2 Upphandlingsprocess  

 

Standarderna underlättade upphandlingar då ett systematiskt standardiseringsar-
bete skapar rutiner och arbetssätt som syftar till att se till helheten inom företaget. 
Upphandlingsprocessen blir därmed också standardiserad och mindre tidskrä-
vande. Person 2 säger att den dagliga verksamheten hos företag idag är väldigt 
slimmad och de företag som väljer att följa standarder är ofta inte medvetna om 
att detta innebär ett systematiskt arbetssätt som skall genomsyra hela organisat-
ionen. Detta systematiska arbetssätt kan leda till stora besparingar för företaget då 
processer vid inköp kan standardiseras. Företaget får grepp om vad de verkligen 
behöver och kan ifrågasätta leverantörernas förmåga att tillgodose dessa behov. 
Detta underlättar upphandlingsprocessen vilket annars kan vara en långdragen 
process och därmed är en fördel för företaget. Person 4 pekar ut detta som en för-
del och säger att upphandlingar underlättas genom standardiseringsarbete då kun-
derna skapar sig en tydligare kravbild och därmed kan relationen med leverantören 
underlättas då inga diskussioner om acceptabel säkerhetsnivå uppstår.  
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Person 7 ser definitivt ett mervärde för företag att anpassa sig till standarder då det 
vid inköp av maskiner som är tillverkade efter standarder ofta strular betydligt 
mindre och allt fungerar problemfritt vid leverans och produktionsstart. Person 7 
upplever också att det sker snabbare leveranser från dessa leverantörer. Detta ger 
en konkurrensfördel för dessa leverantörer och efterlevnaden av standarder funge-
rar därmed som ett försäljningsargument.  
 

4.1.2.3 Kundförtroende 

 

De företag som arbetar utifrån standarder och med ett systematiskt arbetssätt kan 
inge förtroende hos sina kunder. Person 4 säger att de på företaget har upplevt ett 
ökat intresse från kundernas håll angående maskinsäkerhet sedan det nya maskin-
direktivet lanserades och att intresset växer. Dock är inte alla kunder insatta i vad 
systematiskt maskinsäkerhetsarbete innebär och därmed skapas ett försäljningsar-
gument för företaget då de kan stötta kunderna och hjälpa dem på vägen. Detta 
uppskattas från kundernas sida. Person 4 tycker också att de flesta kunder är ny-
fikna och positivt inställda till standardiseringsarbetet och att medvetenheten har 
ökat. Dock är inte alla medvetna om hur omfattande detta arbete är och det är 
viktigt att de går in och stöttar kunden och tar ett steg i taget.  
 

4.1.2.4 Teknisk tillverkningsdokumentation 

 

Standarder fungerar som en vägledning till hur den tekniska tillverkningsdoku-
mentationen skall upprättas och ger en bättre kontroll över den dokumentation 
som ligger till grund för beslut och underlättar spårningen av tidigare dokumentat-
ion. Företagen skall enligt maskindirektivet inneha en korrekt teknisk tillverknings-
dokumentation men kunskapen om hur denna skall se ut kan vara bristfällig och 
här kan standarderna hjälpa företagen att komma rätt. Person 2 berättar att genom 
arbetet med systematiska maskinsäkerhetsstandarder tillkommer även kraven på 
en teknisk tillverkningsdokumentation vilket person 2 upplever som något positivt 
då företaget får större kontroll på det underlag som ligger till grund för fattade be-
slut och alla dokument går att spåra tillbaka i tiden. Person 7 säger att de företag 
som vill uppnå maskindirektivets krav utan stöd av standarder ofta har en bristfäl-
lig dokumentation. De förstår inte värdet av den tekniska tillverkningsdoku-
mentationen eller hur denna bör utformas. De vill ha CE-märkta maskiner men 
vet inte varför egentligen och detta kan leda till att de inte når de grundläggande 
kraven över huvud taget. Person 7 tror att det främst är kunskapsbrist hos företa-
gen som skapar denna situation.  
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Person 3 påvisade att maskindirektivet är ett krav som alla måste följa och att stan-
darder i detta arbete kan vara en livlina. Dock menar person 3 att det är alltför få 
som har en kunskap om hur denna livlina kan utnyttjas. Ju fler standarder företa-
get följer desto högre garanti finns det för att företaget följer lagen och därmed 
slippa påföljder. Det blir dessutom lättare för företag att ta ett helhetsansvar för 
organisationen från början och att engagera alla olika avdelningar i detta jobb. 
Dessutom underlättar dokumentationen diagnostik av maskiner, idag är maskiner 
dyra att köpa in och det krävs att de fungerar utan produktionsstopp. Med hjälp av 
maskinsäkerhet, standardiseringsarbete och dokumentation kan man snabbt se vad 
som är fel om något strular och det kan snabbt åtgärdas, något som också sparar 
pengar för företaget.  
 

4.1.2.5 Presumtionsregeln  

 

Standarder ger företaget juridiska fördelar då de kan använda sig av presumtions-
regeln vid ett eventuellt olycksfall. Person 4 pekar ut vikten av presumtionsregeln. 
Genom denna uppkommer nämligen en juridisk skillnad vid eventuella olycksfall. 
De företag som kunnat peka på att maskindirektivets krav uppnåtts genom stan-
darder sitter nämligen säkrare än de som enbart hänvisat till att de uppnått ma-
skindirektivets krav. Det är myndigheternas ansvar att påvisa att företaget står till 
skuld för olyckan om dessa arbetar efter standarder medan det i det andra fallet är 
upp till företaget att bevisa sin oskuld.  
 

4.1.2.6 Harmoniserande lagstadga 

 

De harmoniserande standarderna leder till en gemensam lagstadga och standardi-
seringsarbetet gynnar med detta den fria marknaden och exportmöjligheterna. Per-
son 10 säger att införandet av maskindirektivet genererat fördelar så som enhetliga 
regler inom hela Europa vilket gynnar den fria marknaden och skapar en bättre 
konkurrensbild. Denne påpekar att syftet med maskindirektivet inte i första hand 
är att öka maskinsäkerheten utan primärt att gynna den fria marknaden. Person 9 
säger att ett av de problem som uppkommit med den internationella verksam-
heten är att nya länder måste acceptera att tillverkaren kan utföra en självcertifie-
ring av sin produkt i enlighet med riskbedömningar. Person 9 menar också att 
dessa länder ofta vill luta sig mot ett testinstitut men att det skulle bli för kostsamt 
att upprätta nationella testinstitut och skapa nya handelsbarriärer som motverkar 
syftet med det globala standardiseringsarbetet. Standarder skapar dessutom en ge-
mensam global kravspecifikation och när alla har samma grundkrav att uppfylla 
skapas en ärlig marknad. Det gör också att företagen kan tillverka standardiserade 
produkter och inte behöver anpassa sig efter nationella lagstadgar och därmed får 
en homogen tillverkning.  
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Person 7 ser standarder som en naturlig del av framtiden. Denne berättar att Sve-
rige inte har så många företag som tillverkar maskiner och behovet av att impor-
tera är därför stort. De harmoniserande standarderna underlättar denna process 
väsentligt och gör det lätt för företag att ge sig in på den internationella mark-
naden. Upphandlingar blir lättare att genomföra då förståelsen för varandra ökar 
och man talar samma språk.  
 
Genom ett ökat fokus på de harmoniserande och internationella standarderna har 
standardiseringsarbetet förflyttats till den internationella arenan. Företag som en-
gagerar sig i standardiseringsarbete kan vara med och påverka i vilken riktning 
standarderna utvecklas och gynna de egna produkterna. Därmed skapas en kon-
kurrensfördel för de företag som aktivt engagerar sig i standardiseringsarbetet. 
Person 4 anser att det är viktigt med standardiseringsarbete för att kunna vara med 
och påverka hur standarderna ser ut och i vilken riktning de utvecklas. Detta gäller 
även användarstandarder som rör hur maskiner och skyddsanordningar bör an-
vändas. Arbetet gör dessutom att denne kan säkerställa att kommande konstrukt-
ioner går i linje med nya standarder och därmed slipper byggas om inom en snar 
framtid då standarderna träder i kraft. Dessa faktorer skapar en konkurrenskraftig-
het då företaget kan ligga i framkant och person 4 ser det därför som en nödvän-
dighet att delta i standardiseringsarbete.  
 
Person 4 exemplifierar detta genom att berätta hur arbetet med att förnya standar-
der kan se ut. Arbetet med att förnya standarder är viktigt då äldre harmonise-
rande standarder ofta var snävt skrivna och därmed inte ger tillräckligt med ut-
rymme för nya tekniska landvinningar. Företaget som person 4 arbetar på utveck-
lade en ny typ av givare som skulle utlösas vid en pressgjutningsmaskin om risk 
förelåg. Dock tillät inte den dåvarande standarden att den nya givaren installerades 
trots att den bevisligen var säkrare. Person 4 var då med och påverkade innehållet 
i standarden så att det skrevs om och den nya givaren kunde sättas i bruk. Detta är 
en av de viktiga fördelarna som person 4 menar ger engagerade företag ett för-
språng jämtemot sina konkurrenter. De kan få sina egna produkter tillåtna på 
marknaden och strävan efter säkerhet går då hand i hand med försäljning.  
 
Person 9 säger att anledningen till att företag lägger stor vikt vid standardiserings-
arbete är att de vill vara med för att se kommande krav. På det sättet kan de bygga 
konstruktioner och tillverkningen kring rätt ingångsvärden och skapa korrekta 
kravspecifikationer. Det gör att de senare inte behöver gå tillbaka och göra om 
proceduren. Genom att delta aktivt i arbetet med nya standarder anser person 9 
att de kan ligga ett steg före och det är därför viktigt att vara med i utvecklingspro-
cessen så tidigt som möjligt. Person 7 säger att det största hindret för standardise-
ringsarbete idag är att företag inte har tid och kunskap för att sätta sig in i standar-
der eller resurser för att ta in en extern person för detta arbete. Det största hindret 
är därmed resursbrist. Det är dessutom svårare för mindre företag att avsätta re-
surser för att ha en anställd som sätter sig in i standarder och skaffar sig den kun-
skap som behövs. I dagsläget står sig dessa företag sig fortfarande bra på mark-
naden men person 7 tror att de kan få det svårare i framtiden när kunder blir mer 
och mer medvetna och ställer högre krav på sina leverantörer.  
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4.1.2.7 Säkerhetsmål 

 

En anledning för företag att efterleva standarder är att de agerar som ett verktyg 
för att hjälpa företag att nå uppsatta mål för säkerheten. Person 8 pekar på att det 
inom personalekonomin och kvalitet finns ekonomiska argument för att efterleva 
standarder. Detta då maskiner som byggs i enlighet med standarder orsakar färre 
skador. Företaget har utvecklat ett arbetssätt som är inspirerat av Toyota och med 
detta arbete sätter de arbetsmiljön som högsta prioritet. Därefter arbetar de i fal-
lande ordning för: Kvalitet, Leverans, Ekonomi. Person 8 berättar att företaget 
inte haft ett negativt resultat på 75 år och härrör detta till standardiseringsarbetet 
samt deras arbetssätt. Det lönar sig att satsa på en bra arbetsmiljö menar denne. I 
och med detta arbetssätt följer företaget även upp frisknärvaron och är i dagsläget 
uppe på 95,5 % i snitt och är med detta ett ledande företag enligt person 8. Detta 
värde kan jämföras med 1980-talets nivå då frisknärvaron låg på 75-80 %, så det 
har sedan dess skett en stadig förbättring. Denna förbättring kan inte enbart härle-
das till standardiseringsarbetet säger person 8 men det är en bidragande orsak. 
Dessutom har maskinolyckorna inom företaget under samma period minskat med 
70-80 % och de har idag nästan inga personalolyckor kvar. Däremot har belast-
ningsergonomiska skador ökat men i utgåvan av Maskindirektivet från 2009 lyftes 
ergonomin fram på ett tydligare sätt och person 8 hoppas att detta på längre sikt 
kommer leda till ännu lägre sjukfrånvaro.  
 

4.1.2.8 Helhetsperspektiv 

 

Standarder kan ge en minskad sjukfrånvaro och minska olycksrisken. Personalan-
svaret ökar och standarderna ger en koppling mellan personal – ledning – lagkrav 
vilket kan generera en ökad trivsel på arbetsplatsen. Detta i sin tur ger en förbätt-
rad produktkvalitet samt en förbättrad leveranstillförlitlighet. Person 1 har fått 
feedback från flödescheferna inom produktion och de andra medarbetarna att de 
maskiner som har fått en åtgärdsplan och blivit riskbedömda fungerar bättre och 
ger personalen en strukturerad lista på hur maskinen får en ökad tillgänglighet. 
När en riskbedömning är utförd enligt standarderna lämnar person 1 en lista med 
förslag till personalen om vad som bör åtgärdas och de får sedan lämna egna för-
slag och andra synpunkter på denna åtgärdslista. Detta menar person 1 ökar per-
sonalansvaret och ger en koppling mellan personal-lagkrav-ledning som skapar en 
bättre arbetsplats och ökad trivsel för de anställda.  
 
Person 2 menar på att operatörsmanualer och utbildad personal skapar mervärde 
genom att själva kunna komma med egna förslag om vad som behöver förändras 
och hur, det skapar en trevligare och mer motiverande arbetsplats och den slutliga 
kvaliteten på produkterna kan därmed höjas. Person 6 påpekar att medvetenheten 
inom företaget har ökat i samband med ett systematiskt säkerhetsarbete och att 
det idag inte är ovanligt att operatörer och andra medarbetare som har direkt kon-
takt med maskinerna ställer krav på maskinsäkerhet.  
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Person 7 säger sig se att trycket på att använda sig av standarder kommer från gol-
vet och att det ofta är tekniker som förstår värdet av detta arbete. Inköp och led-
ningen är mer fokuserade på kostnadsbilden och det gör att förändringsbehovet 
kommer underifrån.  Denne har inga siffror men tror att företag tjänar på att satsa 
på säkerhet. Det har tidigare kunnat visas att företag som satsar på arbetsmiljöfrå-
gor får mindre sjukfrånvaro och mindre produktionsstopp och därmed står sig 
bättre på marknaden. Person 9 berättar att deras företag följer olycksstatistik och 
det är bland annat via denna som utvecklingen av nya standarder byggs. Det är ge-
nom denna statistik som olycksdrabbade områden lyfts fram så att standardise-
ringsarbetet kan fokusera på relevanta områden.  
 
Person 10 arbetar på arbetsmiljöverket och säger att de för årlig statistisk över an-
mälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar (så som allergier, belastningsolyckor 
etc.) men denne menar att denna information kan vara svår att grunda några slut-
satser på ifråga om det skett några förändringar sedan införandet av maskindirekti-
vet. Denne säger att det är många faktorer som påverkar statistiken så som kon-
junkturen. Detta genom att företag vid en högkonjunktur tenderar att anställa fler 
personer och att det då även kan gälla personer som inte har en lämplig utbildning 
för sina arbetsuppgifter eller är mindre lämpade för arbetet på grund av tidigare 
sjukdomshistorik och detta kan göra att olycksstatistiken ökar. Person 10 berättar 
att olycksstatistiken idag sjunker och detta kan bero på en förbättrad säkerhetsnivå 
eller rationaliseringar inom företagen men det går inte att bestämt säga vad sänk-
ningen beror på.  
 
Person 10 ger också ett exempel från arbetsmiljöverkets verksamhet rörande tillsy-
nen av sågverk och hyvlerier. Dessa verksamheter använde både nya maskiner och 
maskiner tillverkade tidigare än 1995 som därmed enbart bedöms med nationell 
lagstiftning.  Undersökningarna i dessa verksamheter slutfördes 2011-2012 och 
syftade till att undersöka hur operatörer kunde undvika att röra sig inom riskområ-
den. En av lösningarna på problemet var staket med grindar som föll under stan-
darderna för tillträdesleder. Person 10 hänvisar sedan till AFA:s statistik över god-
kända arbetsolyckor inom träindustrin och att denna har sjunkit. Detta sätter per-
son 10 i relation till de utförda undersökningarna och att arbetet med maskin-
säkerhet enligt maskindirektivet därmed gett resultat. Tidigare har det dessutom 
skett skador av en allvarligare grad inklusive dödsfall och i dagsläget har det inte 
skett en dödsolycka på flera år. Ett annat område där standarderna har verkat för 
att höja säkerheten på arbetsplatsen är inom livsmedelsindustrin där de skärmaski-
ner som används till exempel vid charkdiskar tidigare inte hade några krav om att 
klingan skulle gå att förregla. Idag är detta ett krav och så när till exempel rengö-
ring av maskinen utförs går klingan att låsa så att maskinen inte av misstag startar 
vilket kan leda till att den arbetande mister ett eller flera fingrar.  
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Det framkom inte något underlag för att beräkna den exakta kostanden för ett fö-
retag om en olycka sker på arbetsplatsen. Men Person 2 berättar att denne har va-
rit med och beräknat kostnaderna av en mindre skada på en arbetsplats, som t ex 
ett förlorat lillfinger hos en anställd. Denna skada beräknades att kosta företaget ca 
1 miljon. De parametrar som togs med i beräkningen är produktionsbortfall då ar-
betet stannar av, 14 dagars konvalescens för den anställde, avsatt personal för Ar-
betsmiljöverkets och polisens utredning då detta tar tid från ordinarie arbete, er-
sättningspersonal för den skadade, sjukkassa och om olyckan bedöms som ett ar-
betsmiljöbrott tillkommer även skadestånd för den anställde. Detta gör att kostna-
derna för en skadad medarbetare kan bli väldigt höga för ett företag.  
 

4.1.2.9 Produktivitet 

 
Efterlevnaden av standarder inom verksamheten lyfter fram de underliggande or-
sakerna till problem inom produktionen och kan därmed leda till mindre produkt-
ionsstopp och en ökad tillgänglighet till maskinerna. Person 3 säger att en fördel 
med standardiseringsarbete är en förbättrad produktivitet. Investeringar i nya ma-
skiner eller säkerhetslösningar kan vara kostsamma men en funktionell säkerhet le-
der till ökad produktivitet menar person 3 på. Denne ger ett exempel från en kund 
som i början inte hade någon säkerhet alls inom sin produktion. Efter att ha in-
stallerat olika säkerhetskomponenter i tillverkningen så som grindar och ljusridåer 
klagade operatörerna på att tillgängligheten drastiskt försämrats hos maskinerna. 
De kunde inte komma åt maskinen när problem uppstod vid till exempel matning. 
Som lösning på detta problem gick de ner i källaren och upptäckte där att det 
fanns underliggande problem till varför produktionen stannade av vid linan och 
när dessa åtgärdats ökade produktiviteten stort samtidigt som operatörerna fick 
mindre att göra i en säkrare miljö. Med detta exempel vill person 3 peka på att ett 
systematiskt säkerhetsarbete kan leda till att underliggande problem påvisas och 
byggas bort så att produktionen löper bättre vilket är en stor fördel för företaget.  
 
Person 6 menar att standarder underlättar det dagliga arbetet då man slipper upp-
finna hjulet igen. Rutinerna skapar säkerhet inom arbetsplatsen och i kontakt med 
maskinerna vilket är positivt. Det ger även ekonomiska fördelar då standardise-
ringsarbetet minskar produktionsstopp. Tidigare kunde operatörer inom tillverk-
ningen på det företag person 6 arbetar gå och finjustera direkt i maskinerna lö-
pande under arbetsdagen vilket var ett stort riskmoment. Idag har man avspärr-
ningar och tillträdesstopp till dessa riskområden vilket gör att denna typ av juste-
ring inte är möjlig. När problemen dyker upp måste man därför gå till källan och 
utreda orsaken till att problemen ursprungligen uppkom och rätta till dessa. Då 
flyter produktionen problemfritt och på ett säkert sätt vilket ger en ökad effektivi-
tet.  
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Person 8 anser att standardiseringsarbetet påverkar kvaliteten på produkterna och 
på tillverkningen då en maskin som är tillverkad enligt standarder håller en högre 
kvalitet och fungerar bättre. En maskin som inte fungerar leder till störningar i 
produktion och tappar tillgänglighet samtidigt som det krävs att en operatör går in 
och justerar maskinen. Då tillkommer en risk för skada på personal och/eller pro-
dukt. En maskin som fungerar påverkar enbart arbetsmiljön genom sin bullernivå. 
 

4.1.2.10 Nykonstruktion 

 

Standarder kan göra konstruktörernas arbete lättare. Person 1 säger att det har ti-
digare tagit lång tid för konstruktörer att genomföra förändringar och detta arbete 
har kunnat förkortas genom användning av standarder samtidigt som konstruktö-
rerna får nya idéer om hur arbetet kan förbättras. Person 8 pekar ut en enskild 
standard som har gett stort resultat, EN ISO 12100:2010 ”Safety of machinery - 
General principles for design - Risk assessment and risk reduction”. Den utkom 
första gången 1994/95 och har därefter funnits tillgänglig men reviderats. Det var 
en omvälvande standard för maskinkonstruktörer då den första delen beskriver 
risker, riskbedömningar, riskanalyser och konstruktionsproblem och den andra de-
len beskriver hur dessa risker kan konstrueras bort. Just att den erbjuder kon-
struktionslösningar anser person 8 vara en viktig faktor då den i enlighet med Ma-
skindirektivet lyfter fram tekniska konstruktionslösningar som första lösning på ett 
problem. Denne menar på att standarden idag fungerar som en konstruktionsbibel 
och använder den själv för interna utbildningar.  
 

4.1.2.11 Nackdelar  

 

De nackdelar som framkom vid intervjuerna kan främst härröras till hur själva ar-
betet kring framtagningen av nya standarder sker. Person 8 säger att problemet 
med standardiseringsarbetet idag är att det tar lång tid att arbeta fram nya standar-
der och att som deltagare vid internationella möten måste person 8 stå på sig. Det 
finns internationellt många starka röster och då konsensusbeslut är rådande tar det 
lång tid att skriva eller revidera standarder. Om person 8 själv fick skriva standar-
der hade denne gjort dem mer lättillgängliga och med hälften så många ord. 
Denne menar på att en stor nackdel är att man idag behöver vara specialist för att 
till fullo förstå innehållet i standarderna och att de är för tunga för vanliga maskin-
konstruktörer att ta till sig. Person 8 jämför med äldre SS-standarder som kunde 
bestå av en bild på en gänga med definition om vilken gänga det var samt vilka 
mått som gällde kring den. Idag består en enskild standard i regel av 7 kapitel i 
textformat. Denne berättar också att det finns en standard, EN ISO 14122-1, -2, -
3, -4, som är lättillgänglig och rör fasta konstruktioner vid tillträde av maskiner 
och person 8 vill se mer standarder av denna sort.  
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Person 9 säger att nackdelen med standardiseringsarbete är att det tar lång tid vil-
ket skapar frustration. Det tar ungefär 36 – 48 månader att arbeta fram en ny stan-
dard då processen bygger på konsensusbeslut och diskussionerna för att nå enig-
het är långa och hårda. Dessutom sker allt arbete ideellt och person 9 menar på att 
företaget inte alltid ser arbetsbördan med detta arbete. Detta skapar en tids- och 
resursbrist för att på ett effektivt sätt kunna driva arbetet.  
 
Person 10 säger att det fortfarande är tillverkare som väljer att inte delta i standar-
diseringsarbetet då de anser att detta är för kostsamt och vissa införskaffar inte 
heller de standarder som rör de maskiner de tillverkar utan gör som de alltid gjort. 
Denne lyfter fram att när en olycka sker rapporteras denna till polis, arbetsmiljö-
verket och arbetsgivaren men återkoppling till tillverkaren sker inte normalt sett. 
Detta gör att tillverkaren är helt omedveten om vilka risker som föreligger med 
den maskin denne tillverkar och därmed är det lätt att tro att maskinen är helt sä-
ker och välfungerande. Person 10 anser att en tillverkare som lägsta nivå bör ha 
kunskap om C-standarden rörande de maskiner man tillverkar. Denne berättar 
också att medvetenheten om att en maskin skall CE-märkas har ökat men kun-
skapen om varför detta görs är bristfällig.  
 

4.2 Resultat från litteraturstudien 

 

Bland de effekter som litteraturstudien påvisade kan utläsas att standarder leder till 
en samordningseffekt som underlättar arbetet med större produktfamiljer. De 
skapar vid efterlevnad en nära kontakt mellan myndigheter och privata organisat-
ioner där fokus ligger på att finna den bästa tekniska lösningen. Harmoniserande 
standarder ger en enhetlig lagstiftning som gynnar den fria marknaden och export-
verksamhet genom att minska handelsbarriärer.  
 
Standarderna agerar som en drivkraft för den tekniska utvecklingen och sprider 
nya produktlösningar och tillverkningsmetoder. Ett aktivt deltagande i standardi-
seringsarbete ger företag möjlighet att vara med och påverka i vilken riktning stan-
darderna utarbetas och kan därför gynna de egna produkterna och försäljningen. 
Det ger konkurrensfördelar då det egna företaget inte behöver bekosta dyra om-
byggnationer eller nyinvesteringar om högre krav ställs på tillverkningen på grund 
av nyskrivna krav. De hjälper också företaget att lägga upp långsiktiga strategier in-
för framtiden.  
 
Standarderna skapar ett gemensamt språk för alla aktörer och ger företagen en 
tydligare kravbild vilket underlättar upphandlingar inför kontraktsskrivning. De 
kan agera som en kvalitetsstämpel och inge kunder med ett högre förtroende. 
Därmed kan de även agera som en inträdesbiljett till nya marknader och minskar 
tillverkarens beroende av en enskild leverantör.  
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Standarder ger minskade olycksrisker då de bidrar med en ökad medvetenhet om 
produktsäkerhet och sätter upp säkerhetskrav. Standarder ger företaget juridiska 
fördelar då de kan använda sig av presumtionsregeln vid ett eventuellt olycksfall. 
Genom denna kan dessutom kostsamma och tidsödande tester av produkter und-
vikas och genom att hänvisa till standard underlättas godkännande från kunder av 
standardkomponenter.   
 

4.3 Analys 

 
Av de resultat som kunnat inhämtas från litteraturstudien och den empiriska 
undersökningen kan inga kvantitativa uppgifter ges. Den direkta lönsamheten i 
siffror kan därför inte beräknas. Dock framkom ett antal generella effekter som 
standardiseringsarbetet kan generera och dessa kan alla påverka lönsamheten hos 
ett enskilt företag. I de flesta fall handlar det inte om ökade intäkter eller minskade 
kostnader utan om besparingar företagen kan göra. Dessa effekter är nästintill 
identiska vid jämförelse mellan litteratur och empiriskt material.  

 

4.3.1.1 Positiva effekter 

 

En av de effekter som både litteraturen och de intervjuade personerna trycker 
starkt på är att harmoniserande standarder underlättar export och gynnar den fria 
marknaden. Arbetet med de harmoniserande standarderna inleddes 1985 då EG 
lanserade ” The new approach to harmonisation and standardisation” med målet 
av att skapa en fri marknad. För att uppnå detta ansåg EG att en lämplig grad av 
teknisk harmonisering mellan olika produkter var tvungen att existera. Detta fram-
kom i intervjuerna som en uppnådd effekt av standardiseringsarbetet och företa-
gen upplevde att standarder skapar en gemensam global kravspecifikation som när 
alla har samma grundkrav att uppfylla skapas en ärlig marknad. Det innebär också 
att företagen kan tillverka standardiserade produkter och därmed minska sin pro-
duktflora men ändå bedriva export. Detta kan vara gynnsamt för tillverkande före-
tag då de genom att tillverka standardiserade produkter kan utöva en mer enhetlig 
tillverkning. Detta i sin tur gör att många rutiner i företaget kan förenklas och skö-
tas på rutin så som materialinköp och verktygsbyten i produktion vilket kan leda 
till att mindre fel uppstår i produktion och en högre leverenstillförlitlighet kan 
uppnås. 
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Förenklade upphandlingar beskrivs i intervjuerna som en direkt följd av standardi-
seringsarbetet för det enskilda företaget. Standarderna hjälper företagen att se vilka 
krav som maskinen behöver uppfylla och vilka krav som skall ställas på de färdig-
ställda produkterna. Detta gör att långa processer för att färdigställa kravspecifi-
kationer kan förkortas vilket leder till besparingar i personalkostnader för företaget 
samt att det minskar risken för en felinvestering i en maskin som inte når upp till 
de satta kraven. Ju fler företag som använder standarder som en lägsta nivå för att 
sätta press på sina leverantörer, desto lägre kostnad kommer detta innebära för de 
företag som ligger på samma nivå i den värdeskapande kedjan. En förbättrad relat-
ion mellan leverantör och kund kan skapa en situation som de båda vinner på. Fö-
retaget är beroende av att leverantören når upp till en viss kvalitet på de levererade 
varorna samt håller den utsatta leveranstiden. Detta i sin tur ger att en leverantör 
som kan uppfylla detta kan skapa sig trogna kunder och därmed tjäna på att höja 
sin kvalitet. Standarderna skapar ett gemensamt språk som båda parter kan relatera 
till och enas om. Samtidigt leder standarderna till en friare marknad och därmed 
ökar konkurrensen och det gör att företagen får ett större utbud av leverantörer 
att välja på och inte blir lika beroende av en enskild leverantör om denne inte 
skulle klara av att nå upp till kvalitetsnivån. Standarder verkar också som ett verk-
tyg för att skapa förtroende mot kund och kan i den bemärkelsen användas som 
en kvalitetsstämpel. Detta gör att nya kundkontakter kan knytas vilket påverkar fö-
retagens lönsamhet och de leverantörer som kan påvisa att de efterlever standar-
der tenderar att skapa ett större förtroende hos företagen.  

En av de absolut främst effekterna som deltagarna i observationsenheten trycker 
på är möjligheten att genom ett aktivt deltagande i standardiseringsarbetet påverka 
i vilken riktning nya standarder arbetas fram. Detta kan ge företagen en direkt för-
del mot sina konkurrenter då den egna tillverkningen på ett tidigt stadium kan an-
passas inför kommande krav och på det sättet undviks dyra nyinvesteringar eller 
ombyggnationer av maskiner som inte når upp till de nya kraven. Dessutom kan 
deltagaren jobba för att de tekniska lösningar som den egna produkten innehåller 
skall innefattas i de nya standarderna. Detta kan därmed leda till besparingar för 
företaget. Dock representerar deltagarna i kommitteen inte det egna företaget eller 
nationen i det internationella arbetet med standarder då fokus skall ligga på att den 
bästa tekniska lösningen skall hittas. Denna motsättning mellan egna intressen och 
den bästa tekniska lösningen försöker man lösa genom att alla beslut fattas genom 
konsensusbeslut, dock kan inga garantier lämnas för att den lösning som röstas 
fram och ligger till grund för den nya standarden är den bästa jämfört med en fri 
tillverkning där företagen hade jobbat med enbart marknadslösningar. Detta hade 
också kunnat uppnå den samordningseffekt som lyfts fram som en ekonomisk 
drivkraft för de olika nationerna men det hade inte bidragit till en harmoniserande 
lagstadga som bidrar till den fria marknaden.  
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Det systematiska arbetet med maskinsäkerhetsstandarder har enligt observations-
gruppen även hjälpt till att lyfta säkerheten på arbetsplatsen och därmed minska 
olycksrisken samt sjukfrånvaron. Arbetet påvisar vikten av produktsäkerhet för fö-
retagen och de blir genom detta mer medvetna om de säkerhetskrav som standar-
derna är utarbetade efter. Det finns inga siffror på i vilken mån just maskinsäker-
hetsstandarderna har hjälpt till att sänka dessa nivåer men flera företag pekar dock 
ut att de genom en fokus på säkerhet har lyckats påverka denna statistik. Som ett 
led av detta har även produktiviteten och kvaliteten påverkats positivt. Företagen 
upplever också ett ökat personalansvar genom standardiseringsarbetet då detta ge-
nomsyrar hela företaget och är en långsiktig process som aldrig blir helt klar. Det 
ökade engagemanget från hela personalen kan leda till en ökad trivsel på arbets-
platsen och att fler problem inom företaget lyfts fram och kan åtgärdas. Det kan 
även leda till att personalen är med och ger förslag på förbättringar som generellt 
kan utföras inom företaget.  

En av de effekter som företagen i observationsenheten lyfte fram men som inte 
diskuterades i litteraturen var att standardiseringsarbetet leder till produktivitets-
förbättringar. Den empiriska studien påvisade att ett aktivt arbete med säkerhets-
standarder gjorde att operatörerna inte längre kunde komma åt vissa delar av ma-
skinen under produktion, något som kan ha skett tidigare då operatörerna konti-
nuerligt rättade till småsaker medan maskinen rullade. Detta kan vara en bety-
dande säkerhetsrisk och efter genomförd riskbedömning är det därför troligt att 
maskinen antingen fick konstrueras om eller utrustades med särskild säkerhetsut-
rustning för att denna åtkomst inte skall vara möjlig. De små problemen som 
fanns vid tillverkning kvarstår dock och det gör att orsaken till problemen behöver 
utredas. Undersökningen pekade på att de tillverkare som gått till botten med 
denna typ av tillverkningsstörningar efter genomförda åtgärder kunde förbättra sin 
produktion samtidigt som operatörerna fick mindre att göra. Denna effekt kan 
därför vara betydande för företagets lönsamhet.  

Slutligen är en av de effekter som standardiseringsarbete kan leda fram till en be-
sparing för företagen då kostsamma och tidsödande tester kan elimineras. Genom 
att kunna använda sig av presumtionsregeln behöver företagen inte genomföra en-
skilda riskbedömningar av verksamheten och det kan även underlätta ett godkän-
nande från kund om den tilltänkta produkten är konstruerad och testad enligt en 
accepterad standard. Detta kan därför också innebära en besparing för företagen.  
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4.3.1.2 Negativa effekter 

 

Ett av de problem som togs upp rörande standardiseringsarbete var svårigheten av 
att börja tillämpa den tekniska tillverkningsdokumentationen. Detta är en ett om-
fattande arbete och för de företag som sedan tidigare inte haft ett strukturerat sy-
stem för dokumentation kan det innebära en stor tröskel att ta sig över. Därav kan 
många företag sakna en korrekt utförd och komplett tekniska tillverkningsdoku-
mentation och det omfattande arbetet med att utföra en kan leda till att företag 
ställer sig tveksamma till ytterligare standardiseringsarbete. Dock ökar spårbar-
heten hos dokument och det blir lättare för ledningen, utomstående person samt 
personal att få en överblick över organisationen. 

En annan nackdel som den empiriska undersökningen pekade på var att utarbet-
ningen av nya standarder tar lång tid, hela processen tar enligt SIS mellan 1-3 år att 
färdigställa men i den empiriska studien uppgavs att medellängden på detta arbete 
är 3-4 år. Under denna period kan det ske en stor förändring av den tekniska ut-
vecklingen och detta gör att livslängden på de tilltänkta produkterna som standar-
den rör måste vara lång för att det skall vara av intresse att tillverka den enligt 
standard. Därmed kan det vara många företag som väljer att inte använda sig av 
standarder och att aktivt delta i standardiseringsarbetet kan uppfattas som betung-
ande och långdraget, trots att varje deltagare är fri att välja hur mycket denne vill 
engagera sig.  

Standarderna är idag omfattande och varje standard består av 7 kapitel, till skillnad 
från tidigare då de kunde illustrera en gänga med utsatta, standardiserade mått. 
Denna förändring kräver i det närmaste att det finns en enskild person på företa-
get som arbetar med standarder på heltid för att kunna hålla sig uppdaterad och ha 
tillräcklig kunskap om standardernas innehåll. Det kan vara svårt för mindre före-
tag att avsätta de personalresurserna och företag oavsett storlek kan prioritera bort 
möjligheten att anställa en konsult för dessa tjänster. På grund av detta visar den 
empiriska studien att mer lättlästa standarder hade varit mer fördelaktigt då en 
större grupp människor, t ex konstruktörer, snabbare och enklare hade kunnat ta 
till sig standarderna och brukat dem aktivt. 
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5 Diskussion och slutsatser 

 

Detta kapitel innehåller en diskussion om de resultat som framkommit i undersökningen och 
dessa jämförs med den utförda litteraturstudien. En följande diskussion om val av metod för att 
utföra undersökningen och hur detta har kunnat påverka resultatet finns också och avslutnings-
vis följer de slutsatser som författaren kunnat dra utifrån undersökningen.  

 

5.1 Resultatdiskussion  

 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur arbetet med standarder 
inom maskinsäkerhet påverkade medlemsföretag inom den tekniska kommitteen 
SIS/TK 282. Huvudfrågeställningen var att utreda hur lönsamheten påverkats hos 
företag som anpassat sin tillverkning för att uppnå maskinsäkerhetsstandarderna? 
 
Vid jämförelse mellan litteraturstudien och den empiriska undersökningen fram-
kom liknande effekter som kan uppstå till följd av standardiseringsarbete. Detta 
kan bero på att det ligger i standardiseringsorganisationers intresse att företag väl-
jer att efterleva standarder. Det är därför inte så konstigt att de argument som 
standardiseringsorganisationer, så som SIS, använder för att lyfta fram standarder-
nas positiva effekter är desamma som deltagarna i observationsgruppen beskrev. 
Dock fanns det en anledning att deltagarna sökte sig till SIS och att de fortsatt 
detta arbete och uppger sig vara nöjda med detta tyder på att efterlevnaden av 
standarder hjälpt dem att lösa det ursprungliga problemet och att de nämnda posi-
tiva effekterna i någon mån kunnat ses. De tidigare studier som använts till littera-
turstudien kring lönsamhet och standardiseringsarbete lyfter fram liknande posi-
tiva effekter. Det kan tyda på att standardiseringsorganisationer använder samma 
typ av argument i olika länder och att arbetet ger ungefär samma resultat oavsett 
nation. Dock finns det stora skillnader i företagskulturer och hur organisationer är 
uppbyggda både inom Sverige och internationellt och dessa effekter är därmed 
inte allmängiltiga. Deltagarna inom observationsenheten agerar dock inom olika 
typer av branscher och pekar ändå på ungefär samma effekter.  

 

De negativa sidorna med standardiseringsarbetet var i de flesta fall inte direkt 
kopplade till lönsamheten kring standardiseringsarbete utan snarare hur arbetet 
bedrevs och omfattningen eller innehållet i standarderna. En problematik som 
känns väsentlig att trycka på är tidsåtgången för att arbeta fram nya standarder. Då 
flera av deltagarna i observationsenheten lyfte fram vikten av att aktivt delta i 
standardiseringsarbete för att kunna ligga i framkant, presentera lösningar för kun-
der som skall vara giltiga i många år framåt eller hjälpa företaget att själva planera 
långsiktigt så hade en snabbare framtagningsprocess varit att föredra. För att stan-
darderna skall fungera som denna typ av verktyg måste de vara aktuella och direkt 
kopplade till verkligheten. Detta blir desto viktigare ju mer globaliserad mark-
naden blir och ju snabbare den teknologiska utvecklingen sker. Studien som ut-
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förts av DIN i Tyskland pekar på att standarder fyller en viktig funktion som red-
skap för att sprida teknologiska lösningar och förbättrade tillverkningsmetoder. 
Detta syftar till att stärka hela nationen på den globala marknaden men för att 
detta skall uppfyllas krävs det att utarbetningen av standarder sker inom en rimlig 
tidsperiod.   

 

Den empiriska studien pekade även på att standardiseringsarbetet genererar ett 
ökat personalansvar och underlättar för ledningen att skaffa en helhetssyn på or-
ganisationen. Den pekade på att det systematiska arbetet med maskinsäkerhet lyf-
ter fram de underliggande problemen inom produktion och därigenom bidrar till 
att öka kvaliteten på produkterna samt leveranstillförlitligheten. Dessa tankar på-
minner om grundtankarna inom lean production där det anses viktigt att persona-
len är med och bidrar till förändringar och är ett viktigt led för att hålla en hög 
kvalitet inom organisationen. Även om standardiseringsarbetet inte underlättar för 
att eliminera alla funktioner inom processen som inte är värdeskapande eller pro-
ducera Just-In-Time mot kunden så innehåller standardiseringsarbetet faktorer 
som helhetssyn och ständiga förbättringar. Att lyfta upp de underliggande proble-
men till ytan är en viktig faktor inom både lean production med tankar om den ja-
panska sjön samt inom standardiseringsarbetet. Det går inte att likställa de olika 
metoderna och en risk med att jämföra dem är att företaget anser sig jobba med 
lean production utan att fullfölja processen vilket gör att det egentliga syftet med 
lean production faller bort. De liknande elementen kan dock peka på att standar-
diseringsarbetet för ett företag kan generera ekonomiska fördelar då lean product-
ion är ett välbeprövat kvalitetssystem för de företag som lyckas anpassa sig fullt 
till detta.  

 

Det finns därmed flera faktorer som pekar på att standardiseringsarbete är lön-
samt för företag men det kräver att det är många aktörer för att effekterna skall 
framkomma. Ett enskilt företag kan se ekonomiska fördelar, främst i form av be-
sparingar, av att stödja sig på standarder då de kan bidra som ett verktyg för att 
skapa rutiner inom företaget och lyfta fram underliggande problem. För att företa-
get skall tjäna på standardiseringen till exempel i förhandlingar med underleveran-
törer eller för att kunna inhämta kunskap om nya tillverkningsprocesser krävs det 
dock att det är ett flertal företag som engagerat sig inom arbetet. Många företag 
lyfte fram vikten av arbetet då det genererar ett nätverk med andra företag i 
samma sits och ger en naturlig arena som olika typer av problem kan diskuteras i.  
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5.2 Metoddiskussion 

Valet att genomföra undersökningen genom intervjuer föll sig naturligt då det var 
företagens bild av standardiseringsarbetet som var av intresse. Metoden gav delta-
garna möjlighet att med egna ord beskriva arbetet med systematisk maskinsäkerhet 
och hur detta påverkade dem. Nackdelarna med denna metod var dock att det var 
svårt att finna en balans i frågorna. För att möjliggöra för deltagarna att öppet 
kunna beskriva sin verksamhet var frågorna tvungna att vara öppna samtidigt som 
svaren skulle vara så djupgående som möjligt. Det var dessutom svårare att ge-
nomföra intervjuerna per telefon än genom ett fysiskt möte då många naturliga 
kommunikationsvägar föll bort så som kroppsspråk.  

Balansen för när intervjuerna skulle inledas var också svår att finna. Ju mer kun-
skap inom ämnet som inhämtas desto mer djuplodande blir frågorna samtidigt 
som intervjuerna var en väg för att inhämta mer information. Intervjuerna var ett 
bra sätt att skapa en överblick inom ämnet men för att kunna besvara frågeställ-
ningen till fullo hade ett antal personliga besök varit bra att kunna utföra. Dessa 
hade kunnat möjliggöra ytterligare djup inom frågorna samt en ökad tid för dis-
kussioner.  

 

5.3 Syftesdiskussion 

Då syftet med denna undersökning var att undersöka de effekter som företag 
inom SIS/TK 282 upplevt till följd av standardiseringsarbete angreps problemet 
på en generell nivå. För att öka validiteten i den utförda undersökningen skulle an-
talet deltagare inom observationsenheten utökats och fler intervjuer med samtliga 
deltagare skulle genomförts. Det hade också varit av intresse att intervjua fler före-
tag utanför den tekniska kommitteen för att få en bredare syn på arbetet med ma-
skinsäkerhet och hur detta påverkar företag. Resultatet pekar på ett antal faktorer 
som påverkas av detta arbete men det kan inte helt styrkas då samtliga deltagare i 
studien aktivt valt att engagera sig i detta arbete och därmed redan tagit ställning 
till om det är positivt eller negativt för företaget.  

Då det är många faktorer som spelar in vid beräknandet av kostnaden för företag 
om en person råkar ut för en olycka på företaget och flera av de andra effekter 
som undersökningen pekar på att standardiseringsarbetet kan leda till är svåra att 
omvandla till siffror var frågeställningen svår att besvara till fullo. Det hade möjli-
gen kunnat gå att nå ett säkrare resultat angående den exakta lönsamheten för fö-
retag om en eller flera fallstudier genomförts på enskilda företag och effekterna av 
en enskild standard undersökts. Dock kvarstår problematiken kring att standar-
derna skall gå att applicera på vilket typ av företag som helst oavsett bransch och 
att hitta ett allmängiltigt svar på frågan om efterlevnaden av standarder är lönsamt 
för företag är därför väldigt svår att angripa. Det kräver att avgränsningar sätts till 
en viss bransch, en viss storlek av företag och en viss inriktning.   
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Huvudfrågeställningen bestod i frågan: Påverkas lönsamheten för företag som an-
passat sin tillverkning för att uppnå maskinsäkerhetsstandarderna? Denna kunde 
inte besvaras då det sifferunderlag som krävdes inte kunde inhämtas. Dock upp-
nåddes syftet med rapporten som bestod i att undersöka hur arbetet med maskin-
säkerhetstandarder påverkat företag inom den tekniska kommitteen SIS/TK 282. 
Syftet kunde behandlas på en generell nivå och ett antal tendenser framkom i 
undersökningen som pekar på att standardiseringsarbetet har potential att påverka 
företagen på ett flertal sätt. Dessa tendenser pekar också på att de kan ha implikat-
ioner på företagens lönsamhet i en positiv riktning och genom detta kunde fråge-
ställningen besvaras på en generell nivå. 

 

5.4 Slutsatser 

Den utförda undersökningen pekar på att ett systematiskt standardiseringsarbete 
påverkar företags lönsamhet på ett flertal sätt. Harmoniserande standarder gynnar 
den fria marknaden vilket ökar konkurrensen men även möjligheterna för företag 
att bedriva export. Det gör dessutom att företagen får ett större utbud av leveran-
törer att välja på och de kan därmed ställa högre krav på sina leverantörer. Om 
båda parter efterlever standarder skapas ett gemensamt språk som båda kan rela-
tera till och detta gör att långa processer för att färdigställa kravspecifikationer kan 
förkortas vilket leder till besparingar i personalkostnader för företaget samt att det 
minskar risken för en felinvestering i en maskin som inte når upp till de satta kra-
ven. Standarder verkar också som ett verktyg för att skapa förtroende mot kund 
och kan i den bemärkelsen användas som en kvalitetsstämpel. Detta gör att nya 
kundkontakter kan knytas vilket påverkar företagens lönsamhet och de leverantö-
rer som kan påvisa att de efterlever standarder tenderar att skapa ett större förtro-
ende hos företagen.  

Genom ett aktivt deltagande i standardiseringsarbetet kan företag påverka i vilken 
riktning nya standarder arbetas fram. Detta kan ge företagen en direkt fördel mot 
sina konkurrenter då den egna tillverkningen på ett tidigt stadium kan anpassas in-
för kommande krav och dyra ombyggnationer kan undvikas. Det ger också företa-
gen en möjlighet att kunna anpassa ingångsvärdena i sin tillverkning inför kom-
mande krav vilket gör att produkterna inte riskerar att behövas dras tillbaka från 
marknaden. Som konsultföretag är det också viktigt att kunna erbjuda kunderna 
lösningar som är giltiga i flera år framöver för att kunna stå stabilt på marknaden 
och skapa goda kundrelationer.   

Det systematiska arbetet med maskinsäkerhetsstandarder kan enligt undersök-
ningen även hjälpa till att lyfta säkerheten på arbetsplatsen och därmed minska 
olycksrisken samt sjukfrånvaron. Arbetet påvisar vikten av produktsäkerhet för fö-
retagen och de blir genom detta mer medvetna om de säkerhetskrav som standar-
derna är utarbetade efter. En olycka som sker på arbetsplatsen kan kosta företaget 
dyrt och leda till kostsamma påföljder.  

Resultatet pekade dessutom på att det systematiska arbetet med maskinsäkerhet 
lyfter fram de underliggande problemen inom produktion och därigenom bidrar 
till att öka kvaliteten på produkterna samt leveranstillförlitligheten.  
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Det finns därmed flera faktorer som pekar på att standardiseringsarbete är lön-
samt för företag men det kräver att det är många engagerade aktörer för att sam-
ordningseffekterna skall framkomma. Standardiseringsorganisationer fyller en vik-
tig funktion för att sprida kunskapen om standarder och för att öka medveten-
heten hos företag om vad ett systematiskt standardiseringsarbete kan innebära för 
ett företag. Dock pekade undersökningen på att de nackdelar som företagen upp-
levde med standardiseringsarbetet var kopplade till hur arbetet bedrevs. För att 
fler företag skall engagera sig inom standardiseringsarbetet behöver tidsramen för 
utarbetningen av nya standarder förkortas så att även företag med produkter med 
en kortare livscykel kan anamma standarderna. Även omfattningen av standar-
derna beskrevs som ett problem då de kan upplevas som svåra att sätta sig in i el-
ler förstå hur de skall anpassas till den egna tillverkningen. Detta gör att företag 
kan välja att ställa sig utanför arbetet då de bedömer att de inte har resurser nog 
för att engagera sig.  

Företagen som deltog i undersökningen hade redan gjort ett aktivt val att engagera 
sig i standardiseringsarbetet och framförde många argument varför detta arbete är 
viktigt. Dessa argument var i många fall liknande de som standardiseringsorgani-
sationer använder sig av och de tycks vara starkt influerade av dessa. Dock fanns 
det en anledning att deltagarna sökte sig till standardiseringsorganisationen och en-
gagerade sig i arbetet. Att de fortsatt detta arbete och uppger sig vara nöjda med 
detta tyder på att efterlevnaden av standarder hjälpt dem att lösa det ursprungliga 
problem som fick dem att söka sig dit och att de nämnda positiva effekterna i nå-
gon mån kunnat ses. Sammantaget tyder undersökningen på att det är lönsamt för 
företag att anpassa sig till standarder.  
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6.1.3 Bilaga 1: Enkätundersökning, 8/3 – 2013   

1. Vad är ert företags huvudsakliga inriktning? 

 

På denna fråga gavs 19 olika svar och författaren har valt att dela upp dem utan in-
bördes ordning utefter bransch.  

 

Fordonsindustri: Buss och Lastbilstillverkning; Tillverkning av tunga fordon, last-
bilar, bussar och motorer; Fordonsindustri. 

 

Tillverkningsindustrin: Utveckling och tillverkning av anläggningsmaskiner; Pro-
ducera plåt; Produktion av drivenheter för portar; Utveckling och försäljning av 
automationskomponenter och system; Tillverkning av stålrör; Nätpaneler for in-
dustri; Maskinavskärmning; Konstruktion och försäljning av produkter inom ma-
skinsäkerhet. 

 

Försäljning: Försäljning av automationsutrustning; Försäljning av komponenter 
och system till industrin, bl a säkerhetssystem och säkerhetskomponenter; Försälj-
ning av maskinsäkerhetskomponenter och -system samt konsulttjänster och ut-
bildning inom samma område; Försäljning av system och komponenter inom ma-
skinsäkerhet 

 

Konsultföretag: Tekniska konsulter inom elteknik, energi, mekanik, automation, 
elektronik, IT och telekom tjänster; Mekanisk konstruktion på konsultbasis; Kon-
sultföretag inom Samhällsbyggnad, avdelningens inriktning är dock Brand & Risk 
med kunder inom industrin; Konsulterande ingenjör inom maskinsäkerhet.  

 

Övrigt: Egen firma 

 

2. Upplever ni att införandet av maskinsäkerhetsstandarder har på verkat ert 
företag och/eller era kunder ekonomiskt? 

 

Denna fråga kunde besvaras genom antingen Ja eller Nej och 18 svar mottogs. 
Dessa var fördelade enligt:  

 

Ja   15 stycken 

Nej  3 stycken 
 

83%

17%

Ja Nej
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3. Har det skett en förändring inom nedanstående områden, och i så fall på 
vilket sätt, inom företaget sedan införandet av systematiska säkerhetsför-
bättringar?  

 
Denna fråga kunde besvaras genom att klicka i ett eller flera av nedanstående alter-
nativ och svaren fördelades enligt nedan: 
 

 
 
 
 
 
De svarande som valde alternativet övrigt uppgav dessa anledningar:  
 

Konkurrens på lika villkor mellan tillverkare genom gemensamma krav. 

Minskad produktivitet, fler produktionsprojekt. 

Kvalitetshöjande. 

Vi är påverkas inte av standarder men vi hjälper kunderna med deras lösningar. 

Mer omfattande arbete vid utveckling på grund av mycket dokumentation. 

Inte hos oss eftersom vi är ett rent säljbolag. 

Ingen förändring. 

Vet ej. Går upp och ned. 

Höjd säkerhetsnivå, färre tillbud. 

4. Arbetar ni systematiskt med att förbättra maskinsäkerheten? 

Förbättrad 
Olycksstatistik

20%

Minskad 
sjukfrånvaro

8%

Minskade 
arbetsskador

17%

Minskad 
sjukskrivnin…

Minskade 
kassationer/rekla

mationer
8%

Ökad 
produktivitet

14%

Övrigt
25%
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Ja   93,8% (15 stycken) 
Nej   6,3% (1 styck) 
 
Här mottogs enbart 16 svar då tre av de svarande valde att inte besvara denna 
fråga.  

 

5. Om ja, när påbörjades detta arbete? 

 

Svarande uppgav nedanstående svar och författaren har delat upp de alternativ 
som uppger ett årtal i kronologisk ordning. Övriga samlades längst ner i listan: 

  

Vi var mycket tidigt ute med säkerhetskomponenter. Vår första ljusridå togs i drift 
1954 i Tyskland. Vår ledstjärna har alltid varit att skapa en säker arbetsplats. 

1970-talet 

1980 talet 

Länge sedan, på 1980-talet 

1989 

1994 

Maskinsäkerhetsarbetet har prioriterats sedan mycket långt tillbaka i tiden, men 
med struktur och systematik sedan 1995 när maskindirektivet infördes. 

2005 med projektet CEBRA, med en extern konsult och utbilda ca 500 personer i 
detta ingår även partners. 

I samband med att det nya maskindirektivet skulle börja gälla (2008, författarens 
anm.) 

2012-01-01 

 

När företaget grundades. 

Svårt att säga en tidpunkt. Vi har jobbat med det sedan lång tid tillbaka 

De flesta kunderna arbetar systematiskt med att förbättra maskinsäkerheten. När 
det påbörjades är väldigt olika från kund till kund. 

Detta är vårt mål med vår verksamhet. 

 

6. Övriga kommentarer: 

 

Här uppgavs ett flertal olika kommentarer och författaren har redovisa ett urval:  

 

Rörande engagemang i SIS/TK 282 samt maskinsäkerhetsstandarder:  

 

 Vårt huvudsakliga område är inom TK 225 men TK 282 har vissa grund-
läggande standarder som även vi inom mobila maskinsidan använder. 
Därav vårt nystartade engagemang i denna kommitté. 
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 Vi har jobbat för kort tid med systematisk maskinsäkerhet för att bedöma 
effekterna av det arbetet. Tydligt är dock att de skador som inträffar på 
mitt industriområde är tydligt kopplade till människors förmåga (eller oför-
måga) att arbeta på ett säkert sätt. 

 Vår medverkan är svår att omsätta i pengar men nätverket är ovärderligt. I 
kommittén sitter Sveriges samlade elit inom området. 

 

Rörande ekonomiska faktorer: 

 

 Jag har inga siffror på minskad sjukfrånvaro eller reklamationer. Produkt-
ionsprojekten kommer till för att vi inte ska behöva ha "handpåläggning" i 
produktionen. 

 Vi har även gjort en grov beräkning av lönsamheten med att använda stan-
dard i arbetsmiljöarbetet. 

 Som leverantör är det svårt att dra några slutsatser om att maskinsäkerhet i 
sig leder till ökad lönsamhet. Vi måste lägga ner mer tid och pengar men 
har svårt att få ut detta vid försäljning. 

 

Tre svarande uppgav dessutom att de inte kände sig lämpade för att ha deltagit i 
undersökningen. De uppgav dessa anledningar:  

 

 Eftersom jag arbetar som egen konsult med maskinsäkerhet som huvud-
ingrediens är jag inte representativ för frågeställning. 

 Tror inte att vi tillhör målgruppen för denna undersökning. Vi säljer ma-
skinsäkerhet och är inte i egentlig mening användare av den. 

 Frågorna är inte relevanta för mitt företag som livnär sig på maskinsäker-
het. De flesta av frågorna var inte tillämpbara på vår verksamhet då vi inte 
har tillverkning 
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6.1.4 Bilaga 2: Intervju med person 1, 2/4-2013 

Person 1 är anställd som CE-ingenjör med ansvar för säkerhet och riskbedöm-
ningar på en verkstadskoncern som arbetar med metallbearbetning och material-
teknik inom gruv- och anläggningsindustrin. Personen arbetar i dagsläget utefter 
ISO-standarden EN ISO 12100;2010 ”Safety of machinery - General principles 
for design - Risk assessment and risk reduction”.  
 
Innan detta projekt startades utfördes inga egentliga riskbedömningar av maski-
nerna utan bedömningar utfördes enligt Arbetsmiljöverkets krav. Dessa är dock 
mer allmänna och inriktar sig inte på maskinsäkerhet. Då speciella utvärderingar 
av en maskins säkerhet behövdes kallades utomstående experter in.  
Arbetet med maskinsäkerhetsstandarder startades 2011 i samband med ett större 
projekt där stora delar av en exkursionspress skulle bytas ut. Detta för att företaget 
ville uppnå en större tryckkraft i maskinen. Den ökade tryckkraften innebar dock 
att maskinen skulle ha möjlighet att ”pressa ihop en människa till storleken av ett 
frimärke” och säkerheten togs därför upp som en stor fråga inom projektet. Arbe-
tet kräver att den anställde står intill maskinen och arbetar och därför krävdes väl-
utvecklade styrsystem som stängde av de farliga funktionerna i maskinen när den 
anställde förflyttar sig till ett område som inte är lämpligt att beträdas eller vid ar-
bete inuti maskinen. Det beslutades att standarden 13849-1 skulle efterföljas för 
att detta skulle uppnås vilket startade en resa med riskbedömningar om hur styrsy-
stemet skulle agera i olika situationer och utvärdering sker sedan löpande utefter 
denna standard om ytterligare säkerhetsanpassning krävs. Arbetet involverade gi-
vare, grindar etc. och därför räckte inte enbart ovan nämnda standard utan flerta-
let standarder behövs och detta är den intervjuades arbetsuppgift.  
 
Person 1 upplever standarder som positiva att arbeta med då de pekar på vilka lag-
krav som måste uppfyllas för att nå de grundläggande säkerhets- och hälsokraven 
som maskinen skall uppnå. Denne upplever inte att de är krångliga att förhålla sig 
till eller leder till ökade kostnader utan påvisar hur problem kan hanteras och åt-
gärdas på ett bra sätt.  
Företaget har som mål att en riskbedömning skall ha utförts på varje maskin innan 
2013 och detta arbete har nu kommit halvvägs. Målet med arbetet är att alla risker 
skall upptäckas och bedömas så att de som behöver åtgärdas får ett åtgärdspro-
gram. Det finns lagkrav på att denna typ av arbete skall utföras och därför jobbar 
företaget mot detta.    
 
Dock kan inte person 1 påvisa någon lägre olycksstatistik då de olyckor som sker 
inom företaget huvudsakligen sker i samband med hantering av material och fär-
digställda rör och dessa områden täcks inte av maskinsäkerhetsstandarderna.  
Denne kan inte heller se några ekonomiska vinster med arbetet som utförs men 
har fått feedback från flödescheferna inom produktion och de andra medarbetarna 
att de maskiner som har fått en åtgärdsplan och blivit riskbedömda fungerar bättre 
och ger personalen en strukturerad lista på hur maskinen får en ökad tillgänglighet.  
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När en riskbedömning är utförd enligt standarderna lämnar person 1 en lista med 
förslag till personalen om vad som bör åtgärdas och de får sedan lämna egna för-
slag och andra synpunkter på denna åtgärdslista. Detta menar person 1 ökar per-
sonalansvaret och ger en koppling mellan personal-lagkrav-ledning som skapar en 
bättre arbetsplats och ökad trivsel för de anställda.  
 
Det har tidigare tagit lång tid för konstruktörer att genomföra förändringar och 
detta arbete har kunnat förkortas samtidigt som konstruktörerna får nya idéer om 
hur arbetet kan förbättras.  
 
Arbetet med SIS/TK 282 inleddes i samband med exkursionspressprojektet. 
Detta då det i samband med projektet uppstod ett flertal problem och frågeställ-
ningar som företaget på egen hand inte visste hur man skulle hantera. Maskinen 
skulle placeras i en arbetsmiljö som är bullrig, smutsig, trång och där det flyger 
plåtbitar och vatten etc. Denna arbetsmiljö försvårar säkerhetsarbetet då de givare 
som skall ge utslag på var en person befinner sig måste vara väldigt känsliga samti-
digt som arbetsmiljön kräver att de är robusta. På grund av detta gick företaget 
med i SIS/TK 282 för att kunna diskutera denna typ av frågeställningar och för att 
se vilken typ av arbete som skedde inom maskinsäkerhetsstandarder. Person 1 an-
ser att detta har skapat ett nätverk där man hjälper varandra och denne upplever 
arbetet som positivt och nyttogörande. Person 1 menar även på att deras delta-
gande är nyttigt för de deltagare som tillverkar säkerhetsprodukter då de får insikt i 
hur det ser ut i en tillverkande verksamhet och vad de bör tänka på i sin egen pro-
duktion. Denne påpekar också att företaget är ett stort och därmed en potentiellt 
stor kund för dessa företag så detta skapar möjligheter att gynna varandra.   
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6.1.5 Bilaga 3: Intervju med person 2, 3/4 – 2013 

Person 2 är anställd på en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster 
inom elteknik, energi, mekanik, automation, IT och telekom. De har kunder inom 
flertalet branscher så som industri, infrastruktur, energi samt bygg och fastighet.  
 
Person 2 har jobbat med maskinsäkerhet sedan 1993, året innan det första maskin-
direktivet släpptes. Utvecklingen går sakta framåt och denne upplever att det är få 
som ser mervärdet av att arbeta med standarder. För tillfället arbetar person 2 med 
ett malmförädlingsföretag som skall investera 2 miljarder i en ny gruva. De har 
därför anställt en konsult för att styra upp dokumentationen kring inköp av nya 
maskiner. Det är viktigt att de investerar i rätt maskin som skall uppfylla rätt para-
metrar för att slippa bygga om i framtiden för att uppnå lagkraven. Enligt maskin-
direktivet paragraf 9 skall harmoniserande standarder användas och person 2 me-
nar att detta är ett kunskapsglapp som inte många känner till. Över huvud taget 
saknas idag kunskap inom industrin om vilka standarder man skall luta sig emot 
och hur dessa skall appliceras.  
 
Genom arbetet med systematiska maskinsäkerhetsstandarder tillkommer även kra-
ven på en teknisk tillverkningsdokumentation vilket person 2 upplever som något 
positivt då företaget får större kontroll på det underlag som ligger till grund för 
fattade beslut och alla dokument går att spåra tillbaka i tiden.  
 
Den dagliga verksamheten hos företag idag är väldigt slimmad och de företag som 
väljer att följa standarder är ofta inte medvetna om att detta innebär ett systema-
tiskt arbetssätt som skall genomsyra hela organisationen. Detta systematiska ar-
betssätt kan leda till stora besparingar för företaget då processer vid inköp kan 
standardiseras. Företaget får grepp om vad de verkligen behöver och kan ifråga-
sätta leverantörernas förmåga att tillgodose dessa behov. Detta underlättar upp-
handlingsprocessen vilket annars kan vara en långdragen process och därmed är 
en fördel för företaget.  
 
Kunskapsluckorna återfinns på flera ställen, bland annat i IMS som handlar om 
hur man bygger ihop maskiner. Många företag väljer att köpa in olika maskiner el-
ler bygga ihop två befintliga men är inte medvetna om att det finns standarder för 
vad som skall uppfyllas inom detta med. Genom att följa de rekommenderade 
gränssnitten kan olyckor undvikas och stora investeringar i ny utrustning kan und-
vikas i framtiden då den egenkonstruerade maskinen kanske inte lever upp till de 
satta lagkraven.  
 
 
 
 
 
 



Bilagor 

67 

Person 2 upplever ett ökat intresse från industrins håll för standarder och menar 
på att detta också kan vara en nackdel för dessa. Även arbetsmiljöverket blir näm-
ligen mer uppmärksamma och sätter högre krav och genomför fler utredningar. 
Detta kan leda till krav på företag som tvingar dem att slå igen då en ombyggnat-
ion av verksamheten blir för dyr. Sågverk är ett exempel på detta. Samtidigt menar 
denne att detta är positivt då strävan hela tiden skall vara en så säker arbetsplats 
som möjligt och de företag som inte kan leva upp till de grundläggande säkerhets- 
och hälsokraven behöver sållas bort. Genom att direkt utforma sin verksamhet ut-
efter standarder kan företagen dock undvika att hamna i denna sits. 
 
Person 2 ger ett exempel på ett stort globalt företag med huvudsäte i Lund som 
med hjälp av risk- och säkerhetsanalyser lyckades öka sin produktivitet med 10 % 
på en större produktionslinje. De var duktiga på att mäta tillstånd innan och efter 
förändringen och kunde därmed räkna ut värdet av analyserna och förändringarna.  
 
Person 2 har dessutom själv varit med och beräknat kostnaderna av en mindre 
skada, som ett förlorat lillfinger hos en anställd. Denna skada beräknades att kosta 
företaget ca 1 miljon. De parametrar som togs med i beräkningen är produktions-
bortfall då arbetet stannar av, 14 dagars konvalescens för den anställde, avsatt per-
sonal för Arbetsmiljöverkets och polisens utredning då detta tar tid från ordinarie 
arbete, ersättningspersonal för den skadade, sjukkassa och om olyckan bedöms 
som ett arbetsmiljöbrott tillkommer även skadestånd för den anställde. Detta gör 
att kostnaderna för en skadad medarbetare kan bli väldigt höga för ett företag.  
Person 2 menar också på att operatörsmanualer och utbildad personal skapar mer-
värde genom att själva kunna komma med egna förslag om vad som behöver för-
ändras och hur, det skapar en trevligare och mer motiverande arbetsplats och den 
slutliga kvaliteten på produkterna kan därmed höjas.  
 
Sist pratar person 2 om vikten av att arbeta med integrerad säkerhet och funktion. 
Konstruktörer är oftast inriktade enbart på funktion i en maskin men glömmer att 
den skall styras av människor. Human Machine Interface, HMI, är en viktig faktor 
att ta hänsyn till samt Standard Operation Procedure, SOP. SOP handlar om att 
skapa en balans mellan tillgänglighet och säkerhet. Det är lätt att bygga in skydd i 
maskiner för att nå en acceptabel säkerhetsnivå men operatörerna kanske plockar 
undan dessa vid arbete för att på bästa sätt komma åt maskinen och kunna utföra 
sina uppgifter. Då finns det ett glapp mellan konstruktör och operatör och det är 
här som resurserna måste läggas, för att skapa balansen. Genom att integrera sä-
kerhet och maskin skapar man mindre problem.  
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6.1.6 Bilaga 4: Intervju med person 3, 3/4 - 2013 

Person 3 är heltidsanställd för att arbeta med maskinsäkerhet på ett företag som är 
leverantörer av styrsystem vars huvuduppgift är att hitta lösningar för kompletta 
system för konstruktörer och slutanvändare. De fokuserar mycket på säkerhetslös-
ningar.  
 
Person 3 upplever att nya standarder och mängden nya standarder ställer högre 
krav på leverantörer då konstruktörer omöjligt kan hålla sig uppdaterade på alla 
nya standarder som släpps. Detta gör att leverantören måste besitta stor kunskap 
för att kunna presentera lösningar som skall vara giltiga i flera år framöver. Denne 
upplever också att det finns ett ökat intresse för säkerhet bland kunderna och 
detta tror person 3 beror på att man idag måste förhålla sig till säkerhet. Företagen 
inser att det inte längre går att göra ”som man alltid gjort” och att hantering av 
dessa problem och kanske framförallt dokumentationen av denna tvingar dem att 
finna nya lösningar.  
 
Person 3 höll i en serie seminarium i slutet av mars/början på april 2013 rörande 
maskinsäkerhetsstandarder runt om i Sverige och fick då lägga till flera olika dagar 
då trycket på dessa var väldigt högt samt fick byta till större lokal i samtliga städer. 
Denne upplever att intresset för maskinsäkerhet ökat väldigt kraftigt bara det sista 
året.  
Det bemötande denne har fått från kunder och deltagare på seminarium har varit 
att de i början är lite motsträviga då ett systematiskt arbete med standarder kräver 
mer beräkningar och statistik samt dokumentation än tidigare arbetssätt. Dock är 
förståelsen för varför arbetet krävs stor och när företagen kommit igång med för-
ändringarna har person 3 mötts av positiv respons. Denne påpekar också att ini-
tiativet för denna typ av förändring måste komma från ledningen och att företaget 
därför skall starta en ny seminarieserie som riktar sig till chefer för att påvisa vilka 
fördelar standarder och detta arbetssätt kan ha för företag.  
 
En av dessa fördelar är en förbättrad produktivitet. Investeringar i nya maskiner 
eller säkerhetslösningar kan vara kostsamma men en funktionell säkerhet leder till 
ökad produktivitet menar person 3 på. Denne ger ett exempel från en kund som i 
början inte hade någon säkerhet alls inom sin produktion. Efter att ha installerat 
olika säkerhetskomponenter i tillverkningen så som grindar och ljusridåer klagade 
operatörerna på att tillgängligheten drastiskt försämrats hos maskinerna. De kunde 
inte komma åt maskinen när problem uppstod vid till exempel matning. Som lös-
ning på detta problem gick de ner i källaren och upptäckte där att det fanns under-
liggande problem till varför produktionen stannade av vid linan och när dessa åt-
gärdats ökade produktiviteten stort samtidigt som operatörerna fick mindre att 
göra i en mycket säkrare miljö. Med detta exempel vill person 3 peka på att ett sys-
tematiskt säkerhetsarbete kan leda till att underliggande problem påvisas och bygg-
gas bort så att produktionen löper bättre vilket är en stor fördel för företaget.  
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Person 3 har varit aktiv inom SIS/TK 282 i ungefär 3 år och anledningen till att 
denne blev aktiv inom denna kommittee var att denne vill vara med och kunna på-
verka vilken riktning standardiseringsarbetet tar samtidigt som denne håller sig 
uppdaterad inom området och kan ligga i framkant. Detta är viktigt då de lös-
ningar person 3 presenterar för kunder måste vara giltiga i flera år framöver.  
Företaget satsar mycket på säkerhet och utbildar och certifierar regelbundet perso-
nal för att kunna ge en kvalitetsstämpel mot sina kunder. 
 
Slutligen påvisar person 3 att maskindirektivet är ett krav som alla måste följa och 
att standarder i detta arbete kan vara en livlina. Dock är det alltför få som har en 
kunskap om hur denna livlina kan utnyttjas. Ju fler standarder man följer desto 
bättre för att genom detta arbete kan man garantera att man följer lagen och där-
med slippa påföljder. Det blir dessutom lättare för företag att ta ett helhetsansvar 
för organisationen från början och att engagera alla olika avdelningar i detta jobb. 
Dessutom underlättar dokumentationen diagnostik av maskiner, idag är maskiner 
dyra att köpa in och det krävs att de fungerar utan produktionsstopp. Med hjälp av 
maskinsäkerhet, standardiseringsarbete och dokumentation kan man snabbt se vad 
som är fel om något strular och det kan snabbt åtgärdas, något som också sparar 
pengar för företaget.  
 

  



Bilagor 

70 

6.1.7 Bilaga 5: Intervju med person 4, 4/4-2013 

Person 4 arbetar med försäljning av skyddsanordningar till industrin för ett företag 
som är leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 
industriautomation. 
 

Person 4 anser att det är viktigt med standardiseringsarbete för att kunna vara med 
och påverka hur standarderna ser ut och i vilken riktning de utvecklas. Detta gäller 
även användarstandarder som rör hur maskiner och skyddsanordningar bör an-
vändas. Arbetet gör dessutom att denne kan säkerställa att kommande konstrukt-
ioner går i linje med nya standarder och därmed slipper byggas om inom en snar 
framtid då standarderna träder i kraft. Dessa faktorer skapar en konkurrenskraftig-
het då företaget kan ligga i framkant och person 4 ser det därför som en nödvän-
dighet att delta i standardiseringsarbete.  
 
Person 4 ger ett exempel på hur arbetet med att förnya standarder kan se ut. Arbe-
tet med att förnya standarder är viktigt då äldre harmoniserande standarder ofta 
var snävt skrivna och därmed inte ger tillräckligt med utrymme för nya tekniska 
landvinningar. Företaget utvecklade en ny typ av givare som skulle utlösas vid en 
pressgjutningsmaskin om risk förelåg. Dock tillät inte den dåvarande standarden 
att den nya givaren installerades trots att den bevisligen var säkrare. Person 4 var 
då med och påverkade innehållet i standarden så att det skrevs om och den nya gi-
varen kunde sättas i bruk. Detta är en av de viktiga fördelarna som person 4 me-
nar ger engagerade företag ett försprång jämtemot sina konkurrenter. De kan få 
sina egna produkter tillåtna på marknaden och strävan efter säkerhet går då hand i 
hand med försäljning.  
 
Person 4 anser också att det är viktigt att fysiskt närvara på möten för att på det 
sättet kunna framföra sina argument och delta i diskussionerna. Det är även möj-
ligt för företag att lämna in kommentarer utan att fysiskt närvara men detta anser 
inte denne vara lika fördelaktigt. Person 4 har varit engagerad i SIS/TK 282 sedan 
början på 2000-talet och berättar att gruppen blivit större och större sen dess. 
Detta upplever denne som något väldigt positivt då kunskapen och bredden ökar 
ju fler deltagare som engagerar sig. En av de största fördelarna med kommitteear-
betet anser person 4 vara det nätverk som skapas med andra företag samt de dis-
kussioner som mötena består av där många olika typer av problem och synvinklar 
tas upp.  
 
Person 4 säger att de på företaget har upplevt ett ökat intresse från kundernas håll 
angående maskinsäkerhet sedan det nya maskindirektivet lanserades och intresset 
växer. Dock är inte alla kunder insatta i vad systematiskt maskinsäkerhetsarbete in-
nebär och därmed skapas ett försäljningsargument för företaget då de kan stötta 
kunderna och hjälpa dem på vägen. Detta uppskattas från kundernas sida. Person 
4 tycker att de flesta kunder är nyfikna och positivt inställda till standardiseringsar-
betet och att medvetenheten har ökat. Dock är inte alla medvetna om hur omfat-
tande detta arbete är och här menar person 4 att det är viktigt att de går in och 
stöttar kunden och tar ett steg i taget.  
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Person 4 kan inte uttala sig om skillnader som uppkommit hos kunder sedan de 
börjat efterleva standarder men pekar ut vikten av presumtionsregeln. Genom 
denna uppkommer nämligen en juridisk skillnad vid eventuella olycksfall. De före-
tag som kunnat peka på att maskindirektivets krav uppnåtts genom standarder sit-
ter nämligen säkrare än de som enbart hänvisat till att de uppnått maskindirekti-
vets krav. Det är myndigheternas ansvar att påvisa att företaget står till skuld för 
olyckan om dessa arbetar efter standarder medan det i det andra fallet är upp till 
företaget att bevisa sin oskuld.  
 
En annan fördel som person 4 kan peka på är att upphandlingar underlättas ge-
nom standardiseringsarbete då kunderna skapar sig en tydligare kravbild och där-
med kan relationen med leverantören underlättas då inga diskussioner om accepta-
bel säkerhetsnivå uppstår.  
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6.1.8 Bilaga 6: Intervju med person 5, 4/4-2013 

 
Person 5 är anställd på ett globalt verkande företag som säljer lås- och dörrlös-
ningar. Denne har arbetat med standarder inom maskinsäkerhet i över 25 år och 
varit med och arbetet fram en produktstandard för de produkter som företaget 
tillverkar. De tillämpar nu dessa standarder vid nykonstruktion av sina produkter.  
 
Person 5 menar på att det är positivt med en standard att förhålla sig till då företa-
get är etablerat på många marknader och därmed kan förhålla sig till samma har-
moniserande standarder och slipper utarbeta olika produkter utifrån olika länders 
lagstadga. Dock kan denne inte se några konkurrensfördelar med detta arbete då 
produktstandarden funnits sedan början på 2000 och alla konkurrenter förhåller 
sig därmed till samma förutsättningar.  
 
Person 5 anser att standardiseringsarbetet kan vara tungt och något byråkratiskt 
emellanåt då vissa standarder går in för mycket i detalj. Som exempel på detta 
nämner denne utformningen av bruksanvisningar där kanten på mallen skall vara 3 
mm från papperskanten och för de företag som till exempel har sin mallkant 2.5 
mm ifrån papperskanten krävs därför att dessa omarbetas och detta kan vara kost-
samt och tidskrävande.  
 
Person 5 var engagerad inom standardiseringsarbete innan SIS/TK 282 startades 
och såg det därmed som ett naturligt steg att bli medlem i kommitteen. Då ma-
skindirektivet blivit mer och mer omfattande under åren menar denne på att arbe-
tet i kommitteen gått mer och mer in på detaljnivå. Tidigare arbetade de mer över-
gripande med standarder. Mycket av arbetet idag riktar sig även internationellt då 
gruppen är engagerad inom de få nationella standarder som finns inom området 
samt inom EU och ISO.  
 
De främsta fördelarna som person 5 ser med standardiseringsarbete är att alla vet 
vad som gäller och vad man har att rätta sig efter. Företagen vet vad marknaden 
förväntar sig och det skapar en stabilare konkurrensbild då de har samma regler att 
rätta sig efter. Denne menar på att sedan Asien blev en stor aktör på marknaden 
hade vi idag haft en helt annan säkerhetsbild om de inte varit tvungna att också 
leva upp till de harmoniserande standarderna. Det underlättar export för företaget 
då unika produkter inte behöver tas fram för att passa unika nationella lagstadgar.  
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6.1.9 Bilaga 7: Intervju med person 6, 4/4-2013 

Person 6 är anställd inom ett företag som är en ledande producent av höghållfasta 
stål. De arbetar främst med att tillverka plåt och har därför inte egen tillverkning 
av maskiner eller dylik utrustning och hanterar därmed inte maskinsäkerhetsstan-
darder i den bemärkelsen. Dock har de som krav att kontrollera att de maskiner de 
köper in till verksamheten skall uppfylla så många som möjligt av de befintliga sä-
kerhets- och elstandarderna som idag finns publicerade. De fokuserar även på att 
tillträdesvägar till maskiner skall vara standardiserade. Företaget har som mål att 
bli världens säkraste stålföretag och standarderna utgör därmed ett rättesnöre som 
underlättar arbetet mot det målet.  
 
Tidigare rördes inte till exempel inköp av kravet om att säkerhetsstandarderna 
skall vara uppfyllda hos en maskin men 2004-2005 startade företaget projektet 
CEBRA. Då anlitades en utomstående konsult som höll föredrag och seminarium 
för totalt 450-500 personer inom företaget, däribland ledningen. Person 6 menar 
att detta var ett stort uppvaknande och idag är företaget mycket måna om att an-
vända sig av standarder samt CE-märka utrustning. Man certifierar även mot kva-
litet, arbetsmiljö och energi och detta har man inlett till följd av kundkrav. Dock 
finns det idag fortfarande enstaka anläggningschefer som tror att det är tillräckligt 
att göra riskinventeringar mot arbetsmiljöverkets stadgar.  
 
Person 6 fick genom projekt CEBRA personligen upp ögonen för vikten av att se 
till helheten inom ett företag och skapa arbetssätt och rutiner för att nå mål på ett 
så effektivt sätt som möjligt. Ett exempel på en typ av rutin är den skapade mallen 
för beställningar som de idag tillämpar samt ett nytt dokumenthanteringssystem 
där alla dokument går att spåra via sitt id.   
 
Person 6 menar att standarder underlättar det dagliga arbetet då man slipper upp-
finna hjulet igen. Rutinerna skapar säkerhet inom arbetsplatsen och i kontakt med 
maskinerna vilket är positivt. Det ger även ekonomiska fördelar då standardise-
ringsarbetet minskar produktionsstopp. Tidigare kunde operatörer gå och fin-
justera direkt i maskinerna löpande under arbetsdagen vilket var ett stort riskmo-
ment. Idag har man avspärrningar och tillträdesstopp till dessa riskområden vilket 
gör att denna typ av justering inte är möjlig. När problemen dyker upp måste man 
därför gå till källan och utreda orsaken till att problemen ursprungligen uppkom 
och rätta till dessa. Då flyter produktionen problemfritt och på ett säkert sätt vil-
ket ger en ökad effektivitet.  
 
Person 6 påpekar också att medvetenheten inom företaget har ökat och att det 
idag inte är ovanligt att operatörer och andra medarbetare som har direkt kontakt 
med maskinerna ställer krav på maskinsäkerhet.  
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6.1.10 Bilaga 8: Intervju med person 7, 5/4-2013 

Person 7 arbetar som konsult inom riskavdelningen på ett företag som är ett kon-
sultföretag inom samhällsbyggnad. Som konsult anpassar denne sitt arbetssätt till 
företagets. Person 7 upplever att de flesta företag försöker tolka maskinsäkerhets-
standarderna och anpassa sig till dessa men har svårt att se vilka standarder det är 
som skall tillämpas. Därmed följs inte standarderna till punkt och pricka och det 
kan ändå bli så att de inte når upp till de grundläggande säkerhets- och hälsokra-
ven. Många tillverkare av maskiner är väldigt kompetenta men de finns fortfa-
rande de som tillverkar maskiner på samma sätt som de gjort i 40 år för ”så har vi 
alltid gjort”.  
 
Person 7 ser definitivt ett mervärde för företag att anpassa sig till standarder då det 
vid inköp av maskiner som är tillverkade efter standarder ofta strular betydligt 
mindre och allt funkar problemfritt vid leverans och produktionsstart. Person 7 
upplever också att det sker snabbare leveranser från dessa leverantörer. Detta ger 
en konkurrensfördel för dessa leverantörer och efterlevnaden av standarder funge-
rar därmed som ett försäljningsargument.  
 
De företag som vill uppnå maskindirektivets krav utan stöd av standarder har ofta 
en bristfällig dokumentation enligt person 7. De förstår inte värdet av den tekniska 
tillverkningsdokumentationen eller hur denna bör utformas. De vill ha CE-märkta 
maskiner men vet inte varför egentligen och detta kan leda till att de inte når de 
grundläggande kraven över huvud taget. Person 7 tror att det främst är kunskaps-
brist hos företagen som skapar denna situation.  
 
Det största hindret för standardiseringsarbete idag tror person 7 är att företag inte 
har tid och kunskap för att sätta sig in i standarder eller resurser för att ta in en ex-
tern person för detta arbete. Det största hindret är därmed resursbrist.  
Det är dessutom svårare för mindre företag att avsätta resurser för att ha en an-
ställd som sätter sig in i standarder och skaffar sig den kunskap som behövs. I 
dagsläget står sig dessa företag sig fortfarande bra på marknaden men person 7 
tror att de kan få det svårare i framtiden när kunder blir mer och mer medvetna 
och ställer högre krav på sina leverantörer.  
 
Person 7 ser standarder som en naturlig del av framtiden. Denne menar också på 
att Sverige inte har så många företag som tillverkar maskiner och behovet av att 
importera är därför stort. De harmoniserande standarderna underlättar denna pro-
cess väsentligt och gör det lätt för företag att ge sig in på den internationella mark-
naden. Upphandlingar blir lättare att genomföra då förståelsen för varandra ökar 
och man talar samma språk.  
 
Idag ser person 7 att trycket på att använda sig av standarder kommer från golvet 
och att det ofta är tekniker som förstår värdet av detta arbete. Inköp och led-
ningen är mer fokuserade på kostnadsbilden och det gör att förändringsbehovet 
kommer underifrån.   
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Person 7 har inga siffror på nästa uttalande men tror att företag tjänar på att satsa 
på säkerhet. Det har tidigare kunnat visas att företag som satsar på arbetsmiljöfrå-
gor får mindre sjukfrånvaro och mindre produktionsstopp och därmed står sig 
bättre på marknaden.  
 
Person 7 har varit engagerad i SIS/TK 282 sedan förra hösten (hösten 2012, för-
fattarens anm.). Det största värdet av denna grupp är de diskussioner som denne 
därmed får delta i. Det gör också att denne kan hålla sig i framkant och det är bra 
att veta vad som händer för att kunna vidarebefordra detta till företagets kunder 
och ge långsiktiga lösningar. Det gör också att person 7 kan vara med och bevaka 
och påverka standardiseringsarbetet så att det inte går emot företagets kunders in-
tressen.  
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6.1.11 Bilaga 9: Intervju med person 8, 8/4-2013 

Person 8 arbetar som skyddsingenjör på en av världens största tillverkare av lastbi-
lar, bussar och motorer och har haft den positionen sedan 1977. Denne har dessu-
tom varit involverad i standardiseringsarbete i 15 år.  
 
Person 8 menar på att den största skillnaden för ett företag som idag efterlever 
standarderna är ekonomin. Tidigare fick företaget arbeta fram väldigt tydliga krav-
specifikationer vid köp av nya maskiner. Denna process tog lång tid och var kost-
sam, samtidigt var den väldigt viktig då kostnaden i investeringen var hög. Idag är 
detta arbete mycket mindre omfattande då företaget kan ta hjälp av standarderna 
för att se vad maskinen behöver leva upp till för krav. Det innebär också att alla 
produkter som inte är standardiserade är dyra och person 8 lyfter därmed fram att 
det finns en god ekonomi inom maskinsäkerhetsstandarder för både kund och le-
verantör. 
 
Person 8 pekar också på att det inom personalekonomin och kvalitet finns ekono-
miska argument att trycka på. Detta då maskiner som byggs i enlighet med stan-
darder orsakar färre skador. Företaget har utvecklat ett arbetssätt som är inspirerat 
av Toyota och med detta arbete sätter de arbetsmiljön som högsta prioritet. Däref-
ter arbetar de i fallande ordning för: Kvalitet, Leverans, Ekonomi. Person 8 berät-
tar att företaget inte haft ett negativt resultat på 75 år och härrör detta till standar-
diseringsarbetet samt deras arbetssätt. Det lönar sig att satsa på en bra arbetsmiljö 
menar denne. I och med detta arbetssätt följer företaget även upp frisknärvaron 
och är i dagsläget uppe på 95,5 % i snitt och är med detta snitt ett ledande företag 
enligt person 8. Detta värde kan jämföras med 1980-talets nivå då frisknärvaron 
låg på 75-80 %, så det har sedan dess skett en stadig förbättring. Denna förbätt-
ring kan inte enbart härledas till standardiseringsarbetet säger person 8 men det är 
en bidragande orsak.  
 
Dessutom har maskinolyckorna inom företaget under samma period minskat med 
70-80 % och de har idag nästan inga personalolyckor kvar. Däremot har belast-
ningsergonomiska skador ökat men i utgåvan av Maskindirektivet från 2009 lyftes 
ergonomin fram på ett sätt som det tidigare inte varit och person 8 hoppas att 
detta på längre sikt kommer leda till ännu lägre sjukfrånvaro.  
 
Standardiseringsarbetet påverkar även kvaliteten på produkterna och på tillverk-
ningen säger person 8 då en maskin som är tillverkad enligt standarder håller en 
högre kvalitet och fungerar bättre. En maskin som inte fungerar leder till stör-
ningar i produktion och tappar tillgänglighet samtidigt som det krävs att en opera-
tör går in och justerar maskinen. Då tillkommer en risk för skada på personal 
och/eller produkt. En maskin som fungerar påverkar enbart arbetsmiljön genom 
sin bullernivå.  
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Enligt dessa resonemang trycker person 8 på att maskinsäkerhetsstandarder ger en 
god arbetsmiljö som i sin tur leder till bra kvalitet och god leveranstillförlitlighet.  
Person 8 pekar ut en enskild standard som har gett stort resultat, EN ISO 
12100:2010 ”Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment 
and risk reduction”. Den utkom första gången 1994/95 och har därefter funnits 
tillgänglig men reviderats. Det var en omvälvande standard för maskinkonstruktö-
rer då den första delen beskriver risker, riskbedömningar, riskanalyser och kon-
struktionsproblem och den andra delen beskriver hur dessa risker kan konstrueras 
bort. Just att den erbjuder konstruktionslösningar anser person 8 vara en viktig 
faktor då den i enlighet med Maskindirektivet lyfter fram tekniska konstruktions-
lösningar som första lösning på ett problem. Denne menar på att standarden idag 
fungerar som en konstruktionsbibel och använder den själv för interna utbild-
ningar.  
 
Person 8 har varit engagerad i SIS/TK 282 i 15 år och anser att detta arbete är vik-
tigt för att internationellt föra en diskussion om Sveriges krav på A- och B-stan-
darder. Denne deltar som svensk expert i internationella möten om framtagning 
av nya standarder och pekar på att det är ovanligt att användare av maskiner deltar 
i dessa möten och det är synd då detta kan leda till att standarderna blir svåra att ta 
till sig för de som faktiskt skall bruka dem.  
 
Nackdelen person 8 ser med standardiseringsarbetet idag är att det tar lång tid att 
arbeta fram nya standarder och att som deltagare måste person 8 vara enveten och 
inte ge sig. Det finns internationellt många starka röster och då konsensusbeslut är 
rådande tar det lång tid att skriva eller revidera standarder.  
 
Om person 8 själv fick skriva standarder hade denne gjort dem mer lättillgängliga 
och med hälften så många ord. Denne menar på att en stor nackdel är att man 
idag behöver vara specialist för att till fullo förstå innehållet i standarderna och att 
de är för tunga för vanliga maskinkonstruktörer att ta till sig. Person 8 jämför med 
äldre SS-standarder som kunde bestå av en bild på en gänga med definition om 
vilken gänga det var samt vilka mått som gällde kring den. Idag består en enskild 
standard i regel av 7 kapitel i textformat. Denne berättar också att det finns en 
standard, EN ISO 14122-1, -2, -3, -4, som är lättillgänglig och rör fasta konstrukt-
ioner vid tillträde av maskiner och person 8 vill se mer standarder av denna sort.  
 
Slutligen säger person 8 att maskinsäkerhet och standardiseringsarbete är en inve-
stering som lönar sig. 
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6.1.12 Bilaga 10: Intervju med person 9, 9/4-2013 

Person 9 arbetar för en stor biltillverkare och berättar att företaget har som mål att 
vara med och utveckla säkerhet och att arbetet inom maskinsäkerhet är en naturlig 
del av detta arbete. Säkerhet är ett kärnvärde för företaget och arbetet med detta 
har alltid pågått säger person 9. Denne ser ett stort engagemang för säkerhet även 
inom företagets största konkurrenter som också deltar i det globala arbetet.  

Anledningen att företaget lägger stor vikt vid detta arbete är enligt person 9 att de 
vill vara med för att se kommande krav. På det sättet kan de bygga konstruktioner 
och tillverkningen kring rätt ingångsvärden och skapa korrekta kravspecifikationer. 
Det gör att de senare inte behöver gå tillbaka och göra om proceduren.  

Företaget följer olycksstatistik och det är bland annat på denna som utvecklingen 
av nya standarder byggs. Det är genom denna statistik som olycksdrabbade områ-
den lyfts fram så att standardiseringsarbetet kan fokusera på relevanta områden. 
Tidigare har in- och utsteg ur en maskin varit något av de mest olycksdrabbade 
momenten på en arbetsplats och många standarder har därför utförts kring 
räcken, handtag etc. Även påkörning på arbetsplatsen har varit ett problem och 
idag finns det därför siktstandarder. Idag är arbetet med fastsättningen av skopor 
på lastmaskiner ett aktuellt område som det arbetas kring. Det är inte ovanligt att 
maskinen tappar skopan och då det ofta finns människor i anslutning till maskinen 
kan detta leda till allvarliga skador. Därför utarbetas nya krav på fastsättningen av 
skopan och person 9 berättar att många av de konstruktionslösningar som idag 
används kommer försvinna.  

Person 9 vill vara med i den globala debatten och lyfta de svenska kraven vid ut-
vecklingen av nya standarder och tror på en gemensam marknad med gemen-
samma krav, även internationellt. Han berättar att standardiseringsarbetet är fast 
förankrat i Europa och Nord Amerika medan resten av världen har varit mer ore-
glerad. De senaste fem åren har detta dock börjat förändras och även utvecklings-
länder har börjat anpassa sig efter gemensamma krav. Person 9 har själv rest runt i 
världen och föreläst om standarden ISO TS 227 som rör mobila maskiner ibland 
annat i Kina, Indien, Ryssland och Argentina. Ett av de problem som denne lyfter 
fram med den internationella verksamheten är att nya länder måste acceptera att 
tillverkaren kan utföra en självcertifiering av sin produkt i enlighet med riskbe-
dömningar. Person 9 menar på att dessa länder ofta vill luta sig mot ett testinstitut 
men att det skulle bli för kostsamt att upprätta nationella testinstitut och skapa nya 
handelsbarriärer som motverkar syftet med det globala standardiseringsarbetet.  

Person 9 är engagerad inom två tekniska kommittéer på SIS, TK 282 samt TK 225 
där sistnämnda berör mobila maskiner. Denne menar på att detta arbete är viktigt 
för att ständigt vara à jour med vilka krav som ställs och kommer ställas på de 
produkter de tillverkar och därmed måste de vara med i standardiseringsarbetet.  
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Nackdelarna med standardiseringsarbete är att det tar lång tid vilket skapar fru-
stration. Det tar ungefär 36 – 48 månader att arbeta fram en ny standard då pro-
cessen bygger på konsensusbeslut och diskussionerna för att nå enighet är långa 
och hårda. Dessutom sker allt arbete ideellt och person 9 menar på att företaget 
inte alltid ser arbetsbördan med detta arbete. Detta skapar en tids- och resursbrist 
för att på ett effektivt sätt kunna driva arbetet. 

Slutligen vill person 9 lyfta fram att standarder skapar en gemensam global krav-
specifikation och när alla har samma grundkrav att uppfylla skapas en ärlig mark-
nad. Det gör också att företagen kan tillverka standardiserade produkter och inte 
behöver anpassa sig efter nationella lagstadgar och därmed får en homogen till-
verkning. Genom att delta aktivt i arbetet med nya standarder anser person 9 att 
man kan ligga ett steg före och det är därför viktigt att vara med i utvecklingspro-
cessen så tidigt som möjligt.  
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6.1.13 Bilaga 11: Intervju med person 10, 11/4-2013 

Person 10 arbetar på Arbetsmiljöverket som är en sektorsmyndighet och de finan-
sieras av arbetsmiljödepartementet. Person 10 arbetar med maskindirektivet samt 
med maskinsäkerhetsstandarder och är engagerad i SIS/TK 282. Denne berättar 
att maskindirektivet är helt instiftat i svensk lagstiftning och det berör inte enbart 
till maskiner utan även till produkter, personlig egendom, husdjur och miljö. I ma-
skindirektivet hänvisas det till harmoniserande standarder och person 10 menar 
därmed att standarder går in i lagstiftningen då de påvisar den lägsta accepterade 
nivån som får hållas. Maskindirektivet är uppbyggt så att en risk i första hand skall 
konstrueras bort, i andra hand skall risken reduceras genom skydd och slutligen 
skall det finnas tydlig och lättfattlig information om föreliggande risk. Standar-
derna är grupperade i en hierarkisk struktur efter A-, B- och C-standarder där C-
standarden är en produktspecifik standard och därmed mest specifik. I de fall då 
det inte finns en utfärdad C-standard säger person 10 att det är denna ordning 
(konstruera, reducera, informera) som skall efterföljas vid en riskbedömning.  

Arbetsmiljöverket arbetar med att följa upp maskindirektivet. När en olycka skett 
blir de meddelade om detta och det kan leda till att de utför inspektioner på ar-
betsplatsen för att undersöka orsaken till olyckan. De arbetar både proaktivt och 
reaktivt. Förstnämnda arbetssätt utförs genom att informera och utföra kontroller 
medan det senare och vanligast förekommande arbetssättet följer av utredningar 
av olyckor som redan inträffat.  

Arbetsmiljöverket för även årlig statistisk över anmälda arbetsolyckor och arbets-
sjukdomar (så som allergier, belastningsolyckor etc) men person 10 menar att 
denna information kan vara svår att grunda några slutsatser på ifråga om det skett 
några förändringar sedan införandet av maskindirektivet skett. Denne säger att det 
är många faktorer som påverkar statistiken så som konjunkturen. Detta genom att 
företag vid en högkonjunktur tenderar att anställa fler personer och att det då även 
kan gälla personer som inte har en lämplig utbildning för sina arbetsuppgifter eller 
är mindre lämpade för arbetet på grund av tidigare sjukdomshistorik och detta kan 
göra att olycksstatistiken ökar.  
Person 10 berättar att olycksstatistiken idag sjunker och detta kan bero på en för-
bättrad säkerhetsnivå eller rationaliseringar inom företagen men det går inte att be-
stämt säga vad sänkningen beror på.  

Tidigare (innan maskindirektivet, författarens anm.) fanns inte samma krav på till-
verkare och distributörer. Införandet av maskindirektivet tycker person 10 därför 
är positivt och nämner även fördelar så som enhetliga regler inom hela Europa vil-
ket gynnar den fria marknaden och skapar en bättre konkurrensbild. Denne påpe-
kar att syftet med maskindirektivet inte i första hand är att öka maskinsäkerheten 
utan primärt att gynna den fria marknaden. 
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Person 10 berättar att arbetsmiljöverket började arbeta med standarder innan ma-
skindirektivet gavs ut och då de på ett tidigt stadie såg att de grundläggande säker-
hets- och hälsokraven skulle komma att innefattas i lagstiftningen. Arbetet med 
standarder är viktigt och person 10 säger att deltagandet som en myndighet är för-
delaktigt då det finns områden som är särskilt olycksdrabbade vilket myndighetsar-
betet ger en överblick om, detta kan utnyttjas vid standardiseringsarbetet. Det ger 
möjligheten att tidigt kunna gå in och påverka hur konstruktionen av maskiner 
kommer se ut i framtiden. Det gynnar lagstiftningen och författningsarbetet och 
person 10 uppger att det går att se en skillnad i detta mellan Sverige och de andra 
nordiska länderna som denne upplever inte har satsat på standardiseringsarbetet i 
samma grad. Dock är det negativt att inte fler användare och myndigheter deltar i 
arbetet utan att detta till största del utförs av tillverkare. Detta leder till att arbetet 
går miste om användarnas erfarenheter och myndigheternas överblick. Arbetet tar 
dessutom tid, pengar och engagemang men person 10 upplever det som en fördel 
att delta. Ytterligare en anledning till att det denne upplever det som viktigt att 
delta är att det i efterhand när en olycka skett är svårt att gå in och protestera mot 
en standard som är bristfällig. Revidering av standarder är ett enormt arbete så de 
standarder som är bristfälliga och därmed inte minskar risken för olyckor leder till 
att stort arbete utöver det ordinarie.  

Arbetet med standarder bygger på kompromisser och det är därmed inte helt en-
kelt och som myndighet menar person 10 på att det är omöjligt att bevaka alla 
standarder i alla avseenden. Dock är deltagandet viktigt och denne försöker 
komma med åsikter i den mån det går.  

Person 10 säger att det fortfarande är tillverkare som väljer att inte delta i standar-
diseringsarbetet då de anser att detta är för kostsamt och vissa köper inte heller de 
standarder som rör de maskiner de tillverkar utan gör som de alltid gjort. Denne 
lyfter fram att när en olycka sker rapporteras denna till polis, arbesmiljöverket och 
arbetsgivaren men återkoppling till tillverkaren sker inte normalt sett. Detta gör att 
tillverkaren är helt omedveten om vilka risker som föreligger med den maskin 
denne tillverkar och därmed är det lätt att tro att maskinen är helt säker och väl-
fungerande.  

Person 10 anser att en tillverkare som lägsta nivå bör ha kunskap om C-standar-
den rörande de maskiner man tillverkar. Denne berättar också att medvetenheten 
om att en maskin skall CE-märkas har ökat men kunskapen om varför detta görs 
är bristfällig.  
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Person 10 ger också ett exempel från arbetsmiljöverkets verksamhet rörande tillsy-
nen av sågverk och hyvlerier. Dessa verksamheter brukade både nya maskiner och 
maskiner tillverkade tidigare än 1995 och därmed enbart bedöms med nationell 
lagstiftning.  Undersökningarna i dessa verksamheter slutfördes 2011-2012 och 
syftade till att undersöka hur operatörer kunde undvika att röra sig inom riskområ-
den. En av lösningarna på problemet var staket med grindar som föll under stan-
darderna för tillträdesleder. Person 10 hänvisar sedan till AFA:s statistik över god-
kända arbetsolyckor inom träindustrin och att denna har sjunkit. Detta sätter per-
son 10 i relation till de utförda undersökningarna och att arbetet med maskin-
säkerhet enligt maskindirektivet därmed gett resultat. Tidigare har det dessutom 
skett skador av en allvarligare grad inklusive dödsfall och i dagsläget har det inte 
skett en dödsolycka på flera år.  

Ett annat område där standarderna har verkat för att höja säkerheten på arbets-
platsen är inom livsmedelsindustrin där de skärmaskiner som används till exempel 
vid charkdiskar tidigare inte hade några krav om att klingan skulle gå att förregla. 
Idag är detta ett krav och så när till exempel rengöring av maskinen utförs går 
klingan att låsa så att maskinen inte av misstag startar vilket kan leda till att den ar-
betande mister ett eller flera fingrar.  


