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Abstract

Abstract
The Machinery Directive gives a general overview of legal safety regulations that
machinery must align to. Further specific safety requirements and standards for
each individual components or assembly of parts must also be met in order to
achieve a low safety risk.
This work has been carried out for Rapid Granulator, currently one of the world’s
largest producers of granulators. Granulators grind down plastic waste into a
compact form of granules that can then be reused in the form of injection
moulding.
The purpose of this report is to propose a flexible tool for documenting the risk
analysis for the granulator machinery, either by building on an existing tool or
developing an entirely new one. The priority is to create a database that offers the
user a clear view of the risk analysis for each component and allows data to be
easily edited.
In order to achieve this purpose and fully understand the client's needs, the
following two questions have been considered:
 How do others business perform their risk analysis and what tools do they
use?
 Which tools are best suited for Rapid Granulator AB and how is it
structured?
A tool has been selected based on a pilot study that consisted of interviews and an
observation. The interviews were conducted with five medium-sized enterprises
and the observation took place at Rapid Granulator AB. The pre-study phase of
the supporting method literature resulted in a clearer understanding of the tool
and its use.
Authours found four different tools that can be used for documentation of risk
analysis. Microsoft Access was selected as the most suitable tool to overcome the
deficiencies of the previous tool. The authors have implemented features to meet
the client's wishes. Features such as dropdown menu, color-coding and
modulation basing are key additions that have resulted in a more flexible tool.
The conclusion suggests that the company should exploit this Microsoft Access
risk analyses database that has been designed specifically for their machinery and
should consider developing the tool further.
(Key words: Risk analysis, risk assessment, machinery directive, database,
Microsoft Access, spreadsheet risk management, tool, risks)
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Sammanfattning

Sammanfattning
För att en maskin ska anses som säker för användning krävs det att den uppfyller
maskindirektivet. Maskindirektivet är väldigt generellt och kortfattat. Därför finns
det standarder som förklarar mer specifikt maskindirektivets olika delar. Uppfylls
inte standarderna så uppfylls inte maskindirektivet för respektive område och
därmed är maskinen inte redo för användning.
Examensarbetet har utförts på Rapid Granulator AB. Företaget är idag en av
världens största producenter av granuleringskvarnar. Granuleringskvarnarna maler
ner plastavfall till en mer kompakt form, granulat. Granulatet kan sedan
återanvändas i form av formsprutning.
Syftet med examensarbetet är att finna ett smidigare verktyg för att dokumentera
riskanalyser. Uppdragsgivarens önskemål är att verktyget ska erbjuda användaren
en tydligare överblick av riskanalysens ingående delar. Den inmatade
informationen i verktyget ska vara lätt att granska och redigera. För att uppnå
syftet och på bästa sätt möta uppdragsgivarens behov har följande två
frågeställningar tagits fram:
 Hur utför andra företag sina riskanalyser och vilka verktyg använder de sig
av?
 Vilket verktyg är bäst anpassat för Rapid Granulator AB och hur är det
uppbyggt?
Utifrån en förstudie som har bestått av metoderna: intervjuer och observation, har
ett verktyg valts ut. Intervjuerna utfördes tillsammans med fem medelstora företag
och observationen skedde hos Rapid Granulator AB. Förstudiefasen följdes sedan
upp av en genomförandefas, där metoden litteraturstudier togs till hjälp.
Litteraturstudien skapade möjligheten till att få en klarare förståelse av verktyget
och dess användning.
Förstudien har resulterat i att författarna fann fyra olika verktyg. Med tanke på
behoven och bristerna i nuvarande verktyg föll valet på verktyget Microsoft
Access. Utifrån företagets tidigare riskanalyser skapade författarna en databas i
Access. I verktyget implementerades sedan funktioner som grundade sig på
uppdragsgivarens önskemål. Funktioner så som rullgardinsmeny, färgkodning och
modulbasering infördes. Detta resulterade i ett smidigare verktyg, jämfört med det
som användes tidigare.
Slutsatsen är att företaget gynnas mer vid användning av Microsoft Access i
fortsättningen. Rekommendationen till företaget är att fortsätta använda sig av
Microsoft Access vid kommande riskanalyser och därmed bygga ut databasen
ytterligare.
(Nyckelord: Riskanalys, riskbedömning, maskindirektiv, databas, Microsoft
Access, riskhanteringsschema, verktyg, risker)
2

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning
1

Inledning ................................................................................... 7
BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 7
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 8
AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 8
DISPOSITION ............................................................................................................................... 9

2

Teoretisk bakgrund ............................................................... 10
RISKUPPFATTNING .................................................................................................................... 10
RISKBEDÖMNING ...................................................................................................................... 10
RISKANALYS ............................................................................................................................. 14
Fastställande av maskinens gränser ................................................................................... 14
Identifiering av riskkällor och riskmoment ........................................................................... 15
Riskuppfattning ................................................................................................................. 15
RISKVÄRDERING ....................................................................................................................... 19
RISKREDUCERING ..................................................................................................................... 20
STANDARDER ............................................................................................................................ 21
Harmoniserade europeiska standarder ............................................................................... 23
Hierarkisk struktur ............................................................................................................ 23
MASKINDIREKTIVET ................................................................................................................. 25
CE-CERTIFIERING ..................................................................................................................... 27
TEORETISKA MODELLER FÖR RISKBEDÖMNING ......................................................................... 28
VERKTYG FÖR TEKNISK DOKUMENTATION ........................................................................... 30
Microsoft Access ............................................................................................................... 30
Tabeller (Tables) ............................................................................................................... 32
Microsoft Accessanvändare ................................................................................................ 33
Användarnivåsäkerhet ....................................................................................................... 33
Primärnyckel (Primary key) ................................................................................................ 34
Objekttyper (Object types) ................................................................................................. 34
Formulär (Forms) .............................................................................................................. 35
Frågor (Queries) ................................................................................................................ 35
Rapporter (Reports) .......................................................................................................... 36

3

Metod och genomförande ..................................................... 37
FÖRSTUDIEFAS .......................................................................................................................... 37
Intervjuer .......................................................................................................................... 37
Observation (2014-02-05) ................................................................................................ 38
GENOMFÖRANDEFAS................................................................................................................. 39
Litteraturstudier ................................................................................................................ 39
VALIDITET OCH RELIABILITET................................................................................................... 39

4

Resultat och analys ................................................................ 41
RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA ............................................................................................... 41
Intervju 1 (2014-02-04) .................................................................................................... 41
Intervju 2 (2014-02-04) .................................................................................................... 42
Intervju 3 (2014-02-06) .................................................................................................... 43
Intervju 4 (2014-02-06) .................................................................................................... 44
Intervju 5 (2014-02-10) .................................................................................................... 45
RESULTAT FRÅN OBSERVATION ................................................................................................ 46
VAL AV VERKTYG ..................................................................................................................... 48
DATABASEN .............................................................................................................................. 49
Beskrivning av databasen .................................................................................................. 49
RISKHANTERINGSSCHEMATS INGÅENDE FÄLT ........................................................................... 50
SKAPA EN GOD ÖVERBLICK ÖVER RISKHANTERINGSSCHEMAT .................................................. 55

3

Innehållsförteckning
ÖVERBLICK AV DET NYA RISKHANTERINGSSCHEMAT ............................................................... 56
MODULBASERAT DATABAS ....................................................................................................... 58

5

Diskussion och slutsatser ...................................................... 59
RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 59
Diskussion kring företagets nuvarande verktyg .................................................................... 59
Vad krävs för att eliminera ovanstående brister? ................................................................. 60
Uppdragsgivarens identifierade brister i verktygets uppbyggnad ........................................... 61
Författarna uppdaterar verktyget ....................................................................................... 61
METODDISKUSSION ................................................................................................................... 62
Intervju ............................................................................................................................. 62
Observation ...................................................................................................................... 62
Litteratur .......................................................................................................................... 63
Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 63
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 63
Rekommendationer för vidare arbete av det framtagna verktyget ........................................ 64

6

Referenser .............................................................................. 65

7

Sökord..................................................................................... 68

8

Bilagor..................................................................................... 69
TIDSPLAN, GANTT-SCHEMA ...................................................................................................... 69
BROSCHYR AV MASKINEN RAPID 400 ....................................................................................... 69
Bilaga 1: Tidsplan, Gantt-schema ..................................................................................................... 70
Bilaga 2: Broschyr av maskinen Rapid 400 ....................................................................................... 71

4

Figurförteckning

Figurförteckning
Figur 2.1- Riskcykel
Figur 2.2- Flödesschema över riskbedömning
Figur 2.3- ”Risken vid den betraktade riskkällan är en funktion av allvarligheten K och
skadesannolikheten N”.
Figur 2.4- Allvarligheten av en skada(K)
Figur 2.5- Skadesannolikheten
Figur 2.6- Skadesannolikhetskategori (N1)
Figur 2.7- Riskprofil-matris
Figur 2.8- Riskhanteringsschema
Figur 2.9- ”Flödesschema för riskbedömning och riskreducering”
Figur 2.10- ”Några av de viktigaste standarderna ordnade i en slags atommodell”
Figur 2.11- Utdrag ur ett maskindirektiv
Figur 2.12- Utdrag ur ett maskindirektiv
Figur 2.13- CE-märket
Figur 2.14- Startmenyn i Microsoft Access
Figur 2.15- En tom tabell i Access
Figur 2.16- Ett exempel på en tabell i Access
Figur 2.17- Datatyper
Figur 2.18- Relationen mellan fyra olika objekt i Access
Figur 2.19- Ett formulär motsvarar en post
Figur 2.20- Parameterfrågor (Query)
Figur 2.21- Exempel på en rapport layout
Figur 4.1- Nulägets riskhanteringsschema
Figur 4.2- Lista på olika datatyper
Figur 4.3- [Machinery Directive] fältet
Figur 4.4- [Risk] fältet
Figur 4.5- [Possible injury event] fältet
Figur 4.6- [Risk sources] fältet
Figur 4.7- [Cause of] fältet
Figur 4.8- [Concequence] fältet
Figur 4.9- [Frequency] fältet
Figur 4.10- [Comments Corrective actions] fältet
Figur 4.11- [Responsible] fältet
Figur 4.12- Färgkodning i [P] fältet
Figur 4.13- Formulär över ett ifyllt riskhanteringsschema
Figur 4.14- Formulär över en post
Figur 4.15- Riskhanteringsschema i rapportform
Figur 4.16- Modulbaserad tabell

5

11
13
16
17
18
19
19
20
21
24
26
26
27
31
31
32
33
34
35
35
36
46
49
50
50
51
51
52
52
53
54
55
56
57
57
58
58

Tabellförteckning

Tabellförteckning
Tabell 3.1- Intervjutillfällen .............................................................................................................. 38
Tabell 4.1- Beskrivning av uppdragsgivarens önskemål .................................................................... 47
Tabell 4.2- Frequency and Priority Matrix ........................................................................................ 54
Tabell 4.3- Matrix results ................................................................................................................. 54

6

Inledning

1 Inledning
Kapitlet innehåller bakgrundsbeskrivning om företaget samt en problembeskrivning. Dessutom
presenteras syftet med examensarbetet, två huvudfrågeställningar och arbetets avgränsning som
författarna har tagit hänsyn till. Slutligen beskrivs dispositionen av rapporten och dess struktur.
Examensarbetet som har utförts i denna rapport är en del i utbildningen inom
maskinteknik med inriktningen industriell ekonomi och produktionsledning på
Tekniska Högskolan i Jönköping
Fokus i arbetet ligger främst på att ta fram ett enklare verktyg som ska användas
vid utförandet av riskanalyser i samband med produktutvecklingen av maskiner
hos Rapid Granulator AB. Med hjälp av verktyget ska risker och konsekvenser
belysas samt definiera eventuella åtgärder.

Bakgrund och problembeskrivning
Rapid Granulator AB är idag en av världens största producenter av
granuleringskvarnar. Rapid är ett medelstort företag, med en omsättning på
195000 tkr och cirka 100 anställda. Företaget producerar maskiner av olika
storlekar samt med olika specifikationer, beroende på kundens krav.
Granuleringskvarnarna maler ner plastavfall till en mer kompakt form, granulat.
Granulatet kan sedan återanvändas vid formsprutning av plast. [1]
Sedan år 1994, då maskindirektivet infördes i den svenska lagstiftningen har det
ställts allt fler krav på maskiner. För att maskin ska anses som säker för
användning, måste den uppfylla maskindirektivets grundläggande hälso- och
säkerhetskrav. [2] Maskindirektivet tas till hänsyn vid utförandet av en riskanalys.
Samtliga maskiner måste genomgå en riskanalys, som främst handlar om att
undersöka och identifiera möjliga risker. [3] Maskindirektivet gäller för tillverkare,
distributörer, köpare och användare av maskinen.
Riskanalysen hos företaget görs i nuläget av en projektgrupp, som består av sex till
åtta medarbetare. Rapid genomgår två riskanalyser per månad, men siffran varierar
beroende på antalet beställda maskiner. Utförandet av riskanalysen inleds med att
projektgruppen går igenom maskindirektivets samtliga kapitel i ett Worddokument. I varje kapitel av maskindirektivet identifierar projektgruppen riskerna i
maskinen och klargör eventuella åtgärder som krävs. Informationen från
riskanalysens samtliga ingående delar sammanställs sedan i ett så kallat
riskhanteringsschema. Några av de ingående delarna i riskhanteringsschemat är:
riskerna, orsak till riskerna och riskernas konsekvenser etc.
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Rapid Granulator AB har i nuläget behov av ett mer hanterbart verktyg vid
utförandet av riskanalyser. Behovet förankras i de problem som föreligger i
nuvarande riskanalyser. De största problemen med dagens verktyg är att det tar
alldeles för lång tid att dokumentera riskanalysen och det är svårt att tolka dagens
riskhanteringsschema.
Uppdragsgivarens krav är att verktyget skall vara lättanvändbart med
förutsättningar för minimala datorförkunskaper, d.v.s. riskanalyserna skall kunna
genomföras likadant varje gång, oavsett deltagare.

Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att finna ett smidigare verktyg för att dokumentera
riskanalyser. Verktyget ska erbjuda användaren en tydligare överblick av
riskanalysens ingående delar. Samtidigt ska informationen som lagras i verktyget
vara lättillgängligt och möjligt att redigera.
Frågeställningar:
 Hur utför andra företag sina riskanalyser och vilka verktyg använder de sig
av?
 Vilket verktyg är bäst anpassat för Rapid Granulator AB och hur är det
uppbyggt?

Avgränsningar
Examensarbetet kommer endast behandla redan existerande data från tidigare
utförda riskanalyser hos Rapid Granulator AB. Därmed omfattar uppdraget inte
att identifiera nya risker hos maskinerna. I och med det används den data som
finns tillgängligt, till att anpassa verktyget efter uppdragsgivarens behov. Med
tanke på den tid författarna har till förfogande, avgränsas arbetet till att undersöka
enbart fem medelstora företag i Sverige. Företagen ska ha erfarenhet av
maskintillverkning och riskanalyser.
Utifrån undersökningen av de olika företagen kommer författarna enbart att lägga
fokus på att finna ett lämpligt verktyg. För att arbetet inte ska bli för omfattande,
fokuserar författarna på att fördjupa sig både praktiskt och teoretiskt, enbart i det
valda verktyget. För att hålla examensarbetet inom avgränsningen har författarna
noggrant följt en tidsplan, Gantt-schema (se Bilaga 1: Tidsplan, Gantt-schema)
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Disposition
Kapitel 1- Inledning
Rapporten inleds med en kort beskrivning av företaget. Därefter presenteras en
problembeskrivning, syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en
beskrivning av hur rapporten har avgränsats.
Kapitel 2– Teoretisk bakgrund
Rapportens inledning följs upp av andra kapitlet, med en teoretisk bakgrund som
syftar till att ge läsaren en bättre förståelse i vad som krävs för att en maskin ska
anses som säker för användning. I teorin ingår även information om olika
teoretiska modeller som kan användas vid utförandet av riskanalyser och
riskbedömningar. Teorin avlutas med en grundlig teoretisk beskrivning av enbart
det valda verktyget och inte de övriga verktygen.
Kapitel 3- Metod och genomförande
I detta kapitel beskrivs de olika metoderna såsom intervjuer, observation och
litteraturstudier samt hur dessa metoder har genomförts. Metoderna är uppdelade
i en förstudiefas samt en genomförandefas.
Kapitel 4- Resultat och analys
I kapitlet beskrivs resultatet från de olika metoderna. Utifrån resultat av de valda
metoderna väljs ett verktyg som beskrivs mer djupgående. Författarna utför en
analys parallellt med resultatbeskrivnigen av de olika metoderna och verktyget.
Kapitel 5- Diskussioner och slutsatser
Här diskuterar författarna det analyserade resultatet och utvärderar dem utifrån
arbetets syfte och frågeställningarna. Författarna ger egna rekommendationer av
hur verktyget kan utvecklas ytterligare samt slutsatser av uppdraget hos Rapid
Granulator AB.
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2 Teoretisk bakgrund
I detta kapitel beskrivs hur utförandet av en riskanalys går till och innebörden av maskindirektivet. Läsaren får
en tydligare förståelse för vad en maskin måste genomgå för att den ska anses som säker för användning. I
kapitlets sista del, förklaras verktyget, Microsoft Access och dess ingående delar.

Riskuppfattning
Det första många tänker på när de hör begreppet risk, är att något dåligt kan inträffa med följd
av mindre bra konsekvenser. Risker uppkommer i vardagslivet, inte minst sagt ute i industrin.
De flesta, om inte alla som arbetar inom industrin tänker dagligen på riskerna som kan
uppkomma och dess konsekvenser. Trots att man är medveten om riskerna på arbetsplatsen,
förlitar man sig på att de ansvariga har utfört noggranna säkerhetskontroller och tagit hänsyn till
andra möjliga riskkällor. Däremot tänker inte alla likadant och riskuppfattningen varierar från
person till person. Faktorer som väger in vid personens riskuppfattning kan vara personens:
yrke, utbildning, ålder, kultur och tradition.
Risker delas upp i subjektiva och objektiva risker. Subjektiva risken är när en individ upplever något
som riskfyllt, som t.ex. att hoppa bungyjump, flyga eller kanske dyka i badhuset. Med andra ord,
skapar man en riskuppfattning av subjektiva bedömningar av något som kan tänka sig vara
riskfullt. Objektiva risken är en mer korrekt och beräknad risk. Vissa risker är vanligare än andra,
vilket kan bevisas med olika mätdata och undersökningar. [4]

Riskbedömning
Tillverkaren av en maskin har till uppgift att utföra en fullkomligt och noggrann riskbedömning,
som omfattas av maskindirektivet. När riskbedömningen är klar, tar tillverkaren ansvar för att
maskinen är säker för användning och medför inte till någon skada på materialet, omgivningen
eller operatören. Kravet av att riskbedömningen ska följas enligt maskindirektivet, infördes i
mitten av 1990-talet. [5] Innan maskindirektiven infördes, var man tvungen att följa landets egna
krav på säkerhet. [5] När en fullkomlig riskbedömning av maskinen har genomförts,
dokumenterats det hela som sedan skall ingå i en teknisk dokumentation. [6] Tillverkaren ska
inte enbart se över riskerna som en maskin erhåller utan även efterföljande åtgärder som måste
genomföras. Genomför man inte dessa åtgärder, finns risken att man inte uppnår en acceptabel
säkerhetsnivå. De vanligaste begreppen i en riskbedömning kan illustreras med en riskcykel, som
Figur 2.1 visar. Riskcykeln kan följas med nedanstående steg [6]:
1. Identifiera maskinens riskområde
2. Finna riskmoment i varje riskområde och riskkällor.
3. Definiera utsatta personer, material m.m.
4. Studera tänkta situationer där de utsatta personerna kan befinna sig i riskområden.
5. Undersök hur ofta de utsatta personerna befinner sig i riskområden.
6. Fastställ vilka möjliga skador det finns och dess allvarligaste konsekvenser.
7. Ta fram en eventuell olycksstatistik.
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8. Se över riskerna i punkterna 4-7 och fastställ dess sannolikhet att de ska inträffa samt
efterföljande konsekvenser.
9. Se över lämpliga säkerhetsåtgärder och bedöm de med avseende av att eliminera eller
slippa risker.
10. Välj den lämpligaste säkerhetsåtgärden.
11. Jämför de valda säkerhetsåtgärderna med dem som finns i standarderna.

Figur 2.1- Riskcykel

[6]

Nedan presenteras ett exempel på en riskbedömning av en maskin samt eventuella efterföljande
åtgärder :
Riskområde:
Vid justering av knivarna som sitter på en axel inuti maskinen, monteras ett skydd bort vid
maskinens inmatningsdel. Skyddet monteras tillbaks under drift av maskinen, vilket betyder att
knivarna inte utgör någon direkt risk för maskinanvändaren.
Utsatta personer:
Operatören vid underhåll och justering av maskinen.
Tekniker som sköter inkörningen av maskinen.
Situation då skadan kan inträffa:
Under justering, reparation, underhåll och inkörning.
Beräknad närvaro i riskområdet:
Underhåll: 45 minuter per månad
Inkörning: 1,5 timmar per månad
Justering och reparation: 8 timmar per år

11

Teoretisk bakgrund

Möjliga skador och dess konsekvenser:
Fastnar med handen i inmatningen.
Konsekvenser: Krossade eller avskurna fingrar/händer,
Olycksstatistik från tidigare år:
Ett fall under de senaste tio åren. Operatören fick sina fingrar avskurna.
Riskens sannolikhet och konsekvens:
Sannolikhet för skada: Låg.
Konsekvens: Amputation av hand.
Åtgärder, med avseende på att eliminera eller undgå risker:
 I bruksanvisningen: Ja
 Genom skyddsanordningar: Ja
 I konstruktionen: Ja
Lämpliga säkerhetsåtgärder:
Tydligare information om risken med att föra in handen i inmatningen och möjliga risker det
finns. Skyddsanordningen ska vara på vid både inkörning som underhåll.
Jämför valda säkerhetsåtgärder med standarder och bedöm risknivån igen:
Inga standardlösningar.
Bedömning av risknivå:
Acceptabel risknivå.
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Som det nämndes tidigare i texten så är tillverkaren ansvarig för riskbedömningen av en maskin.
Tillverkaren ska ta hänsyn till flödesschemat över riskbedömningen, se Figur 2.2, för att fastställa
om en maskin är säker eller inte. Flödesschemats andra viktiga beståndsdelar vid bedömning av
en maskins säkerhetsnivå är: riskanalys och riskvärdering som är det avslutande steget i en
riskbedömning. Produkten visar sig vara farlig eller säker, först genom riskvärderingen. Skulle
det visa sig att maskinen är farlig, måste nedanstående steg genomföras [6]:
1. Riskreducering, där man utför korrigeringar i konstruktioner och/eller
2. Införa skyddsanordningar och/eller
3. Gå ut med information om återstående riskmoment och risker

Figur 2.2- Flödesschema över
riskbedömning

[6]

Det som utmärker flödesschemat är att det är en upprepad process. På grund av säkerhetsbrist,
måste risken reduceras. Risken kan reduceras genom att införa en skyddsanordning. Vid varje
utförd riskreducering, måste hela flödesschemat gås igenom igen och försäkras om att inte några
nya risker skapas p.g.a. den nya skyddsanordningen. Denna process upprepas fram till stadiet då
maskinen kan fastställas som säker. [6]

13

Teoretisk bakgrund

Riskanalys
Riskanalys är första steget i riskbedömningen och görs för att kartlägga [3]:
 Vilka risker det finns
 Möjliga konsekvenser
 Vart riskerna kan uppkomma, dvs. riskområden
 Allvarligheten hos riskerna
 Sannolikheten för att riskerna ska uppkomma
När en riskanalys har utförts, skapas det möjligheter att minimera riskerna. Det är i princip
omöjligt att eliminera alla risker, men man strävar alltid efter att nå så låg risknivå som möjligt.
[3]
Som man kan se i föregående sida, Figur 2.2, består riskanalysen av: fastställandes av maskinens
gränser, identifiering av riskkällor och riskmoment samt riskuppskattning.iske
. Rotenivare
Fastställande av maskinens gränser

Vid en riskanalys vill man oftast se på maskinen som en helhet, men vid mer komplicerade
maskiner delar man upp maskinen i olika faser. Detta gör man för att fullgöra riskanalysen med
samtliga faktorer som kan påverka en maskin och dess livslängd. En maskins livslängd börjar
från och med att man transporterar maskinen till att den skrotas.
Typiska faser som avgränsar en maskin kan vara:
1. Konstruktion och tillverkning.
2. Transport av maskindelar, installation och inkörning.
3. Användning av maskin, som givetvis innefattar den dagliga driften av maskinen. Den
dagliga driften kan bestå av bland annat justering, felsökning och reparation.
4. Ta bort eller nedmontera slitna delar.
5. Nedmontering, bortkörning och skrotning. [6]
Ju mer komplicerad en maskin är ju fler faser delar man upp maskinen i. I avgränsning av
maskinen, omfattas maskinens funktionsområden, både normala respektive onormala.
Funktionsområdena skapar en tydligare bild för tillverkaren av vad maskinen skall användas till
och inte får användas till. Detta är något som måste tas hänsyn till. Tillverkaren skall klargöra
maskinens begränsningar i användningen med hjälp av en bruksanvisning. Maskinens
bruksanvisning ska begränsa maskinanvändarnas kunskapsnivå i form av utbildningsnivå
och/eller erfarenhet. I bruksanvisningen kan det även förekomma krav på användarens ålder,
fysiska egenskaper (såsom hörsel och syn) men även om personen måste vara höger– eller
vänsterhänt. Dessa krav ska i högsta grad förtydligas på grund av säkerhetsskäl.
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Utrymmeskrav samt tidsbegränsningar är två andra viktiga delar i fastställandet av maskinens
gränsar. Utrymmeskrav beskriver kraven för bland annat utrymmet mellan maskinen och
operatören. Operatören skall ha tillräckligt med utrymme vid t.ex. reparation, underhåll och
rengöring av maskinen. Det är även viktigt att maskinerna placeras ut på ett sådant sätt att de
utsatta personerna snabbt kan komma undan i en risksituation.
Tidsbegränsningen som även kallas för kontroll- och utbytesintervaller har en stor inverkan på
maskinens livslängd. Här fastställer man bytestidpunkt för maskindelar, undersökning av
materialutmattning, provning av nödstopp osv. [6]
Identifiering av riskkällor och riskmoment

Här är det viktigt att finna samtliga riskkällor och riskmoment i varje berörd riskområde. Det är
även viktigt att ta hänsyn till maskinens olika faser.
Tillverkaren går igenom ett maskindirektiv som består av olika riskmoment och riskkällor.
Riskkällorna och riskmomenten är skrivna i form av frågor, risk lista, samt indelade i olika
riskområden. Frågorna skall enbart besvaras antingen som ett [6]:
Ja, Säkerhet- och hälsokraven enligt maskindirektivet är uppfyllda.
Nej- krävs en bedömning om risken är acceptabel eller inte.
Icke relevant(IR), Frågan berör inte aktuell maskin.
Riskuppfattning

Riskuppfattningen (som även nämndes i teoretiskt bakgrund, under 2.1) är det tredje och sista
steget i en riskanalys. Här ska tillverkaren gå igenom tidigare identifierade riskmoment och
uppskatta risken hos dessa. Figur 2.3 visar riskuppfattningens två riskfaktorer [6]:
1. Allvarligheten av en skada (K)
2. Skadesannolikheten (N)
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Figur 2.3- ”Risken vid den betraktade riskkällan är en funktion
av allvarligheten K och skadesannolikheten N”.

[6]

Allvarligheten av en skada (K) kan vara allt från dödsfall, förstörelse av maskin, till små skrapsår på
huden. Det finns inga fasta gränser för allvarligheten i skadorna men man gör sitt bästa genom
att dela in dem i fyra olika klasser, se Figur 2.4. De fyra klasserna utgör sedan talvärdet för
allvarligheten i skadan. Klasserna är enbart för skador på individen och är uppdelade i följande
[6]:
1. Obetydliga skador- Mindre skador såsom smuts i ögat, skrapsår och blåmärken. Viktigt att
skadorna kan botas och att arbetaren skall kunna fortsätta arbetet, alternativt återgå till arbetet
senast tre dagar efter att olyckan har skett.
2. Reversibla skador- Lidande skador såsom brännskador, stukning och benbrott. Skadorna skall
kunna läkas ut. Arbetaren skall som följd sjukskrivas i 3-30 dagar.
3. Irreversibla skador- Betydligt allvarligare skador, permanenta och oftast livsförkortande
skador. Det kan vara skador såsom allvarliga virussjukdomar, svåra brännskador, amputation av
armar/ben och större benbrott. Arbetaren skall som följd sjukskrivas i mer än 30 dagar och i
vissa fall förtidspension.
4. Katastrofala skador- Skador som kan leda till döden av en eller flera personer. Det kan vara
skador såsom elektrisk chock, explosion och förgiftning.
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Figur 2.4- Allvarligheten av en
skada(K)

[6]

Vid uppskattning av skadorna är det viktigt att välja den mest tänkbara konsekvensen. Skadorna
kan givetvis uppfattas olika, beroende på konsekvenser och arbetstagares arbetsuppgifter. Det är
till exempel allvarligare för en läkare att skära sig på fingret på grund av risken för spridning av
virus än för en snickare som skulle ta det hela med en nypa salt. [6]
Skadesannolikheten (N) är inte som man kan tro, sannolikheten att en skada skall inträffa, utan är
en funktion av tre andra beståndsdelar. De tre beståndsdelarna är:
1. Frekvens (f)
2. Sannolikheten för att skadan förekommer (s)
3. Möjligheten att antingen undvika eller begränsa skadan (m).
Frekvens (f) skall bedömas utefter hur ofta och hur länge personen befinner sig i riskområdet. Det
skall även tas hänsyn till personens behov, möjlighet och orsak att vara där. En enklare lösning
för att uppskatta frekvensen är att dela in dem i klasserna [6]:
1. Aldrig, nästan aldrig- Mindre än en gång per år
2. Sällan- En gång per år
3. Tillfälligtvis- En gång i månaden
4. Ofta- En gång i veckan
5. Mycket ofta- En gång per dag
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Sannolikheten för att skadan förekommer (s) skall uppskattas med hänsyn av tekniska och mänskliga
faktorer. De tekniska faktorerna kan tas fram med hjälp av olycksstatistik och riskjämförelse av
utsatta maskiner eller riskområden. Skulle det vara så att det saknas en olycksstatistik för en
maskin, ska det absolut inte dras någon slutsats om maskinen skall anses som en lågriskmaskin
eller inte. Istället bör man se över olycksstatistiken av en annan motsvarande maskin.
De mänskliga faktorerna omfattar bland annat samverkan mellan maskinen och människan samt
ergonomi.
Ovannämnda faktorer sammanställs sedan och leder till en sannolikhet. Sannolikheten för att en
händelse ska inträffa delas in i fem olika klasser [6]:
1. Försumbart liten
2. Osannolik
3. Tänkbar
4. Sannolik
5. Mycket sannolik
Möjligheten att antingen undvika eller begränsa skadan (m) skall uppskattas efter de utsatta personernas
utbildning, skicklighet och erfarenhet. Möjligheten att undvika en skada delas även här in i fem
olika klasser [6]:
1. Mycket stor
2. Stor
3. Möjlig
4. Liten
5. Inte möjlig
Figur 2.5 visar hur skadesannolikheten (N) kan räknas ut med hjälp av de tre beståndsdelarna: f,
s och m

Figur 2.5Skadesannolikheten
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Riskvärdering
Efter en utförd riskanalys, skall en riskvärdering utföras. Riskvärderingen ska utföras för varje
risk i riskhanteringsschemat. I denna fas bestämmer man om en acceptabel risknivå har uppnåtts
eller inte. Uppnås inte risknivån, skall en riskreducering genomföras.
Resultatet av riskvärderingen kan variera mycket, beroende på vem som genomför den.
Eftersom värderingarna är personliga, ensidiga och individuella är rekommendationen att man
utför riskvärderingen som ett grupparbete. Värderingarna bör baseras på tillgänglig data och
teoretiska analyser. [6] Figur 2.6 visar hur skadesannolikheten är indelade i fem kategorier.
Skadesannolikhetskategorierna (N1) delas in beroende på talvärdet som summeras ihop av: f, s
och m. Värdet tre anger det minst tänkbara situationen och 15 det mest tänkbara. [6]

Figur 2.6- Skadesannolikhetskategori
(N1)

[6]

Utifrån skadesannolikhetskategorierna (N1) och skadans allvarlighet (K), skapas en riskprofilmatris. Matrisen som visas i Figur 2.7, byggs på formeln [6]:
P= K+ N1-1
Eftersom K:s talvärde ligger mellan 1-4 och N1, mellan 1 (E) -5 (A), blir riskprofilen max 8 och
minst 1.
Riskvärdering görs sedan på riskprofil- matrisen.

Figur 2.7- Riskprofil-matris

[6]
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Figur 2.8 illustrerar hur en sammanställning av alla ingående delar i riskanalysens

riskhanteringsschema kan se ut.

Figur 2.8- Riskhanteringsschema

Riskreducering
Inför det slutliga stadiet, riskreducering, skall en riskvärdering på samtliga risker utföras och
presenteras i riskhanteringsschemat. Som det nämndes i Riskbedömningen skall samtliga risker
som har ansetts osäkra (utifrån riskprofil värdet), gås igenom en riskreducering. Vid varje utförd
riskreducering, ska tillverkaren se över om det tillkommer ytterligare risker när skyddsåtgärder
införs. [4] Riskreduceringen skall ske i en viss prioriteringsordning: eliminera, reducera och
informera, se Figur 2.9. Denna prioriteringsordning kallas även för trestegsmetoden.
Enligt trestegsmetoden skall tillverkaren först börja med att eliminera bort risken, genom att
ändra maskinens och utrustningens konstruktion. Ett eventuellt andra steg blir att man går
vidare med att reducera risken i konstruktionen. Kvarstår risken fortfarande skall tillverkaren
installera säkerhetsanordningar i form av skydd. Skulle risken fortfarande kvarstå måste
tillverkaren beskriva riskerna i bruksanvisningen.
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Figur 2.9- ”Flödesschema för riskbedömning och riskreducering”

[6]

När riskbedömningen är avslutad och säkerheten kan bekräftas som säker överallt, kan
tillverkaren lägga till rikshanteringsschemat i det tekniska tillverkningsdokumentet.
Tillverkningsdokumentationen funkar som ett underlag att maskindirektivets krav är uppfyllda.
Till en följd skall en bruksanvisning fullgöras sedan ska tillverkaren skriva under en försäkran om
överenskommelse. Slutligen kan tillverkaren sätta på CE-märket på maskinen.

Standarder
Standarder kan beskrivas som gemensamma lösningar på ett problem som återkommer ofta. Det
kan vara både ekonomiska och tekniska lösningar på en rad områden som berör områden såsom
konsumenter, producenter, arbetstagare och medborgare runt om i hela världen.[7] Ett ofta
återkommande problem kan vara när tillverkaren ska bedöma om en risknivå är acceptabel eller
inte.[6] Standarder bör användas om man vill effektivisera vinsten av erfarenheter och samtidigt
undvika svårigheter. Standarder är även bra vid strävan efter en bättre ordning och reda eller för
att sätta upp kravnivåer som produkter och tjänster kan mätas mot. Det är även bra för
egenskapen att samverka med andra och för att bli bättre på att saker samt informationsmängder
passar ihop. Standarder är inte minst lika viktiga vid att förtydliga en offentlig upphandling och
genomlysa för både myndigheter och leverantörer om man från första början vet vilka krav som
skall användas. [8]
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Standarder dyker upp överallt omkring oss och har en inverkan i princip allt som tillverkas. En
välbekant standard, ISO 9000, en serie internationella standarder som kan ligga till grund för
kvalitetssäkring och kvalitetsledning i en organisation. Vad gäller standard för mobiltelefoner,
finns GSM som är framtagen på 1980-talet. Under en senare tid har även standardisering inom
tjänstesektorn fått en allt större roll på grund av tjänstesektorns ökande betydelse i ekonomin.
Standardiseringen inom tjänstesektorn behöver inte betyda identiska tjänster utan kan även vara
ett hjälpsamt verktyg för företag att bevisa att man uppfyller kraven för t.ex. säkerhet och
kvalitet. [9]
Standarder kan skapas på flera sätt. Standardiseringsarbetet, som är formellt, sköts av
organisationer på nationell, internationell och global nivå. Standarder som tas i kraft på den
formella nivån kallas för de jure standard. Alternativet är att en standard skapas av marknaden, en
så kallad de facto, som även kan kallas för industristandard. Industristandarden har då inte
föregåtts av en formell överenskommelse och sker när användandet av en produkt har blivit så
pass stort/brett och allmänt accepterat att den kan ses som standard. Två exempel på produkter
som har genomgått en så kallad de facto standard är VHS-formatet för videobandspelare och
QWERTY-tangentbordet. Dessa standarder kan möjligtvis vara framtagna av forum och
intressentgrupper som tillhör olika branscher och geografisk omfattning. I branscher som
genomgår en högre teknisk utveckling, är det vanligast med de facto standarder, eftersom nya
standarder måste ske snabbt och formella standarder brukar ta betydligt längre tid.
Dagens informella standardiseringsorganisationer har vuxit till 500-600 stycken sedan 1900-talet.
Betydelsen hos dessa organisationer har också ökat och vissa är till och med jämförbara med de
formella standardiseringsorganisationerna inom samma specialområde. Några av de facto
standarderna brukar senare omvandlas till formella standarder av de formella
standardiseringsorganisationerna. [9] Några av de stora och välkända formella
standardiseringsorganisationerna som också grundades i början av 1900-talet är
Standardiseringen i Sverige (SIS) 1922, American National Standards Institute (ANSI) 1918,
British Standards Institute (BSI) 1901 och många fler. Dessa arbetar på en nationell nivå men i
mitten av 1900-talet grundades även internationella standardiseringsorganisationer så som
European Commitee for Standardization (CEN) 1960 och International Organization for
Standardization (ISO) 1947. Dessa två standardiseringsorganisationer är privata och
verksamheten finansieras av samtliga företag som hör till de olika kommittéer där standarder tas
fram. [10]
EU-kommissionen övergav ansvaret till CEN och CENELEC, om att skapa standarder och
bindande riktlinjer vilket visar hur maskindirektivens säkerhetskrav skall uppfyllas. CEN tar sig
an mekaniska standarder medan CENELEC huvudsakliga uppgift beror på elektriska
förhållanden, så som lågspänningsdirektivet. I vissa undantag, vid standarder i gränsområdet
mellan maskinrisker och elektriska risker arbetar CEN och CENELEC tillsammans. De
europeiska standarderna som har skapats av CEN och CENELEC, betecknas med ”EN” följt
av ett nummer. EN-standarder offentliggörs av medlemsstaternas egna standardiseringsorgan
och blir därefter antagna som nationella standarder. Samtidigt upphör samtliga tidigare normer
som verkade inom samma område. [6]
Exempel: EN 292. Efter att denna standard offentliggjordes som nationell standard i Sverige fick
den beteckningen SS-EN 292. [6]
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Harmoniserade europeiska standarder

Det finns några speciella EN-standarder som är anslutna till direktiven och dessa standarder
kallas för harmoniserade europeiska standarder. Produkter som tillverkas enligt harmoniserade
standard förväntas uppfylla de grundläggande säkerhetskraven som är skrivna i direktivet. [11]
Arbetet vid skapandet av en europeisk harmoniserad standard som ska ingå i ett maskindirektiv,
börjar med att kommissionen går med om ett kontrakt med CEN. CEN som mot en viss
summa pengar tar ansvaret att utarbeta och utge en standard som skall vara ägnat för ett
specifikt område inom direktivet, t.ex. excenterpressar. Där av har CEN fått ett så kallat mandat,
för att ha utarbetat en standard. [6]
När ett förslag till en standard (gäller även harmoniserade standarder) har tagits fram av CEN,
skickades den vidare i form av en för-standard, så kallad prEN, ut på remiss till alla
medlemsstaternas standardiseringsorgan, i Sverige fall är det SIS. Standardorganisationerna utför
eventuella rättelser och korrigeringar, varpå ett slutförslag tas fram. Förslaget genomgår en
formell slutlig omröstning och godkänns förslaget blir den en harmoniserad europeisk standard,
becknas som EN-standard (europeisk standard). Som det nämndes tidigare antas EN-standarder
som en nationell standard. Ett tredje och sista steg, innan EN-standarderna kan kallas för
harmoniserade europeiska standarder är att standarderna ska offentliggöras nationellt genom att
publiceras i EU:s tidning. När standarden väl är publicerad i tidningen kan företagen hänvisa till
den vid CE märkningen av maskinen. [6]
Oftast kan en prEN, som senare skall bli en harmoniserad europeisk standard, användas vid
tillverkningen av en maskin. Det funkar även om det skulle visa sig att tillverkarens konstruktion
inte exakt stämmer överens med kraven i standarderna. Genom prEN kan tillverkaren få en bild
av var den acceptabla risknivån kommer att ligga eller vad myndigheterna hittills har accepterat.
Det är viktigt att tillverkaren är försiktig med att dra paralleller mellan förstandarderna och
slutprodukten, eftersom förstandarderna kan ändras och förklarar inte exakt hur alla säkerhetsoch hälsokrav kan uppfyllas. [6]
Hierarkisk struktur

Det finns tre kategorier för standarderna inom maskinsäkerhet: A, B och C. [12]
A-standarder: Dessa är väldigt grundläggande säkerhetsstandarder och omfattar alla maskiner,
utrustning och installationer. De är med andra ord generella standarder som täcker hela
maskinområdet. Filosofin med A-standarder är att de ska ge tillverkaren och konstruktören en
klarare riktlinje för att uppfylla hälso- och säkerhetskraven. Därmed blir det möjligt att tillverka
säkra maskiner och som överensstämmer med direktivet. A-standarderna ska tillsammans med
B-standarderna fullgöra det grundläggande underlaget för hur konstruktören skall förstå och
tolka C-standarderna på absolut bästa möjliga sätt. [12] Figur 2.10 belyser några av de viktigaste
A och B standarderna.
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B-standarder: Dessa standarder är säkerhetsstandarder som är uppdelade i två underkategorier:
B1- och B2- standarder. B1-standarder omfattar en specifik säkerhetsaspekt. Det kan vara allt
från säkerhetsavstånd, uttertemperaturer till buller etc. B2-standarder omfattar
säkerhetskomponenter, som ljusridåer, tvåhandsdon, strömbrytarsystem etc.
Säkerhetskomponenterna som marknadsförs har till syfte vid användning att uppfylla en
säkerhetsfunktion. Uppfylls inte funktionen riskeras utsatta personers säkerhet och hälsa. [12]
C-standarder: Dessa är maskintypbestämda säkerhetsstandarder. Dessa standarder är mer
specifika, som täcker konkreta säkerhetskrav för en bestämd maskintyp eller en maskingrupp. Cstandarderna är baserade på väsentliga A- och B-standarder och innehåller därför samtliga
nödvändiga referenser till dessa. Det ska sedan göras en säkerhetsbedömning av de
säkerhetskrav som är specifika för den aktuella maskintypen. Så långt som möjligt omfattar Cstandarder alla möjliga säkerhetslösningar för en maskin eller en maskingrupp. Nackdelen är att
det kan ta lång tid tills alla C-standarder finns tillgängliga. Tillverkaren får i det här fallet antingen
förlita sig på C-standarder för en liknande produkt eller hänvisa till A- och B-standarder. [12]

Figur 2.10- ”Några av de viktigaste standarderna ordnade i en slags
atommodell”
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Maskindirektivet
Maskindirektivet är ett direktiv som har beslutats av EU för att skapa möjligheterna att tillverka
en maskin i ett land och sedan utan hindrande regler leverera maskinen till ett annat land inom
Europa. Året då maskindirektivet började användas var 1985 och infördes i den svenska
lagstiftningen den 13 december 1994. Maskindirektivet ersattes sedan av ett nytt direktiv.[2] Det
nya och senaste direktivet som trädde i kraft den 29 december 2009, ska vara mer korrekt än det
förra och innehåller lite förändringar i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. De
grundläggande hälso- och säkerhetskraven skall uppfyllas för att en maskin ska anses som säker
för användning. De grundläggande kraven behandlar områden så som ergonomi, styrsystem,
stabilitet samt buller och vibrationer. Flera definitioner av vissa begrepp har förbättras, vilket
medför till att det blir lättare för små och medelstora företag att tillämpa föreskrifterna.[13]
Samlingen av paragrafer med bilagorna i maskindirektivet definierar en säker maskin. Genom att
följa maskindirektivets grundläggande hälso- och säkerhetskrav öppnas det upp möjligheter att
sälja maskinen på en global marknad och knyta till sig hela europeiska marknaden. Kraven enligt
direktivet ser även till att direktivet tolkas och tillämpas likadant i hela EU. [14] Men bortsett
från de ekonomiska fördelarna som kommer med maskindirektivet, skapas även en säkrare
arbetsmiljö. Tack vare maskindirektivet öppnas det upp en stor möjlighet att minska alla möjliga
olyckor genom att tänka smartare.[2] I maskindirektivets första bilaga står de viktigaste kraven
som skall vara uppfyllda för maskiner och säkerhetskomponenter. Kraven är uppdelade i vilka
områden de täcker. Figur 2.12 samt Figur 2.11 representerar två områden i maskindirektivet.
Figur 2.12 visar några av kraven för området "belysning" och kraven som visas i Figur 2.11
tillhör området "ergonomi". Maskindirektiven gäller för både de maskiner som tillverkaren gör
och de som importeras in för eget bruk eller marknadsföring.[6]
Enligt maskindirektivet är en maskin en sammansatt enhet. En sammansatt enhet skall [2]:
 vara avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte bildas av muskelkraft från en
människa eller djur. Det ska även vara minst en rörlig komponent som är sammansatt för
ett särskilt ändamål.
 vara färdig för installation och som fungerar endast om den är monterad på ett
transportmedel eller installerad i en byggnad/anläggning.
 vara en grupp maskiner som, för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de
fungerar som en enhet.
Enligt maskindirektivet är en säkerhetskomponent en komponent som [2]:
 Fullgör en säkerhetsfunktion
 Släpps ut separat på marknaden
 Om den inte fungerar eller fungerar sämre bra, utgör den risk för personers säkerhet.
Den skall då inte vara så pass nödvändig att maskinen ska fungera eller kunna ersättas
med normala komponenter.
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Figur 2.12- Utdrag ur ett
maskindirektiv

[15]

Figur 2.11- Utdrag ur ett
maskindirektiv
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CE-certifiering
Idag är det en självklarhet och lagstadgad inom industrin att alla maskiner som är tillverkade
efter 1 januari, 1995, skall vara CE-märkta. [16] Bokstäverna CE, som syns i Figur 2.13, är en
förkortning för Conformité Européenne, som på ett ungefär översätts till ”i överensstämmelse
med EG-direktiven”. [17] En produkt som har CE-märkts visar att den uppfyller fastställda EUkrav. Tillverkaren skall innan CE-märkningen först ta reda på om det finns en C-standard (se
2.6.2 Hierarkisk struktur) utgiven av Swedish Standards Institute som omfattar maskinen. Skulle
det saknas en C-standard för just den maskinen, skall hela processen, från riskanalys till CEmärkningen göras. Riskanalysen skall som tidigare nämnts, följas upp av en riskbedömning,
riskreducering, utförande av en bruksanvisning och återföljas av att fylla i ett intyg om
överensstämmelse. Däremot krävs det inte att säkerhetskomponenter skall CE-märkas, utan skall
uppfylla grundläggande hälso- och säkerhetskrav och ha ett intyg om överensstämmelse. [2]
Märkningen medför en friare rörlighet för varor i EU. När tillverkaren CE-märker en vara,
deklarerar hen på eget ansvar att produkten uppfyller alla juridiska krav för CE-märkningen. Alla
produkter behöver givetvis inte CE-märkas, utan det gäller enbart de produktkategorier som
nämns i EU-lagstiftningen. En CE-märkt produkt får säljas i hela EES-området, som består av
EU-länderna samt EFTA-länderna, bestående av Island, Norge och Liechtenstein. Det kan även
vara så att produkter som har tillverkats i länder utanför EES-området transporteras in och säljs
i EES-området. De produkter som förs in till EES-området för försäljning måste enligt
tillverkaren bedömas som att de uppfyller kraven för märkningen. Tillverkaren skall då [18]:
 Kontrollera att produkten når upp till alla väsentliga grundkrav, såsom hälso- och
säkerhetskrav, som står i EU-direktiven.
 Om lagstiftningen så kräver lämna över uppgiften till ett oberoende organ som för
bedömning av överensstämmelse granska produkten.
Tillverkaren skall annars själv ta ansvar för att göra bedömning av överensstämmelse, slutföra
den tekniska dokumentationen, iordningställa en försäkran om överensstämmelse och CE-märka
produkten. Distributören skall även kontrollera att produkten är korrekt CE-märkt och att
tillverkningsdokumentationen är korrekt. Tillverkaren skall se över produkterna som
transporteras in från länder utanför EES-området och kontrollera att tillverkaren har uppfyllt
kraven samt att dokumentationen finns tillgänglig vid begäran. Det finns aldrig några garantier
om att en CE-märkt produkt är hundraprocentig säker, eftersom märkta produkter kan användas
på fel sätt eller ha ett falskt CE-märke. [18] Skulle användaren till maskinen få för sig att göra
förändringar i maskinen, som t.ex. byta ut elmotorn mot en turbin, anses maskinen som ny.
Processen för CE-märkningen skall då givetvis göras om igen för maskinen. Direktivet eller
svensk lag ställer inga krav på vilken färg CE-märket ska ha. Märket måste dock synas tydligt på
produkten. [2] CE-märket ska ha en minimum höjd av 5 mm och vara klart synlig och vara läslig
under hela maskinens livslängd. Märket ska skiljas från andra märken, initialer eller motsvarande.
[6]

Figur 2.13- CE-märket
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Teoretiska modeller för riskbedömning
Under de senaste 50 åren har flera teoretiska modeller utvecklats för riskanalys och
riskbedömning. Många av dessa har utvecklats vidare till praktiska metoder som för tillfället
används för flygplanskonstruktion, inom rymdfarten, kärnkraften och motsvarande. Något
gemensamt som dessa metoder har är att de utgår från tänkta situationer. Antingen via induktiva
metoder, där man börjar från ett möjligt fel och härleder alla tänkbara konsekvenser eller
deduktiva metoder där man börjar från en allvarlig händelse/skada och härleder till det fel som
orsakat händelsen/skadan. Trädmetoden är en vanlig metod som används av många. Ett
händelseträd skapas där utgångspunkten går från rot till gren (induktiva metod) eller så går man
från andra hållet, gren till rot, felträd (deduktiv metod). [6]
Valet av teoretisk modell för riskbedömning beror till största del på villkoren som finns på
arbetsplatsen. Det kan t.ex. vara antalet anställda, typ av arbetsuppgifter och utrustning, särskilda
egenskaper på arbetsplatsen och eventuella specifika risker. [20]
• Preliminary Hazard Analysis ( PHA)
PHA är en induktiv metod där man under konstruktionsfasen försöker fastställa riskkällor,
risksituationer och riskhändelser som möjligtvis kan leda till skada på operatör eller material.
Efteråt uppskattas sannolikheten för att riskhändelsen ska äga rum samt utförs en kvalitativ
värdering av skadornas omfattning. Avslutningsvis tas förslag fram på skyddsåtgärder. [6]
• Hazard and Operability Study (HAZOP)
Hazard and Operability Study är en vidareutveckling av metoden PHA. I denna metod omfattas
driftbetingelserna, på ett sådant sätt att varje beståndsdel av maskinen analyseras med
huvudsyftet att finna alla möjliga avvikelser från det ursprungliga drifttillståndet samt orsakerna
till dessa. Bedömningen, som görs efteråt, av konsekvenserna skall medföra till att en passande
mätutrustning installeras in. Mätutrustningen ska upptäcka avvikelser och ingripa under daglig
drift för att förhindra skador. [6]
• Probabilistic Risk Assessment (PRA)
Metoden grundas på logiska trädmodeller av en maskin och dess funktioner. Varje enskild
trädmodell har två grundläggande former [6]:
1. Felträd som ställer frågan: Hur kan ett förutbestämt fel/händelse uppstå?
t.ex. utsläpp av en farlig kemisk vätska.
2. Händelseträd som besvarar frågan: Vad kommer att ske om ett förutbestämt fel/händelse
uppstår?
t.ex. kärlet med den kemiska vätskan brister.
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Händelseträdets utgångspunkt är topphändelsen, d.v.s. det största möjliga felet. Orsakerna till
topphändelsen klargörs genom att återgå till händelserna som kan ha orsakat felet. Gällande
felträdet har man det möjliga felet som utgångspunkt. Därefter fortsätter man arbetet genom att
röra sig framåt i tiden samtidigt som man uppskattar sannolikheten för fel i vart och ett av
säkerhetssystemet. Sannolikheten för fel i säkerhetssystemet skall tas hänsyn till det ursprungliga
felet och det icke acceptabla resultatet. [6]
Metoden PRA har som mål att först indikera riskområden och tipsa om hur förbättringar kan
göras. Det andra målet är att kvantifiera den sammanlagda risken hos en tänkbar farlig maskin.
PRA innefattar följande procedurer [6]:
1. Finna den grundläggande riskkällan.
2. Finna händelser som kan leda till risker.
3. Förtydliga med hjälp av händelseträdet, ordningsföljden från händelser till möjliga risker.
4. Uttryck mängden av varje ordningsföljd, som omfattar data eller bedömning av
5. Frekvensen av händelsen och
6. Sannolikheten för att fel ska uppstå i säkerhetssystemet.
7. Räkna ut den slutliga risken, som skall vara en funktion av samtliga felberäkningsföljder och
dess konsekvenser.
• Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
FMEA metoden används vid tillförlighetsanalys. Med hjälp av denna metod kan man identifiera
en konstruktions eller en tillverkningsprocess potentiella felsätt, dess orsaker och konsekvenser.
Det har under de senaste åren visat sig att denna metod är till mycket god hjälp för
konstruktörer att fastställa en godtagbar funktion, tidigt i konstruktionsfasen. Sam tidigt får man
en välutformad riskbedömning av produkten.[17] I det stora hela går FMEA metoden ut på att
finna alla tänkbara sätt som produkten kan brista på, bedöma bristernas [21]:
1. Möjligt felsätt- Här anges vilken komponent som har utsatts och på vilket sätt, t.ex. brott,
knäckts, fastnat etc.
2. Möjlig effekt av fel- Här anges vilken eller vilka följd/-er felet kan ge, t.ex. ökad
effektförbrukning, prestandanedsättning, startsvårigheter etc.
3. Möjlig orsak till fel- Här skall man finna en tänkbar orsak till felet, t.ex. rost, monteringsfel,
för stor belastning etc.
4. Existerande kontroller- Här anges vilka kontroller som används i dagsläget för att upptäcka
felet, t.ex. tillverkningskontroll, slutfunktionstester etc.
5. Sannolikhet för förekomst- Här anger man med en siffra, mellan 1-10, vilken frekvens felet
kan tänkas uppkomma. Siffran ett betyder låg sannolikhet och tio står för hög sannolikhet. I
denna bedömning väger tidigare erfarenhet mycket.
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6. Allvarlighet- Här anger man med en siffra, mellan 1-10, hur allvarligt konsekvensen är om
felet inträffar. Siffran ett betyder liten inverkan på användare och siffran tio betyder mycket
allvarlig risk för personskada eller lagbrott. Det är väldigt viktigt här att man antar att felet har
inträffat.
7. Sannolikhet för upptäckt- Här anger man en siffra sannolikheten för att orsaken upptäcks
innan felet inträffar eller ger några konsekvenser. Siffran ett står för att det inte är troligt att felet
kommer nå kunden och siffran tio betyder mycket hög risk att felet når kunden.
8. Riskprioritetstal (RPT)- Multiplicerar ihop siffrorna från kolumnerna 5-7 och får ut ett tal
mellan 1-1000. Man får därmed en rankinglista för felet, där en högre siffra betyder att felet är
allvarligt.
9. Rekommenderade åtgärder- Utifrån RPT skall en bedömning göras av vilket/vilka brister som
är allvarligast och slutligen komma fram med korrigeringsåtgärder för dessa brister.
De enda mentala verktygen som krävs vid utförande av en FMEA metod är erfarenhet, fantasi
och omdöme. [17]

Verktyg för teknisk dokumentation
Maskintillverkaren ska dokumentera alla riskanalyser som utförs. Dokumentation ska finnas som
ett bevis på att tillverkaren har följt maskindirektivets olika krav. [6]
Likt tidigare nämnda modeller (se 2.9 Teoretiska modeller för riskbedömning) finns det även
många verktyg som används för dokumentation av riskanalyser. I dagsläget är checklistor ett
mycket vanligt verktyg för att identifiera faror och utföra riskbedömningar. Några andra vanliga
verktyg är handledningar, riktlinjer, handböcker, broschyrer och nedlaggningsbara program.
Verktygen kan antingen vara allmänna eller specifika för bransch/risk. [20]
Microsoft Access

Microsoft Access kan beskrivas som en databashanterare. Databas är en tablå av information.
Den information som lagras i databasen kan till exempel vara ordernummer, datum, leverantör
och kontaktuppgifter. [22] Databasen gör det möjligt för användaren att mata, hantera och
analysera data på ett smidigt och enkelt sätt. [23]
Microsoft Access är bäst tillämpad för att dokumentera och gruppera om information så att den
blir lätt tillgänglig och hanterbar. [23] Access hör till Microsoft Office-paket och är troligtvis det
minst använda programmet ur hela mjukvarupaketet. Microsoft Access erbjuder väldigt
instinktiva lösningar för mindre företag som har behov av ett enkelt verktyg som kan lagra och
hantera stor mängd information med proffsiga valmöjligheter. [24] Databasprogrammet,
Microsoft Access är ett användbart verktyg, som tillåter användaren att på ett lätt, hanterbart sätt
bearbeta data och komma åt viktig information med hjälp av sökfunktioner. All data lagras i
tabeller. Flera tabeller skapas för att separera olika avdelningar, till exempel namn, adresser och
leverantörer. Tabellerna kopplas ihop med huvudtabellen, så kallad inmatningstabellen för att
skapa relationer mellan dem. Flera olika funktioner i Access tillåter användaren att skapa olika
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databaser för att passa en specifik verksamhet. Då tabeller har uträttats med data (information),
finns det sedan möjlighet att filtrera och ordna informationen som lagrats i tabellerna. [22]
Här nedan beskrivs de grundläggande stegen bakom uppbyggandet av en ny databas i Microsoft
Access. Stegen 1,2,3,4 nedan är kopplade till Figur 2.14[23]
1. Välj ”Nytt” (New) från menyfliksområdet
2. Innan databasen skapas i Access måste användaren öppna en ny tom databas i Microsoft
Access. Användaren klickar på fliken ”Tom databas” (Blank databas).
3. Efter användaren har valt tom databas, ska databasfilnamn bestämmas.
4. Då användaren har valt ett namn på databasfilen, ska knappen ”Skapa”(Create) klickas.

Figur 2.14- Startmenyn i Microsoft Access

Efter de ovanstående stegen har genomförts öppnas en tom tabell, se Figur 2.15. Den tomma
tabellen erbjuder kreatören att skapa en databas för önskad användning.

Figur 2.15- En tom tabell i Access
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Tabeller (Tables)

Tabeller är en viktig del i uppbyggandet av en databas. Som nämnt tidigare så är det tabellerna
som lagrar all den information som ska behandlas. [22]Figur 2.16- Ett exempel på en tabell i
AccessFigur 2.16 illustrerar hur en skapad tabell i Microsoft Access kan se ut.

Figur 2.16- Ett exempel på en tabell i Access

1. Ett fält
2. En post
3. Ett fältvärde
Innan tabellerna fylls i med poster och fält, ska man börja med att analysera de ingående
parametrarna och dela in dem i olika poster. Strukturen av informationen som lagras i en Access
databas liknar ett kalkylblad i Excel. En databas innehåller oftast flera tabeller, men för en enkel
databas då inte relationer krävs, räcker det med en tabell. [25] Vid användning av flera tabeller
kan data delas upp i olika avdelningar, till exempel en som lagrar information om maskintyp och
en annan som lagrar information om maskinmoduler. [22] I tabellen som lagrar maskintyp kan
det innehålla data som maskin nummer, maskin storlek, maskin vikt osv.
Det som bör finnas med i tankeprocessen inför skapandet av en databas är följande [22]:
 Vilka tabeller ska finnas med i databasen?
 Vilka uppgifter (fält) ska ingå i tabellerna?
 Vilka datatyper (tal, text, räknare och så vidare) ska användas?
 Finns det tabeller som ska kopplas till varandra, det vill säga ska relationer skapas?
 Vilka fält ska användas som primärnyckel?
Innan data matas in i en tabell måste tabellen definieras, med andra ord så måste rätt datatyper
väljas för varje fält. Datatypen bestämmer hur information lagras i de olika fälten.[22]
Informationen kan lagras på 13 olika sätt i Access, se Figur 2.17
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[22]
Figur 2.17- Datatyper
Microsoft Accessanvändare

För att begränsa tillgängligheten av en uppbyggd databas i Access, finns det
användarnivåsäkerhet som liknar andra serverbaserade system. Databasen skyddas genom
användning av lösenord. Säkerhetskonton skapas för att fastställa vilka användare som har rätt
till databasen och för att definiera deras behörighetsnivå. [26]
Användarnivåsäkerhet

Anledningen till att implementera användarnivåsäkerhet är följande [26]:
• Begränsa användare från att av misstag skada programmet på något sätt, till exempel genom
att korrigera informationsschemat som databasen är uppbyggd och beroende av.
• Säkra känslig information i databasen.
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Det går att anpassa säkerhetsstrukturen i databasen för att möta användarens specifika behov, till
exempel kan man bl.a. begränsa användningen av vissa delar av verktyg-fältet i Access. Dessa
olika säkerhetsåtgärder är en mycket viktig del för att kunna kontrollera databasen. [26]
Primärnyckel (Primary key)

Primärnyckel ger poster i en tabell en identitet och skapar samband mellan fält som används vid
uppbyggandet av tabellrelationer. Det kan bara finnas en primärnyckel per tabell.[25]
Primärnyckel kan användas för att hitta en specifik post i tabellen. Vid tabellens utformnings av
fält och poster, definieras det samtidigt vilka fält (kolumner) som ska ingå i primärnyckeln.
Databasen kan sedan skapa register som omfattar alla värden. Primärnyckelns siffra måste alltid
finnas med för varje post i tabellen, ett tomt värde för primärnyckeln ger ”error” vid
inskrivningen av data.[22]
Objekttyper (Object types)

I det här avsnittet kan läsaren bekanta sig med några olika objekttyper som kan användas i
Microsoft Access. I Access finns det fyra olika sätt att presentera eller hantera information på.
Figur 2.18 illustrerar hur de olika objekttyperna i Access är kopplade till varandra. Relationen
mellan objekttyperna tillåter användaren att justera data i en objekttyp och sedan skapa en annan
objekttyp med samma informationsinnehåll. Databasen allra viktigaste objekttyp är tabeller som
är hjärtat av Access alla objekttyper. Det är tabeller som hanterar råmaterialet vid databasens
uppbyggnad, för mer information om tabeller läs 2.10.2 Tabeller (Tables). [27]

Tabeller

Formulär

Frågor

Rapporter
Figur 2.18- Relationen mellan fyra olika
objekt i Access
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Formulär (Forms)

Formulär möjliggör ett tydligare och bekvämare sätt att analysera en post i taget. Om en tabell
innehåller informationsrika poster med många olika fältvärden, kan formulär ge en bättre
överblick då man enbart ser en post i taget. [22] Varje post för sig kan granskas och data kan
redigeras där i, se Figur 2.19.

Figur 2.19- Ett formulär motsvarar en post

Frågor (Queries)

Då användaren ska kombinera data baserat på en eller flera tabeller då kan objekttypen, ”frågor”
användas, se Figur 2.20. Olika kriterier kan bestämma vilken data som användaren önskar visa, i
andra ord så kan ett urval av information skapas. Svaret av urvalet/frågan som uppfyller
användarens bestämda kriterier hämtas från databasen och visas i en ”vanlig” tabell, se figur
2.18. [28]

Figur 2.20- Parameterfrågor (Query)
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Rapporter (Reports)

Rapporter används för att granska och presentera information på ett proffsigt samt lätt och
överskådligt sätt se Figur 2.21. I huvudfältet ovanför informationsrutorna kan titel, datum och
tid infogas automatiskt. I den här objekttypen kan information inte redigeras. Vid valet rapport
finns valbarheten att skriva ut informationen på papper men även skicka eller presentera som
PDF-fil. [23]

Figur 2.21- Exempel på en rapport layout
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3 Metod och genomförande
För att besvara examensarbetet två frågeställningar samt uppnå författarnas syfte med arbetet, har det utförts en
förstudiefas, följt av en genomförandefas. Förstudiefasen har bestått av intervjuer med maskinanvändare och
maskintillverkare samt en observation hos Rapid Granulator AB. Syftet med intervjuerna har varit att
undersöka vad andra företag använder sig av för verktyg vid dokumentering av riskanalyser. Observationen hos
Rapid har utförts med syftet att få en klarare förståelse av problematiken med nuvarande verktyg som används
vid dokumentering av riskanalyser
Utifrån förstudien väljs ett verktyg för riskanalyser och med hjälp av litteraturstudier för att få en klarare
förståelse av verktyget.

Förstudiefas
Intervjuer

Syftet med den här metoden är att intervjuaren möter intervjupersonen som skall besvara ett par
frågor. En intervju måste inte genomföras på plats med intervjupersonen utan kan även ske
genom ett telefonsamtal. Personerna som skall besvara frågorna har blivit utvalda och kan på så
sätt inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. Därför är det extra viktigt att försöka motivera
och förtydliga orsaken till intervjun. Det här kan göras genom att visa ett genuint intresse och
förståelse för intervjupersonen. Intervjuaren skall även ta hänsyn till intervjupersonens attityd
och känslor. Överlag är det absolut viktigast att intervjuaren är väl förberedd och har gjort klart
för sig vilka frågor som skall ställas. [29]
I detta arbete har det utförts fem intervjuer, med fem utvalda företag. Företagen har valts efter
tips från Rapid Granulator AB samt utifrån egna intressen. Samtliga företag arbetar med att
bygga upp egna maskiner eller använder maskiner till olika ändamål. Intervjuerna har skett över
telefon. Intervjupersonerna arbetar inom kvalitetsledningssystem och ansvarar för utförandet av
riskanalyser på respektive företag. Intervjuerna har bestått av fem frågor. Frågorna är framtagna
av författarna och syftet är att få tips/idéer av vilka möjliga verktyg som används av andra
företag i dagsläget. Frågorna som ställdes i intervjuerna är:
1. Vad arbetar företaget med?
2. Hur många är ni vid utförandet av riskanalyser?
3. Vilket verktyg använder ni er av vid dokumentering av riskanalyser?
4. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
5. Hur ofta utför ni riskanalyser?
För intervjutillfällen, se Tabell 3.1
(OBS. Tillsammans med intervjupersonerna har det tagits ett gemensamt beslut om att företagen
förblir anonyma i rapportskrivningen)
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Datum
Intervju 1

2014-02-03

Intervju 2

2014-02-04

Intervju 3

2014-02-06

Intervju 4

2014-02-06

Intervju 5

2014-02-10

Tabell 3.1- Intervjutillfällen
Observation (2014-02-05)

Observationer är en av de många vetenskapliga teknikerna för att samla information. Denna typ
av teknik görs utifrån egna erfarenheter, behov och förväntningar. En observation skall vara
systematiskt planerad och informationen som samlas in måste registreras systematiskt. [29]
Observationer är väldigt användbara vid insamling av information som berör beteende och
processer i naturliga situationer. Med ordet ”beteende” menas inte bara fysiska handlingar utan
även verbala uttalanden. Det kan även vara relationer mellan individer och känslouttryck.
Observationsmetoden är relativt oberoende av individens villighet att lämna information.
Eftersom metoden handlar om att observerar en naturlig händelse och beteende, krävs det inte
lika mycket kontakt med de utvalda individerna så som vid t.ex. intervjuer. [29]
Informationen som samlas in under observationer brukar oftast ligga till grund för vidare studier
med andra tekniker, för att samla information. Men observationer kan också komplettera
information som redan har samlats in med andra tekniker. En nackdel med
observationsmetoden är att den kan bli dyr och tidskrävande. [29]
Observationen ägde rum hos Rapid Granulator AB:s anläggning och bestod av en rundvandring
och ett möte med uppdragsgivaren samt en medhjälpare. I rundvandringen presenterades
samtliga anläggningar och några maskiner som fortfarande var i konstruktionsfasen. Under
presentationen av maskinerna fick författarna en tydligare förståelse och beskrivning av de
specifika maskinernas olika komponenter samt uppbyggnad. Observationen avslutades med att
studera det nuvarande verktyget och hur dokumentering av riskanalyserna går till samt dess
problematik. Parallellt med studerandet av det nuvarande verktyget, framhävde uppdragsgivaren
önskemålen för verktyget som man önskar använda sig av i framtiden.
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Genomförandefas
Litteraturstudier

Utifrån förstudien som har genomförts, valdes ett verktyg. Kunskap om verktyget erhölls sedan
av litteraturen. I litteratursökningen avgränsas och placeras sökningarna i ett specifikt
ämnesområde. Med hjälp av dessa sökmetoder framgick det en klarare överblick av vad det
fanns för litteratur. Litteraturen som ansågs höra ihop med vår problemlösning, granskades
noggrant. Litteraturens källförteckningar i böckerna granskades extra mycket eftersom utifrån
källorna fick författarna tips på ytterligare användbar litteratur.
När författarna hittade användbar litteratur, avgränsades användningen av litteraturen utifrån
innehållet. Bästa sättet att få överblick av litteraturens innehåll var att gå igenom
sammanfattningen, baksidestext, innehållsförteckning och sakregister.
Litteraturen som författarna har använt sig av har inte enbart varit i tryckt form utan även i
digital form. Författarna har tagit minst lika mycket hjälp av webbaserade sidor som böcker vid
inlärning av det framtagna verktyget och dess hanterbarhet.

Validitet och reliabilitet
Validitet innebär att man verkligen undersöker det som är planerat att undersökas och på så vis
har det skapats en god validitet. Reliabilitet innebär att undersökningen görs på ett trovärdigt
sätt. Validitet och reliabilitet är mer eller mindre kopplade till varandra och därmed går det inte
att koncentrera sig på det ena och låta bli det andra. [29]
Anledningen till valet av telefonintervju samt observation som undersökningsmetoder, är att de
ger en god validitet åt förstudiefasen. Företagen som valdes ut för att genomgå en intervju,
arbetar alla med maskiner, så som Rapid Granulator AB. Med tanke på att företagen tillhör
samma industri, maskinindustri, skapas en mer reliabilitet data som Rapid Granulator AB sedan
kan ta del av. För att vara säkra på att bibehålla en hög validitet på rapporten har det
kontinuerligt genomförts täta avstämningar med uppdragsgivaren på företaget och handledaren.
Avstämningarna med uppdragsgivaren har gjorts via telefon samt med ett möte (4 april, 2014),
där författarna presenterade ett utkast av det framtagna verktyget. På mötet diskuterades det,
som ansågs vara bra respektive mindre bra med verktyget. Avstämningarna med handledaren har
genomförts med inbokade möten, där man likt mötet med uppdragsgivaren, ser över vilka
förbättringar som kan göras med det framtagna verktyget. Handledaren tillsammans med
författarna gick även igenom vissa delar av rapportskrivningen och dess innehåll, för att försäkra
sig om att författarna följer korrekta riktlinjer. Författarna har även försökt bibehålla en hög
reliabilitet i rapporten genom att ha använt flera källor och utförligt dokumenterat hur arbetets
tillvägagångsätt.
Observationen som utfördes på företaget var strukturerad och utfördes av två observatörer vid
samma tillfälle. Med tanke på att observationen utfördes av två personer och inte en, ökar
undersökningens reliabilitet. Mycket av observationens data som registrerades gjordes på plats,
men även i efterhand. För att försäkra sig om att data som registrerades i efterhand var korrekt,
utfördes en ljudinspelning. Ljudinspelningen registrerade allt som sades mellan uppdragsgivaren
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och författarna. Författarna lyssnade sedan igenom inspelningen ett par gånger, för att inte gå
mista om något viktigt.
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4 Resultat och analys
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna och observationen som beskrevs i föregående kapitel.
Dessutom presenteras en utförligare förklaring av det framtagna verktyget och dess funktioner.

Resultat från intervjuerna
Intervju 1 (2014-02-04)

1. Vad arbetar företaget med?
Företaget är i dagsläget norra Europas ledande tillverkare av hanteringsrobotar. Företaget
tillverkar och säljer industrirobotar samt automationsutrustning till plast- och
verkstadsindustrin. Företaget i dagsläget en omsättning på 64584 tkr och ca 42 anställda.
Trots att företaget är ledande i norra Europa är man i nuläget ett medelstort företag, med
tanke på antalet medarbetare och omsättning.
2. Hur många är ni vid utförandet av riskanalyser?
Företaget hyr in en konsult som utför riskanalyserna. Konsulten presenterar sedan resultatet
från riskanalysen för en grupp medarbetare på företaget, som ansvarar för att riskanalyserna
har genomförts korrekt.
3. Vilket verktyg använder ni er av vid dokumentering av riskanalyser?
Tidigare använde man sig av verktyget Safety Works som företaget Axelent har tagit fram.
Idag använder företaget ett nytt verktyg vid namnet, Cedoc.
4. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
Fördelar:
 Cedoc är ett verktyg som har funnits på marknaden i 19 år och skaparna bakom
programmet har flera års erfarenhet av riskanalyser.
 För att förtydliga vilka risker de olika maskindelarna medför, finns möjligheten att bifoga
bilder av de olika maskindelarna.
Nackdelar:
 Verktyget är kostsamt, inte minst på grund av utbildningarna som krävs för att lära sig
hantera verktyget. Men även startavgiften samt månadsavgifterna.
 Användaren är bunden till verktygets funktioner och möjligheten till att anpassa det efter
egna behov och kriterier är begränsade.
5. Hur ofta utför ni riskanalyser?
Företaget utför ungefär 12 riskanalyser per år. Antalet riskanalyser varierar under året
beroende på antalet beställningar av maskiner.
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Intervju 2 (2014-02-04)

1. Vad arbetar företaget med?
Företaget har en lång erfarenhet av tillverkning och konstruktion av plåtformningsverktyg
och specialmaskiner. Vad gällande plåtformningsverktyg, kan det vara allt från enkla
klippverktyg till mer avancerat följdverktyg med inbyggt programmerbart styrsystem.
Företaget arbetar även med rådgivning för service-och reparationstjänster och hjälper till vid
problemlösningar vad gällande produktutveckling. Vid försäljning av specialmaskiner till
kunderna, sköter företaget allt från montering och programmering till igångkörning hos
kunden. Företaget omsätter 26254 tkr och har 20 anställda.
2. Hur många är ni vid utförandet av riskanalyser?
Det är enbart en person som utför riskanalyserna på företaget. Personen arbetar inom
serviceavdelningen och har fler arbetsuppgifter utöver utförandet av riskanalyser.
3. Vilket verktyg använder ni er av vid dokumentering av riskanalyser?
Vid utförandet av riskanalyser används ett vanligt Microsoft excelark, där dokumentationen
av riskanalyserna sker.
4. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
Fördelar:
 Den tekniska dokumentationen i MS Excel är lätt att granska och kan smidigt delas
via e-post.
 De flesta på företaget har varit i kontakt med Excel tidigare och därmed förstår sig på
Excelarkets utformning och dess funktioner.
 Excel filen kan lätt skyddas med ett lösenord.
 Lätt att anpassa excelarket efter egna behov.
 Ett väldigt bra kalkylbladsprogram
Nackdelar:


Kan bli rörigt med alla formler och kolumner. Matar man in fel information i en
kolumn så kan det ge flera följdproblem.



Kan vara väldigt tidskrävande att skriva in allt manuellt



Kan användas av endast en användare åt gången.

5. Hur ofta utför ni riskanalyser?
Antalet utförda riskanalyser varierar, beroende på antalet beställningar. Men i snitt utförs åtta
riskanalyser per år.
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Intervju 3 (2014-02-06)

1. Vad arbetar företaget med?
Företaget är idag en av världens största producent av aluminiumprofiler. Produktion och
försäljning sker över hela världen. Företaget har breda kunskaper om strängpressning,
ytbehandling och bearbetning av aluminiumprofiler.
2. Hur många är ni vid utförandet av riskanalyser?
Vid utförandet av riskanalyser deltar fem arbetare, tre av dessa är operatörer och de övriga
två är maskinkonstruktörer. Antalet deltagare vid utförandet av riskanalyserna varierar,
beroende på maskinens omfattning.
3. Vilket verktyg använder ni er av vid dokumentering av riskanalyser?
Företaget använder sig av verktyget Cedoc och har inga planer på att byta verktyget mot
något annat.
4. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
Fördelar:
 Cedoc är ett kraftfullt verktyg som klarar att hantera stora mängder information.
 Möjligheten av att skapa en databas finns.
 Verktyget erbjuder användaren möjligheten att skapa animeringar som förklarar olika
risker med maskinen.
Nackdelar:
 Verktyget uppdateras väldigt ofta och då är det viktigt att följa med förnyelserna i
verktyget. Det kan bli väldigt tidskrävande och ibland kostsamt då en ny medarbetare
behöver genomgå en utbildning hos Cedoc för att lära sig hantera verktyget.
5. Hur ofta utför ni riskanalyser?
Utförandet av riskanalyser varierar stort från år till år, men i genomsnitt utförs det upp mot
100 riskanalyser per år.
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Intervju 4 (2014-02-06)

1. Vad arbetar företaget med?
Företaget utvecklar, konstruerar och tillverkar automationsutrustning till industriföretag
runtom i världen. De har fördjupade kunskaper inom mekanik och konstruktion. Företaget
har även flera års erfarenhet inom utveckling och tillverkning av automationsutrustning.
Utrusningen används i industrin för lockhantering med avseende till burkrelaterade
produkter. Det kan vara specialmaskiner, packmaskiner och boksorteringsmaskiner.
Företaget arbetar även med bearbetningar så som maskin- och plåtbearbetning. Målet med
företagets produkter är att effektivisera kundens tillverkningsprocesser samt minska
underhållskostnaderna. Företaget har en omsättning på 100 miljoner SEK och ca 40 anställd
2. Hur många är ni vid utförandet av riskanalyser?
Antalet deltagande arbetare vid utförandet av riskanalyser är mellan 1-2 personer.
3. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
Företaget använder sig av verktyget Snapworks.
4. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
Fördelar:
 Samtliga standarder (A-, B- och C-standarder) finns i verktyget redan från början.
Nackdelar:
 Kan vara svårt att lära sig hantera verktygets olika funktioner.
 Verktyg är nytt och därmed inte tillräckligt väl utvecklat.
5. Hur ofta utför ni riskanalyser?
Under ett år utförs det mellan 10-12 riskanalyser.
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Intervju 5 (2014-02-10)

1. Vad arbetar företaget med?
Företaget producerar samt utvecklar helautomatiska förpackningslinjer, avrullare, upptagare
och kringutrustning. Det är ett globalt och väletablerat företag. Företaget har kunder i 59
länder. Kunderna arbetar främst finns inom kabelindustrin, plast, stål och aluminiumrör. De
flesta leveranserna görs ifrån det egna dotterbolagen i Tyskland och USA.
2. Hur många är ni vid utförandet av riskanalyser?
Riskanalyserna utförs av en grupp på fem till sex konstruktörer.
3. Vilket verktyg använder ni er av vid dokumentering av riskanalyser?
Verktyget som används vid utförandet av riskanalyser är Microsoft Access.
4. Vad är fördelarna och nackdelarna med verktyget?
Fördelar:
 Lätt att bekanta sig med verktyget och lära sig de olika funktionerna som erbjuds.
 Microsoft Access kan lätt integreras med de andra programmen i Microsoft Office
paketet.
 Databasen som skapas i MS Access sparas enbart hos företaget.
 Lätt att organisera, hantera och lagra information i tabeller.
 Microsoft Access är en databashanterare som erbjuder möjligheten att skapa
relationer mellan tabeller.
 Databasens informationslager är lätt att analysera med tanke på de olika objekttyperna
(rapporter, formulär osv.) som MS Access erbjuder.
Nackdelar:
 Prestandan i programmet sänks, när det används av flera användare samtidigt.
 Kan bli tidskrävande att bygga upp en databas.
5. Hur ofta utför ni riskanalyser?
Antalet riskanalyser som utförs per år är mellan 12-15 stycken.
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Resultat från observation
Under observationen fokuserades det enbart på hur dokumenteringen av riskanalyserna utförs i
dagsläget. Dagen då observationen ägdes rum, utfördes det aldrig en riskanalys. Uppdragsgivaren
förklarade istället noggrant hur riskanalyserna utförs på Rapid.
Företaget genomgår ca två riskanalyser per månad, men antalet utförda riskanalyser varierar
beroende på antalet beställda maskiner. Riskanalyserna utförs av hela projektgruppen som består
av sex till åtta medarbetare, varav en av dem sköter skrivandet. Man börjar med att kolla igenom
beställningen och vilka korrigeringar kunden vill ha i maskinen. Därefter går man igenom
maskindirektivet sida för sida och diskuterar vilka eventuella risker som måste åtgärdas. När
projektgruppen har kommit fram till en gemensam lösning skriver en person ner allt i
riskhanteringsschemat, i ett Word-dokument (se Figur 4.1). Under tiden som personen skriver
ner informationen, väntar de övriga medarbetarna tills personen har skrivit klart, sedan
återupptas arbetet med att analysera nästa risk. Hela utförandet av riskanalysen tar vanligtvis en
hel arbetsdag, 8 timmar.
Givetvis kan inte projektgruppen komma fram till exakta korrekta lösningar, speciellt
riskfaktorerna: C (Consequence) och F (frequency). Därför tar projektgruppen hänsyn till
tidigare erfarenheter och tänker igenom noggrant vad som är rimligt.

Figur 4.1- Nulägets riskhanteringsschema
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Parallellt med studerandet av det nuvarande verktyget, framhäver uppdragsgivaren önskemålen
för verktyget som man önskar använda sig av i framtiden.
Författarna tillsammans med uppdragsgivaren använde sig av en skala mellan 0 och 1,0
(viktning) för att definiera hur viktig önskemålen är i förhållande till varandra. 0 står för oviktig
och 1,0 motsvarar det mest viktigaste önskemålet. Tabell 4.1 presenterar viktning och
beskrivning av varje önskemål med det önskade verktyget.
Uppdragsgivarens Viktning Beskrivning
(0-1,0)
önskemål
0,9 Den information som skrivs in i verktyget ska vara lätt att
Granskningsbart
granska och följa.
0,9 Ska vara lätt för medarbetarna att lära sig hantera
Lätthanterligt
verktyget, oavsett om det inte är en datorkunnig person.
0,8 Hela processen vid utförandet av en riskanalys skall gå
Datoriserat
igenom ett snabbare och datoriserat verktyg.
verktyg
1,0 Användaren av verktyget ska kunna utöka en databas med
Databashanterare
ny information parallellt med utförandet av riskanalyser.
Därför måste verktyget klara av att hantera ett större lager
information i form av en databas. Kravet är att enbart
företaget ska ha tillgång till databasen.
0,7 Svaren i riskanalyserna är oftast densamma. För att slippa
Rullgardinsmeny
skriva in samma svar gång på gång, underlättar det om de
(alternativlista)
mest vanligaste svaren finns som ett val i form av en
rullgardinsmeny. Skulle man behöva skriva dit ett nytt
svar, sparas det nya svaret i en separat tabell och dyker
sedan upp som ett förslag vid kommande utföranden av
riskanalyser.
0,7 Eftersom några kunder vill ha en korrigering på en viss
Modulbaserat
modul på maskinen t.ex. inmatning, så ska det räcka med
att gå igenom riskanalys för just den modulen.
Exempel: Maskinen, Rapid 400 är beställd av en kund
som vill ändra på inmatningen. (Maskinen som nämns här
i exemplet, rapid 400 finns som bilaga, Bilaga 2: Broschyr
av maskinen Rapid 400

Färgkodning

0,8 Det ska framgå tydligt vilka risker som har högst risknivå
resp. Lägst risknivå. Förslaget är att införa olika färger.

Tabell 4.1- Beskrivning av uppdragsgivarens önskemål
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Val av verktyg
Utifrån förstudien som bestod av fem intervjuer och en observation fick författarna en klarare
bild av de tillgängliga verktygen ute på marknaden samt önskemålen från uppdragsgivaren.
Författarna utförde en analys av resultatet från intervjuerna och valet föll på Microsoft Access.
MS Access nämndes även i Intervju 5 (2014-02-10), vilket blev utgångspunkten till analysen av
de olika resultaten.
Nedan följer en jämförelse mellan verktyget MS Access och de övriga tre verktygen från
intervjuerna:
Cedoc: Trots att verktyget är väletablerat och har funnits på marknaden i 19 år, framgår det ur
Intervju 1 (2014-02-04)och Intervju 3 (2014-02-06)att användaren måste gå igenom utbildningar
för att lära sig hantera verktyget. I jämförelse med verktyget MS Access, som redan ingår i MS
Office paketet, blir det ett mindre steg för Rapid Granulator att byta verktyg från MS Word till
MS Access än till Cedoc. Eftersom MS Access redan finns på företaget och inte Cedoc, skulle
valet av verktyget Cedoc innebär en extra kostnad för Rapid. Användaren av MS Access är inte
heller lika bunden till verktygets funktioner i jämförelse med Cedoc. Därmed ökar möjligheten
för användaren att anpassa verktyget utifrån egna behov och kriterier.
Snapworks: Utifrån uppdragsgivarens önskemål om att verktyget bland annat ska vara
lätthanterligt (se Tabell 4.1), framgick det ur Intervju 4 (2014-02-06) att Snapworks inte stämmer
överens med önskemålet.
MS Excel: Utifrån Intervju 2 (2014-02-04) framgick det att den tekniska dokumentationen i MS
Excel är lätt att granska (se Tabell 4.1- Beskrivning av uppdragsgivarens önskemål). Därmed
uppfyller det ett av uppdragsgivarens viktigaste önskemålen. Med tanke på möjligheten för
användaren att dela informationen som finns i MS Excel via e-post, kan de övriga medarbetarna
ta del av samma information. Trots att Excel är lätt att anpassa efter egna behov och är ett bra
kalkylbladsprogram, ansåg intervjupersonen att det kunde bli rörigt med alla formler och
kolumner. I jämförelse med Access, klarar MS Excel inte av att hantera större lager information i
form av en databas. I och med att MS Excel inte är en databashanterare (se Tabell 4.1), som var
uppdragsgivarens viktigaste önskemål, föll valet på Microsoft Access.
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Databasen
Vad ska databasen innehålla för att tillfredsställa behovet? Vilka olika steg behövde författarna ta
sig igenom för att uppnå slutprodukten?
I den här resultatdelen framgår tillvägagångsättet i skapandet av databasen. För att uppnå en
lösning till problemet och bemöta uppdragsgivarens önskemål, användes verktyget Microsoft
Access.
Beskrivning av databasen

Resultatet av författarnas uppdrag hos Rapid Granulator AB, kom att vara en databas i
Microsoft Access. Det framgick ur observationen på Rapid (se 3.1.2 Observation (2014-02-05))
att förändringar i dagens riskhanteringsschema var ett måste.
För att svara på frågan: ”vad ska databasen innehålla för att tillfredsställa uppdragsgivarens
önskemål?”, görs en analys av företagets tidigare riskhantering scheman. Informationen från
Rapids tidigare riskhantering scheman samlas in, analyseras och kategoriseras. Varje kategori
definieras sedan med en datatyp ( se 2.10.2 Tabeller (Tables) ).
Då man har fått en övergripande förståelse av vad databasen ska innehålla, kan tabeller skapas.
Tabeller måste anpassas utifrån den specifika insamlade informationen.
Figur 4.2 illustrerar hur datatyp (Data Type) bestäms för varje fält namn (Field Name). Den här
modifieringen görs i designvyn. För att besvara ovanstående frågor, arbetar författarna igenom
följande punkter.
• Analys av den ingående information från tidigare riskanalyser.
• Sortering av datamängden som inskaffats från tidigare riskanalyser.
• Skapandet av separata tabeller för varje kategori (fält) i riskhanteringsschemat.

Figur 4.2- Lista på olika datatyper

De olika separata tabellerna lagrar information från tidigare riskanalyser. Informationen
upprepar sig ofta från en riskanalys till en annan, till exempel förekommer visa riskbeskrivningar
mer än en gång per maskin enligt uppdragsgivaren. För att inte behöva skriva in samma risk flera
gånger eller behöva komma ihåg varje risk, lagras de mest förekommande riskerna. De här
tabellerna kan inskränkas, dvs. data kan läggas till eller tas bort. För varje fält i
riskhanteringsschemat skapas menyer där användaren kan scrolla igenom olika alternativ i ett så
kallad rullgardinsmeny (drop-down menu). Då det föreligger en förbindelse mellan de separata

49

Resultat och analys

tabellerna och själva riskhanteringsschemat, kan användaren nu införa rullgardinsmeny för flera
fält i schemat. Rullgardinsmenyn är som det tidigare nämndes i Tabell 4.1, ett utav
uppdragsgivarens önskemål.

Riskhanteringsschemats ingående fält
Databasen innehåller en riskahanteringsschema med flera fält. Nedan beskriver författarna de
olika fälten och hur de används.
1. Maskindirektivets kapitel (Machinery Directive chapter)
Vid riskanalysen ska varje fält definieras, med startfältet maskindirektiv (2.7 Maskindirektivet)
För att reducera storleken av ett ifyllt riskhanteringsschema, valde författarna istället att skriva
ut maskindirektivets kapitelnummer, t.ex. 1.1.3. I jämförelse med tidigare
riskhanteringsschema (se Figur 4.1) namnges inte hela maskindirektivets olika kapitel.
Figur 4.3, illustrerar fältet ”maskindirektiv” med rullgardinsmeny, innehållande

maskindirektivets olika kapitelnummer.

Figur 4.3- [Machinery Directive]
fältet

2. Risk
Huvudsyftet med dokumenteringen av riskanalyserna, är att först definiera risken.
Rullgardinsmeny erbjuder användaren ett urval av flera olika risker. För att välja fler än en
risk, bockar användaren in kryssrutan för respektive risk.
Figur 4.4 illustrerar användarens olika riskalternativ.

Figur 4.4- [Risk] fältet
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3. Skadehändelse (Possible injury event)
Fältet ”skadehändelse” är det tredje fältet i riskhanteringsschemat. Här definerar användaren
vad skadekosekvensen blir, om det till exempel tal om ett vasst föremål kan skadehändelse
vara skärsår. Här kan användaren på samma sätt som vid tidigare punk, välja till fler än en
skadhändelse ur rullgardinsmenyn.
Figur 4.5, illustrerar användarens olika valmöjligheter av skadehändelser.

Figur 4.5- [Possible injury event] fältet

4. Riskkälla (Risk sources)
I detta fält görs valet av källan till risken.
Figur 4.6, illustrerar det fjärde fältet av riskhanteringsschemat.

Figur 4.6- [Risk sources] fältet
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5. Riskorsak (Cause of)
I det femte fältet bestämmer användaren vilken orsak som har legat till grund för risken. Det
kan även här väljas till fler än ett alternativ.
Figur 4.7, illustrerar [Cause of] fältet med rullgardinsmeny där olika alternativ är ordnade i

alfabetiskt ordning. Alfabetisk ordning i rullgardinsmenyn är nödvändigt, då användaren lätt
och smidigt vill hitta det tänkta alternativet/alternativen.

Figur 4.7- [Cause of] fältet

6. Konsekvens (Concequence) (C)
Konsekvensen med skadan (se 2.3.3 Riskuppfattning) klassificeras här med en siffra mellan
intervallet 1-4. Ett står för minimal riskkonsekvenser och fyra står för allvarlig
riskkonsekvens. Användaren är enbart begränsad till siffrorna mellan 1-4. Det här kriteriet har
implementerats för att eliminera eventuell risk för felinmatning.
Figur 4.8, illustrerar det sjätte fältet med valbarheten begränsad mellan 1 till 4.

Figur 4.8- [Concequence] fältet
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7. Frekvens (Frequency) (F)
Det här fältet innehåller frekvensskalan mellan A till E. Val av frekvensbokstav används då
användaren ska definiera hur ofta en risk förekommer (se 2.3.3 Riskuppfattning). A står för
ofta förekommande risker(common) och E står för sällsynt förekommande risker
(insignificant). Likt förgående fält, konsekvens (C), har frekvensskalan fastställt mellan enbart
A till E för att förhindra felinmatning av högre/lägre värden.
Figur 4.9, illustrerar det sjunde fältet med användarbegränsningen av enbart fem möjliga

alternativ.

Figur 4.9- [Frequency] fältet

8. Riskprofil (Risk Priority Number) (P)
Detta fält är det mest avgörande fältet i riskhanteringsschemat. Utifrån talet som tas ut i detta
fält, riskprofiltalet (se 2.4 Riskvärdering), fås en klarare bild allvaret med risken.
Riskprofiltalet tas fram automatiskt genom en matematisk formel, eller ur en matris. Den
matematiska formeln är nästan densamma som den tidigare nämnda i kapitlet 2.4.
Formeln som författarna har använt sig av grundas på skadans konsekvens (C) och riskens
frekvens (F):
Riskprofiltalet = (C) + (F) – 1
Riskprofiltalet kan som högst bli 8 och minst 1.
I tidigare riskhanteringsschema användes en riskprofil matris(priority matrix) (se Tabell 4.2)
för att ta fram riskprofiltalet. Matrisen grundade sig på den sistnämnda formeln. I jämförelse
med tidigare arbetssätt, räknar MS Access istället ut riskprofiltalet automatiskt. Författarna har
programmerat in formeln under fältet, riskprofiltal.
Med tanke på att frekvensen klassificeras med bokstäver istället för siffror, fick varje bokstav
ett eget värde, enligt Tabell 4.2. Värdena på respektive bokstav sattes med hänsyn till att det
ska stämma överens med matrisen i tidigare riskhanteringsschema.
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(F) FREQUENCY, PROBABILITY FOR AN
ACCIDENT
Class

Description

Frequency

A(=5)

Common

Once a day or often

B(=4)

Likely

Once a week

C(=3)

Occurring

D(=2)
E(=1)

(P) PRIORITY MATRIX

Consequence

Frequency
A(=5)

B(=4)

C(=3)

D(=2)

E(=1)

4

8

7

6

5

4

Once a month

3

7

6

5

4

3

Unlikely

Once a year

2

6

5

4

3

2

Insignificant

Less than once a
year

1

5

4

3

2

1

Tabell 4.2- Frequency and Priority Matrix

9. Korrigeringshandling (Comments Corrective actions)
Likt tidigare riskhanteringsschema ska en åtgärd genomföras utifrån riskprofiltalet. Ju högre
riskprofiltal är desto mer omfattande åtgärd (se 2.5 Riskreducering). Åtgärden skrivs sedan in
av användaren i fältet.
Tabell 4.3 visar ett utdrag ur tidigare riskhanteringsschema och vilka åtgärder som togs utifrån
riskprofiltalet.
Figur 4.10, visar resultat riskprofiltalet följt av [Comments Corrective actions] fältet. Första
cellen följt av en siffra fyra hänvisar användaren till [1-4: Information. Warn about possible risks.],
som innebär möjliga risker som maskindelen har, måste belysas för allmänheten eller
maskinanvändaren.
MATRIX RESULT 1-8
6-8: Action through changed design
5: Strengthen/complement with prot. function or
prot. arrangem.
1-4: Information. Warn about possible risks.

Tabell 4.3- Matrix results

Figur 4.10- [Comments Corrective actions]
fältet
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10. Ansvarig för korrigeringar (Responsible for corrective action)
I riskhanteringsschemat sista fält, är det avsett att registrera vilken avdelning (till exempel
konstruktion eller mekaniska verkstad) som ansvarar för korrigeringshandlingen. För att
belysa vilken/vilka avdelningar som är ansvariga för korrigeringshandlingen, implementerade
författarna in ett nytt fält [Responsible].
Figur 4.11, illustrerar den del av riskanalysen där ansvarsfältet (responsible field) bestäms
efter användaren har definierat korrigering. Det här fältet ger användaren valmöjligheten att
inkludera mer än en avdelning (Unit). För exemplets skull så skrivs enbart avd. (Unit) 1-7,
men vid professionell användning justeras det här fältet, för att passa in i verksamheten.

Figur 4.11- [Responsible] fältet

Skapa en god överblick över riskhanteringsschemat
Författarna förbättrade tidigare riskhanteringsschemat med färgkodning, som även var ett utav
uppdragsgivarens önskemål (se Tabell 4.1). Färgerna grön, gul och röd används som en
bakgrundsfärg för fält nummer 8, riskprofil. De tre olika färgerna valdes ut av författarna och
delades in i olika steg. Stegen delades in utifrån värdena i
Tabell 4.3.

Steg 1. 1≤P≤4 Grön
Steg 2. P=5 Gul
Steg 3. 6≤P≤8 Röd
Författarna implementerade färgkodningen i verktyget så att färgerna automatiskt syns beroende
på riskprofiltalet. Färgkodningen medför även till att det blir lättare att granska
riskhanteringsschemat och användaren kan enklare urskilja på riskerna utifrån dess riskprofiltal.
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Figur 4.12, illustrerar de tre olika färgerna i kombination med riskprofiltalet.

Figur 4.12- Färgkodning i [P] fältet

Överblick av det nya riskhanteringsschemat
Författarnas mål var att ta fram ett smidigare verktyg för att skapa ett riskhanteringsschema vid
dokumentation av riskanalyser. Resultatet blev som tidigare nämnt verktyget Microsoft Access. I
förra avsnittet presenterade författarna de mest väsentliga biståndsdelarna i databasens
uppbyggnad.
Då användaren sammanställer riskerna hos maskinen, ska objekttypen, tabell användas.
Eftersom all information har dokumenterats i tabellen kan användaren dra nytta av objekttypen
formulär som visar informationen i ett annat mer överskådligt sätt. Formulär används för att
granska och analysera information. Ett formulär kan ge användaren en överblick över ett ifyllt
riskhanteringsschema, med alla poster (se 2.10.2 Tabeller (Tables)) och fält, se Figur 4.13.
Formulär tillåter användaren dessutom att analysera varje post enskilt, se Figur 4.14. Figur 4.14
illustrerar en post ur ett ifyllt riskhanteringsschema. Användaren kan använda navigeringsfältet i
det nedre vänstra hörnet för att granska en annan post ur riskhanteringsschemat.
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Figur 4.13- Formulär över ett ifyllt riskhanteringsschema

Figur 4.14- Formulär över en post
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Eftersom riskahanteringsschemat ska presenteras eller skrivas ut på papper är objekttypen,
rapport (se 2.10.9 Rapporter (Reports)) passande, se Figur 4.15. Rapporten visar ingenting annat
än valen som har gjorts i riskhanteringsschemat. I rapportlayouten kan inte användaren lägga till
eller ta bort information som har lagrats i riskahanteringsschemat. På så sätt kan andra som inte
har behörighet till att ändra informationen ta del av riskhanteringsschemat.

Figur 4.15- Riskhanteringsschema i rapportform

Modulbaserat databas
För att skapa en plattform som ger användaren möjligheten att hantera risker för olika
maskinmoduler, skapades en ny tabell för att analysera en modul i taget. Användaren kan som
vanligt mata in information i riskhanteringsschemat. Då användaren registrerar vilken modultyp
som är avsedd att analyseras i riskhanteringsschemat uppdateras modultabellen för respektive
modultyp.
Figur 4.16 illustrerar hur det kan se ut efter att modultabellen har uppdaterats. Varje post i

modultabellen har ett plustecken. Användaren klickar på den, för att ta fram en lista på
modulens enskilda riskhanteringsschema.

Figur 4.16- Modulbaserad tabell
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5 Diskussion och slutsatser
I detta kapitel diskuterar författarna det analyserade resultatet och metoderna som genomfördes i arbetet.
I metoddiskussionen belyser författaren både svagheter och styrkor i de valda metoderna. Avslutningsvis
dras slutsatser av arbetet och författaren ger egna rekommendationer av hur det valda verktyget kan
utvecklas ytterligare.

Resultatdiskussion
Förstudierna gav författarna klarhet i vad som fanns som alternativ på marknaden samt
hur dagens verktyg används på Rapid Granulator AB. Ur förtstudiefasen framhävde
uppdragsgivaren önskemålen med det tänkta verktyget. Uppdragsgivarens önskemål
tillsammans med de olika verktygen låg sedan till grund för valet av det tänkta verktyget,
MS Access.
Diskussion kring företagets nuvarande verktyg

Observationen och analys av riskhanteringsschemat från tidigare riskanalyser gav
författarna en klarhet i vilka brister som råder i nuvarande verktyg Microsoft Word.
Bristerna är följande:
 Otydligt riskhanteringsschema
Den här bristen leder till feltolkningar som kan resultera i allvarliga konsekvenser.
 Dokumentering av riskanalysen är tidskrävande
En tidskrävande arbetsuppgift kan resultera i att användaren inte utför ett
ordentligt arbete, speciellt då användaren är medveten om att det finns ett
effektivare sätt.
 Ineffektiv riskanalysdokumentering
Användaren hanterar ofta information upprepade gånger i flera olika sammanhang
vid dokumentering av riskhanteringsschema. Det är inte alltid samma person som
ansvarar för dokumenteringen av riskanalyserna Nedskrivningen av risker och dess
konsekvenser kan därför uttryckas på flera olika sätt, beroende på vem som
dokumenterar. I nuläget fylls ett riskhanteringsschema oberoende av ett annat. Det
här resulterar i att samma betydelse kan beskrivas med flera olika meningar. I vissa
fall har användaren öppnat ett gammal ifylld riskhanteringsschema för att hitta
vanligt förekommande risker som används som riktlinje. Författarna testade
nuvarande system och insåg snabbt att det inte är ett hållbart arbetssätt.
 Risk för felskrivning
Microsoft Word som används i nuläget erbjuder användaren en plattform med
rum för felskrivning utan begränsning. Felskrivning i form av stavfel eller fel
informationssortering in i riskhanteringsschema, kan orsaka förvirring och
missförstånd för användaren samt läsaren.
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 Riskhanteringsschemats begränsade skrivutrymme
Schemats layout i Word begränsar användarens skriv utrymme som skapar
följdproblem som t.ex. informationen från olika rader (poster) förväxlas med
varandra och vårt att tyda den nedskrivna informationen.
 Riskhanteringsschemat brister i att visa vem som ansvarar för
korrigeringarna
Vid riskanalysdokumentering saknas möjligheten att hänvisa varje post till en
specifik eller olika avdelningar. Det här är speciellt viktigt då vissa risker som
dokumenteras kan klassificeras som hög risknivå. Höga risknivåer som upptäckts
måste tas på största allvar och korrigeringslösning måste dokumenteras. I nuläget
finns det inte möjligheten att registrera vilken avdelnings som ansvara för maskin
korrigering vid ett högt risknivåtal. Författarna ansåg att det fanns risk att en
nödvändig korrigering inte utförs om det inte stor klart vem som ansvarar för
korrigeringen.

Vad krävs för att eliminera ovanstående brister?

Resultatet presenterar ett förslag på vilka åtgärder som kan implementeras för att
eliminera bristerna. Den skapade databasen som förklaras i resultatdelen löser de brister
som uppdragsgivaren förklarar som ett stort problem. Författaren skildrar här de olika
funktioner i databasen som förändrat riskanalysdokumentering.
 Förändring i hela riskhanteringsschemats layout (utseende)
Syftet var här att skapa ett schema som erbjuder användaren ett smidigare verktyg
som ger läseraren en tydlig överblick av olika risker och riskbetydelser.
 Separata tabeller över olika riskanalyskategorier
Separata tabeller erbjuder användaren att sortera varje kategori. Dessa tabeller i
databasen lagrar information som förekommer flera gånger, vid flera olika
riskanalyser. Tabellerna är kopplade direkt till riskhanteringsschemat och det
tillåter användaren att utföra riskanalysdokumentering utifrån den lagrade
informationen.
 Informationen i de separata tabellerna kan redigeras
Användaren ges möjligheten att redigera informationen i tabellerna. Information
kan läggas till eller tas bort utan några svårigheter. Det här fanns med i
uppdragsgivarens kravspecifikation att databasen lätt skulle kunna uppgraderas.
 Rullgardinsmeny finns tillgängligt
Syftet med att skapa alternativlista för de olika fälten i riskhanteringsschema, så
kallad rullgardinsmeny, var för att effektivisera riskanalysdokumenteringen.
Användaren väljer enkelt alternativ från en rullgardinsmeny. Det här begränsar
samtidigt användaren till enbart listans olika alternativ. Felskrivning som har
nämnts tidigare som ett problem, kan nu med den här listan lösa problemet.
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Problemet som involvera olika meningsuppbyggnader för att förklara samma
information, kan nu standardiseras till en mening i rullgardinsmenyn.
 Större skrivutrymme för användaren
Ingen mer förväxling mellan olika rader (poster) tack vare det nya upplägget i
databasen som medför tydliga avgränsningar mellan raderna (posterna).
 Justering i riskhanteringsschemats fält
Ett nytt fält lades till i riskhanteringsschemat där användaren kan notera vem som
ansvarar för eliminering av höga risknivåer. Författaren tillsammans med
uppdragsgivaren enades det om att det här nya fältet utgör en väsentlig betydelse.
Uppdragsgivarens identifierade brister i verktygets uppbyggnad

Efter att författarna tagit fram lösnings förslag som redovisas ovan, fick uppdragsgivaren
ge feedback på verktyget. Här fick uppdragsgivaren chans att testa verktyget.
Uppdragsgivarens analys av verktyget utformning resulterade i ett nytt förslag på
vidareutveckling av vektyget. Bristen i vektyget var följande.
 Vid nuvarande riskhanteringsscheman finns ingen uppdelning av
maskinens olika moduler
Ett ifyllt riskhanteringsschema innehåller riskanalysdokumentering för hela
maskinen. Alla maskinmoduler är samlade i ett riskhanteringsschema.
Problematiken är att det inte erbjuder användaren att fokusera på en maskinmodul
i taget.
 Lite fokus på riskprofilen (P)
Riskprofil fältet i riskhanteringsschemat, som belyser riskprofiltalet (1-8).
Riskprofiltalet som verktyget räknar ut tar fram bestämmer om en analyserad
maskinkomponent behöver korrigeras eller inte. Det här ett mycket allvarligt steg i
riskanalysen, då ingen maskin enligt lag får brukas vid höga risknivåer.
Enligt uppdragsgivaren räcker det inte med enbart siffror.
Författarna uppdaterar verktyget

Uppdragsgivarens värdefulla feedback ledde författarna till att uppdatera vektyget och
lösa samtliga ovanstående brister. I resultatdelen presenterades nedanstående lösningar
med hjälp av figurer:
 Modulbaserad
En ny tabell skapades i vektyget innehållande flera modulgrupper. Den här tabellen
erbjuder användaren möjligheten att analysera en modulgrupp i taget. Det här
underlättar riskanalysen då det finns behov av att bara fokusera på en
maskinmodul som exempelvis inmatning eller stativ.
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 Färgkodning för att förtydliga fältet riskprofil (P)
Förändring genomfördes i fältet riskprofil. Lösning var att implementera
färgkodning in i fältet. Det här gav användaren en tydligare och mer överskådlig vy
av de olika risknivåerna i ett ifyllt riskhanteringsschema. Syftet är att försäkra att
alla allvarliga risker upptäcks och tas på allvar. Den här mindre detaljen i vektyget
har en stor betydelse vid riskanalyser.

Metoddiskussion
För att författarna skulle få en klarare bild av hur riskanalyserna utfördes på de andra
företagen samt hos rapid använde man sig av fem intervjuer samt en observation.
Intervjuerna gav en grundläggande helhetsbild av hur riskanalyser kan gå till och i
jämförelse med Rapids riskanalyser var de inte så lika. Observationen som utfördes på
Rapid klargjorde väldigt tydligt problemet som företaget handskas med i dagsläget och
vilka åtgärder som bör tas. Litteraturstudien som genomfördes funkade som en riktlinje
vid valet av verktyget. Tack vare litteraturen som användes kunde verktyget byggas upp på
ett korrekt sätt.
Intervju

De fem intervjuer som genomfördes per telefon var strukturerade och svaren som togs
emot var väldigt grundläggande. Med tanke på antalet utförda intervjuer skulle författarna
kunna öka trovärdigheten ytterligare om fler intervjuer utfördes. Därmed skulle man få
fler tips på bland annat verktyg som kan tänkas användas vid utförande av riskanalyser.
Med tanke på hur pass tidskrävande och svårt det var att få tag på intervjupersonerna,
skulle det kräva oerhört mycket tid för fler intervjuer utöver de fem utförda. Författarna
skulle även kunna utföra intervjuerna på plats istället för att ta det via telefonen. Därmed
blir intervjuerna mer naturliga och lättare att genomföra. Svaren på frågorna skulle även
kunna bli mer djupare och omfattande.
Observation

Observationen som genomfördes på Rapid Granulator AB har varit till en mycket stor
hjälp vid förståelsen av dagens problematik vid bland annat dokumenteringen av
riskanalysen. Genom att studera företagets olika maskiner och dess uppbyggnad, ökade
förståelsen för modulbaseringen för verktyget.
En nackdel var att det aldrig utfördes en riskanalys på företaget under examensarbetet.
Detta skulle bidra till en ökad trovärdighet men även ytterligare förståelse i hur dagens
dokumentation av riskanalyserna går till på företaget. Författarna skulle då kunna utföra
kalkyler för kostnader, tid och andra faktorer på dagens verktyg och sedan jämföra det
framtagna verktyget.

62

Diskussion och slutsatser
Litteratur

Litteraturen som har används har varit till en stor nytta. Det har varit en aning svårt att
hitta ”de rätta” böckerna och webbsidorna, men under tiden som litteraturstudien har
genomförts har författarna fått nya idéer och ny inspiration till förbättringar. Författarna
skulle kunna ha använt sig av mer litteratur och gå djupare kunskapsmässigt i det
framtagna verktyget. På så sätt skulle man kunna bygga upp verktyget ytterligare.
Validitet och reliabilitet

Författarna anser att det har bibehållits en hög validitet under arbetets gång, då
avstämningar med täta mellanrum ägt rum med både uppdragsgivaren på företaget och
med handledaren. Författarna har parallellt med arbetet mottagit positiva kommentarer
och tips på förbättringar av verktyget samt rapporten.
Författarna anser att reliabiliteten kunde ha varit högre om fler intervjuer utfördes men
även ytterligare en observation, där en riskanalys genomfördes. Utöver det har
dokumentationen av intervjuerna och observationen varit väldigt bra och skapat en
trovärdig rapport.

Slutsatser och rekommendationer
Målet med detta examensarbete var att ta fram ett smidigare verktyg vid utförandet av
företagets riskanalyser. Målet grundade sig på frågeställningarna:
 Hur utför andra företag sina riskanalyser och vilka verktyg använder de sig av?
 Vilket verktyg är bäst anpassat för Rapid Granulator AB och hur är det uppbyggt?
Författarna lyckades få en klarare bild av hur andra företag arbetar i dagsläget med deras
riskanalyser och vilka möjliga verktyg det finns. Utifrån de olika alternativen av verktygen
har författarna funnit ett passande verktyg för företaget, Microsoft Access. Författarna
skapade en databas i verktyget, Microsoft Access som uppfyllde uppdragsgivarens alla
önskemål. Förändringarna som har utförts med det tänkta verktyget har varit väldigt
nödvändiga med tanke på hur det tidigare verktyget såg ut. Dokumenteringen av
riskanalyserna har blivit smidigare och tydligare. Författarna har även implementerat
färgkodning för att främst belysa användaren om risknivån med varje risk. I och med
denna implementering är sannolikheten mindre för projektgruppen att missa att åtgärda
de allvarligaste riskerna.
Mycket tack vare litteraturstudien har författarna fått en ökad förståelse av hur en
riskanalys går till och kraven som ställs på en maskin för att den ska anses som säker för
användning. Författarna har därmed insett vikten av att finna ett lämpligt verktyg för just
utförandet av riskanalyser.
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Rekommendationer för vidare arbete av det framtagna verktyget

Med tanke på arbetets avgränsning och tiden som fanns tillgodo har författarna några
rekommendationer för hur verktyget och dess användning kan utvecklas ytterligare.
Författaren rekommenderar att uppdragsgivaren presenterar det tänkta verktyget för
projektgruppen. I samband med presentationen diskuterar man eventuella förbättringar av
verktyget och kommer fram till om verktyget kan utvecklats ytterligare. Det är viktigt att
samtliga personer som möjligtvis kommer komma i kontakt med verktyget deltar i
diskussionen och försöker känna sig bekväma med det. Eftersom Microsoft Access klarar
av att lagra och hantera stor mängd information i form av en databas, är det viktigt att
man fortsätter använda sig av verktyget vid kommande utföranden av riskanalyser.
Därmed kompletterar man databasen med ny information kontinuerligt. Detta gäller
informationen som finns som alternativ i rullgardinsmenyn, som är begränsad och
behöver uppdateras regelbundet.
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