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Sammanfattning 
 
Trävaruindustrin och skolan ingick i Arbetsmiljöverkets prioriterade verksamhetsprogram 
under åren 2004-2006. 
Trävaruarbetare tillhör de yrkesgrupper som har stor risk för att drabbas av ett olycksfall i 
arbetet. En stor del av olycksfallen inträffar i maskiner, ofta med långa 
sjukskrivningsperioder som följd. 
Det har även inom skolan, när det gäller undervisning i slöjd, inträffat allvarliga olycksfall 
vid användning av maskiner. 
Som ett av resultaten av vårt projekt har ett stort antal farliga maskiner inom skolan nu 
försetts med skydd som ska förhindra risk för olycksfall. 
 
Vårt projekt har begränsats till vissa näringsgrenar. Det har därvid handlat om att 
kontrollera maskinsäkerheten inom trävaruindustrin, kriminalvården, snickeriverkstäder 
inom omsorgsverksamhet samt på skolor med slöjdsalar och gymnasieskolor med träteknisk 
utbildning. 
Vi har också kontrollerat förhållandena inom andra arbetsmiljöområden som har anknytning 
till snickeriarbete och slöjd, såsom 
 
* systematiskt arbetsmiljöarbete 
* hantering av farliga ämnen 
* belastningsergonomi 
* buller 
* spridning av trädamm 
* ventilation 
* personlig skyddsutrustning    
 
Eftersom projektet bestått av flera delprojekt har antalet involverade inspektörer varierat. 
 
Som framgår kan projektet redovisa ett antal nedslående och förvånande resultat. Vi fann att 
kunskapsnivån om riskerna med användning av träbearbetningsmaskiner inom skolan oftast 
var mycket låg. På många skolor hade inte genomförts en riskbedömning av förekommande 
maskiner. Dessutom fanns brister gällande kemikaliehantering. Vidare kunde konstateras 
brister i skolans systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Även inom industrin konstaterades brister i företagens systematiska arbetsmiljöarbete och 
maskinbrister. 
 
Ett stort antal krav har ställts mot konstaterade brister. När det gäller skolan fick ett stort 
antal omedelbara förbud meddelas på grund av att vissa maskiner såsom pelarborrmaskin 
och träsvarv, som elever oftast använde i undervisningen, saknade nödvändiga skydd. Det 
visar att många skolor saknade ett förebyggande säkerhetsarbete. 
Många arbetsgivare (privata företag och kommuner) och arbetstagare/elever har fått insikt 
om de risker som föreligger vid maskinarbete tack vare de krav på riskbedömning och 
skyddsutrustning på maskiner som vi ställt. 
 
Vi har dessvärre funnit att det inte har varit tillräckligt med att påpeka bristerna i ett 
inspektionsmeddelande för att få dem åtgärdade. I regel har vi gjort uppföljande 
inspektionsbesök. Dessa uppföljningar har resulterat i både underrättelse (enligt 17 § 
förvaltningslagen), men också i vitesförelägganden och vitesförbud.    
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Projektet har därmed genererat ett mycket stort antal krav på åtgärder, speciellt när det 
gäller användning av maskiner. Men även krav på åtgärder gällande att förbättra det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, belastningsergonomi, buller, användning av kemikalier och 
att minska spridning av trädamm. 
 
Se vidare under resultat sidan 21. 
 
Projektet har fört med sig att flertalet företag och skolor förbättrat sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete och upprättat nödvändiga rutiner inom detta område, vilket medfört att 
regelbundna riskbedömningar med stöd av checklistor utförs. Vidare har våra 
tillsynsinsatser inneburit förbättrad maskinsäkerhet, kemikaliehantering och att åtgärder 
vidtagits för att minska buller och trädamm. 
 
 
Bakgrund och problembeskrivning 
 
Trävaruindustrin i hela landet anmäler årligen över 20 arbetsolycksfall per 1 000 förvärvs-
arbetande och är därmed en av de branscher som är hårdast drabbade (källa AV/ISA).  
En stor del av olycksfallen inträffar i maskiner, ofta med långa sjukskrivningsperioder som 
följd. 
 
Andra vanliga arbetsmiljöproblem är fallolyckor, belastningsbesvär och besvär orsakade av 
damm. 
 
Trots att parterna på arbetsmarknaden genomfört ett eget projekt, ”Säkert träarbete”, och 
trots det projekt som genomfördes av Yrkesinspektionen i Stockholm under åren 1997-1998, 
har det systematiska arbetsmiljöarbetet inte uppnått en godtagbar nivå. Erfarenhetsmässigt 
är de mindre företagen inte bra på att systematiskt undersöka och bedöma risker för ohälsa 
och olycksfall i sin arbetsmiljö. Det är därför viktigt att öka företagens kunskaper på detta 
område. 
Nämnda förhållanden medförde att Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm beslutade att 
den 16 februari 2004 starta ett tillsynsprojekt. 
Distriktet i Stockholm omfattar länen, Stockholm, Uppsala och Gotland. 
 
I föregående projekt togs inte tillräcklig hänsyn till problematiken kring buller, trädamm 
eller ergonomi. Inte heller om de skydd som fanns var effektivt utformade.  
 
För att minska risken för skador på grund av trädamm krävs en effektiv lösning på 
spånutsugens utformning. Detta är inte minst viktigt sedan riskerna med bl.a. användningen 
av MDF-board (spånskiva) har uppmärksammats allt mer. Spånutsug kan i många fall även 
kombineras med ett användarvänligt och lätt inställbart skydd som uppmuntrar till 
användning, förhindrar ingrepp i riskområdet, det tar samtidigt hand om spån och damm så 
nära källan som möjligt. 
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  Cirkelsåg med överskydd 

 
 
Belastningsergonomiska risker minimeras dels genom organisatoriska krav på kunskap och 
rutiner, dels genom att se till att erforderliga lyfthjälpmedel, arbetsbord m.m. finns till hands 
och kan användas. 
 
Vid den förstudie som utfördes inför projektstart kunde konstateras att vi inom ramen för 
projekt även skulle inspektera förekommande snickeriverksamhet inom omsorg och 
kriminalvård. Dessutom kunde konstateras kunskapsbrister och bristande maskinsäkerhet 
avseende slöjdverksamhet. Detta resulterade i att ett antal slöjdsalar inom den kommunala 
skolan och friskolan skulle inspekteras samt samtliga gymnasieskolor med träteknisk 
utbildning. 
 
 
 

  
 Interiör från slöjdsal 

 

Mikrofilter 
 
Spånutsug 
 
Ställbara hyvelbänkar 



 7 

Inriktning och mål 
 
Med utgångspunkt från tidigare beskrivna risker och problem bestämdes att inriktningen i 
projektet skulle vara att förbättra kunskaperna att bedriva ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete och att förbättra säkerheten vid maskinerna inom berörda arbetsställen. 
Dessutom ingick i projektet att behandla arbetsmiljöproblem, såsom olycksfall/ 
arbetssjukdomar orsakade av belastningsbesvär, buller, härdplaster, stress och besvär 
orsakade av trädamm. 
Utöver det var inriktningen att sedvanlig inspektion av verksamheten skulle kompletteras 
med skriftlig och muntlig information. 
 
Inspektioner skulle utföras på samtliga företag som har anställda inom näringsgrenarna 202 
– 205 (snickerier), ngr 361 (möbelsnickeri), ngr 45420 (byggnadssnickeri), snickeriverkstäder 
inom omsorgsverksamhet och inom kriminalvården samt på skolor med slöjdsalar och 
gymnasieskolor med träteknisk utbildning. 
 
Följande effektmål skulle uppnås: 
 
Att minska antalet arbetsolycksfall vid arbete i ett antal prioriterade snickerimaskiner inom 
företag och skolan genom att kontrollera att maskinerna har fungerande och bra utformade 
avskärmningsskydd. 

 
Pelarborrmaskin med skydd för chuck och borr 
 
Att få arbetsgivare att bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att före-
bygga riskerna med stress, arbetsbelastning och belastningsergonomi. 
 
Att minska risken för allergier och luftvägsbesvär genom att kontrollera om fungerande 
processventilation och allmänventilation finns installerat och används samt underhålls. 
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Att öka arbetsgivarens kunskaper om hantering av härdplaster samt se till att berörda arbets-
tagare genomgått föreskriven utbildning och läkarundersökning. 
 
Att minska risken för bullerskador genom att kontrollera att arbetsgivaren har kartlagt före-
kommande buller i verksamheten samt vidtagit åtgärder inkluderande regelbundna hörsel-
kontroller. 
 
Projektmål 
 
Att ha genomfört planerade inspektioner på de arbetsställen som omfattas av projektet. 
 
Att ha tillställt de företag och kommuner som har brister ett inspektionsmeddelande 
och/eller underrättelse med krav på åtgärder. 
 
Att uppföljningsinspektioner normalt utförs när svar har erhållits från företaget/skolan - om 
brister då kvarstår ska krav normalt ställas i en underrättelse. 
 
Att deltagarna i projektet erhåller en kompetenshöjning. 
 
Att ha sammanställt och överlämnat en slutrapport över genomfört projekt och dess resultat 
till berörda intressenter. 
 
 
Förutsättningar och avgränsning 
 
Förutsättningar 
 
Projektet utgår ifrån Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram för åren 2004-2006 samt de 
föreskrifter och standarder som är tillämpliga. 
 
Avgränsningar 
 
Inspektioner har genomförts inom berörda näringsgrenar och verksamheter ( se 
nedanstående tabell) belägna inom Stockholms, Uppsala och Gotlands län. 
 
Näringsgren Verksamhet  Antal arbetsställen 
 
202*   tillverkning fanér, skivor          4 
203*   snickeri   221 
204*   tillverkning av träförpackningar   14  
361*   tillverkning av möbler     91  
45420   byggnadssnickeri    46 
Ngr 80*  skolor med slöjdsalar  292 
Ngr 85*  snickeriverkstäder inom omsorgen   43 
75233   snickeriverkstad, kriminalvården   15  
 
För att avgränsa antalet arbetsställen avseende snickeriverksamhet utfördes inspektioner 
inom näringsgrenarna 202* - 204* och 361* på företag som hade minst en anställd. Inom 
näringsgren 45240 utfördes inspektion på företag med minst tre anställda. 
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Arbetsställen inom såg- och hyvleri omfattades inte av projektet eftersom riktad tillsyn har 
utförts inom dessa branscher under åren 2001-2003. Det kan däremot vara aktuellt att dessa 
branscher blir föremål för ett eget projekt med start hösten 2007. 
 
Uppläggning av arbetet – metod 
 
Inför projektstarten fick den blivande projektledningen i uppdrag att kontakta berörda 
handläggare på Arbetsmiljöverket. 
Efter diskussioner på distriktet beslutades i januari 2004 att tillsynen skulle bedrivas i 
projektform inom ramen för Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006.  
 
En projektbeskrivning och milstolpsplan upprättades. Se bilaga 1. 
För att få en så bra totalkvalitet som möjligt skulle inspektionerna utgå från checklistor. 
Dessa checklistor har branschanpassats efter vilken verksamhet som skulle inspekteras, 
respektive vilka tillsynsområden som skulle ingå. 
 
Metoden med att använda checklistor, frasbibliotek och täta diskussioner på projektmötena 
var ett effektivt sätt att åstadkomma och vidmakthålla att likvärdiga kravnivåer hölls av 
samtliga inspektörer.  

Projektgruppen beslutade 

att en utbildningsdag skulle genomföras för berörda inspektörer. Eftersom intresse även 
fanns från andra inspektörer som inte deltog i projektet att delta vid utbildningen, så 
genomfördes totalt tre utbildningsdagar. Dessa genomfördes den 24 augusti 2004, den 27 
januari 2005 och den 4 februari 2005 på S:t Eriks gymnasium. 
Anledningen till utbildningen var att samtliga deltagande inspektörer skulle erhålla 
uppdaterade teoretiska och praktiska kunskaper inför tillsynen och därmed kunna utföra 
inspektioner med kvalitet.  
 
att berörda parter på arbetsmarkanden skulle involveras i projektet, vilket medfört att 
projektledningen regelbundet träffat representanter från arbetsgivarorganisationer och 
fackliga organisationer för att efterhöra deras erfarenheter och önskemål/förväntningar på 
projektet. 
Det etablerade samarbetet har varit betydelsefullt för uppläggningen och genomförandet av 
projektet. 
 
att sakansvarigas erfarenheter på huvudkontoret skulle tas tillvara.  
 
att ett pressmeddelande skulle skickas ut inför start av inspektionsfasen i projektet, både när 
det gällde träindustrin och slöjdsalar. Se bilagor 5 och 6. 
 
att en checklista, som tidigare har nämnts, skulle utarbetas för att underlätta för 
inspektörerna vid bedömning av risker och kravnivåer vid inspektion på företagen. Med en 
checklista skulle säkerställas att samma typ av frågor skulle ställas. Därmed underlättades 
tillsynen för inspektören. Det utarbetades specifika checklistor för träindustrin, 
snickeriverkstäder inom vård och omsorg och skolan. Se bilagor 2 och 3.   
 
att ett frasbibliotek för varje delprojekt dvs. träindustri, vård och omsorg samt skola skulle 
tas fram, så att kravställande så långt som möjligt skulle bli likvärdigt vid samtliga företag 
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och organisationer. Skrivandet av inspektionsmeddelande för inspektören och inte minst för 
sekreteraren skulle därmed bli rationellare. Utdrag från frasbibliotek, se bilaga 4. 

att pilotinspektioner skulle genomföras som en förberedande del samt för lärande och stöd 
inför de kommande inspektionerna. 

Vid dessa pilotinspektioner deltog alltid två inspektörer för att på detta sätt tillsammans 
kunna diskutera bristerna och användning av checklistan samt komplettera varandra vid de 
diskussioner som förekom med arbetsgivaren. 

Med utgångspunkt från erfarenheterna från pilotinspektionerna reviderades den preliminära 
checklistan och frasbiblioteket i tillämpliga delar. 

att  regelbundna projektmöten skulle anordnas. Vid dessa möten användes en dagordning 
samt upprättades minnesanteckningar. 
Avstämningsmöten hölls regelbundet mellan projektledning och uppdragsgivaren. 
 
att en milstolpsplan skulle upprättas innehållande samtliga aktiviteter inför projektstart, som 
var den 16 februari 2004.  
 
att en enkät skulle skickas ut till byggnadssnickerier för att klargöra hur många som har en 
egen snickeriverkstad. 
 
att en enkät skulle skickas ut till kommuner och friskolor för att klargöra hur många 
slöjdsalar med snickerimaskiner varje kommun och friskola har. 
Resultatet av enkäten visade att det finns en stor mängd slöjdsalar inom distriktet. Detta 
medförde att projektgruppen beslutade att minst tre skolor per kommun och minst två 
skolor per stadsdel inom Stockholms stad samt minst en friskola per kommun och stadsdel 
skulle inspekteras. 
 
att en inspektörsmapp skulle tas fram innehållande bland annat material om olika typer av 
snickerimaskiner. Inspektörsmappen togs fram i två versioner, en för träindustrin och en för 
skolan.  
 
att informationsmaterial skulle anskaffas för att kunna delas ut på företagen/skolorna till 
företagare/rektorer/slöjdlärare och skyddsombud vid inspektionerna.   
 
Följande informationsmaterial anskaffades för att ta med vid inspektionerna: 
 
Puklikationskatalog (ADI 100 från Arbetsmiljöverket) 
Kemiska arbetsmiljörisker är närmare än du tror (ADI 296) 
Belastningsskador – nej tack! (ADI 447) 
Nya regler för maskiner (ADI 438) 
Produktsäkerhet och CE-märkning (ADI 468) 
Att köpa nya maskiner (ADI 523) 
Första hjälpen och krisstöd (ADI 534) 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 540) 
Blankett för riskbedömning (ADI 544) 
Katalog från Prevent 
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Det delades även ut broschyrer om exemplevis olika typer av maskinskydd, 
spånsugsutrustningar och  information om en ny standard för verktyg och säkerhet. 
 
Utöver ovanstående informationsmaterial fick varje inspektör som skulle inspektera 
träindustrin ett eget exemplar av Prevents material ”Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla 
träindustriföretaget”. Materialet användes vid diskussioner med arbetsgivaren, 
skyddsombud och anställda, speciellt på de mindre företagen för att på så sätt bättre kunna 
motivera och stimulera till ett eget aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Varje inspektör som skulle inspektera skolan fick ett eget exemplar av Ekelunds förlags 
material  ” Säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd”. Materialet användes vid diskussioner 
med arbetsgivaren, skyddsombud, elevskyddsombud och slöjdlärare för att på så sätt bättre 
kunna motivera och stimulera till ett eget aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i slöjdsalen. 
 
Förberedelse 
 
Inför projektet togs fram arbetsskadestatistik som hade anknytning till användning av 
maskiner både inom träindustrin och skolan. Men även statistik avseende belastningsskador 
togs fram. 
 
Utöver interna träffar för att bereda projektets tillsynsverksamhet träffade projektledningen 
representanter för Arbetslivsinstitutet, Skogs- och Träfacket och Skogsindustrierna/Trä- och 
Möbelindustriförbundet för att kunna ta del av deras erfarenheter inför projektstart. Under 
projektet har projektledning haft regelbunden kontakt med berörda parter på 
arbetsmarknaden både på central- och regional nivå. 
När det gäller tillsyn av slöjdsalar hade vi inledningsvis kontakt med Skolverket och 
sakkunniga på Arbetsmiljöverket. 
 
För att kunna säkerställa en likvärdig bedömningsnivå vid inspektionerna så fick varje 
inspektör delta i en utbildningsdag som innehöll både teori och praktik. Utbildningen 
genomfördes innan inspektionsstart. 
 
En inspektörsmapp togs fram som innehöll både administrativa rutiner och information om 
olika typer av snickerimaskiner där varje snickerimaskin beskrevs utifrån vilka risker som 
finns vid användande och vilken typ av skyddsutrustning maskinen ska vara försedd med. 
För varje maskin fanns också information om antalet olycksfall. 
Mappen innehöll även information om spånutsug och ett antal faktablad som var ett 
tillsynsstöd. 
 
Inför inspektionsfasen skickade vi till de aktuella företagen och skolorna en 
förhandsanmälan om det kommande inspektionsbesöket. I förhandsanmälan lämnades en 
kort bakgrundbeskrivning, information om projektet samt vilka sakområden som skulle tas 
upp vid det kommande inspektionsbesöket, se bilaga 7. 
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Inspektioner inom träindustrin 
 
Inspektionsfasen startade den 1 september 2004. Inledningsvis utfördes inspektionerna som 
saminspektioner av två inspektörer för att kunna vara ett stöd för varandra samt att även ge 
möjlighet till kompetensöverföring mellan inspektörerna. 
 
Varje inspektion inleddes med ett sammanträde där syftet med inspektionen redovisades. 
Från företaget deltog oftast ägare och/eller verkstadschef och skyddsombud. 
Eftersom vi skickat ut en förhandsanmälan med information om vilka arbetsmiljöområden vi 
skulle gå igenom, så var arbetsgivaren i de flesta fall relativt väl förberedd inför 
inspektionen.   
Vid inspektionerna presenterades och delades ut en hel del informationsbroschyrer från 
Arbetsmiljöverket och Prevent. Dessutom presenterades Prevents nya material ”Systematiskt 
arbetsmiljöarbete i det lilla träindustriföretaget”. Materialet blev väldigt uppskattat vilket 
medförde att många företag beställde det från Prevent. 
 
De checklistor som hade utarbetats för projektet bestod av flera arbetsmiljöområden såsom 
systematiskt arbetsmiljöarbete, belastningsergonomi, buller, kemikalier, arbetslokaler och 
maskiner. Checklistan för snickerimaskiner innehöll kontrollfrågor om åtta olika 
snickerimaskiner. Dessa maskiner såsom sågar, hyvlar och bordsfräs förekommer oftare vid 
olycksfall inom träindustrin, därför bestämdes det att de skulle kontrolleras, om de hade 
fungerade skydd. Se bilaga 2. 
 
Vi anser att frågorna i checklistan om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) var ett mycket 
bra underlag för att kunna beskriva och exemplifiera varför det är så viktigt att en 
arbetsgivare har ett effektivt system för sitt arbetsmiljöarbete. 
De många frågorna fick till följd att enbart SAM-avsnittet i checklistan kom att ta en hel del 
tid i anspråk under inspektionsbesöket, men vi är övertygade om att det var till nytta för 
arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. 
Eftersom det var ett antal arbetsmiljöområden som skulle gås igenom samt av ett antal 
snickerimaskiner så tog en inspektion i snitt cirka tre timmar att genomföra. Vi anser att den 
tiden som lagts ner på varje företag är motiverad med hänsyn tagen till de risker som 
förekommer inom träindustrin. 
 
Det kan även nämnas att när det gäller snickerimaskinerna så kontrollerades speciellt 

• om befintliga skydd fungerade, 
• om effektiva spånsugskåpor fanns på maskinen, 
• om automatisk broms fanns på cirkelsågar. 

 
Inspektionerna medförde ett antal krav på maskinerna exempelvis att förbättra 
spånsugskåporna och avskärmningsskydd för att förhindra ingrepp till maskinens 
riskområde. 
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Tabellen nedan beskriver antalet krav på respektive maskin som ingick i projektet. 
 

263 274

331

76 63

98
50

100

150

200

250

300

350
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Ett stort antal uppföljningsinspektioner har utförts som medförde krav på åtgärder i en ny 
skrivelse (underrättelse) eftersom bristerna kvarstod. Ett antal ärenden gick sedan vidare till 
ett vitesföreläggande. Dessa ärenden innehöll oftast krav på åtgärder att förbättra 
allmänventilationen och vidta åtgärder för att minska bullret i verkstaden.   
 
Som ett resultat av de krav vi ställde på att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, förbättra 
skydd och spånsug på maskinerna, att vidta bullerdämpande och ventilationstekniska 
åtgärder etc., så vill vi påstå att arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete har förbättrats 
och ger effekt.            
 
Inspektioner inom skolan 
 
Innan inspektionsstart genomfördes några pilotinspektioner på skolor. Efter dessa 
inspektioner reviderades checklistan på några punkter. 
 
Efter diskussioner i projektgruppen beslutades att minst tre kommunala skolor och minst en 
friskola per kommun skulle inspekteras. I varje stadsdel inom Stockholms kommun skulle 
minst två kommunala skolor och minst en friskola inspekteras. 
För att kunna planera arbetet så skickades en enkät ut till kommunerna för att få svar på hur 
många grundskolor som har en slöjdsal. Det kunde konstateras att det finns ett stort antal 
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slöjdsalar inom vårt distrikt. Med anledning av detta beslutades att vi i första hand skulle 
inspektera skolor som har elever som går i årskurs 6 – 9. 
Samtliga gymnasium som har träteknisk utbildning har inspekterats. 
 
Inspektionsfasen startade den 14 februari 2005. Inledningsvis utfördes inspektionerna som 
saminspektioner av två inspektörer, varav en inspektör från teknikgruppen för att kunna 
vara ett stöd för varandra samt att det även gavs möjlighet till kompetensöverföring mellan 
inspektörerna från två olika avdelningar. 
 
Varje inspektion inleddes med ett sammanträde där syftet med inspektionen redovisades. 
Från skolan deltog oftast rektor, slöjdlärare och skyddsombud. 
 
Vid inspektionerna presenterades och delades ut en hel del informationsbroschyrer från 
Arbetsmiljöverket och Prevent. Dessutom presenterades Ekelunds förlags material ”Säker 
Arbetsmiljö i trä- och metallslöjd”. Materialet blev väldigt uppskattat, vilket medförde att 
många skolor beställde det från Ekelunds förlag för att kunna använda det i skolans 
systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
De checklistor som hade utarbetats speciellt för tillsyn av skolan bestod av flera 
arbetsmiljöområden såsom systematiskt arbetsmiljöarbete, där frågorna framför allt 
handlade om delegering, kunskaper, introduktion och riskbedömning. Övriga områden i 
checklistan var belastningsergonomi, buller, kemikalier, arbetslokaler och maskiner. 
Checklistan för maskiner som används i slöjdsalen innehöll kontrollfrågor om 14 olika 
maskiner. Inom grundskolan var det oftast ett mindre antal maskiner som skulle gås igenom 
jämfört med antalet maskiner på gymnasiet.  
Se bilaga 3. 
 
De många frågorna fick till följd att enbart SAM-avsnittet i checklistan kom att ta en hel del 
tid i anspråk under inspektionsbesöket. Vi är dock övertygade om att det var till nytta för 
arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. 
Eftersom det var ett antal arbetsmiljöområden som skulle gås igenom samt ett antal 
maskiner så tog en inspektion i snitt cirka tre timmar att genomföra. Vi anser att den tiden 
som lagts ner på varje skola är motiverad med hänsyn tagen till de risker som förekommer 
vid användning av maskiner. 
 
På många skolor fick Arbetsmiljöverket förbjuda användning av pelarborrmaskiner och 
träsvarv för elever eftersom de saknade skydd för maskinernas riskområde. 
Totalt meddelades 165 omedelbara förbud avseende användning av maskiner. På några 
skolor förekom det att flera maskiner inte fick användas på grund av att det saknades 
skydd. 
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Träsvarv som saknar skydd                                                      Pelarborrmaskin som saknar skydd 
 
 
Efter inspektion har nedanstående maskiner försetts med skydd. 

                                                                                     
Träsvarv med skydd    Pelarborrmaskin med skydd 
 
Våra insatser medförde att maskinerna i skolan blev säkrare att arbeta med eftersom 
funktionella skydd anordnats. 
 
Många skolor hade stora brister i sitt systematiska arbetsmiljöarbete eftersom de inte hade 
utfört någon riskbedömning av verksamheten i slöjdsalen, skriftliga rutiner för introduktion 
av elever saknades och att man inte hade upprättat en delegering av arbetsmiljöuppgifter. 
Påtalade brister tyder på bristande kunskaper för att bedriva ett effektivt systematiskt 
arbetsmiljöarbete, vilket kan och har medfört risker för ohälsa och olycksfall för elever och 
lärare. 
Genomförda inspektioner ledde till ett stort antal krav på grund av de brister som kunde 
konstateras vid våra inspektioner. Se vidare under resultat, sidan 21 och bilaga 9. 
 
Ett stort antal uppföljningsinspektioner har utförts som medförde krav på åtgärder i en ny 
skrivelse (underrättelse) eftersom bristerna kvarstod. Ett antal ärenden gick sedan vidare till 
ett vitesföreläggande. Dessa ärenden innehöll oftast krav på åtgärder att förbättra 
allmänventilationen och det systematiska arbetsmiljöarbete.   
 
Som ett resultat av de krav vi ställde på att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, anordna 
skydd och spånsug på maskinerna, att vidta bullerdämpande och ventilationstekniska 
åtgärder etc., så vill vi påstå att arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete har förbättrats 
och ger effekt och ger därmed en säkrare arbetsmiljö för elever och lärare.            
 

Skydd saknas för 
chuck och 
roterande 
svarvämne 
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Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm inspekterade totalt 292 skolor - både kommunala 
och friskolor. Dessa inspektioner resulterade i ett stort antal krav, det vill säga cirka 17 krav 
per skola. Arbetsmiljöverket hade för avsikt att inte inspektera samtliga slöjdsalar. Men det 
bristfälliga arbetsmiljöarbetet i många skolor medförde att vi beslutade att till varje kommun 
och stadsdelsförvaltning inom Stockholms kommun och friskolor med egna slöjdsalar skicka 
ut ett tillsynsmeddelande, se bilaga 8. 
 
Tillsynsmeddelandet ställde krav på att genomföra en undersökning och riskbedömning av 
de maskiner och handredskap som fanns i skolornas trä- och metallslöjdsalar. 
 
Detta resulterade i att vi fick svar från varje kommun och friskola som innebar att de har 
genomfört riskbedömning av verksamheten i trä- och metallslöjdsalar. 
Effekten av skolornas egna riskbedömningar varierade mellan kommunerna. Det kan 
noteras att de kommuner som har utsett samordnare för trä- och metallslöjd ofta har ett 
effektivare arbetsmiljöarbete. 
 
Därefter genomförde vi ytterligare inspektioner inom varje kommun och stadsdel i 
Stockholms kommun och på ett antal friskolor för att se vilken verkan vårt krav på 
riskbedömning fått. Vid val av skolor prioriterade vi skolor med låg och 
mellanstadieverksamhet. 
Vi kunde konstatera att flera skolor förbättrat sitt arbetsmiljöarbete speciellt när det gäller 
skydd på farliga maskiner, eftersom vi endast behövde meddela två omedelbara förbud att 
använda träsvarv.  
De utfördes 55 inspektioner på skolor med slöjdsalar av dessa fick 54 skolor ett 
inspektionsmeddelande med krav på åtgärder. Se nedanstående tabell: 

Träprojektet - Skolan
Kravinriktningen i 54 IM 15 aug-31 dec 2006
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De aktiviteter som utförts av distriktet i Stockholm medförde att Arbetsmiljöverket beslutade 
att övriga distrikt under år 2006 skulle inspektera ett antal skolor som hade slöjdsalar. För att 
kunna genomföra detta beslutades att berörda inspektörer (75 stycken) skulle få 1-dags 
utbildning med bl.a. genomgång av checklistan. Varje inspektör som deltog i arbetet fick 
även en egen inspektörsmapp med information om maskiner, statistik etc.  
 
Inspektioner inom vård 
 
Inspektionsfasen startade den 1 mars 2005. Inledningsvis utfördes inspektionerna som 
saminspektioner av två inspektörer, varav en inspektör från teknikgruppen för att kunna 
vara ett stöd för varandra samt att det även gavs möjlighet till kompetensöverföring mellan 
inspektörerna från två olika avdelningar dvs. vård och teknik. 
Inspektionerna inom vård omfattade även inspektion av sex stycken kriminalvårdsanstalter. 
Inför inspektionerna som tidigare har nämnts så har varje inspektör fått genomgå en 
utbildningsdag.  
 
Varje inspektion inleddes med ett sammanträde där syftet med inspektionen redovisades. 
Från arbetsgivaren deltog oftast ansvarig chef och skyddsombud. 
Eftersom vi skickat ut en förhandsanmälan med information om vilka arbetsmiljöområden vi 
skulle gå igenom, så var arbetsgivaren i de flesta fall relativt väl förberedd inför 
inspektionen.   
Vid inspektionerna presenterades och delades ut en hel del informationsbroschyrer från 
Arbetsmiljöverket och Prevent.  
De checklistor som användes vid inspektion av träindustrin reviderades i liten omfattning 
för att kunna användas vid inspektioner av snickeriverkstad inom exempelvis 
omsorgsverksamhet. Det som var viktigt att kontrollera jämfört med träindustrin var att 
varje maskin var försedd med låsbara manöverströmbrytare och instruktioner. För övrigt tog 
checklistorna upp samma arbetsmiljöområden som för träindustrin. 
  
Vi anser att frågorna i checklistan om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) var ett mycket 
bra underlag för att kunna beskriva och exemplifiera varför det är så viktigt att en 
arbetsgivare har ett effektivt system för sitt arbetsmiljöarbete. 
De många frågorna fick till följd att enbart SAM-avsnittet i checklistan kom att ta en hel del 
tid i anspråk under inspektionsbesöket. Vi är dock övertygade om att det var till nytta för 
arbetsgivarens arbetsmiljöarbete. 
Eftersom det var ett antal arbetsmiljöområden som skulle gås igenom och ett antal 
snickerimaskiner så tog en inspektion i snitt cirka tre timmar att genomföra. Vi anser att den 
tiden som lagts ner på varje arbetsställe är motiverad med hänsyn tagen till de risker som 
förekommer vid användning av snickerimaskiner. 
 
Genomförda inspektioner resulterade i ett stort antal krav på åtgärder, se vidare sidan 21 och 
bilaga 9. 
 
Ett antal uppföljningsinspektioner har utförts som medförde krav på åtgärder i en ny 
skrivelse (underrättelse) eftersom bristerna kvarstod.  
 
Som ett resultat av de krav vi ställde på att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, förbättra 
skydd och spånsug på maskinerna, att vidta bullerdämpande och ventilationstekniska 
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åtgärder etc., så vill vi påstå att arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete har förbättrats 
och ger effekt.            
 
Massmedia 
 
Projektet har uppmärksammats av massmedia speciellt när det gäller tillsynen av skolans 
slöjdsalar. Under september 2005 förekom 49 artiklar i landet om tillsynen av slöjdsalar. 
Artiklar har både förekommit i rikstidningar och lokala dagstidningar samt fackpress. Se 
nedanstående exempel på artiklar. 
 
Inslag om projektet har även förekommit i TV och radio. Några inspektörer har haft med sig 
journalist vid inspektion av slöjdsal. 
 
Tillsynen av slöjdsalar inom hela landet har även uppmärksammats i stor omfattning. 
 
Detta har varit positivt eftersom vi fått ut vårt budskap om hur viktig en bra och säker 
arbetsmiljö är för individen. 
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Projektorganisation 
 
För att genomföra tillsynen beslutades att en projektorganisation skulle tillsättas på 
distriktet. Teknikgruppen inom Avdelning 3 fick i uppdrag att organisera arbetet. Ett antal 
interna resurspersoner ingick även i projektorganisationen. 
Dessutom har externa resurspersoner anlitats såsom berörda forskare på Arbetslivsinstitutet 
och handläggare på Arbetsmiljöverkets huvudkontor. 
 
Projektbeskrivning med milstolpsplan har upprättats för projektet, se bilaga 1. 
 
Nils Tyreskog och Cecilia Österman (har numera slutat sin anställning) har varit 
projektledare. Nils Tyreskog är ansvarig för denna projektrapport. 
Totalt 1456 arbetsdagar har använts för projektledning, inspektioner, utbildning, 
sammanträden och studiebesök. Av dessa dagar har för projektledning använts 106 
arbetsdagar. 
 
Eftersom projektet skulle utföra tillsyn inom andra branscher än de som finns inom den egna 
avdelningens tillsynsområde, så blev även inspektörer från andra avdelningar periodvis 
involverade i projektet. Följande inspektörer har deltagit: 
 
Inspektör   Verksamhet  
 
Stig Andersson  Skola 
Christina Asplund  Snickeri   
Ulf Brottman   Kriminalvård 
Ulf Edqvist   Skola 
Håkan Edwardsson  Skola 
Heléne Eklöf   Skola 
Adam Jansson  Skola 
Kent Jansson   Skola 
Åke Johansson  Skola 
Veino Jöud   Snickeri 
Göte Långström  Snickeri 
Akbar Namin  Snickeri 
Stefan Norengård  Snickeri 
Tom Risvall   Snickeri 
Mikael Roos   Skola 
Björn Strömbäck  Snickeri 
Patrick Söderquist  Skola 
Nils Tyreskog  Snickeri 
Cecilia Österman  Skola 
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Tidplan 
 
Projektet startade den 16 februari 2004 och avslutades den 15 juni 2007. 
 
Utbildning av inspektörer från avdelning 3 genomfördes den 24 augusti 2004. 
 
Inspektionsfasen av näringsgren 202*, 203*, 204* samt 361* startade i september 2004 och 
avslutades under våren 2005.  
 
Utbildning av inspektörer från avdelning 1 och 4 genomfördes under januari 2005. 
 
Inspektioner inom näringsgrenar 45420, skola, omsorg och kriminalvård påbörjades under 
februari 2005.  
Aktuella uppföljningsinspektioner utfördes löpande under projekttiden och avslutades 
under 2006. 
 
För detaljerad tidplan hänvisas till projektets milstolpsplan, se bilaga 1. 
 

 
Resultat 
 
Totalt inspekterades 518 arbetsställen med anställda inom träindustrin, skolan och vården.  
 
Sammanlagt utfördes 1.502 besök/förrättningar inklusive uppföljningsbesök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träproj: Antal besökta arbetsställen
Totalt = 518 st 

Träindustrin
168 ast

Skolan
292 ast

Vården
58 ast
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Projektet innehöll också en uppföljningsfas, som medförde följande resultat: 
 
Det utfördes 310 besök/förrättningar inom träindustrin som medförde följande resultat: 
 
Antal ev. förelägganden/förbud 86 
Antal vitesförelägganden  19  
Antal vitesförbud               7 
 
Det utfördes 342 besök/förrättningar inom skolor som medförde följande resultat: 
 
Antal ev. förelägganden/förbud 177 
Antal vitesförelägganden    14      
 
Det utfördes 80 besök/förrättningar inom vården som medförde följande resultat: 
 
Antal ev. förelägganden/förbud   28  
Antal vitesförelägganden      3 
Antal vitesförbud      4           
      
Reflexioner, erfarenheter och slutsatser 
 
Projektet har tydligt visat att det var lämpligt att använda projektmetoden för denna typ av 
tillsynsaktivitet. 
Metod som ställer krav på noggrann förberedelse, planerings- och genomförandefas är bra 
vid tillsynsaktivitet som sträcker sig över flera år och som berör flera avdelningar inom 
distriktet och ett större antal inspektörer. Det är också viktigt att det finns en 
projektsekreterare för mötesnoteringar, insamlande av underlag och administrativ assistans. 
 
Metoden kräver hög delaktighet och engagemang från samtliga berörda och att de har 
förmågan att samarbeta, eftersom ett projekt med checklistor, frasbibliotek, rutiner, fastlagda 
kravnivåer och inte minst en tidsplan är ett arbetssätt som är styrande för deltagarna. 
 
En reflexion är att det är viktigt för en inspektör, att innan han/hon bestämmer sig för att 
delta i ett projekt, fundera på sin egen arbetssituation och den arbetsform som ett projekt 
innebär. 
 
Det har varit svårt att hålla den ursprungliga tidsplanen, vilket förklaras av att projektet 
utökades flera gånger. Dessutom har några inspektörer haft andra arbetsuppgifter som har 
tagit tid.  
  
En arbetssituation med många ärenden kan medföra risk för negativ stress. Det är därför 
viktigt med ett öppet arbetsklimat inom projektorganisationen så att riskerna kan motverkas. 
Behöver man hjälp med att lämna över inspektioner till någon annan i gruppen så är det 
viktigt att den frågan tas upp i tid. 
Man bör således inte vara alltför få inspektörer i en projektgrupp då detta medför risk för 
hög arbetsbelastning, det vill säga vår egen arbetsmiljö. 
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Projektmetoden anser vi garanterar en hög kvalitet på genomförda tillsynsaktiviteter, 
eftersom checklista och frasbibliotek används för att säkerställa att likvärdiga krav ställs av 
myndigheten.  
 
Man ska ha helt klart för sig att framtagande av checklistor och frasbibliotek samt 
sammanträden innebär ett omfattande förberedelsearbete.  
  
Dessutom måste förankringsprocessen med projektdeltagare, jurist, och chef få ta nödvändig 
tid, så att kvaliteten på underlagen blir så hög som möjligt. 
 
Dokumenterade regelbundna projektmöten är även det en av förutsättningarna för att 
samsyn och en hög kvalitetsnivå ska kunna bibehållas under projekttiden.  
 
Projektmetoden säkerställer för övrigt att genomförda aktiviteter kommer att dokumenteras 
i en projektrapport, vilket har ett värde för övriga distrikts tillsyn enligt myndighetens 
verksamhetsplanering, men också som erfarenhetsbank för egna distriktets kommande 
projekt. 
 
All den erfarenhet som vårt projekt givit visar mycket tydligt, att tillsynsaktiviteter som skall 
genomföras i projektform under så lång tid, kräver noggranna förberedelser, personella 
resurser, tid och dokumentation för den samlade statistiken samt, inte minst, uthållighet. 
 
Projektresultatet har med stor tydlighet visat att det var nödvändigt att inspektera berörda 
branscher. 
Antalet brister talar för sig. Att bristerna inom skolan var så många är anmärkningsvärt med 
hänvisning till att minderåriga elever finns i verksamheten som bedrivs i slöjdsalarna med 
farliga maskiner och arbetsmoment. Men också att många skolor hade brister i sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete är mycket anmärkningsvärt eftersom krav på riskbedömning 
och kunskaper finns i regelverket som funnits i många år. Här måste kommuner och 
skolledning ta ett gemensamt ansvar så att ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete 
bedrivs.  
 
Projektet visade också att många av de mindre företagen ännu inte påbörjat ett eget 
systematiskt arbetsmiljöarbete för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall. Bara det 
förhållandet genererade ett stort antal krav. 
 
Inspektörer som är involverade i liknande projekt som vårt får räkna med att lägga ned 
mycket tid för diskussioner och information, för att få arbetsgivare att inse fördelarna med 
ett systematiserat arbetsmiljöarbete. Pedagogisk förmåga och uthållighet är goda egenskaper 
hos en inspektör! 
 
Projektet har förhoppningsvis också medfört att företagen och skolorna i fortsättningen 
bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Genom att uppföljningsinspektioner konsekvent har gjorts innan ärendet avslutats kan vi 
påstå att projektets inriktning, effektmål och projektmål har uppnåtts. 
 
Projektet har säkerställt att på de företag och skolor som inspekterats så har berörda 
maskiner försetts med skydd som förhindrar ingrepp till maskinens riskområde. 
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Vi har också sett till att många arbetsplatsers tekniska anordningar såsom spånsug med 
utsugskåpor, allmänventilationen avsevärt har förbättrats. Likaså har åtgärder vidtagits för 
att minska bullret och belastningsergonomiska åtgärder har vidtagits. 
  
Kunskapsnivån hos både chefer, arbetsledare och arbetstagare har höjts väsenligt, vilket är 
en viktig faktor för att motverka risken för ohälsa. 
 
Åtgärdsförslag 
 
Vi kan konstatera att intresset har varit stort från flertalet distrikt att ta del av våra 
erfarenheter. Våra erfarenheter har redovisats vid de branschkonferenser för träindustrin 
som genomförts under åren 2004-2006. 
Det ska även noteras att distrikten planerade tillsynen av träindustrin på olika sätt. Tillsynen 
har därför inte bedrivits enhetligt. Vilket har medfört att parterna till Arbetsmiljöverket 
framfört kritik på att kravnivåerna är olika inom landet. 
 
Inför framtida tillsyn av träindustrin bör Arbetsmiljöverket bedriva tillsynen som ett 
riksomfattande projekt med checklistor och frasbibliotek samt genomgång och utbildning  
på respektive distrikt. Med ett sådant upplägg anser vi att tillsynen kan genomföras med 
större enhetlighet och kvalitet.  
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