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Sammanfattning 
Risk är ett fenomen som finns runt omkring oss och är något som 

påverkar alla människor i vardagen och i arbetslivet på ett eller annat sätt. 

Därför är det viktigt att öka företagens medvetenhet om hur risker i deras 

verksamhet påverkar tillvaron i företaget. Viktiga frågor som bör svaras 

på är vilka risker företaget belyser, och vilka som konstrueras av 

personalen samt om det går att förbättra företagets riskhantering och i så 

fall hur. Genom ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt ges en 

förståelse av hur individer i företaget ser på risker och varför individer 

har olika uppfattningar om vad som definieras som en risk samt vad 

risken har för betydelse. Inom industriell fordonstvätt finns det många 

risker som kan uppstå, exempelvis dödsfall, explosion, brand och 

fallskador. Genom intervjuer av personal från olika avdelningar på ett 

företag visade det sig att synen på risk varierade, som bland annat beror 

på olika arbetsuppgifter, avdelningar och brist på dokumentation av 

risker. Det mest effektiva sättet att eliminera brist på tid, kommunikation 

och dokumentation av risker, är att anställa en säkerhetsansvarig. 

Säkerhetsansvarig har i uppgift att skapa en gemensam dokumentation 

kring risker och riskhantering, samt att skapa gemensamma begrepp för 

hur risker ska tolkas och utföra riskanalys för olika delar i företaget. På så 

sätt kan det skapa en tydlig tråd om vad som sker i verksamheten och ger 

de närliggande företag en förståelse kring vad som bedrivs. 

  

Nyckelord: Risk, riskuppfattning, fordonstvätt, socialkonstruktivism 
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Abstract 
Risk is a phenomenon that exist around us and affect us on a daily basis, 

in one way or another. Hence, it is important to try to make companies 

constant well-aware of risks. Companies must have a comprehension 

about occurrence in the area because it is important to ensure the risk that 

may arise in the industrial vehicle washing. Further, it is important to pay 

attention to risks that may arise in the industrial vehicle washing. Also, 

what type of risks the company are highlighted and structured by the 

employees and if the company’s risk management can be improved and 

how. The use of the social constructivist perspective has given an 

understanding of how individuals persuade the risks and why 

individuals have different perceptions of what is defined as a risk and 

what is significant about the risk. In industrial vehicle washing, there are 

many risks that may arise, for example, dying, explosion, fire and fall. The 

interviews showed that the staff from different departments in a 

company has different perception of a risk. Why they have other 

perception of a risk could be because the staff have different tasks, 

different departments and a lack of documentation of what a risk is. The 

best way to eliminate the lack of communication, documentation, risk and 

time is to hire a security manager. The Security managers task is to create 

a documentation of risks and risk management.  Further, the task is also 

to create a common understanding of how risks should be interpreted 

and perform risk analysis for different parts of the company. This way 

may create a view about what is happening in the company’s aria and 

also give the company’s nearby an understanding of what is pursued. 

 

Keywords:  Risk, Inside and outside wash, social constructivist. 
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1 Introduktion  
I dagens samhälle blir människor och företag mer och mer beroende av 

logistiken. I och med att logistikens betydelse blir allt viktigare blir även 

terminalområden viktigare. I varje terminal finns det olika tvätthallar där 

syftet är exempelvis att hålla lastbilarna rena och även minska olyckor 

när farligt gods har transporterats. Genom att hålla tanklastbilar rena 

kommer kemikalier inte kunna blandas med varandra. Om inte detta sker 

på ett korrekt sätt kan konsekvenserna bli väldigt omfattande [Bilaga B].  
 

Risken kan kortfattat förklaras som en sammanvägning av sannolikheten 

att en händelse kan ske inklusive vad de negativa konsekvenserna kan 

leda till. Genom att utföra olika riskanalyser bli människorna och 

verksamheter runt om i världen mer medvetna om riskerna samt vilka 

konsekvenser de kan leda till. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur personalen ser på 

risker vid industriell fordonstvätt samt hur de förhåller sig till dessa 

risker. 

 

1.2 Mål  

Analysera hur riskhanteringen ser ut i dagsläget utifrån intervjuer med 

Sundfrakt AB samt företag som har Sundfrakt som hyresvärd. Med hjälp 

av en modell som beskriver kvalitativa aspekter på risk utreds även 

riskhantering utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet används för att få en förståelse för 

hur personal vid industriell fordonstvätt ser på risker. Studien grundar 

sig på följande tre frågeställningar;  

 

1. Vilka risker finns det för personal som arbetar inom industriell for-

donstvätt? 
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2. Vilka risker belyses av företaget och konstrueras av personalen 

samt varför? 

3. Går det att förbättra företagets riskhantering samt hur? 

1.3 Avgränsningar 

Terminalområde på Norra vägen i Sundsvall består av ett antal 

byggnader som tillsammans bildar ungefär 19 tusen kvadratmeter. 

Innanför området finns det bland annat flera garage, uppställningsplatser 

och olika typer av lokaler. Dessa lokaler delas i sin tur till olika 

verkstäder, tvätthall och tanktvätt. Med tanke på att området är stort har 

detta arbete avgränsas till att enbart studera en yttre tvätt och en inre tvätt 

(insidan av tank) för lastbilar. 

 

1.4 Företagsbeskrivning  

Sundfrakt AB erbjuder fulländade transport/maskintjänster för både 

privata och offentliga marknaden. Företaget erbjuder kundanpassade 

tjänster som är utförda på ett miljömedvetet sätt. I dagsläget disponerar 

hela företaget cirka 300 bilar och entreprenadmaskiner. Sundfrakt AB har 

sin geografiska hemvist i Västernorrland där huvudkontoret ligger i 

Sundsvall. Företagets kunder är bland annat vägverket, kommuner och 

byggföretag av olika storlekar. Kortfattat kan Sundfrakt AB transportera 

och även utföra det mesta inom väg/anläggningsarbeten [1]. I slutet av år 

2014 bestämde sig Sundfrakt för att omorganisera sin verksamhet då 

syftet var att samla alla affärsområden under en och samma byggnad. 

Grunden till omorganiseringen var att minimera flaskhalsarna samt att 

förbättra helhetssynen för personalen mellan dessa avdelningar [2].  
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Innanför affärsområdet för Sundfrakt ingår fordon för bland annat skog, 

miljö, biobränsle, fjärrtransportfordon, industrifordon och även för 

tungatransporter. En viktig del som Sundfrakt har är även lagerhotell där 

lagring och hantering sker. Ett exempel är lossning och omlastning av 

fjärrgods [3]. Sundfrakt har cirka 30 olika fordon för olika typer av 

transporter, där av bland annat ADR-klassat gods (European Agreement 

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) [4]. 

Sundfrakt har även olika dotterbolag, bland annat Åkerigrus som 

förädlar berg till pellets och sedan kan det användas till bland annat 

betong, asfalt och väg [5]. Vidare har dotterbolaget Tank & Bulk hand om 

transporter av kemikalier, petroleumprodukter, pellets, gas, cement och 

pulverprodukter. 
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2 Teori  
Risker är ett fenomen som finns runt omkring oss och är något som 

påverkar alla människor vardagligt, på ett eller annat sätt. I vissa fall kan 

människor vara medvetna om riskerna, men vanligtvis är de omedvetna 

om vilka risker som finns runt omkring dem. För att bli riskmedveten 

måste en risk först inträffa, därefter känna till att risken kan inträffa samt 

hur stor sannolikheten är att den risken uppstår. Idag lever människor i 

ett högteknologiskt och industrialiserade samhälle, därför menar 

författaren [6] att dagens samhälle är mer sårbart/riskfyllt än vad det var 

för hundra år sedan. Detta beror på att dagens utformning på samhället 

och sättet att leva på leder till att människorna blir mer sårbara för risker 

idag än vad de har varit tidigare. Ordet risk associeras ofta med negativa 

händelser och media kan orsaka att denna bild av risk blir ännu mer 

negativ [6]. 

 

2.1 Vad är en risk? 

Den senaste tiden har definitionen av risk haft sin grund i ett tekniskt 

förhållningssätt. Ur ett sådant förhållningssätt har riskproblematiken 

tagits in i en strikt naturvetenskaplig förhållning, vilket menas med att 

det bortses ifrån personliga uppfattningar och åsikter. Risker bör tas fram 

och framställas utifrån ett sätt där känslor, tankar och åsikter inte har 

någon påverkan. För ett par decennier sedan har det tekniska 

förhållningssättet fått kritik, då det inte tar med betydelsefulla aspekter 

som kulturella, sociala och psykologiska aspekter. Utifrån de aspekter 

som inte belystes i det tekniska perspektivet utvecklades ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Skillnaden mellan det tekniska- och 

det socialkonstruktivistiska perspektivet är att det 

socialkonstruktivistiska perspektivet beskriver att människor har olika 

värderingar beroende på vilka faktorer som anses vara relevanta. I ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan individerna/företagen 

gemensamt bestämma hur en risk ska tolkas utan att ta hjälp av en expert 

som ensamt bestämmer hur det ska tolkas. Det är detta arbetssätt som 

utmärker ett socialkonstruktivistiskt perspektiv i ett företag [7].   
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Beroende på om det är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eller ett 

tekniskt perspektiv som används, finns det olika definitioner på vad en 

risk är. Trots att risk definieras olika finns det ändå en gemensam 

definition på risk: en sannolikhet för att en negativ följd/konsekvens ska 

hända som i sin tur beror på en händelse [7]. 

 

2.2 Olika risker 

Det finns olika typer av risker och dessa kan kategoriseras samt 

klassificeras utifrån olika kriterier. Riskanalys kan genomföras genom att 

göra två typer av indelningar. Den första indelningen delas in i fyra 

huvudkategorier utifrån riskkällorna [8]; 

 

1. Naturrelaterade: Detta kan exempelvis vara jordbävningar, över-

svämningar och stormar. 

2. Teknologiska: Teknologiska risker kan vara strukturer, industrian-

läggningar, transportsystem, kemikalier, konsumentprodukter 

etc.  

3. Sociala: Sociala riskkällor kan vara krig, sabotage och överfall.  

4. Livsstils relaterande: Med detta menas exempelvis rökning och 

droganvändning. 

Den andra indelningen delar in riskanalys i fem huvudkategorier [8]; 

 

1. Individuella: Med det menas hur allmänheten/samhället påverkar 

en individ. 

2. Yrkesmässiga: Vilket betyder hur arbetet påverkar individen.  

3. Samfälliga: Samhällets påverkan på allmänheten.  

4. Egendomsmässiga: Fysiska skador eller affärsmässiga störningar. 

Detta handlar om individen har problem hemma.  

5. Miljömässiga: Hur miljön påverkar bland annat vegetation, mark, 

vatten och land. 

Ett annat sätt är att dela in riskerna efter den metodik som krävs för att 

bedöma och analysera riskerna. Nedan delas risker in i olika områden. 
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1. Olycksmässiga: Det sker inte många olyckor i dagsläget då sanno-

likheten för att olyckor ska inträffa oftast är låg. Problemet är dock 

när olyckan väl inträffar är konsekvenserna väldigt omfattande 

och är ofta av akut karaktär. Det enkelt att identifiera orsaken 

bakom olyckan samt dess effektförhållande. Det som ligger 

centralt inom olycksrisker är säkerheten för mänskligheten då en 

stor vikt läggs på säkerheten på arbetsplatserna. Säkerheten på ar-

betsplatsen förbättras genom att förhindra skador. För att få ett un-

derlag används ett mått som utgörs av [9]; 

 Skador 

 Dödsfall  

 Arbetsdagar som gått förlorat 

 Egendomsskador 

 Förlust av produktion eller försäljning 

 

2. Hälsomässiga: Sannolikheten för att bli utsatt för skadliga faktorer, 

exempelvis toxiska ämnen, är relativt hög. Detta beror på att det 

finns många olika sorters kemikalier runt omkring oss, bland an-

nat olika rengöringsmedel som finns i många hushåll. När en in-

divid blir utsatt framträder konsekvenserna/symptomen gradvis. 

Kausaliteten i detta samband är dock inte tydlig. Däremot, med 

hjälp av exempelvis andningsbesvär, cancerfall, neurologiska- och 

reproduktiva effekter, kan måttenheten räknas fram [9].  

 

3. Ekologiska och miljömässiga: Det är svårt att bestämma effekterna 

då samverkan mellan samhället, populationer och ekosystem på 

makro- och mikro nivå blir för komplicerat. Här råder det stora 

osäkerheter om kausala effekter. Intresset inom miljö/ekologiska 

risker fokuseras habitat- och ekosystempåverkan, då konsekven-

serna kan sprida sig långt ifrån riskkällorna. För att få ett mått på 

risken, krävs det att habitat- och ekosystempåverkan tillsammans 

med skador på miljön uppstår [9].  
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4. Risker inom allmän välfärd och goodwill: Risker inom allmän väl-

färd och goodwill har som mål att ge en uppfattning om organi-

sationens/företagens; 

 Produkter 

 Omsorg 

 Egendomsvärde 

 Begränsningar med hänsyn till resursanvändning. 

 

Något som ligger centralt inom den allmänna välfärd och goodwill 

är värderingar och uppfattningar. Det som tillhör måtten för risker 

inom allmän välfärd och goodwill är skilda kategorier och även 

begränsningar i utsiktsförsämring, luktbesvär, resursanvändning, 

egendomsvärden och även estetik [9]. 

 

5. Finansmässiga: Inom finansiella risker hanteras både de korta och 

långsiktiga riskerna för olika riskområdena. Dessa områden består 

av egendomsskador, avkastningsförluster, säkerhetsmässiga inve-

steringar och avkastning på hälso- och miljömässiga investeringar 

[9]. 

Företag och organisationer delar även in riskerna efter egna indelningar. 

Boverkets rekommendationer är ett bra exempel på hur kommuner och 

landsting borde arbeta med risker. Dessa risker kan vara inom [10]; 

 Natur: Hydrologiska och geologiska förhållanden är markom-

råden som kan vara grund till naturkatastrofer, exempelvis 

översvämningar eller upphov till olika skred.  

 Lager och industrier: Dessa är plaster där olika företag fram-

ställer och hanterar farliga ämnen, bland annat kemikalier och 

farligt gods.  

 Flygplatser, Terminaler och hamnar: Dessa är plaster där kemi-

kalier och farligt gods hanteras och där det lastas av och på.  

 Transport och kommunikation: Är platser där det fraktar kemi-

kalier och farligt gods.  

 Krig och beredskap: Olika platser som är extra sårbara då de 

kan bli eventuella mål för fiender.  
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2.3 Olika riskperspektiv 

2.3.1 Tekniskt perspektiv  

Risken (R) kan förklaras som en sammanvägning av sannolikheten att en 

händelse kan ske inklusive vad de negativa konsekvenserna möjligtvis 

kan leda till. Tekniska risker kan på ett logiskt sätt bestämmas med hjälp 

av tre frågor [11]; 

 

1. Vilka scenarion (S) är det som kan inträffa?  

2. Vad är sannolikheten (P) att det skulle kunna inträffa?  

3. Vad blir det för konsekvenser (C)?  

Dessa tre variabler kan uttryckas som (S, P och C) och uttrycket kan 

formuleras om till en ekvation där det resulteras till att R = {<Si, Pi, Ci >}c. 

Variabeln i (i) innebär att det är för speciella scenarion och variabeln c (c) 

står för engelska ordet complete. Ordet complete innebär att alla 

scenarion ska tas med då de är viktiga för att kunna få fram R. R uppstår 

genom att summera ihop alla scenarion tillsammans med sannolikheten 

att det skulle kunna inträffa samt vad det blir för konsekvenser [11]. 

 

Det är viktigt att skilja på riskkällor och risker. En riskkälla är ett fenomen 

som är orsaken till den oönskade händelsen. Ett exempel på en riskkälla 

kan vara en industrianläggning där det kan uppstå en oönskad händelse. 

Vid en industrianläggning kan exempelvis en explosion uppstå, vilket 

kan resultera i att flera människor skadas eller till och med mista livet. 

Annan oönskad händelse kan vara att ett kemikaliskt ämne släpps ut, 

vilket påverkar omgivningen/miljön och det kan på långsikt orsaka 

negativa konsekvenser. Med hjälp av riskens storlek går det att ta fram 

hur allvarlig konsekvensen kan bli samt vad sannolikheten är att en 

explosion kan inträffa [11].  
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När det kommer till det tekniska perspektivet, fokuseras det ofta på en 

eller flera aspekter. Dessa aspekter kan till exempel vara personskada 

eller dödsfall. Det tekniska perspektivet tar dock inte upp hur människor 

ser på konsekvenserna samt hur de värderar en risk. Individen som 

genomför en riskanalys har till uppgift att göra riskanalysen så noggrann 

som möjligt, men samtidigt ska individen vara fri från dennes subjektiva 

värderingar. Syftet är då att riskanalysen ska skrivas ur ett tekniskt 

perspektiv [11]. 

 

2.3.2 Socialkonstruktivistiska perspektivet 

Vid ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är fördelen att det besvarar frå-

gor som varför vissa händelser är eller anses vara oönskade, varför indi-

vider har olika uppfattningar om vad som definieras som en risk och vad 

risken har för betydelse. Perspektivet har många viktiga aspekter som 

[12]; 

 Utesluter de negativa sidorna som individer i allmänhet förknip-

par med ordet risk.  

 Samverkan mellan människors konsekvenser och dess aktiviteter 

är mer invecklade än vad det tekniska perspektivet belyser.  

 Observera att den tekniska riskanalysen inte kan ses som en ren 

vetenskaplig aktivitet, då riskerna karaktäriseras, tolkas och mäts 

genom värderingar samt reflektioner. Detta beror på att individer 

kan se en risk från olika aspekter.  

 När data sammanställs för att analysera en stor population över 

lång tid, utelämnas ofta viktiga delar som exempelvis individers 

skillnader och dess preferenser.  

Ett perspektiv som tar upp dessa olika aspekter på risk är det socialkon-

struktivistiska perspektivet. En viktig fråga som bör ställas är; hur har 

den socialkonstruktivistiska disciplinen gynnat riskanalysen samt vad 

den har gett människor för kunskap. Vid några exempel har det visat sig 

genom kvalitativa aspekter att människors acceptans har påverkats nega-

tivt av teknologiska risker. Dessa kan vara [13]:  

 Genetiska effekter. 

 Inte tillräckligt med personlig kontroll. 

 Har inte tillräckligt med erfarenhet av risker. 
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 Låg sannolikhet med hög konsekvens. Detta innebär att 

olyckor har en låg sannolikhet att inträffa, men när olyckan väl 

inträffar är effekterna ofta katastrofala.  

 Tiden då en person exponeras för bland annat kemikalier.   

 Fördelar som kan främja andra.  

 Olyckor som människor har orsakat. 

Inom psykometriska traditionen har det undersökts sambandet av 

riskens kvalitativa egenskaper samt betydelse av riskperception. Inom 

den psykometriska traditionen fokuseras den subjektiva bedömningen av 

specifika riskkällor. Detta innebär att här belyses det inte hur individerna 

uppfattar risker jämfört med omgivningen, exempelvis livsmål. I detta 

sammanhang har det fokuserats på två typer av frågor [13]; 

1. Bildar det kvalitativa egenskaperna ett mönster, samt om det går 

att värdera dessa mönster?  

2. Går det att få en bild av hur individer utformar risker och därefter 

kunna fastställa resultatet. 

 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet genomfördes ett test där 

en grupp människor utförde och bedömde 90 olika riskkällor som har 18 

olika kvalitativa egenskaper. Med hjälp av statistiska metoder gick det att 

härleda fram tre faktorer som var oberoende av varandra. Dessa var 

sammansatta av karaktäristiska faktorer som förklarar människors 

riskupplevelser [14]. 

 

Faktor 1: Beskriver nivån på rädslan. 

Faktor 2: Formulerar hur känd och okänd riskkällan är.  

Faktor 3: Beskriver exponeringsnivån  

 

Figur 1 beskriver riskkällor som grafiskt redogjorts med hänsyn till faktor 

1 och 2. Beroende på vart riskkällorna är placerade i ”rymden” blir 

människornas upplevelse för risk olika [14]. 
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Figur 1. Olika synvinklar på risk [14].  

Vissa företrädare för den socialkonstruktivistiska disciplinen påstår att 

risk är en social konstruktion, följaktligen också det tekniska 

perspektivet. Måtten som används för konsekvenser inom det tekniska 

perspektivet (skador, dödsfall osv) är inte något som kan anses ha ett 

objektivt värde, utan är uppbyggt på samhällets värderingar [13]. 
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2.3.3 Företags perspektiv  

Utifrån företagets synvinkel handlar riskperspektiv om vad 

sannolikheten är att vinsten påverkas. Intressant för företaget är om 

resultatet visar negativa värden och då är det viktigare att ta reda på när 

företaget kommer att läggas ner. Sedan är det upp till ledningen i 

företaget att hantera, förstå och bedöma dessa typer av risker för att inte 

gå i konkurs. Målet behöver inte vara att eliminera dessa risker, utan 

målet kan vara att fatta olika beslut för att säkra företaget i förhållande 

till de resurser som finns. Det hela går ut på att koppla företagets 

riskhantering till de långsiktiga planeringsverksamheterna och 

affärsstrategierna. Den senaste tiden har myndigheter och marknaden 

ställt krav på olika företag att utföra olika riskanalyser som bygger på 

hälsa, miljö och säkerhets risk (HMS-risk). Syftet med HMS är att 

myndigheterna ska skydda och säkra samhället [15].  

 

2.4 Analysmetodik och riskperspektiv 

Beroende på vilket perspektiv eller grund som används vid en risk, 

avgörs hur en riskanalys kommer att genomföras. Synen på en riskanalys 

varierar beroende på om det är ett företag eller en myndighet som utför 

riskanalysen, detta för att de ser ”problemet” ur olika perspektiv. 

Företagsstyrelser ser däremot risker som en förlust, vilket innebär att 

företaget kommer att genomföra olika investeringar för att gå i vinst eller 

nå en så kallad break-even punkten (företaget går varken i vinst eller i 

förlust). Beroende på hur företag agerar kan myndigheterna se företaget 

som en riskkälla utifrån olika synvinklar som berör HMS. Det kan därför 

uppstå intressemotsättningar mellan HMS [16]. 
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I figur 2 förklaras översiktligt sju stycken riskperspektiv som har 

tillämpats med avseende på analysmetodik, val av omfattning och även 

olika situationer. Observera att det inte ges någon typ av förklaring om 

hur/när/vart analysen har gjorts, utan syftet är att konceptuellt beskriva 

innehållet i de olika beskrivningarna. Spektrumet från figur 2 sträcker sig 

från samhällsvetenskapliga perspektivet till det tekniska perspektivet. 

Till vänster i figur 2 finns det tre kolumner som representerar det tekniska 

perspektivet. Där förväntas det att en fysisk skada kan inträffa i miljön, 

egendom eller hos människor. Sannolikheten uppskattas genom att 

använda relativa frekvenser, då syftet inte alltid är att identifiera  

anledningen till att en oönskad effekt inträffar [16]. 

 

I kolumnen sannolikhetsinriktad riskanalys (PRA) redogörs perspektivet på 

bedömningen av tekniska risker. Det skulle exempelvis kunna vara 

störningar i en industri som kan leda till att giftiga ämnen kan läckas ut. 

I sin tur kan det leda till att människor som befinner sig i närheten kan 

exponeras för dessa giftiga ämnen under en viss tid. Då måste en 

bedömning genomföras för att få en uppfattning om hur allvarlig olyckan 

kan vara och vad sannolikheten var att olyckan inträffade. Grunden för 

det tekniska synsättet är att undvika, påverka och även upptäcka de 

orsaker som kan leda till de oönskade konsekvenserna. Ibland används 

probabilistisk riskbedömning för att få fram vad sannolikheten är att det 

uppstår fel i säkerheten i teknologiska system [16]. 

 

Riskpsykologi som ligger i den femte rutan från vänster står för den så 

kallade psykometrisk förhållningsätt. Denna kolumn tar reda på individens 

riskuppfattning utifrån kvalitativa aspekter. Hur den individuella risk-

uppfattningen uttrycks anses ha en stor påverkan av risktypen och den 

kvalitativa karakteristiken [16]. 

 

Den sociologiska infallsvinkeln hamnar i den sjätte kolumnen sociala risk-

teorier. Den sociala aspekten har både för- och nackdelar när det handlar 

om risker. Beroende på individers bakgrund kan den sociala aspekten 

både förbättra och försämra individers uppfattning kring risker. Något 

som kan påverka individers uppfattning kan vara sociala medier och sak-

kunniga eftersom dessa kan vinkla händelser utifrån andra perspektiv. 

Sociala medier kan ibland förstora risker och detta kan skrämma många, 
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vilket leder till att även risker kan utvecklas till en sekundär effekt. Det 

innebär att effekter av risker kan bli otydlig till de initiala händelserna 

[16]. 

 

Sist men inte minst är det kolumnen kulturella riskteorierna. Detta perspek-

tiv försöker ge en bild på individers uppfattning av risk som ett kulturellt 

fenomen. Detta kan exempelvis vara att gruppidentitet och grupptillhö-

righet påverkar individers sätt att se, tolka och uppfatta risk utifrån ett 

teknologiskt perspektiv [16].  

 
Figur 2. Olika synvinklar på risk över olika riskperspektiv. [11] 
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2.5 Riskbedömning, riskhantering och riskanalys 

En viktig fråga som bör framhävas är: vad betyder egentligen riskanalys, 

riskhantering och riskbedömning samt hur hänger dessa tre begreppen 

ihop? För att kunna svara på frågan är det viktigt att skapa en förståelse 

på vad skillnaden mellan riskanalys, riskhantering och riskbedömning är. 

Riskanalys kan definieras som en process från att risken har upptäcks 

samt att ha identifierat dess källor tills ett beslut ska fattats. Besluten som 

ska fattas är om risken ska åtgärdas eller inte [17].  

Riskhantering består av tre steg nämligen riskanalys, riskvärdering och 

riskreduktion/styrning. Figur 3 visas hur riskanalys, riskvärdering och 

riskreduktion/styrning förhåller sig till varandra. I rutan Riskanalys (A) 

beskrivs enbart riskanalys. Kortfattat kan riskanalys beskrivas som en 

välplanerad process för att ta fram hur stor chans det är att en händelse 

ska ske och vilka konsekvenser en negativ händelse/aktivitet kan ge 

upphov till [17]. 
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Riskanalys (A) och Riskvärdering (B) kallas tillsammans för 

riskbedömning. Med riskbedömning menas att beslutsfattaren tar 

ställning till om dessa identifierade risker kan accepteras eller inte. 

Därefter utvärdera riskerna för att se vilka alternativ som förekommer för 

att kunna gå vidare. Skulle det vara att risker inte accepteras går 

bedömningen vidare till en så kallad riskreduktion/styrning (C). Det 

innebär att riskerna måste reduceras eller vara under kontroll för att 

sedan kunna fortsätta med arbetet [17]. 

Figur 3. Visar generellt över hur riskhanteringsprocessen går till [17].  

Nedan beskrivs hur processen för riskanalys utförs i olika steg [17].  

 

Steg 1. Identifiera systemet   

I det här steget ska:  

a) Orsakerna till undersökningen beskrivas så noga som möjligt. 

b) Bestämma vilka system som ska undersökas och även ange av-

gränsningen.  
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c) Undersökningen ses från olika synvinklar. Det kan vara intressant 

att se det utifrån bland annat tekniska- och miljömässiga perspek-

tiv. 

d) Hypoteser och hinder ska fastläggas. 

e) Besluten som bestäms före och efter, ska fastställas. 

 

Steg 2. Identifiera riskkällor  

Här ska riskkällorna identifieras och därefter beskrivas hur de utgör hot 

för exempelvis de anställda. Därefter ska det göras en initial värdering 

som är byggd på en konsekvensanalys. Om en risk ska åtgärdas ska det 

genomföras i detta steg för att ta bort risken. Syftet är att besluta om 

analysen ska avslutas, om åtgärder ska utföras för att minska faran eller 

om riskuppskattningen ska fortgå [18]. 

 

Den vanligaste och mest använda metoden för att identifiera risker i ett 

tekniskt system kan delas in i tre delar [19]. 

1. Komparativ metod: Det som kännetecknas av komparativa meto-

der är att checklistor, säkerhetsgranskning och indexmetoder för relativ 

rangordning används.  

2. Fundamental metod:  Här används what if-analyses, failure mode ef-

fect and criticality analysis och goal oriented failure analysis. 

3. Logiska diagram: Denna metod kännetecknas genom att använda 

felträdsanalys, händelseträdsanalys och system success trees.  

 

Steg 3. Riskuppskattning  

Här kritiseras de händelser (problemet) som har påbörjats, vilket innebär 

att här undersöks vilka konsekvenser dessa händelser har samt hur ofta 

de upprepas. Målet är att fastställa kvantiteten av riskuttrycket som är:  

 

R = {<Si, Pi, Ci >}c 

 

För att utföra denna uppskattning genomförs det i tre steg [20].   

1. Första steget börjar med en frekvensanalys för att se hur ofta hän-

delserna inträffar. Detta kan utföras på tre sätt.  
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I. Ett sätt är utvärdera vad som skett i historien. Vilket menas 

med att gå bakåt i tiden för att se om händelsen/problemet har 

inträffat tidigare.   

II. Andra sättet är att tala med experter. Skulle det vara att besluts-

fattaren väljer att ta hjälp av experter, då måste ett subjektivt 

element bifogas i själva bedömningen.  

III. Tredje och sista sättet är att använda sig av exempelvis fel-

trädsanalys eller händelsetradsanalys för att kunna förutse hur 

ofta händelsen/problemet kan förekomma. 

 

2. Efter att ha utfört steg ett går det över till steg två, där konsekven-

ser analyseras för att bland annat förbättra säkerheten för männi-

skor, miljön eller egendom. Detta ska utföras så noga som möjligt. 

Detta kallas för konsekvensanalys och bygger på att försöka förut-

spå effekten av händelsen/problemet. Fördelen med analysen är 

att den kan användas som ett underlag när en beslutsfattare ska 

fatta ett beslut. Konsekvensanalysen kan utföras antigen på ett 

kvantitativt sätt eller ett kvalitativt sätt. Syftet med att konsekven-

sanalysen utförs är för att se hur många människor som blir påver-

kade av konsekvenserna [20].   

 

3. I det tredje och sista steget av riskuppskattningen undersöks själva 

sannolikheten för källan för att se om den kan orsaka fler scen-

arion. Därför kan risken formuleras på olika sätt som det har redo-

visats i de tidigare stegen. Det viktigaste i riskuppskattningen är 

att det ska fastställas om riskuppskattningen som har gjorts är för 

hela risken eller om det bara är för en del av risken. Dock kan osä-

kerheten ha en stor inflytande i detta sammanhang. Ett sätt att mi-

nimera osäkerheten är att göra en så kallad osäkerhetsanalys för 

att fastställa variationen eller graden av ackuratess [20]. 

 

Steg 4. Viktigt att verifiera 
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I steg fyra kan det vara bra att utföra en officiell utvärdering. Detta kan 

med fördel göras av en person som inte har någon koppling till projektet. 

Syftet är att kontrollera att avgränsningen som har gjorts är anpassad till 

målet och att den även passar in på det kritiska antagande som tagits 

fram. Detta leder till att projektet blir mer trovärdig och därefter ska det 

intygas att analysen som har genomförts har används av rätt verktyg för 

att uppfylla målet (projektet har god validitet) [19]. 

 

Det ska framgå tydligt att modell, data och rätt metod har används. Sist 

men inte minst ska det också framgå tydligt att det som har genomförts 

ska även en annan person kunna utföra på samma sätt och få liknande 

resultat (projektet har god reliabilitet) [19]. 

 

Steg 5. Viktigt att dokumentera 

Processerna för riskanalysen ska dokumenteras så noga som möjligt. 

Riksmått har styrkor och svagheter som ska tydliggöras och förklaras. 

Osäkerheterna runt riskuppfattningen ska även beskrivas på ett sätt att 

läsaren förstår innebörden [19]. 

 

Steg 6. Viktigt att uppdatera 

Om processen för riskanalysen är under en pågående process ska det 

skrivas på ett sådant sätt att informationen eller data kan uppdateras. 

Vilka metoder som används beror bland annat på var och hur 

konsekvenserna har utvecklats [21].  

 

2.5.1 Metoder inom riskanalys 

I dagens samhälle granskas olika riskbedömningar utifrån olika risker. 

Därmed har det utvecklats olika metoder för analysen som beror på 

målen. Beroende på vad det är för risktyp finns det bland annat 

detaljerade strukturer och definitioner. Därför finns det inte någon tydlig 

och självklar modell för hur analyser av risker utförs. Bästa sättet att dela 

upp riskanalyser är utifrån dess kvantifierbarhet. Riskanalyser kan delas 

in på tre sätt; kvalitativa-, semikvantitativa- och kvantitativa metoder. 

Figuren 4 visar en bild på metoder med olika typer av undergrupper i 

metoden. [21]. 
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Figur 4. Olika metoder av risker som har hänsyn till kvalitativa och kvantitativa aspekter 

[22]. 

 

2.6 Riskanalysmetoder 

2.6.1 Kvalitativ metod 

För att kunna urskilja riskerna är denna metod viktig i första delen i 

riskanalysen. Den kvalitativa metoden är utformad utefter företag och 

därmed är syftet att framförallt ge beskrivning av händelseförlopp vid 

olika scenarion. Mättningar för att bedöma riskkällans risknivå är ibland 

ordinala, vilket menas med att den är en kvalitativ rangordning, 

exempelvis stor, mellan och liten. Att använda sig av stor, mellan, liten är 

ett exempel på kvalitativ rangordning. I detta sammanhang är syftet att 

jämföra risker med varandra. Även om konsekvenser och sannolikheter 

inte beskrivs på ett tydligt sätt, går det ändå att genomföra en översiktlig 

uppskattning. Några metoder som har ordinala skalor är exempelvis 

checklistor, grovanalysmetoder och riskmatriser [23].  

 

Nedan följer ett par fundamentala kvalitativa metoder. 

Hazard and operability studies (HazOp): Denna metod togs fram för att hitta 

orsakerna till varför målet inte uppfylls i olika processanläggningar. 

Genom att ledorden är kopplade till processparametern, kan analytiker 

separera de avvikelser som inte ska vara med i processen. Analytikerna 

ska granska orsakerna till avvikelserna samt se vilka konsekvenser 

avvikelserna kan leda till. Denna metod täcker mer yta än den vanliga 

metoden och därför passar HazOp mer för planläggning av en process 

[23]. 



Risker vid industriell fordonstvätt - 

En studie om risker och 

riskuppfattning vid industriell 

fordonstvätt 

Ivan Adil Metti 

Fahad Jama Mohamed 

2 Teori 

2016-05-01 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and. 

21 

 

What if analys: Denna metod togs fram för att granska olika riskkällor 

genom att sätta olika värden på konsekvenser i miljön som har studerats. 

Genom att ställa frågan what if…? (vad händer om…?) analyseras möjliga 

händelser som skulle kunna uppstå. Utifrån resultatet går det att ta fram 

avvikelserna i den undersökta miljön samt funktionen i systemet. 

Erfarenhetsbaserad kunskap kan används som hjälpmedel här. När en 

förändring av en process ska genomföras, är det bra att använda denna 

metod för att kunna värdera riskerna [24]. 

 

Checklistor: Denna metod används framförallt för att hitta olika kända 

riskkällor. Checklistor används även som kontroll för att 

standardförhållandena ska följas samt för att tillämpas ibland annat 

industriföretag. Fördelar med denna metod är att den är detaljerad och 

fokus hamnar på processen. En annan fördel är att olika anläggningar kan 

se checklistor som allmänna listor för ämnen som ska hanteras [23]. 

 

Grovanalysmetoder: Grovanalysmetoden används för att ta fram olika 

riskkällor i ett tekniskt system. Denna metod tar dock inte hänsyn till att 

det finns detaljer i det tekniska systemet. Idén med grovanalysmetoden 

är att metoden ska ge en översiktlig uppfattning om vad som kan orsaka 

olika risker. Beroende på storleken på risken kan det ibland vara bra att 

använda en mer detaljerad arbetsmetodik för att analysen ska bli bättre. 

Fördelen med grovanalysmetoden är att det kan användas i början av 

arbetet (exempelvis i planeringsarbetet) samt kan grovanalysmetoden 

användas som en översiktliganalys av olika riskkällor i den miljön som 

observeras. Individer som har erfarenhet och kunskap av de existerande 

förhållandena värdesätter konsekvenser och sannolikhet i en skala. 

Därefter görs det en sammanställning samt en uppskattning som ger en 

erfarenhetsbaserad hypotes av riskerna i form av exempelvis en 

riskmatris [25]. 
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2.6.2 Semi-kvalitativ metod 

Fördelen med den semi-kvalitativa metoden är att den är mer detaljerad 

i sin struktur än kvalitativa metoder. Delar av metoden innehåller ett 

numeriskt mått på sannolikheter och konsekvenser för att en risk ska 

inträffa. Värden som tas fram behöver inte vara noggranna, utan värdena 

kan sorteras utefter storleken för att sedan kunna jämföra riskerna med 

varandra. Figur 5 är en riskmatris som används inom den semi-

kvalitativa metoden. Riskmatrisens visar grundläggande mått som har 

större axlar (konsekvenser och sannolikhet) än den kvalitativa 

riskmatrisen [26].  

 

 

 

Figur 5. Uppbyggnad av en riskmatris [26]. 

En annan metod som använder sig av semi-kvalitativa metoder är 

riskindex. Denna metod används framförallt för att rangordna 

riskkällorna. Multiattributmetoden är ett sätt för att exempelvis jämföra 

och rangordna olika riskreducerande alternativ. Det går även att jämföra 

varierande systemutformningar med assistans av ett index [27]. 
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2.6.3 Kvantitativ metod 

Alla metoder som är kvantitativa är mer eller mindre numeriska. 

Beroende på om uppskattningen är inom exponering för farliga ämnen 

eller om det är olycksrisker, varierar metoden för kvantitativa 

riskberäkningarna. Det som anses vara gemensamt för alla kvantitativa 

metoder är kvantitativa riskberäkningar som är baserade på osäkerheter 

i bland annat indata och beräkningsmodeller. Osäkerheterna som tas 

fram sprids bland alla beräkningar, vilket leder till att dessa osäkerheter 

även hamnar i slutresultatet. När riskberäkningen är förutbestämd går 

det att ta fram lämpliga värden på osäkerheter. Dessa värden 

kanexempelvis vara 80-95 % percentil som används som ingångsvärde. 

Slutresultatet blir en så kallad punktuppskattning av skadans storlek som 

förväntas ligga på den säkra sidan. Det finns ett antal numeriska och 

analytiska modeller som visar hur osäkerheten kan spridas genom 

beräkningsmodeller. Osäkerheten beskrivs i en parameter på en 

diskretiserad fördelningssätt. På så sätt kan informationen i form av 

beräkningar formas som ett händelseträd. Slutresultatet presenteras 

sedan i en riskprofil [28]. 

 

Quantitative risk analysis (QRA) är en metod inom processindustrin som 

har stor historik. Med hjälp av metoden kvantifieras riskerna som finns i 

anläggningen. Denna risk riktas mot individer som finns både utanför 

och inuti anläggningen. Ett sätt att räkna fram måttet på risken är genom 

att undersöka individer såväl som samhället. Probabilistic riskanalysis 

(PRA), används ibland annat inom kärnkraftsindustri. PRA liknar QRA, 

skillnaden är att PRA innehåller mer information och är mer detaljerad. 

Inom PRA sker arbetet mer på en genomgripande nivå för att undersöka 

vilka faktorer som skulle kunna vara utlösande. Då krävs det mer tid för 

felträds- och händelseanalys [28].  
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2.7 Riskanalys inom hälsa och miljö  

Inom hälsoanalyser och miljöanalyser utförs riskanalysen ungefär på 

samma sätt. Skillnaden mellan hälsa- och miljöanalysen är uträkningarna 

av olycksrisker. Kortfattat går det att säga att uppskattningen av 

sannolikheter för konsekvenserna i analysen byts ut med bedömning av 

exponering och även bedömning av dos/doseffekt (se figur 6). Målet med 

riskanalysen är att se hur troligt det är att en person har blivit utsatt för 

ett specifikt ämne/kemikalier och hur detta påverkar hälsan. Syftet kan 

även vara att fastställa vilka nivåer av exponeringen som kan betraktas 

vara rimligt för att det ska betraktas som säkert. Detta ligger till grund för 

det så kallade gränsvärdet [29].   

 

När en fara ska identifieras är målet ofta att kartlägga hur exempelvis 

kemikalier kan skada människor och hur pass allvarlig skadan kommer 

att vara. För att arbetet ska utföras så kvalitativ som möjligt är det viktigt 

att använda toxikologisk- och epidemiologisk data. Betydelsen av 

toxikologi innebär att det är läran om gifterna. Detta innebär att giftiga 

ämnen medvetet injiceras i en levade organism, för att se vad det ger för 

resultat. Detta sker under kontrollerande miljöer och ofta utförs försök på 

djur innan det exponeras för människor. Beroende på vad det är för typ 

av ämne kan resultatet variera. Oftast läggs det till andra faktorer för att 

det ska vara extra säkert för att exponeras för människor.  
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Betydelsen av epidemiologi innebär att det är läran om 

sjukdomsförloppets demografi, vilket i sin tur betyder vetenskapen om 

befolkningsfördelning. Studien bygger på hur människor reagerar när de 

har blivit utsatta för giftiga ämnen under normala omständigheter. Detta 

är inte experimentellt. När en fara ska identifieras är det viktigt att ta reda 

på vad det är som kännetecknar just det ämnet som leder till just de 

konsekvenserna. För att underlätta arbetet delas faran upp i olika klasser 

där den orsakar exempelvis cancer eller om den leder till irritation. 

Anledningen till att en exponeringsbedömning genomförts är för att det 

är viktigt att ta fram tänkbara sätt som exempelvis hur kemikalier kan 

sprida sig och under vilka förhållanden ämnet kan klara sig. Det väldigt 

viktigt att ta reda på vad ämnen kan ha för egenskaper, exempelvis hur 

det kan förekomma i naturen, hur ämnet sprids, om går det snabbt eller 

långsamt tills ämnet har brytts ner. Slutsatsen kan användas som ett  

beslutsunderlag, då det kan ta fram vilka krisåtgärder det behövs för att 

minimera risken etc. [29]. 
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Figur 6. Bedömningsprocess av hälsorisker och miljörisker [30].   

 

2.8 Relaterad forskning  

För att få en förståelse för vad en risk är, hur risker kan tolkas samt hur 

en riskanalys ska genomföras har olika forskare bidragit med olika delar 

i denna studie. Institutet International Electrotechnical Comission, 

Räddningsverket och författaren Kolluru bidrog med att skapa en 

översiktlig förståelse kring [8][10][9];  

 

 Vad en risk är. 
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 Vilka typer av risker det finns. 

 Skillnaden på riskanalys, riskhantering och riskbedömning. 

 Utförandet av riskanalys inom olika områden. 

Författaren Renn förklarade olika synvinklar över olika riskperspektiv. 

Renn menade att synen på en riskanalys varierar beroende på om det är 

ett företag eller en myndighet som utför riskanalysen [16]. I en studie kom 

Slovic och Otway fram till att utifrån det socialkonstruktivistiska 

perspektivet finns det tre faktorer som avgör hur människor bedömer 

olika risker. Faktor ett beskriver nivån på rädslan, faktor två formulerar 

hur känd/okänd riskkällan är och faktor tre beskriver exponeringen 

[14][13].  

 

Specifik forskning för risker inom industriell fordonstvätt finns det inte 

mycket av, men däremot finns det mycket forskning om riskanalyser vid 

transporter av farligt gods. Författaren Cassini gjorde en studie om 

transport av farlig gods som tar upp vilka risker transport av farlig gods 

skapar för trafikanter och befolkningen i omgivningen.  Studien tar även 

upp idéer om hur riskerna kan minskas och förbättras. Något som 

författaren beskriver som mer riskabelt är om det sker en olycka i en 

tunnel. Där kan en olycka ge stora konsekvenser jämfört med vad som 

skulle kunna hända på en öppen flyglinje. Beroende på ämnet som 

transporteras blir det viktigt att utföra rätt riskanalys för att kunna 

förebygga riskerna [37].  

 

En annan studie som Räddningsverket har utfört är hur en riskkälla kan 

utvecklas till en dominoeffekt ifall risken inträffar. Med dominoeffekten 

menas att när ett system slår ut ett annat, kan det i sin tur slår ut den tredje 

och så vidare. Ett exempel som nämns i studien är om en vägolycka 

inträffar kan kemikalier läckas ut och som konsekvens kommer marken 

att förorenas, vilket i sin tur kan leda till att grundvattnet förorenas och 

så vidare. [38].   
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Räddningsverket har också utfört en studie inom riskhantering där 

studien förklarar att riskanalysen ska ingå i själva riskhanteringen, då 

riskanalysen bara är ett delmoment i riskhanteringen. Riskhanteringen 

tar upp delar som vilka åtgärder som bör tas för att påverka risken. Frågor 

som en beslutfattare oftast kan stötta på vid riskhantering kan vara; 

 

 Vilka åtgärder finns det att välja mellan? 

 Vilken väg bör beslutfattaren ta för att få fram önskvärda beslut 

om målen som beslutfattaren vill nå? 

 Inom vilka ramar kan beslutet om åtgärderna tas? 

 Hur tar beslutfattaren fram en optimal riskhantering som även 

gynnar samhället?  

Något som också framhävs i riskhanteringen är genomförandet av 

åtgärderna, utvärderingen av det som har bearbetas och därefter 

återkopplingen av det som har genomförts [38].  
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3 Metod 
I kapitel 3.1 - 3.6 redovisas och motiveras övergripande metoder, 

kvalitativ metod, tekniska perspektivet, socialkonstruktivistiska 

perspektivet, intervjuer samt granskning av metoder 

 

3.1 Övergripande metoder 

För att få en djupare förståelse för hur det studerande företaget arbetar 

och ta reda på vart deras fokus ligger används en fallstudie. Detta 

används för att kunna utföra intervjuer med personal från olika 

avdelningar och på så sätt få en djupare förståelse för hur de upplever 

risk. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

När farligt gods ska hanteras uppstår det alltid en eller flera risker. Dessa 

risker påverkar alla som befinner sig i närheten på ett eller annat sätt. För 

att se vilka risker som uppstår används en hypotetisk-deduktiv metod för 

att besvara på följande tre frågor; 

 

1. Vilka risker finns det för personal som arbetar inom industriell 

fordonstvätt? 

2. Vilka risker belyses av företaget och konstrueras av personalen 

samt varför?  

3. Går det att förbättra företagets riskhantering samt hur?  

Metoden är inriktad mer på insikt än statistiska analyser, vilket innebär 

fler människorelaterade frågor och färre vetenskapliga inställningar. 

Syftet med den kvalitativa metoden är att metoden ger en djupare 

förståelse för individers sätt att formulera, se på saker och fatta beslut än 

att ta fram vad som ska beslutas eller vad som är optimalt [31].  
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3.3 Tekniska perspektivet 

Det tekniska perspektivet är till nytta då riskerna utgår från 

kemikaliernas egenskaper. Beroende vad det är för ämne som används, 

hanteras risken på ett specifikt sätt. Data av dessa kemikalier har 

bearbetats utifrån det tekniska perspektivet. 

 

3.4 Socialkonstruktivistiska perspektivet  

För att få en förståelse för hur individer ser på risker genomförs det 

intervjuer med de anställda i företaget. Genom att använda sig av 

socialkonstruktivistiska perspektivet besvaras dessa tre frågor. 

 

1. Vilka aspekter har individer på risker och även hur de bedömer 

dessa risker?  

2. Varför vissa händelser är eller anses vara oönskade?  

3. Varför har individer olika uppfattningar om vad som definieras 

som en risk samt vad risken har för betydelse? 

Genom att använda samma process som figur 1, kan riskerna som tagits 

fram, presenteras i figur 7. För att undvika missbedömningar av 

informationen har den kontrollerats och diskuterats. I kapitlet 2.3.2 

förklaras hur grafen ska tolkas.  
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Figur 7. Olika synvinklar på risk vid industriell fordonstvätt. 

 

3.5 Intervjuer  

När en fallstudie genomförs, är intervjuer den viktigaste 

informationskällan. Intervjuerna kan delas in i tre olika typer, antingen i 

fokuserade, öppna eller strukturerade frågor. En fokuserad intervju 

innebär att intervjun är kortare än en vanlig intervju. I ett sådant 

sammanhang kan frågorna som ställs vara öppna, så att en diskussion 

kan ske form av en dialog. Dialogen ska ha en tydlig tråd som utgår från 

protokollet i fallstudien. Fokuserad intervju har till syfte att bekräfta 

informationen som anses vara viktig [32].  
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Den andra metoden har en öppen karaktär. Det innebär att den 

intervjuade individen får öppnafrågor, detta för att få fram individens 

tankar och åsikter kring ett specifikt ämne. Det leder till att individen har 

möjlighet att formulera sin egen uppfattning och tankar kring ämnet. Det 

kan sedan användas som en utgångspunkt för resten av intervjun [32]. 

Den sista intervjumetoden innehåller frågor som påminner mer eller 

mindre om surveyundersökning. Genom datainsamling kan de 

intervjuade personernas åsikter, sysslors, kunskap och inställning 

kartläggas. Metoden är en del av en fallstudie som bidrar med 

kvantitativdata. Data som har samlats in kan sedan användas till 

fallstudien [32]. 

 

I och med att det finns olika fördelar, finns det även nackdelar med att 

använda sig av intervju. En nackdel är att det kan finnas felaktigheter som 

kan bero på otydlighet i svaret eller att frågorna är felformulerad. Om 

individen som intervjuas inte minns en händelse eller inte vet svaret, kan 

individen ge bristande information eller ge ett felaktigt svar istället för att 

medge att individen inte vet svaret. En annan nackdel är att individen 

som intervjuas kan svara på en fråga på ett sätt som individen tror att den 

intervjuade förväntas höra [32]. 

 

Intervjuerna ger en bättre förståelse för hur terminalområdet fungerar, 

samt hur processen för tvätt av inre- och yttre tanklastbilar går till. De 

anställda som intervjuas är varit specifikt utvalda i terminalområdet för 

att få olika perspektiv kring risker. Fyra intervjuer genomförs, en hanterar 

inretvätt (se bilaga B), den andra hanterar yttretvätt (se bilaga E) och den 

tredje är administrativchef (se bilaga C). Den fjärde personen är skydd- 

och säkerhetschef i ett annat företag (se bilaga D). Uppbyggnaden av 

frågorna är fria- och öppna för att se hur olika individer resonerar kring 

risker. Utefter det, förekommer det några följdfrågor. För att undvika mer 

generella och tunna svar, ställs samma frågor till alla individer som har 

intervjuats (se bilaga A). Därefter jämförs intervjuerna med varandra för 

att få en helhetsbild på hur de ser och resonerar kring risker. 
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3.6 Granskning av metoder  

För att säkra kvaliteten på studien finns det två viktiga krav av 

vetenskaplig karaktär som använts, validitet och reliabilitet. I kapitel 3.5.1 

och 3.5.2 förklaras djupare på vad validitet och reliabilitet är. 

 

3.6.1 Validitet  

Med hjälp av validitet kan det tydliggöras att forskarnas slutsatser är 

kopplade till det som efterfrågas. Validitet används även för att se om 

mätinstrumentet mäter det som instrumentet avser att mäta. 

Riskbedömning som genomförs inom industriell fordonstvätt ger en god 

validitet eftersom de undersöker ifall farliga ämnen kan skapa olika risker 

vid tvätt [33]. 

 

Begreppsvaliditet bedömer likheten mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen. Bedömningen kan genomföras av individen 

som genomför arbetet eller en sakkunnig. Om det skulle visa sig att 

individen som genomför arbetet och teorin stämmer överens, har den 

operationella definitionen en direkt validitet. Skulle det däremot vara att 

den operationella definitionen täcker alla synvinklar utifrån den teorin 

som används, har den en hög innehåll av validitet [33]. Denna studie har 

stärkts genom att använda flera olika forskningskällor som har varit en 

grund för arbetet. 

 
Vid orsaksbundna undersökningar tar validiteten upp ifall en specifik 

händelse leder till en annan händelse. Detta kallas för intern validitet. 

Intern validitet tar exempelvis upp frågeställningar om hur väl resultatet 

stämmer med teorin samt om det som undersökt, verkligen har 

undersökts. [33]. 
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3.6.2 Reliabilitet  

Med begreppet reliabilitet menas det att data som tagits fram ska ha tagits 

på ett tillförlitligt sätt. Med det menas det att det inte ska finnas 

okontrollerbar data i undersökningen. Målet med reliabilitet är att 

minimera felaktigheter i undersökning. Detta innebär att en annan 

forskare ska kunna göra samma process och få liknande svar. Därför är 

det viktigt att metoder, modeller, och data ska vara väldokumenterade 

[34]. 

 

Problemet med reliabiliteten är att den påverkas av interreliabiliteten, 

stabiliteten av undersökningen och av internbedömarreliabiliteten. Med 

interreliabilitet menas det att respondentmåttet ska mätas i samma skala. 

Analysen ska vara så korrekt som möjligt för att bedömningen och 

tolkningen av inhämtad data måste förekomma korrekt [34]. 

 

I denna studie har reliabiliteten stärkts genom väl dokumenterade meto-

der och modeller. Studien har även stärkts genom väletablerade dataun-

derlag samt antaganden som kontinuerligt dokumenterats. 
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4 Resultat 
I kapitlet 4.1 - 4.3 presenteras risker, risker vid inre tvätt av tanklastbilar, 

och risker vid yttre tvätt av lastbilar. Detta har tagits fram med hjälp av 

intervjuer som finns i bilaga B och intervjufrågor som finns i bilaga A.  

 

4.1 Risker  

Det finns ett flertal risker som kan uppstå vid industriell fordonstvätt, 

detta förklaras mer utförligt i kapitel 4.2 och 4.3. Innan tvätten ska 

påbörjas är kravet att individen som ska utföra tvätten måste genomföra 

en riskanalys, för att få fram vilka risker som kan uppstå. Risker som kan 

uppstå vid både inre-och yttre industriell fordonstvätt är;  

 Ramla  

 Förslitningar i axlar  

 Cancer  

 Dödsfall  

 Bryta ben  

 Frätandeskador (ej allvarlig)  

 Frätandeskador (farligt) 

 Svimma  

 Brand  

 Stress  

 ”Men för livet” 

 Explosion 

 Få sand/grus på sig 

 Få olja på sig 

Riskanalysen genomförs utifrån ett teknisk- och miljöperspektiv för att få 

fram alla tänkbara risker, då ämnen som hanteras är farliga för miljön och 

omgivningen. Andra risker kan bero på arbetsplatsen, då arbetet sker på 

fyra meters höjd.  Riskanalysen genomförs på samma sätt som i teorin 

[17] [18] [19] [29].  
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4.2 Risker vid inre tvätt av tanklastbilar 

När tanklastbilen ska tvättas uppstår det nya faror med nya risker. Ris-

kerna beror på vad det är för ämne som har transporterats från punkt A 

till B. Dessa risker delas in i tre huvudområden; individuella kemiska ris-

ker, individuella fysiska risker samt allmänna kemiska och fysiska risker.  

 

4.2.1 Individuella kemiska risker  

Individuella kemiska risker beror på vad det är för ämne som har trans-

porterats. Ämnets egenskaper formar olika risker och därför är det viktigt 

att hanteringen sker på ett korrekt sätt.  

 

När en inre tvätt ska genomföras räcker det inte att enbart använda vat-

ten, utan det måste tillkomma andra kemikalier för att få tanken ren. 

Olika kemikalier har olika egenskaper och därmed är det viktigt att det 

hanteras efter dess egenskaper. I och med det är det viktigt att använda 

rätt utrustning på rätt sätt, eftersom den kan vara en livsavgörande fak-

tor. En riskmedveten person tar inga risker oavsett läge, då personens sä-

kerhet och hälsa kan äventyras. Om personen inte är noga kan det uppstå 

skador som kan påverka individen negativt senare i livet. I slutet av tvät-

ten utförs en okulärbesiktning för att undersöka om tanken är ren genom 

att titta genom luckan. Om tanken skulle ha en ovanlig lukt, trots att gas-

halterna ser bra ut, är det viktigt att inte stanna kvar på platsen. Risken 

för att individen kan svimma ökar, om personen blir utsatt för ett farligt 

ämne för länge. Därför är det viktigt att använda rätt utrustning på rätt 

sätt. Utrustning som inte används på ett korrekt sätt kan ge negativa kon-

sekvenser senare i livet, bland annat cancer.  

 

När tanken har stått ute för länge, kan det bildas porer utifrån ämnen som 

har transporterats. Kortfattat innebär det att ämnet har bränts fast i tan-

ken och då krävs det att en individ måste stå nära med trycktvätt. Även 

om ämnet i sig inte är farligt är det ändå viktigt att använda sig av exem-

pelvis visir, då dessa kan skydda ansiktet mot stänk ifrån högtryckstvätt. 

Vidare går all vätska som använts för rengöring ut i speciella avlopp som 

leder till en specifik tank.  Detta för att dessa kemikalier inte får komma 

ut i naturen, då de är klassade som miljöfarliga. När tanken är full skickas 

vätskorna vidare för destruktion. 
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Risker på kort sikt är oftast risker som är mer eller mindre allvarlig än 

riskerna som är på långsiktig. För på kort sikt kan det bland annat handla 

om att få på sig frätande ämne som snabbt bör behandlas. Dessa risker 

kan dock vara både farliga och ofarliga beroende på vad det är för ämne. 

Om ämnet kommer i kontakt med ögat eller andra delar av kroppen, kan 

konsekvenserna vara olika. Detta kan förekomma om inte rätt utrustning 

används samt om arbetet inte utförs på ett korrekt sätt. Skulle ett ämne 

ändå komma i kontakt med ögat, är det viktigt att det finns säkerhetsåt-

gärder. Diphoterine är ett medel som neutraliserar ämnet, exempelvis lut, 

som oftast används för att rengöra tanken på lastbilar. Detta ämne får 

dock inte användas vid kontakt med ett ofarligt ämne. Vid kontakt med 

ofarligt ämne kan det räcka med att endast tvätta av handen eller ögonen 

genom att använda sig av ögondusch. En riskmedveten person vet vilka 

åtgärder som bör användas beroende på ämnet som hanteras.  

 
Individuella fysiska risker  

Individuella fysiska risker skiljer sig ifrån individuella kemiska risker då 

riskerna här inte beror mycket av de kemiska ämnena. Risker som 

uppstår i detta sammanhang är bland annat förslitningar i axlar, stress 

och brandskador. Förslitningar i axlar kan uppstå på grund av ett 

användande av trycktvätten, då skillnaden är markant mellan yttre tvätt 

och inre tvätt av tank. Trycktvätt som används för att tvätta inne i tanken 

ligger 180 bar, medan trycket för en yttre tvätt ligger mellan 100 och 120 

bar. Detta innebär då att tryckskillnaden är på 60 bar. 

 

Om trycket ska visualiseras för att få en bättre förståelse, är det att vid 

havsnivån utsätt människor för en bar eller med SI-enhet 100 kPa. Låt 

säga att en individ dyker tio meter under vatten, då utsätts den personen 

för ytterligare en bar. Det innebär då att totalt utsätts personen för 200 

kPa (2 bar * 100 kPa). 60 bar motsvarar 6000 kPa (60 bar * 100 kPa) vilket 

innebär att personen har dykt 600 meter (60 bar * 10 m) under vattenytan. 

Detta betyder att axeln utsätts med 6000 kPa [35]. Att det kan förekomma 

förslitning i axeln är inte ovanligt eftersom axeln utsätts för stora 

tryckskillnader. Dock används bara trycktvätte när en individ går ner i 

tanken för att försöka ta bort porerna som har bränts fast.  
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Det är viktigt att inte bara läsa om ämnets egenskaper för att identifiera 

risker, utan det är lika viktigt att tänka på arbetsmiljön för att se ifall det 

kan uppstå andra risker. I och med att arbetet sker på fyra meters höjd 

kan det uppstå andra risker i form av fallskador som kan orsaka allt från 

brutna ben till dödsfall.  

 

Allmänna kemiska och fysiska risker.  

De allmänna kemiska och fysiska riskerna är risker som inte bara påver-

kar en individ, utan dessa risker kan även påverka företaget och även all-

mänheten. De mest oönskade konsekvenserna är explosion och brand. 

Anledningen till att dessa konsekvenser är mest oönskade, är att det på-

verkar hela företaget, samhället och även miljön. En annan konsekvens är 

att det kan skapa ”men för livet” för många människor. Detta innebär att 

konsekvensen kan påverka många och att det kan ge en kroppslig eller 

själslig skada för resten av livet. Explosion eller brand påverkar andra 

fastigheter då de befinner sig under samma tak, samt att miljöfarliga läck-

age kan uppkomma. Att dessa konsekvenser uppkommer kan förklaras 

på olika sätt, bland annat genom brist på kunskap eller stress som leder 

till missbedömningar. 

 

Den vanligast bakomliggande orsaken till att risker ökar är stress. För en 

del personen är stress ofarligt, medan det för andra är något som påver-

kar personen väldigt negativt. Vid ett farligt jobb eller ett jobb med höga 

risker är det viktigt att negativ stress inte förekommer, då konsekven-

serna kan vara katastrofala. Det kan finnas många anledningar till att 

stress kan förekomma och bästa sättet att motverka stress är genom ut-

bildning. Genom utbildning ökar individens kunskaper, riskmedveten-

het och även trygghet. Stress kan även bero på arbetsmiljön, då högt upp-

satta i vissa fall kan ställa för höga krav på sina anställda. Ett exempel kan 

vara att sätta ett krav på att individen ska tvätta fem tanklastbilar om da-

gen, än att säga att de har ett mål på att tvätta fem tanklastbilar om dagen. 
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4.3 Risker vid yttre tvätt av lastbilar 

Risker inom yttre tvätt är risker som inte påverkar individen i sig direkt, 

utan det är risker som påverkar miljön. Kemikalier som används är 

utspädda vilket betyder att det inte uppstår någon form av fara för 

individen, men problemet är att vätskorna inte skickas vidare för 

destruktion vilket påverkar naturen. All vätska som används kommer ut 

i naturen, förutom olja och grus som brunnen kan sortera. Riskerna kan 

dock påverka individen indirekt då personen kan få sand, grus samt olja 

på sig.  
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5 Analys  
I analys och slutsats diskuteras risker som har tagits fram och i kapitel 5.1 

- 5.6 presenteras teori kontra verklighet, olika synvinklar på risker, olika 

uppfattningar kring risker, nyttan med socialkonstruktivistiska 

perspektivet, förbättring av riskhantering samt etiska-och 

samhällsaspekter.  

 

5.1 Teori kontra verklighet 

I många sammanhang kan teori vara en sak medan verkligheten kan vara 

något helt annat. Det kan bero på att i teorin utgår det ofta ifrån ett 

välstrukturerat perspektiv, medan verkligheten är något helt annat. I och 

med det handlar om människors välbefinnande är det viktigt att teorin 

inte är för olik verkligheten, eftersom konsekvenserna kan vara 

katastrofala. Utifrån intervjuerna visade det sig att teorin stämde bra 

överens med verkligheten när det kom till utförandet av hur en riskanalys 

bör genomföras samt hur den som utför en riskanalys bör resonera. För 

att kunna bedöma risker, samt att utföra en riskanalys på bästa sättet, är 

det viktigt att ha en bra struktur och uppbyggnad redan från början. I 

teorin [17] [18] [19] [29] förklaras mer djupgående på hur en riskanalys ur 

ett tekniskt perspektiv och utifrån miljösynpunkt bör genomföras. Teorin 

förklarar även hur den som utför en riskanalys bör resonera. Kortfattat 

kan stegen för hur en teknisk riskanalys bör genomföras, se ut på 

följande; 

 

1. Identifiera systemet 

2. Identifiera riskkällor 

3. Genomföra riskuppskattning 

4. Viktigt att verifiera 

5. Viktigt att dokumentera 

6. Viktigt att uppdatera 
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Med hjälp av intervjuer togs det fram hur riskanalyser genomfördes inom 

inre tvätt av tanklastbilar och yttre tvätt av lastbilar. Därefter kunde en 

jämförelse mellan intervjuer och teorin genomföras. Syftet med 

jämförelsen var att se vilka stegen som lyfts fram samt vilka steg som 

fokuseras på genomförandet av riskanalys. Då studien handlar om vilka 

risker som finns vid inre tvätt av tanklastbilar och yttre tvätt av lastbilar 

blev det viktigt att synpunkter kring vad en risk är och hur risken 

bedöms. Genom det visade det sig att det inte förekom många risker vid 

yttre tvätt av lastbil. I och med det hamnade fokusen mer på inre tvätt av 

tanklastbil. Innan en inre tvätt påbörjas, utförs det en riskanalys för att få 

en bild av vilka risker som ämnet har och även vilka konsekvenser det 

kan leda till. Utifrån detta avgörs det hur arbetet ska gå till. Riskanalysen 

som genomförs sker utifrån ett tekniska och teknologiskt perspektiv då 

det hanteras och används olika kemikalier. I och med detta utförs även 

en så kallad What if analys. Att What if analys används beror på ämnets 

egenskaper. Om exempelvis ämnet är brandfarligt kan det inte hanteras 

på samma sätt som om det vore frätande.   

 

Det tekniska perspektivet tillsammans med det socialkonstruktivistiska 

perspektivet kunde det skapas en helhetssyn på hur ett företag ser och 

resonerar kring risker. Det tekniska perspektivet tog fram riskerna medan 

det socialkonstruktivistiska perspektivet förklarade mer hur personalen i 

företaget bedömer och tänker kring risker. 

 

5.1.1 Olika synvinklar på risk 

Utifrån socialkonstruktivistiska perspektivet visade det sig att synen på 

risk i företaget varierade när det kom till inre tvätt av tanklastbilar och 

yttre tvätt av lastbilar. Detta fastställdes genom att intervjua olika 

individer på olika avdelningar i företaget. Genom att ställa samma frågor 

i intervjun skapades en bild på varför synen på risk varieras samt vilken 

acceptans dessa risker har. I figur 9 redogörs grafisk (med hänsyn till 

faktor 1 och faktor 2) vilka risker som kan uppstå. Beroende på vart risker 

är placerade rumsligt avgörs individers upplevelse.  
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Företaget belyser mer allmänna risker, exempelvis explosion och brand, 

medan personalen konstruerar mer detaljerade risker inom sitt område 

(se kap 4.1). Att företaget belyser allmänna risker beror på brist på 

riskmedvetenhet som kan bero på; 

 

 Brist på kommunikation: Kommunikationen mellan olika avdel-

ningar finns inte och därmed är det ingen som vet hur olika avdel-

ningar hanterar borde hantera risker. En annan nackdel är att 

många inte vet vad som händer inom varje avdelning. I och med 

att det inte finns väldokumenterat system, kommer införande av 

förbättringsarbete ta tid och detta kan orsaka att företaget att ut-

vecklas långsamt.  

 Olika arbetsuppgifter/avdelningar: Beroende på vilken avdelning 

individen arbetar på eller vilken arbetsuppgift individen har, fo-

kuserar individen enbart på sitt arbete eller sin avdelning. 

 Brist på dokumentation av risker: Om det är brist på gemensamma 

dokumentationer kan det leda till att alla talar ”olika språk”. Vilket 

mena med att det inte finns någon gemensam tolkning av vad en 

risk är och hur olika risker bör hanteras.  

 Brist på tid: Det finns ingen tid för att sätta sig i andras arbete eller 

att ha möte med var och en av gästerna.   

 Brist på resurser: Brist på resurser menas med att företagen inte 

kan, har råd, eller tid att anställa en individ som tar på sig ansvaret 

för säkerheten (säkerhetsansvarig).  
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På grund av att det råder brist på riskmedvetenhet upplevs riskerna på 

olika sätt. Beroende på vart risker är placerade rumsligt (se figur 9) avgör 

individers upplevelse. Beroende på hur landningen vid risken ”ramla” 

blir, kan punkten ”ramla” förflyttas. Landningen avgör hur pass allvarlig 

konsekvensen är. Skulle risken för förslitning i axlar jämföras med risk 

för explosion är explosion mer oroande då konsekvenserna är värre (se 

faktor 1). Gemensamt för dessa två är att varken explosion eller 

förslitning är frivillig, dock hamnar förslitning i axlar mer till vänster på 

grund av att konsekvenserna är mildare. Att risken för förslitning i axlar 

är högre upp än explosion beror på att det inte är en direkt effekt utan en 

fördröjd effekt. Förslitning i axlar uppfyller dock andra krav i faktor 

minus 2, exempelvis känd för utsatta, känd för vetenskapen och att det är 

gamla risker.  

 

 

Figur 9. Olika synvinklar på risk utifrån inre- och yttretvätt. 
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5.2 Olika uppfattningar kring risk 

Att olika individer har olika definition på risk är vanligt, detta kan bero 

på att alla människor har olika uppväxtförhållanden. Dessa förhållanden 

byggs upp med hjälp av faktorer som beror på individens kulturella och 

sociala bakgrund.  Utifrån det får individen en egen riskförståelse på hur 

de ska tolka och arbeta med risker. I detta sammanhang visade det sig att 

synen på risk varierar på grund av kunskap och erfarenhet. Genom 

intervjuer visade det sig att olika avdelningar i företaget hade belyst och 

definierat risk på olika sätt. Detta kan visas genom att den administrativa 

chefen har mer översiktlig riskförståelse, men mer djupgående kring 

transport av kemikalier. Vidare såg saneringsingenjören det utifrån ett 

perspektiv som var mer specifikt angående risker inom inre tvätt samt 

miljön på arbetsplatsen. Gemensamt mellan saneringsingenjören och 

administrativa chefen var att explosion och brand var den mest oönskade 

konsekvensen. Detta beror på att konsekvenserna berör fler individer, 

fastigheter och miljön. 

 

Genom intervju visade det sig att det finns brister i företaget, bland annat 

brist på dokumentation av risker (se punkterna i kapitel 5.2). Individen 

som hanterar inre tvätt definierar risk på ett sätt, medan företaget 

definierade risk på ett annat sätt. Då företaget enbart hade översiktlig 

dokumentation av risker, tvingas individen som hanterar inre tvätt att 

utföra en egen tolkning och riskanalys för att få det bästa resultatet. Varje 

gång det sker förbättringar dokumenteras detta för att underlätta 

liknande arbeten i framtiden.  

 

I en intervju med SCA (se bilaga D) visade sig att företaget har skapat en 

stark företagskultur genom att ha en gemensam dokumentation. I 

dokumentet definieras vad en risk är och hur olika risker bör hanteras. 

Dessa dokumentationer är grunden till att alla har en gemensam 

förståelse kring vad en risk är samt hur arbetet ska gå till för att minimera 

att riskerna. 

 



Risker vid industriell fordonstvätt - 

En studie om risker och 

riskuppfattning vid industriell 

fordonstvätt 

Ivan Adil Metti 

Fahad Jama Mohamed 

5 Analys 

2016-05-01 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and. 

45 

5.3 Nytta med socialkonstruktivistiska perspektivet  

Genom det socialkonstruktivistiska perspektivet visade det sig att varje 

individ ser och hör olika saker utifrån sitt egna perspektiv. Att 

människorna är olika beror på olika uppväxtförhållanden. Dessa 

uppväxtförhållanden kan skilja sig på grund av miljö, social, kulturell och 

geografisk härkomst. I detta sammanhang har rollen i företaget också en 

betydelse, då ansvaret varierar. Att det varierar kan det beror på vilka 

kompetenser varje individ har. Det innebär också att varje person 

uppfattar saker på sitt eget sätt. När det kommer till riskförståelsen kan 

det även här skapa ett egoistiskt tänkande och fokusen på alla individer i 

företaget kommer i skymundan. Individer som exempelvis är högt 

uppsatta i ett företaget, har ansvar för hela företaget och måste därför 

tänka på alla. De har oftast en översiktlig syn på risker och de måste 

kontrollera att saker sker som de ska. Medan individer som utför själva 

arbetet vid bland annat inre tvätt av tanklastbil kan väldigt mycket 

kunskap om risker inom sitt arbete, men har inte mycket kunskap av vilka 

risker grannen har. Detta leder till att ett gap skapas mellan olika delar i 

företaget, vilket tyder på att företaget har en svag företagskultur, se figur 

10.  

 

 

Figur 10. Illustration av företagskultur [36].  
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5.4 Förbättring av riskhantering  

Bästa sättet att skapa en gemensam företagskultur är att lägga fokus på 

alla individer i företaget och deras åsikter. Ett exempel på företag som har 

skapat en företagskultur är SCA Östrand. I en intervju, se bilaga D, 

förklaras det genom ett väldokumenterat system elimineras många 

risker, då synen på risk är samma för alla individer. Känslor och 

tveksamhet får inte förekomma i arbetet. I dokumentationen står det klart 

och tydligt vad som ska göras och även hur arbetet ska utföras. Att 

känslor och tveksamhet inte får förekomma beror på att konsekvenserna 

kan vara katastrofala. Genom att ha en gemensam dokumentation skapas 

en gemensam företagskultur då alla talar ”samma språk” och även se på 

risker ur samma perspektiv. På samma sätt skulle detta vara gynnsamt 

för ett företag som Sundfrakt då synen på risk inte varieras samt att alla 

vet vilka risker som kan uppstå.   

 

Ett annat sätt är att förbättra kommunikationen genom att bland annat ha 

möte en gång i månaden. Kommunikation är nyckel till framgång. Att 

kommunikation leder till framgång beror på att alla vet vilka risker som 

finns i företaget och även vad som kan hända. I och med att 

kommunikation kan förbättras kan det komma fler idéer och 

förbättringsförslag. Därefter kan företaget utvecklas snabbare.   

 

Bästa sättet för att eliminera brist på kommunikation, dokumentation av 

risker och brist på tid, är att anställa en säkerhetsansvarig. Genom an-

ställa en som är säkerhetsansvarig, kan det skapas en gemensam riskhan-

tering där alla kan ”tala samma språk”. I och med att alla ”talar samma 

språk” kan fler vara mer riskmedvetna. Därmed kan riskerna minimeras 

samt att fler förbättringsförslag kan uppkomma då personalen inom olika 

områden kan bolla runt idéer med varandra.  På så sätt kan det skapas en 

tydlig tråd om vad som sker i företaget och ger andra verksamheter en 

förståelse kring vad som bedrivs i närheten. 
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5.5 Etiska och Samhälleliga aspekter 

Syftet med denna studie har varit att analysera arbetet och arbetsmiljön 

och inte vem i företaget som gör rätt eller fel. Författarna har förklarat för 

individer som har intervjuats varför deras arbete har studerats och har 

analyserats. Individer som har deltagit i intervjun har inte varit 

påtvingade, utan de har ställt upp frivilligt. För att skydde dessa personer 

som har medverkat i studien har därför ingen namngetts. Syftet har varit 

att skydda den enskilda individen på företaget från tänkbara 

konsekvenser. Det är därför intervjuerna har anonymiserats. 

 

Arbetet som genomförs i företaget sker på ett korrekt och säkert sätt. 

Därför behöver inte människorna och personalen oroa sig för riskerna. 

Att öka riskmedvetenhet i företaget genom att anställa en 

säkerhetsansvarig och skapa en gemensam dokumentation av risker kan 

kommunikationen förbättras. Detta leder till att arbetsmiljön kan komma 

att förbättras och alla anställda i företaget kan känna sig mer delaktiga, 

då alla talar ”samma språk”. Där med kan också välmåendet öka hos 

personalen.  
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6 Slutsats 
Syftet med studien var att utreda vilka risker som kan uppstå vid 

industriell fordonstvätt. Studien visar att det finns många risker vid 

industriell fordonstvätt, där risker är bland annat att det kan ske en 

explosion, dödsfall, stress och olika fallskador. Socialkonstruktivistiska 

perspektivet visar att klyftan var stor mellan personalen och företaget när 

det kom till riskmedvetenhet. Företaget belyser mer allmänna risker som 

explosion och brand, medan personalen konstruerar mer detaljerade 

risker inom sitt område (se kap 5.1.1). Att företaget belyser allmänna 

risker beror på bland annat brist på kommunikation, olika 

arbetsuppgifter/avdelningar och brist på tid. Det enklaste för Sundfrakt 

är att utbilda någon eller anställa en som ska vara säkerhetsansvarig. 

Detta kan leda till att riskerna kan minimeras samt att fler 

förbättringsförslag kan komma fram, då personalen inom olika områdena 

kan bolla runt idéer med varandra. Då skapas en tydlig tråd om vad som 

sker i företaget och ger andra verksamheter en förståelse kring vad som 

bedrivs i närheten. 

 

Denna studie kan användas som ett verktyg för ett företag som vill 

utveckla sin verksamhet inom riskhantering. Genom att använda studien 

inom liknade område, kan det tas fram vilka brister företaget har och 

därefter fatta olika beslut för att öka till exempel riskmedvetandet i 

företaget. Studien påvisar hur pass riskmedvetna personalen och 

företaget är.  

 

Studien tar även fram hur väl företagets verksamhet stämmer överens 

med teorin. I och med det blir det enklare för verksamheten att jämföra 

deras tillvägagångsätt med det som står i teorin. Då kan företaget se ifall 

det behövs implementeras ett nytt tillvägagång sätt, som exempelvis att 

använda sig av what if analys eftersom detta är ett bra verktyg vid 

industriell fordonstvätt.  
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Något som skribenterna hade kunnat göra för att förbättra kvaliteten på 

studien är att utföra fler intervjuer i företaget och andra företag. Fler 

intervjuer hade gett studien en bredare grund för bedömningen kring 

risker, samt vilka aspekter individer har på risker och även hur de 

bedömer dessa risker. Mer intressant hade också varit att undersöka 

varför individer har olika uppfattningar om vad som definieras som en 

risk samt vad risken har för betydelse. 
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Bilaga A: Intervjufrågor   
1. Berätta allmänt om ert arbete?  

2. Berätta om tvätten? Hur processen går till?  

3. Vad är risk för er? 

4. Hur bedömer ni risker?  

5. Hur arbetar ni med risker?  

6. Hur arbetar/hanterar ni med kemikalier?  

7. Vad finns det för konsekvenser med att arbeta med risker?  

8. Finns det riskåtgärder? Ifall det skulle kunna hända nått? 

9. Har miljön på arbetsplatsen en påverkan på hur ni arbetar? 

10. Skulle arbetet bli bättre ifall miljön var annorlunda? 

11. Har ni känt någon gång att känslor eller tankar har påverkat ert 

arbete eller omdöme? Ja/Nej. Utveckla. Hur kommer det sig?  

12. Finns det nån sorts av lista som beskriver hur pass farligt kemika-

lierna är? Från farligast till minst farligt ämne.  

13. (10 vanligaste kemikalier som transporteras?)  

14. Påverkas ert arbete på något sätt när ni blir/är medvetna om ris-

ken? 

15. Hur kommunicerar ni med risker och tvärtom? 

16. Är det något du känner saknas i ert arbete? I så fall vad är det och 

varför? 
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Bilaga B: Intervju med en 
saneringsingenjör  
 

1. Berätta allmänt om ert arbete? 

- Vi diskar tankar, tankbils containers, tankbilar och trailer vi diskar 

dom invändigt. Vi gör dom rena med hjälp av kemikalier. Lastbi-

larna tvättas vid avlastning då det kan hända att lastbilen ska 

transportera ett nytt ämne. Lastbilen måste vara kliniskt ren enligt 

eu normer vid på lastning. Då vi är certifierade via SQAS för att 

genomföra tvätten. Man får skriva på och skriva ut ett tvätt bevis 

på en så kallad ESD lapp som är gångbar i hela Europa. Det ska 

vara kliniskt rent för att kunna lasta på en ny produkt och fungera 

utan att det ska hända några olyckor.  

 

2. Berätta om tvätten? Hur processen går till? 

- På den här tvätten har vi en robot, roboten använder vi för att diska 

rent tanken. Roboten ligger på 120 bar. Det är tryck som vi använ-

der vid diskning. Roboten sänks ner i tanken för att tvätta den in-

uti. Sen har vi handspolning med olika munstycke som vi använ-

der för att spola runt under luckor, som roboten inte kan komma 

åt. Trycket ligger på 180 bar med upp till 100 gradigt vatten. Sedan 

använder vi ånga för vissa medel då det kan hända att den har 

stelnat och behövs mjukas upp så att den kan rinna ut. Rent all-

mänt så får inget av vätskan som användes för att tvätta lastbilen 

komma ut i avloppen. Där av har vi fasta tankar och vi har plug-

gade avlopp.  Allting som körs genom tanken skall gå på destrukt-

ion eftersom det innehåller miljöfarliga ämnen.  

 

3. Vilka tillfällen krävs det att en person behöver gå ner i tanken? 

- Rent allmänt går man ner i tanken när tankbilen stått ute och vän-

tat så länge att det har bildats porer i tanken. Detta på grund av att 

porerna (själva ämnet) bränner sig fast i tanken. Då måste man gå 

väldigt nära för att spola rent det med hjälp av munstycket då ro-

boten inte kan få bort det. Det kan också hända att det ligger något 

okänt i tanken. Detta gör att man blir först tvungen att diska så gott 
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det går innan man går ner i tanken. För att man vill ha så lite ke-

mikalier som möjligt runt omkring sig. Det är dem två tillfällena 

man oftast måste gå ner i tanken. Alltså när det finns ett okänt fö-

remål eller att det sitter för hårt att man ibland måste gå ner o 

skrubba.  

 

4. Hur ofta behöver man går ni ner i tanken? 

- Det är inte jätte ofta, det händer kanske en till två gånger i måna-

den. Då får jag alltid ringa hit en person. För att man inte får gå ner 

i tanken ensam. För då har man sele på sig av säkerhetsskäl ifall 

man tuppar av. Om det skulle vara så att mot förmodan att man 

skulle göra något misstag så att man går ner i vissa tankar har vi 

gas mätare. Där vi kan kolla syra, gas och allt sådant för att se ifall 

det är grönt att gå ner. Skulle det hända någonting att man ramlar 

och slår sig eller något annat är det ganska svårt att få upp den 

personen från en tank. Då har man en scensele som en vev för att 

veva upp personen ur tanken.  

 

5. När vet man att det finns något som ligger kvar i tanken? 

- Det är efter en okulär besiktning. Man kollar med ficklampor runt 

omkring i tanken. För att kolla så att det är rent i tanken. Då måste 

man även kolla under alla luckor för att det är viktigt att det är rent 

även där. Skulle vi inte diska rent av misstag då kan vi få en stors-

kadeståndskostnad för att vi inte har skött oss. Då kanske en pro-

dukt blir förstörd på 30 kubikmeter som kanske kostar 100 kr/liter 

det kan leda till enorma kostnader om vi inte sköter arbetet. Det 

gäller att det är rent och då gäller det att kolla överallt så att det 

inte finns några rest produkter. För vissa rest produkter kan rea-

gera med andra och då blir hela lasten förstörd. Det är även en sä-

kerhetsaspekt också såklart.   

 

6. Hur mycket rymmer en tank?  

- Mellan 25-35 kubikmeter. Det finns massa olika storlekar men det 

är där någonstans dem brukar ligga på.  

 

7. Vad är risk för er? 

- Det finns massa risker i det här jobbet det är ju först och främst… 

egentligen den största och farligaste risken för mig är att man står 
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på hög höjd. Man står ju på 4 meters höjd när man står uppe på 

tank. Det kan räcka med att man snubblar på en slag eller snubblar 

på grund av högtrycket. Det kan vara på grund av att man inte är 

bered på grund av det höga trycket.  Det är det som är den största 

risken alltså fall risken sedan finns det också kemikalier då är det 

viktigt att läsa på vad det är för ämne. Är det frätande, brandfarligt 

för då kan det bli explosion det är ju allt det här runt omkring och 

det ska ju jordas… jag gör ju så här att jag jordar varje tank det 

behöver jag inte egentligen göra när det är brandfarligt men vi jor-

dar alla tank för att få en rutin i det hela. De brandfarliga ämnena 

är egentligen de farligaste. För vissa är ju självantändande och såna 

saker.. och då får det inte vara några rest produkter kvar. Det får 

max vara 12 liter kvar och det betyder att det är en liten sträng kvar 

i botten av tanken. Det är vad vi får max ta i emot och det ska sedan 

deponeras. Sen har vi ju som sagt brandfarligt och frätande ämnen 

det är ju dem två som man kan få på sig och då är det viktigt att 

man har rätt kläder på sig och sådana saker. Sen ska man tänka på 

att vi tvättar med Lut (natriumhydroxid) och det är ju frätande 

därför är det viktigt att man inte ska få det på sig. För att det kan 

stänka och då använder vi visir för att skydda ansiktet. Nu är det 

en ganska mild i och med att man späder så att det är som max 6 

% därför kan det bli lite irritation då man kan få det på sig. Skulle 

det hända att man får det på huden eller ögonen så har vi ögon 

dusch och diphoterine. Det är ett ämne som neutraliserar själva lu-

tet och då ska man helst ta det inom någon sekund.  Det händer 

inte så ofta men när man får på sig det blir man bara lite röd går 

eventuellt att skölja bort det. Det är inte så att man får frätskador 

av det. Det är dem som är dem stora riskerna.  

 

8. Hur bedömer ni risker? 

- Kanske inte en fara för livet men att man kan få ett men för livet 

(det betyder alltså en skada som kommer ge en kroppslig eller 

själslig skada för resten av livet) det kan vara att bryta armen eller 

att man gör sig illa helt enkelt. Det är ju själva risken med det hela 

alltså att det kan vara allt ifrån att du kan ramla ner och göra dig 

jätte illa till att du kan dö.  Risker finns ju överallt. Jag menar risken 

att jag ramlar ner kanske är mindre än att jag blir påkörd när jag 

kör en bil. Det vet jag inte men risken att det händer finns ändå där 
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och man måste vara medveten om det vilket är det viktigaste. Det 

blir ganska lät att man går på rutin och att man glömmer bort saker 

och ting. Allt handlar om vaner oftast lägger man till sig fula 

ovanor som till exempel att man ska bara gå upp o spola tanken 

och väljer att inte ta med sig visiren. Det är oftast då det händer 

olyckor när man inte tänker efter.  

 

9. Hur arbetar ni med risker? 

- Om vi pratar om ämnena de vanliga riskerna de finns ju vilket är 

fallrisker detta är något man vet om. Det vi inte kan om är de äm-

nen som kommer in. Det måste man alltid ta reda på. Vad är det 

här för ämne är det frätande eller brandfarligt och sedan gör man 

en riskanalys på det. Det här kan hända, det här ska finnas och de 

här kläderna ska du ha på dig, även om det är lätta ämnen så kan 

dessa kläder även användas för att hantera de svåra ämnena. Vi 

kör handskar, visir, keps för att skydda nacken och det finns regn-

kläder som vi kan dra över. De använder vi när vi ska gå ner i tan-

ken då drar jag det på mig helt tillsammans med gasmasken och 

vi använder även munskydd för att inte dra i sig ämnena. Vi an-

vänder alltid hela utrustningen även när det inte är ett farligt 

ämne. Sen har vi nästa risk vi kan tänka på det är om man drar i 

sig för mycket av ämnena och man kan bli sjuk av det långsiktigt 

därför är det viktigt att ha det i åtanke då det kan leda till senare 

påföljder. Kortfattat du ska ta reda på vad det är för ämne och vad 

kan hända till exempel kan det explodera, brinna, blir det frätska-

dor sen får man utgå ifrån det och göra en riskanalys och ha kläder 

som är anpassad efter det. Därefter jordar du allt. För att minimera 

risker och göra det så bra som möjligt. Man utgår alltid ifrån det 

värsta möjliga. Vi använder ESD-klassade verktyg för att inte 

skapa/orsaka några gnistor. Är det för mycket rest produkt (mer 

än 12 liter) då skickas det tillbaka.  

 

Vi har en mall som vi går igenom och där är det ju vad man ska 

tänka på. Är ämnet explosivt, brandfarligt vad kan hända, behöver 

vi skyddsutrustning, vilken skyddsutrustning måste vi ha och då 

tar man fram ett sådant för varje ämne. I och med att vi får samma 

ämne kan det kännas dumt att göra en ny riskanalys varje gång. 

Då kan jag plocka fram det jag har gjort innan och sen använder 



Risker vid industriell fordonstvätt - 

En studie om risker och 

riskuppfattning vid industriell 

fordonstvätt 

Ivan Adil Metti 

Fahad Jama Mohamed 

Bilaga B: Intervju med en 

saneringsingenjör 

2016-09-27 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and. 

60 

jag mig alltid av databaser. Ibland kan det stå mer information be-

roende på vilken tank det är till exempel ifall den har 3 eller 5 

luckor. Sen skickar jag informationen till min kollega för att föra 

en diskussion om det verkar vettigt.  

 

10. Hur arbetar/hanterar ni med kemikalier? 

- Som jag sa tidigare är allting igen pluggade (inget kommer ut) så 

att alla kemikalier som diskas rent och kommer ut ur tanken går 

till två stora tankar där en av dem är på 30 kubikmeter och den 

andra är på tio kubikmeter. Sedan skickas dessa till destruktioner 

(förstöra kemikalierna) som ligger i Stockholm. Det kommer en 

tankbil som hämtar vätskan och transporterar ner den. När det 

kommer för mycket av specifika ämnen som inte är brandfarligt 

då kan vi tappa upp det i specifika behållare som är ungefär 1 ku-

bikmeter. Är det brandfarligt skickas det tillbaka då vi inte vi vill 

ha det här.  

 

11. Vad finns det för konsekvenser med att arbeta med risker? 

- Det är ju som jag sa tidigare att jag kan tappa synen vilket är en 

konsekvens ifall jag får det i ögonen, jag kan ramla ner och skada 

mig, det långvariga som man inte tänker sig för till exempel när 

man andas in kemikalier under längre tid, får brännskador över 

allt till exempel ansikte, ben och fötter det är egentligen de stora 

riskerna. En av riskerna när man går ner i tanken och sprutar med 

varmt vatten då är det viktigt att man måste ha en känsla i kroppen 

och veta när man ska gå upp, dricka vatten och andas. Då det blir 

som en bastu där inne då man står och sprutar med 85-90 grader 

vatten. De flesta ämnena vi får in är oftast miljöfarligt och frätande. 

För mig personligen är dessa ämnen ofarliga/lätt att hantera men 

är dock farliga för naturen.  

 

12. Finns det riskåtgärder? Ifall det skulle kunna hända nått? 

- Ja absolut.. vi har ju 112 ifall det händer någonting, egentligen om 

det skulle hända något är det sjukhuset som gäller för att kolla så 

att inget har hänt. Sen finns det olika telefon nummer som ska rin-

gas till exempel min handledare. Först är det alltid sjukhuset och 

sen min arbetsledare man ringer till därefter tar de det därifrån och 

sen ska det fyllas på papper. Det står ju också på riskanalyserna 
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om vad som skall göras, där står det bland annat min och min ar-

betsledares nummer. Det är svårt att sätta specifika åtgärder för 

vad som händer därför ringer man 112 och berättar vad som har 

hänt. Det blir lite som en egen tolkning av riskanalysen med tanke 

på att det är olika ämnen som kommer in. Men det finns riskanalys 

för själva ämnet som till exempel ifall du får det i ögat så ska du 

till sjukhuset eller om det brinner i tanken så kliver du inte upp 

med brandsläckaren för att släcka den då det inte blir någon effekt. 

Då springer man ut och vanar andra samt utrymmer lokalen och 

ringer 112 då så klart. Med tanke på att det är specifika ämnen som 

hanteras blir det svårt att säga att du alltid ska göra så här. Det 

finns en riskanalys för just de ämnet och då får man gå vidare där-

ifrån. 

 

13. Har miljön på arbetsplatsen en påverkan på hur ni arbetar? 

Skulle arbetet bli bättre ifall miljön var annorlunda? 

- Vi har gjort många förbättringar. Jag började i februari sen dess har 

vi gjort vissa förändringar och vi har bland annat flyttat upp 

hetvatten tvätten då den har vart nere förut vilket gjort att man 

vart tvungen att dra upp slangen. Vilket har gjort att miljön här är 

väldigt bra nu. Vi har också fått bättre tryck på grejerna så att man 

inte behöver stå där väldigt länge jag glömde säga att det är också 

en risk när man arbetar med högtryck. Då man kan få till exempel 

skador i armarna eftersom du står och sprutar. Det är egentligen 

den största risken för att skada sig då man kan få förslitningar ax-

larna eftersom du står och sprutar länge. Men nu jobbar vi mest 

med robot. I vår bransch är det högtryck som gäller.  

 

14. Har ni känt någon gång att känslor eller tankar har påverkat ert 

arbete eller omdöme? Ja/Nej. Utveckla. Hur kommer det sig? 

- Nej det är så att det är lite glasklart med tanke på att det är så 

mycket risker som är inblandat så får man inte slarva. Det är ju 

klart att i alla arbeten påverkar alltid stress det är egentligen den 

största faktorn som leder till att man gör fel eller att olyckor hän-

der. Oftast är det stress eller slarv och slarv kommer oftast av stres-

sen. Det kan vara så att man måste skynda sig att göra det här och 

det här. Nu har jag inte jobbat så länge här men det är så mycket 

som kan gå fel ifall du inte gör rätt och då måste man tänka sig för. 
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Nu pratar jag för mig själv. Jag tycker att jag har redskap och all-

ting. Arbetsgivaren har gett oss redskap så att vi kan utföra arbetet. 

Då är det upp till mig att se till att jag använder de redskap som 

finns.  

 

 

15. Finns det någon sorts av lista som beskriver hur pass farligt ke-

mikalierna är? Från farligast till minst farligt ämne. 

- Nej, det finns säkerhetsdatablad för all kemikalier som är internat-

ionell. Jag har 4 tjocka pärmar och nu har jag börjat spara mycket i 

datorn. I normala fall har lastbilen som kommer in med sig lite in-

formation fast jag brukar ändå kolla på mina pärmar eller datorn. 

Har jag inte informationen i datorn eller pärmarna så söker kollar 

jag upp den informationen på internet. Alltid kolla säkerhetsdata-

blad för jag måste veta vad det är för ämne så att jag vet hur jag 

ska handskas med ämnet. Det jag letar efter är ju om ämnet är frä-

tande eller brandfarligt. Det finns något som heter UN nummer 

slår man på det då får du fram om det är frätande eller brandfarligt 

då det finns information om det i databaser på internet. Slår man 

in numret på internet får man fram till exempel att ämnet är frä-

tande klass 3 och då ska man vara extra försiktig. Allt som är frä-

tande är man försiktig med och allt som är brandfarligt är man ex-

tra försiktig med. Det är ganska enkelt att få fram vad det är man 

ska tänka på. Allt som är klass 3 brandfarligt ärr farligast för oss 

oftast kan ju det vara frätande också. Men det är ju att den kan 

självantända, explodera och brinna. Ifall ämnet är frätande och du 

får det på huden är det kanske inte fara för livet och det är för att 

du kan göra något åt det. Ämnena som är brandfarliga kan orsaka 

fruktansvärda saker på inte bara mig själv utan hela byggnaden. 

Man har så mycket mer att tänka på då. För mig är klass 3 som är 

brandfarligt farligast. Exempel på brandfarliga ämnen är Diesel 

och isopentan vi får inte in mycket brandfarliga ämnen. Undviks 

att diska då man försöker använda samma lastbil till att köra 

samma ämne igen och den åker mellan A och B. Det är av säker-

hetsskäl att det görs på det sättet. Men det händer att man får in 

sådana tankar och vanligast är isopentan och den är inte direkt ro-

lig att handskas med.  För att det är ett ämne som kan lätt självan-

tändas därför ska man vara väldigt försiktig.  
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16. Fem vanligaste kemikalier som transporteras? 

- Det vi får in mest av är ett ämne som heter armeen (methylamine, 

RNH2) där det finns olika varianter av armeen till exempel armeen 

T, armeen OV och så vidare, fettsyra, fenosize (aluminiumklorid, 

AlCl3) det är väl egentligen det vi får in för det mesta. Alla varian-

ter av armeen hanteras på samma sätt med varmt vatten och lut. 

Det är dem förhållningssätten jag har. Sen kan dessa olika ämnen 

varar olika svåra att diska. Vissa ämnen bildar klumpar då kollar 

jag i databasen för att se vilken temperatur ämnet blir flytande. 

Men ur säkerhetsaspekt så hanteras det på samma sätt och till vilka 

tillvägagångsätt jag måste göra för att få den ren.  

 

17. Påverkas ert arbete på något sätt när ni blir/är medvetna om ris-

ken? 

- Ja absolut, man tänker på vad man gör för nått. I detta arbete måste 

jag tänka på varje sak jag gör. Det är viktigt att tänka på hur man 

riktar munstycket så att man inte riktar det på ett sätt som gör att 

allt kommer på dig.  

 

18. Hur kommunicerar ni riskerna med varandra? 

- Jag har en kollega som jag brukar prata med och han är utbildad 

inom ADR och säkerhet. Många gånger kanske inte ur en risksyn-

punkt utan vi pratar om hur det ämnet ska diskas. För att mycket 

av riskerna får jag ju med att jag vet vad det är för ämne. Många 

gånger handlar det om disk teknik om man ska till exempel an-

vända kallt eller varmt vatten. Vissas ämnen som latex kör jag 

varmt vatten på det bränner den fast i tanken och då får jag inte 

bort det. Då tänker jag inte på risker utan tvätt teknik. 

 

19. Är det något du känner saknas i ert arbete? I så fall vad är det 

och varför? 

- Allt Eftersom kommer man alltid på saker som man skulle kunna 

göra bättre till exempel det med slangen, då den var nere från bör-

jan men nu sitter uppe så man inte snubblar över den. Nu har jag 

inte mycket som behöver förbättras. I och med att vi har förbättrat 

verktygen så minskar riskerna samt att vi har tillgång att hämta ut 

redskap.  
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Bilaga C: Intervju med en 
administrativchef 
 

1. Berätta allmänt om ert arbete? 

- Då tänker jag så att jag svarar utifrån fastighetsperspektivet då. 

Sundfrakt är ju fastighets ägare här och disponerar/äger från trä-

den där uppe ner till rosa villan långt där nere. Vi hyr ut det här 

till olika hyresgäster framför allt är det våra delägare som hyr ga-

rageplatser och verkstäder och lite sådant. Sen har vi en del vad 

ska jag säga uppdraget.. jag är ju fastighetsansvarig då. Mitt upp-

drag är att se till att våra delägare då kan nyttja den här anlägg-

ningen de här garageplatserna, verkstäderna och även ha vissa ser-

vicefunktioner då typ att det finns däckverkstad, bil el affär, finns 

någon som jobbar med färddatorer och några tvätthallar som ni 

besökt. En av de som ni besökt Corvara som är en lastbilstvätt, sen 

har vi ju ädels tvätt som ni var o kolla på förra gången ni var här, 

vi en ytterligare tvätthall nere på det vi kallar för LVD plan då och 

sen en längst ner så vi har fyra tvättanläggningar på området och 

idén är ju att se till att delägarna får så mycket valuta för pengarna 

som de kan få med stöd till sin vardag, med service vi har till med 

en restaurang för som de kan äta i på dagarna. Det är mitt jobb att 

se till att det här funkar då jag har förutom ett utvecklingsansvar 

ett förvaltningsansvar också att se till att allt funkar i anläggningen 

att det finns värme, el och det ena och det andra. 

 

2. Berätta om tvätten? Hur processen går till? 

- Det kan jag ju inte så jätte mycket om. Jag vet ju att man kör in där 

så får man tvätta vad man nu ska tvätta tanken då. Det kan vara 

rätt så farliga saker som man tvättar där och hanterar.  

 

3. Finns det någon som kontrollerar att de gör sitt jobb då ni hyr ut 

platsen? 

- Vi har ingen som kontrollerar att de gör sitt jobb enligt alla före-

skrifter och det. För de ska ha en arbetsbeskrivning för hur de ska 

hantera saker och ting att om det är vissa vätskor eller gaser så ska 

det göras på ett si eller så sätt. Det har vi ingen som kontrollerar 
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men vi har en fastighetsskötare som går runt och ser till att allting 

följer de säkerhetsföreskrifter och det som ska finnas. Att kemika-

lier upp bevaras i skåp det ska vara tydligt märkt om vad som 

finns där om det tillför brand och sådana saker. Vi ser till att det 

finns första hjälpen, utrustning för att släcka bränder att det finns 

rätt saker det är vad vi ser till att det finns. Vi ansvarar ju för själva 

fastigheten här att det inte blir en åverkan på den att det inte läcker 

ut något och sådana saker. Men framförallt ligger ansvaret på hy-

resgästen som utför själva verksamheten då. 

 

4. Har ni någon form av krav? 

- Kravet är att de ska följa våra garages regler då eller de regler som 

vi har. Det är ju bland annat att alla kemikalier som upp bevaras 

ska redovisa man får inte upp bevara vad som helst. Gaser och så-

dana saker ju hanteras på ett försvarligt sätt. 

 

5. Vilka tillfällen krävs det att en person behöver gå ner i tanken? 

Inget svar 

 

6. Hur ofta behöver man går ni ner i tanken? 

Inget svar 

 

7. När vet man att det finns något som ligger kvar i tanken? 

Inget svar 

 

8. Hur mycket rymmer en tank? 

Inget svar 

 

9. Vad är risk för er? 

- Risk för oss är ju naturligtvis om det skulle hända någonting här. 

Ni fick ju den här incidentrapporten som egentligen inte var en 

incident utan var en olycka utan det var en explosion där. Det är 

ju en risk för oss att de inte sköter sig och att det händer något ut 

av det. En annan risk för vår del är om det skulle bli föroreningar 

på området. Om det skulle det vara så att det händer något som 

gör att andra hyresgäster blir drabbade är ju en risk för oss.  Vi har 

ett ställverk i källaren i samma länga som denna om det skulle bli 

så att det säger poff då kommer elen att försvinna då kommer ju 
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inte hyresgästerna längre ner att utföra sina jobb vilket också är en 

risk. 

10. Hur bedömer ni risker? Hur arbetar ni med risker?  

- Det har hänt en olycka. Om ni läser den rapporten så står det lite 

om förhållningssättet som vi tog efter det. Då var vi inne och såg 

till att de hade en arbetsbeskrivning och de. Utifrån det bedömer 

ju risken det är ju en risk då det är farliga grejer de håller på med. 

Därför måste de sköta sig och se till att jobba utifrån förutsättning-

arna alltså det som gäller. Det vi kan riskeliminera på det är ju se 

till att allt annat är bra där inne. Det får inte vara så att det hänger 

en elsladd löst grejerna ska vara rätt det ska vara korrekta saker 

som kan tåla miljön där inne. Det är ju så vi jobbar med riskerna 

något annat gör vi inte aktivt.    

 

11. Hur arbetar/hanterar ni med kemikalier? 

- Varje garage eller verkstad har ju vissa kemikalier de jobbar med. 

Det som vi jobbar med är ju att se till att om Corvara håller på med 

en gas så kan inte grannen jobba med en svetsapparat sådana gre-

jer jobbar vi med att det inte ska finns en anslutning till varandra. 

Vi försöker ha en helhetsbild då men alla ska ju följa de här reg-

lerna som gäller för upp bevaring av farligt vätskor och gaser och 

det. Det följer vi som sagt upp. Fastighetsskötare går runt och ser 

till att det är rätt saker som finns i skåpen är det saker ni får ha. 

 

12. Vad finns det för konsekvenser med att arbeta med risker? 

- Att jobba med risker det är något som man inte gör ofta så man 

tänker inte så mycket på det. Man har en verksamhet som rullar 

runt och sen är det 120 frågor som kommer in och sen ska du göra 

något så det är väldigt sällan man jobbar med risker men det är 

jätte viktigt. Det här med risk eliminering är viktigt till exempel att 

äga en bil utan försäkring på den det är katastrof. Så att du måste 

jobba med risk eliminering och det. Det vi gör då i den stora verk-

samheten inte bara fastigheterna det är att vi sätter upp våra risker. 

Vad skulle hända om vi tappa en större kund, tappa ett uppdrag, 

all tank diesel tog slut sådana grejer jobbar vi med. Men vi har inte 

jobbat så mycket med riskelimineringar på den nivån ni pratar om 

nu så att vi är där upp o kollar men borde vara där nere och där 

har vi lite att lära.  
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13. Finns det riskåtgärder? Ifall det skulle kunna hända nått? 

- Vi har en krisplanering så att om det händer något har vi ett antal 

utsedda personer som har sina roller då. Skulle det vara en olycka 

som händer på vägen eller här nere så har vi en kriskommitté som 

dras ihop och som hanterar frågan då. Då handlar det om att kon-

takta lite beroende på vad det är för något poliser och sådant är 

förhoppningsvis här redan då. Men det kanske så att några är 

chockade och man behöver terapi, krisgrupper, samtalsterapi och 

sådant där som vi har. Men vi har inte en krisplan på så sätt att om 

det skulle vara en explosion där på Covara om det skulle vara en 

svettsaparat som gör någonting nere på någon annanstans vi har 

inte liksom stora hela där.  

 

14. Har miljön på arbetsplatsen en påverkan på hur ni arbetar? 

Skulle arbetet bli bättre ifall miljön var annorlunda?  

- Ja, det är klart jag har lite svårt att svara på det i den specifika frå-

gan om ni pratar om koppla till Covara här. Men det är klart att vi 

är medvetna att det hanteras gaser och sådant där nere. Det är där-

för viktigt att vi säkrar och går runt och kollar att det inte finns 

otillåtna gaser, vätskor och att det som finns runt omkring ska vara 

deklarerad att inte någon har gas tankar eller gasmojänger i sina 

garage utan tillstånd och sådan saker. Det är inte så att alla får dra 

in allting i garagen utan att vi vet om det.    

 

15. Har ni känt någon gång att känslor eller tankar har påverkat ert 

arbete eller omdöme? Ja/Nej. Utveckla. Hur kommer det sig? 

- Ja det är klart, av och till så vissa saker kan det vara att jag tycker 

att men så här kan vi inte göra men sen finns det andra som beslu-

tar över frågan så kan det vara. Det kanske ni inte menar här då. 

Det här är väl mer när man jobbar med någonting i fulla farten så 

där och så kanske tänker amen nu gör jag så här men kanske borde 

egentligen göra så där och det kan väl också hända. Fast jag skulle 

vilja påstå att om det är större och mer allvarliga aktiviteter eller 

åtgärder så är vi ganska försiktiga av oss. 
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16. Finns det någon sorts av lista som beskriver hur pass farligt ke-

mikalierna är? Från farligast till minst farligt ämne. (5 vanligaste 

kemikalier som transporteras?) 

Inget svar 

 

17. Påverkas ert arbete på något sätt när ni blir/är medvetna om ris-

ken? 

Inget svar 

 

18. Hur kommunicerar ni riskerna med varandra? 

- Jag pratar inte så mycket med hyresgästerna här det är mest fas-

tighetsskötaren som går runt, pratar samt går runt och kollar i skå-

pen för att se hur det ser ut och sådär. När vi pratar risker så är det 

mest i fastighetsgruppen då. För andra frågor och andra olika 

grupperingar när vi sluter ett avtal med en kund exempelvis är ju 

risken uppe där som en fråga så där hur hanterar vi det här är det 

tryggt är det säkert och några risker med det där är. När man kör 

tunga speciella laster så ska man ju binda fast dem så att de sitter 

fast och det ska göras på ett speciellt sätt. Alla de där grejerna lig-

ger med där har ju kunden också en skyldighet att göra kvalitets-

kontroller på den samt att kunden har i skyldighet att rapportera 

om vi missköter oss på så sätt pratar vi risker.  

 

19. Är det något du känner saknas i ert arbete? I så fall vad är det 

och varför? 

- Vi hyr ju ut lokalerna mot att hyresgäster betalar en ersättning till 

oss vilket är det hela går ut på och där i mellan finns det något som 

kallas gränsdragningslista då till exempel vi har vissa skyldigheter 

som fastighetsägare och sen har hyresgästerna vissa skyldigheter. 

Vissa säkerhetsfrågor ligger på fastighetsägaren och vissa ligger på 

hyresgästen. Om man skulle säga att man saknar någonting? Vi är 

ju 150 olika hyresgäster på det här området och att ha en kommu-

nikation med var och en är nästan omöjligt. Det skulle man vilja 

ha mer tid att diskutera med hyresgästerna. Vi har ju miljöstat-

ioner på området vad slänger hyresgästerna där? kan hyresgäs-

terna göra någonting som gör att miljön på området blir bättre? Vi 

har oljeavskiljare på området som vi tömmer och hanterar kan vi 

göra det på något annat sätt så att det blir lättare för oss att hantera 
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det där och minimera riskerna få ner nersmutsning och sådana sa-

ker? så att kommunikation är något man skulle vilja ha mer av. 

 

 

 

20. För och nackdelar med att ha en tanklastbil? 

- Fördelarna är ju att det finns affärer i det. Vi servar många eller 

stor del utav industrin runtomkring här med kemikalier och det är 

lite special området i sundfrakt. Vi har en lång erfarenhet av att 

hantera farligagods och är ganska duktig på det. När man är duk-

tig på något så innebär det att man följer alla regler och det som 

finns också. Det som är nackdelen då är att det är farliggods och 

att det ska hanteras det finns alltid risker med om man nu tar han-

tering av farliggods bort från tvättarna när man är ute på vägarna. 

När man rullar därute med en stor tankbil som är fylld med till 

exempel gasol. Det är en risk för många då utsätter man flera för 

en risk. Då handlar det om att eliminera dessa risker genom att 

följa föreskrifterna och se till att vår utrustning är bra och att man 

inte slarvar med servisen att man bokar av att allting stämmer.  

 

21. För och nackdelar med att ha en vanlig lastbil? 

- Sundfrakt specifikt är jätte duktiga på specialtransporter, vi flyttar 

på hus, båtar och stora tunga otympliga saker. Det är inte farligt 

på samma sätt så när man åker ut på vägen med någonting som 

väger 50-60 ton så där och möter en liten Fiat på några 100 kg och 

då utsätter man en annan för risk. Där med är trafiksäkerheten 

också viktigt. Vi har en slogan som vi kallar för tryggt säkert och 

hållbart. Det är lite safty first och det är inte dumt att inte göra det 

för då får man onödiga risker och onödiga faror.  
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Bilaga D: Intervju med en skydd & 
säkerhetschef 

1. Berätta allmänt om ert arbete?  

- mm.. jag är ju hälsomiljö säkerhets chef i ett projekt som heter 

Helius som är på SCA Östrands massafabrik. Där vi håller på byg-

ger ut fabriken så att den producerar dubbelt så mycket pappers-

massa som tidigare och det innebär så klart även en massa risker.  

 

2. Berätta om tvätten? Hur processen går till?  

- Inget svar 

 

3. Vad är risk för er? 

- Mm jaa.. vad är risk.. Sannolikheten att en oönskad händelse ska 

inträffa. Det är risk. 

 

4. Hur bedömer ni risker?  

- Aa.. vi bedömer massa risker. Fabriken här i teamer för att en 

massa olika sorters riskbedömningar till exempel att någon an-

läggningsdel ska gå sönder eller ta skada på en människa. Vi be-

dömer risker i specifika små jobb till exempel att byta en pump vad 

kan det innebära för risker? Vi gör riskbedömningar för olika sor-

ters kemikalier, vi gör miljöriskbedömningar och vi gör riskbe-

dömningar för olika arbetsmoment som de kan ha där man kan 

kanske skada sig eller på ett annat sätt kan hända någonting. Så 

det finns rutiner för en väldig massa riskbedömningar.  

 

5. Hur arbetar ni med risker?  

- Mm..Vi funderar kring vad kan det här jobbet innebära för risk och 

vad kan man göra åt det på ett systematisksätt genom att sätta sig 

ner i en grupp och göra en riskbedömningar om det behövs. Eller 

att man svarar inför ett inre jobb själv funderar kring vad är det jag 

ska göra, vad finns det för risker med de och vad kan jag göra åt 

det. För att se till att det inte inträffar mig händelserna som jag kan 

se framför mig. 
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6. Hur arbetar/hanterar ni med kemikalier? Vad finns det för kon-

sekvenser med att arbeta med risker?  

- Jaa.. på Öström finns det en kemikaliedatabas. Där alla kemikalier 

som vi använder är registrerade och i den databasen finns det en 

riskbedömningsdel där man går in och funderar kring vad finns 

det för risker med att hantera de här kemikalierna. När vi tar in 

den det kan ju vara att det kommer in i en liten flaska eller att den 

kommer in i en stor tankbil. Vad finns det för risker med att lagra 

den, vad finns det för risker med att använda den på det sätt vi gör 

och vad finns det för risker att göra sig av med den efter. Det tar 

den här databasen hand om.  

 

7. Så det är ingen som gör egna antagande utan allt som ska göras 

står klart och tydligt? 

- Nej, man måste sätta sig ner det är ju själva dokumentationen som 

görs i databasen och visst måste vi göra egna antagande eller be-

skriva själva vad ska vi göra och sen har man ju ofta någon form 

av checklistor då vilka typer av risker kan vara bra att diskutera.   

 

 

8. Finns det riskåtgärder? Ifall det skulle kunna hända nått? 

- Ja, självklart vi har för att undvika att någonting börjar brinna gör 

man ju massa saker i förväg för att det inte ska finnas brandfarliga 

ämnen i närheten av brand antändningskällor att man håller isär 

det. Att man förvarar brandfarliga vätskor till exempel av kemika-

lier på ett säkert sätt, att man ser till att hålla ordning och reda, att 

spill samlas upp och tas om hand direkt. Om det skulle börja 

brinna ja vad kan man göra då? Visst man kan ju se till att det finns 

brandsläcknings utrustning i närheten den ska vara kontrollerad 

och iordningsställd. Så att man vet att den finns där när den be-

hövs. Vi har en insatsstyrka som övar brandsläckning och vi har 

utbildat personal i övrigt. Det finns inte bara vatten och brand-

släckare utan de finns rutiner hur man snabbt kontaktar rädd-

ningstjänst det finns rutiner för hur man på bästa sätt släcker en 

brand på olika ställen. 
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9. Har miljön på arbetsplatsen en påverkan på hur ni arbetar? 

- Ja, om man ska arbeta med farliga kemikalier så ska man ju förbe-

reda det på ett bra sätt säkerhetsställa att det finns rätt skyddsut-

rustning till allt så att man är rätt klädd rätt material när man ar-

betar. Ju farligare ett ämne är ju mer skyddsrustad och mer 

skyddsåtgärder i förväg har vi. 

 

10. Skulle arbetet bli bättre ifall miljön var annorlunda? 

- Inget svar  

  

11. Har ni känt någon gång att känslor eller tankar har påverkat ert 

arbete eller omdöme? Ja/Nej. Utveckla. Hur kommer det sig?  

- Det är ju en av riskerna som finns så klart ja absolut. Men det är ju 

någonting som man måste se till att det inte får riktigt påverka hur 

man utför jobbet för då gör man ju fel. Genom att ha rutiner för 

hur man ska göra så man känner sig trygg i det arbetet uppgift 

man ska utföra. 

 

12. Finns det nån sorts av lista som beskriver hur pass farligt kemi-

kalierna är? Från farligast till minst farligt ämne.  

- Inget svar  

 

13. (10 vanligaste kemikalier som transporteras?)  

Inget svar 

 

14. Påverkas ert arbete på något sätt när ni blir/är medvetna om ris-

ken? 

- Jag tror att om man är medveten om risken så är man mer försiktig 

och följer noggrannare de instruktioner som finns 

 

15. Hur kommunicerar ni med risker och tvärtom? 

- De som jobbar med kemikalier har för det första utbildning i vad 

man ska göra och så är de ju med i riskbedömningar. Där med har 

man ju kommunicerat risken och sen så diskuteras det ju inom den 

avdelningen där man jobbar och så finns det instruktioner sen så 

gör man ju då riksinventeringar för där man jobbar. 
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16. Är det något du känner saknas i ert arbete? I så fall vad är det 

och varför? 

- Det finns alltid saker som kan förbättras och det är kanske just det 

här att man tar för vana att fråga sig själv vad finns det för risker 

med det här jag ska göra just nu.  

 

 

 


