
Företagens förhållningssätt till säkerhet har 
utvecklats genom åren, vilket har lett till en 
markant minskning i  antalet arbetsplatsolyckor 
världen över. Under de  senaste 15 åren har 
bestämmelserna kring säkerhetsrestriktioner 
blivit allt striktare. Kraven har höjts och reglerna 
har blivit strängare för framförallt kontrollsyste-
mens tillförlitlighet, skydd mot manipulation av 
skyddsåtgärder samt förebyggande av buller, 
vibrationer och utsläpp av farliga ämnen. Ett 
annat område där reglerna har blivit hårdare är 
gällande maskinerna och robotarnas säkerhet. 
 Men de striktare reglerna är inte en 
konsekvens av fler arbetsmiljöolyckor utan har 
snarare uppkommit som en följd av högre krav 
från arbetstagarna. I stora delar av världen  
accepterar man helt enkelt inte längre att 
arbeta med högriskmaskiner, utan ser säker 
arbetsmiljö som en mänsklig rättighet.  

Det finns olika aspekter av arbetssäkerhet. 
Dels den mänskliga aspekten som har potential 
att bli en framgångskatalysator för företaget, 
genom större mentalt och fysiskt välmående 
och högre produktivitet hos de anställda. Den 
andra aspekten rör produkt- och maskinsäker-
heten. För Axelent är säkerhet en del av före-
taget, så väl gällande arbetsmiljö och personal 
som maskinsäkerhet. Axelent Engineering 
omgärdar redan på ritningsstadiet maskinen 
med skydd, och senare genomförs riskanaly-
ser för att säkerställa att maskinerna uppfyller 
gällande maskindirektiv. 

Studier visar att varje krona som ett företag investerar i hälsa och säker-
het på arbetsplatsen genererar en avkastning på 2,20 kronor. Se hur du 
höja säkerhetsstandarden och på så sätt förbättra tillväxten och göra ditt 
företag mer konkurrenskraftigt och hållbart. 

Därför är säkerhet alltid  
en god investering
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All produktionsutrustning måste genomgå en 
säkerhetskontroll minst en gång om året, mer 
riskfylld och farlig utrustning flera gånger per 
år. Detta är något som missköts av många 
företag, vilket är en stor hälsofara för persona-
len. Många länder arbetar hårt med att få bukt 
med denna manipulering av skyddsåtgärderna. 
Vad gäller ansvarsskyldighet är konsekvenser-
na betydligt mer drastiska i dag än de var fram 
till slutet av 1980-talet, eftersom produktans-
varslagarna har blivit striktare i hela Europa. 
 Om brister i säkerheten skulle upptäckas 
under en inspektion, kan företag som har en 
strikt arbetssäkerhetsavdelning som upprätt-
håller rådande regler, själva stoppa driften 
till dess att maskinen har reparerats eller 
säkerhetsbristerna har åtgärdats. Dock är det 
fortfarande få företag som är så välorganiserade. 

Om felet, till exempel en maskindefekt, däremot  
upptäcks vid en myndighetsinspektion kan 
konsekvenserna bli mycket allvarligare.  
Det första som då sker är att maskinen stängs 
av och huvudströmbrytaren låses fast. Före-
taget kan få böter och höjt försäkringsbelopp, 
och bristerna måste åtgärdas innan man får 
tillåtelse att köra igång igen. Ofta övervakas 
sådana företag striktare och mer regelbundet 
efter olyckan.

1. Verktyg och maskiner
Första steget är alltid att tillhandahålla 
verktyg och maskiner som är testade och 
säkra att arbeta med. 

2. Utbildning
Kunskap är nyckeln till god säkerhet. 
Se därför till att utbilda din personal i 
riskbedömningar och säkerhetslösningar 
för att skapa en så säker och hälsosam 
arbetsplats som möjligt. Här är Axelents 
Safety Book ett bra hjälpmedel. 

3. Miljö
Se till att dina medarbetares arbetsmiljö är 
säker, med bra belysning och ventilation, 
korrekta arbetskläder och skyddsutrust-
ning som hjälm, glasögon och handskar. 

4. Kontroll
All utrustning bör inspekteras och genom-
gå regelbundna säkerhetskontroller varje 
år. Eventuella fel aktigheter och defekter 
måste korrigeras omgående. 

ARBETSPLATSOLYCKOR I EU 
(2017)

• Drygt 3,3 miljoner allvarliga  
arbetsplatsolyckor. 

• 3 552 olyckor med dödlig utgång, 
d.v.s. ca 2,12 döds olyckor per 100 
000 anställda.

• Flest olyckor skedde i Frankrike.

• Flest dödsolyckor skedde i Rumänien, 
ca 5,72 döds olyckor per 100 000 
anställda.

• Malta, Nederländerna och Cypern 
hade mindre än 1 dödsolycka per  
100 000 anställda. 

• Män råkar ut för fler olyckor än kvinnor 
– 67 procent mot 33 procent.


