
Arbetsmiljöverkets arbete med produktregler
med fokus på maskiner
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Oftast har säkra maskiner färre driftstopp och är lönsamma för arbetsgivaren
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Arbetsskador relaterade till maskiner

Faktorer som samverkar vid arbetsskador

Produktregler som AV bidrar till

Marknadskontroll och sanktionsavgifter för maskiner

I denna presentation: AV = Arbetsmiljöverket

Innehåll

2018-11-02

http://www.av.se/
http://www.av.se/


Arbetsolycksfall per yttre faktor 2017 (total 35 822)
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Olyckor med slipmaskin i och utanför arbetet
Skattade skador per år

(IDB 2009-2012)
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Anmälda arbetsolyckor – frekvens per bransch - 2017
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Flest dödsolyckor inom jord- och skogsbruk samt fiske, byggverksamhet, arbete på och vid väg och tillverkning
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Anmälda arbetssjukdomar efter misstänkt orsak 2017 (totalt 10 231)
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Samverkande faktorer som förklaring till arbetsskador

- Människa

- Teknik

- Organisation

AV:s arbetsskadestatistik använder 
begreppet yttre faktor, den faktor 
som huvudsakligen bidragit till att en 
arbetsolycka inträffade. Det kan vara 
ett verktyg, ett föremål, ett instrument 
eller en maskin, men också en annan 
person än den skadade. 

Reason, J.(Mars, 2000). Human error: models and management. URL:

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/320/7237/768 (2005-03-07)

2018-11-028

http://www.av.se/
http://www.av.se/


Olika storlek, styrka, 

syn och hörsel samt 

hälsa  

Olika sätt att ta till sig 

information, planera och 

strukturera

Ny i arbetslivet, ny på jobbet, 

begränsad erfarenhet, lång 

erfarenhet, hög kompetens

Olika språkförmåga 

och 

koncentrationsförmåga Förstår man instruktionerna? 

På rätt språk?, behövs 

bilder?

Människa 
Människor är olika
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Bra ljusförhållanden och 

god ljudmiljö  

Maskiner och arbetsutrustning 

ska passa individen och vara 

säkra att använda

Hjälpmedel för bättre

ergonomi

Vid införande av nya stödsystem 

behövs utbildning och handledning så 

att tekniken inte blir en ny arbetsuppgift

Finns skyltning om att service-

eller underhållsarbete pågår?

IT-program är användarvänliga, 

självinstruerande och 

integrerade

Teknik
Tekniken ska avlasta människan
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Finns rutiner för underhåll 

och fortlöpande tillsyn?

Finns det skriftliga instruktioner?

Följer man upp att dessa efterlevs?

Introduktion, utbildning, handledning 

Stöd i arbetet – både från ledning 

och kollegor

Finns tydligt samordningsansvar när flera 

arbeten pågår samtidigt

Organisation
Organisationen ger förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv

Motverka stress

• Tydlighet och prioritering av 

arbetsuppgifter

• Rutiner och åtgärder mot kränkande 

särbehandling

• Arbetsbelastning och arbetstider 

som inte leder till ohälsa
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utredning 

(olyckor, 

ohälsa och 

tillbud) 

Under-

sökning

Kontroll

Åtgärder

Handlings-

plan

Risk-

bedömning

Samverkan Rutiner
Fördelning 

av uppgifter

Kunskap och 

kompetens

Arbetsmiljö-

policy
Årlig uppföljning

Bättre 

arbets-

miljö
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AV:s arbete med produktregler

• Bidrar till vägledningar för EU-direktiv i samarbete med 
myndigheter i andra EU/EES länder.

• Implementerar EU-direktiv i föreskrifter, bl. a. AFS 2008:3 om 
maskiner.

• Skriver föreskrifter och vägledningar som nationella 
produktregler om stegar, ställningar, arbetsbockar, skyddsnät, 
ställage m. m.

• AV deltar i ca 40 svenska standardiseringskommittéer med 
arbetsgrupper, däröver olika WG inom CEN, ISO och IEC.

• Samråd med arbetsgivare, fackförbund, branschorganisationer, 
byggherrar, projektörer, tillverkare och andra myndigheter.
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Syfte: Att minska skador och osund konkurrens relaterade till de produkter vi reglerar
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Definitioner enligt AFS 2008:3 som implementerar maskindirektivet 2006/42/EG 
Omfattar alla maskiner enligt definition (4 §) nedan (vissa maskiner i 2 § är undantagna) (CE-märkning)

– en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt 
drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är 
sammansatta för ett särskilt ändamål, 

– en sammansatt enhet enligt första strecksatsen som endast saknar komponenter för anslutning på användningsstället eller för 
anslutning till en energi- eller rörelsekälla, 

– en sammansatt enhet enligt första och andra strecksatserna som är färdig för installation och som kan fungera endast om den är
monterad på ett transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en anläggning, 

– sammansatta maskiner enligt första, andra och tredje strecksatserna eller delvis fullbordade maskiner som för ett gemensamt 
syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet, 

– en sammansatt enhet av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, som är förenade i syfte att lyfta 
laster och där den enda energikällan är direkt manuellt arbete. 

• Utbytbar utrustning (CE-märkning)

• Säkerhetskomponenter (CE-märkning)

• Lyftredskap (CE-märkning)

• Kedjor, kättingar, linor och vävband (CE-märkning)

• Avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar (CE-märkning)

• Delvis fullbordade maskiner (ej CE-märkning)
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De ekonomiska aktörerna enligt AFS 2008:3, 4 §, om maskiner
Tillverkare

En fysisk eller juridisk person som konstruerar och/eller tillverkar maskiner eller delvis fullbordade maskiner som 
omfattas av direktiv 2006/42/EG och som ansvarar för att sådana maskiner eller delvis fullbordade maskiner 
överensstämmer med direktiv 2006/42/EG i syfte att släppa ut dem på marknaden, i eget namn eller under eget 
varumärke eller använda för eget bruk. I avsaknad av en tillverkare enligt definitionen ovan ska varje fysisk eller 
juridisk person som på marknaden släpper ut eller tar i drift sådana maskiner eller delvis fullbordade maskiner som 
omfattas av direktiv 2006/42/EG betraktas som tillverkare. 

• släpper ut produkter som inte är tillverkade för den europeiska marknaden

• ändrar avsedd användning för en produkt

• ändrar eller bygger om en produkt 

Tillverkarens representant

En fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EES och som erhållit skriftlig fullmakt av tillverkaren att i 
dennes namn uppfylla en del av de skyldigheter och formalia som följer av direktiv 2006/42/EG. 

Distributör

En fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverkaren eller dennes representant, som på den svenska 
marknaden tillhandahåller en maskin eller tar den i drift. 
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Sanktionsavgifter för maskiner enligt AFS 2008:3, 6 och 21 §§

• Alla maskiner ska ha en bruksanvisning och en EG-försäkran om 
överensstämmelse.

• För lyftande maskiner ska max last eller max antal personer anges.

• En avgift per maskintyp även om flera brister finns.

• Avgift: 

‒ 50 0000 kr / 150 000 kr (bilaga 4) samt 10 % av produktens eller 
produkternas totala försäljningsvärde (from 29/12 2009) 

‒ Max 500 000 kr / 1 000 000 kr (bilaga 4)
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Maskintillverkarens skyldigheter enligt 765/2008 och AFS 2008:3 (urval)

STEG 1 

• Identifiera direktiv och 

harmoniserade standarder som 

gäller för produkten. 

765/2008, artikel 30

STEG 2 –

• Kontrollera de 

produktspecifika kraven. 

• Fastställ avsedd användning 

och förutsägbar 

felanvändning.

• Riskbedöm        riskreducera. 

AFS 2008:3 Bilaga 1 – allmänna 

principer

STEG 3 

• Kontrollera om en oberoende 

bedömning av överensstämmelse 

krävs av ett anmält organ.

STEG 4 

• Testa produkten och kontrollera 

dess överensstämmelse. 

• Vidta åtgärder mot felaktiga 

produkter.

Kraven gäller för varje enskild maskin.

STEG 5 

• Utarbeta den nödvändiga 

tekniska dokumentationen 

• Gör den tekniska 

dokumentationen 

tillgänglig under 10 år .

• Samarbeta med MK-

myndigheter.

• Garantera spårbarhet. 

STEG 6

• Upprätta EG-försäkran om 

överensstämmelse.

• Fäst CE-märket på produkten.
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Teknisk tillverkningsdokumentation enligt AFS 2008:3, bilaga 7 (urval)
Syfte

Tillverkarna ska kunna styrka att varje enskild maskin överensstämmer med relevanta grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav

Krav på innehåll

• Allmän beskrivning av produkten och ritningar

• Riskbedömning 

‒ en förteckning över de grundläggande hälso- och säkerhetskrav (ur AFS 2008:3 bilaga 1) som är tillämpliga på 
maskinen, 

‒ en beskrivning av de skyddsåtgärder som införts för att undanröja identifierade riskkällor eller minska risker och i 
tillämpliga fall uppgift om kvarstående risker förknippade med maskinen. 

• De standarder och andra tekniska specifikationer som har använts, med angivande av de grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav som omfattas av dessa standarder. 

• Relevanta rapporter och resultat som visar att sådana undersökningar och provningar av komponenter, tillbehör eller 
maskinen som krävs för att fastställa huruvida den är konstruerad och tillverkad så att den kan monteras och tas i drift utan risk. 

• Dokumentation om interna åtgärder vid serietillverkning

• Ett exemplar av maskinens bruksanvisning, 

• Ett exemplar av EG-försäkran om överensstämmelse eller försäkran för inbyggnad för ingående delvis fullbordad maskin 
samt relevanta monteringsanvisningar
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Krav på bruksanvisning enligt AFS 2008:3, bilaga 1, 1.7.4 (urval)
• Namn på och fullständig adress till både tillverkaren och dennes representant, maskinens 

beteckning

• EG-försäkran om överensstämmelse 

• Information om kvarstående risker och instruktioner om vilka skyddsåtgärder användaren ska vidta

• Varningar för hur maskinen inte får användas men som erfarenheten visar kan förekomma. 

• Information om emission av luftburet buller

• Information om tillåtna reservdelar och verktyg

• Monterings-, installations-, anslutnings-, transport- och lagringsanvisningar för maskinen, särskilt 
med avseende på stabilitet

• Nödvändig information för drift, underhåll och reparationer av maskinen och för att kontrollera om 
den fungerar korrekt. 

• Den arbetsmetod som ska följas vid missöde eller haveri. 

• Hur användaren ska genomföra inställningar och underhåll och vilka förebyggande 
underhållsåtgärder som ska vidtas. 

19

Formalia

Generell 

Säkerhets-

information

Information relaterad

till viss användning
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Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse enligt AFS 2008:3, bilaga 2, (urval)

Punkter som ska ingå i försäkran

• Tillverkarens eller dennes representants namn och adress

• Beskrivning och identifikation av maskinen

• Försäkran att produkten uppfyller krav i tillämpliga direktiv

• Underskrift med identitet, datum och ort

I tillämpliga fall hänvisningar

• Harmoniserade standarder som använts

• Anmält organ (med ID-nummer för bilaga 4 maskiner)

• Typkontrollintyg
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Exempel på ett dokument som ibland misstas för att vara en EG-försäkran

21

Punkter som ska ingå i försäkran

Tillverkarens eller dennes representants namn och 
adress

• Beskrivning och identifikation av maskinen

• Försäkran att produkten uppfyller krav i tillämpliga 
direktiv

• Underskrift med identitet, datum och ort

I tillämpliga fall hänvisningar

• Harmoniserade standarder som använts

• Anmält organ

• Typkontrollintyg
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Att köpa maskiner enligt urval av ADI 523

Kontrollera före inköp

• Motsvarar avsedd användning det som anges i bruksanvisningen?

• Finns CE-märkning och EG-försäkran om maskinens överensstämmelse?

Kontrollera vid leverans

• Finns bruksanvisning på svenska?

• Anges samma tillverkare och modellbeteckning på maskinen, CE-märke, 
bruksanvisningen och EG-försäkran om maskinens överensstämmelse?

• Är det lätt att förstå alla varningsskyltar?

• Är maskinen verkligen säker? 
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Harmoniserade produktstandarder

• AV gör ibland formella invändningar om vi uppfattar att skyddsnivån inte motsvarar 
direktivet

• Oftast dominerar tillverkare i arbetet, särskilt för C-standarder.

• Standarder är frivilliga att använda – men anger dagens tekniknivå

• Ca 700 harmoniserade standarder under Maskindirektivet

• Maskinstandarder delas in i A-, B- och C-standarder

23

C

B

A

A = Grundläggande maskinsäkerhet; EN ISO 

12100:2010

B = Allmänna säkerhetsstandarder, tex buller, 

hög yttemperatur, skydd, ergonomi; ca 90 st.

C = Specifika maskinstandarder, tex lyftbord, 

köttkvarnar, robotar. De ger presumtion dvs 

motsvarar kraven i Maskindirektivet; ca 600 st.
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Om skyldigheten att följa harmoniserade standarder för maskiner
Några tillämpbara regler 

• Standardiseringsförordningen artikel 2: ”standard: en teknisk specifikation som antagits av 
ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte 
är tvingande …”

• Maskindirektivet Artikel 7.2: ”En maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard, 
vars referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, skall förutsättas 
överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av en 
sådan harmoniserad standard.”

Några slutsatser

• Om det finns en harmoniserad C-standard för en maskin och denna inte tillämpats måste 
tillverkaren på annat sätt än genom hänvisning till standarden kunna visa att maskinen 
uppfyller kraven i maskindirektivet. C-standarden anger den tekniska utvecklingsnivån 
direktivet kräver. 

• AV finner oftast vid marknadskontroll att tillämpbara standarder (i första hand C, men även A 
och B) nämns i EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner som har sådana 
standarder. 
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Arbetsmiljöverkets marknadskontroll 

Maskiner Personlig skyddsutrustning

Tryckbärande anordningar

& enkla tryckkärl

Stegar, ställningar och viss annan 

arbetsutrustning 

Nationella regler – CE-märks inte

• Från och med 2010 gäller EU:s förordning för ackreditering och marknadskontroll 765/2008 som 

ställer krav på hur Sverige ska utföra marknadskontroll.

• Oftast rättar tillverkaren frivilligt de brister som AV påtalar

• Ibland beslutar AV om att produkter ska dras tillbaka från marknaden med eller utan återkallelse eller 

att egentillverkade maskiner inte får tas i drift 
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Myndigheter som ansvarar för marknadskontroll i Sverige

För produktkrav se t ex https://www.marknadskontroll.se/

var-verksamhet/produktlagstifning/ 

Arbetsmiljöverket

• Maskindirektivet 

• ATEX-mek.

• Personlig skyddsutrustning för yrkesmässig 

användning 

• Enkla tryckkärl och tryckbärande anordningar 

• Faktorer som påverkar arbetsskador utöver EU:s 

produktdirektiv

Elsäkerhetsverket

• Lågspänningsdirektiv, EMC, ATEX-el, 

hushållsmaskiner

Konsumentverket

• Personlig skyddsutrustning för privat bruk

• Produktsäkerhetsdirektivet, Leksaksdirektivet

Boverket, MSB m fl.

Angränsande ansvar
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Brister funna i AV:s marknadskontroll av maskiner

27

RAPEX = Rapid Exchange of Information System. Klassificering för proportionella beslut enligt 2010/15/EU

Mer än hälften av de undersökta produkterna hade brister som oftast kunnat rättas till utan större kostnad
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Exempel - vanliga brister i vindkraftverk 2015-17

• Farliga utrymningsvägar 

‒ Omärkt / svåröppnad utrymningslucka

‒ Panikregel saknas

‒ Omärkt entrédörr

• Risk att komma åt rörliga delar

‒ Skydd mot rotor saknas

• Bristfälliga hissar

‒ Räcke som skydd mot nedkommande hiss saknas

• Bristfälliga bruksanvisningar - vanligast

‒ Korrekta bullerdata saknas

‒ Information om max last och glidlås saknas
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Exempel - brister funna i styrsystem i Sverige 2016-17
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Carton Gable Top Systems

Ake Svedberg / 2007-05-04
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operator to load 
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0.15 m
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Exempel – ergonomiska brister i tvätteri
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Exempel - mobil arbetsplattform

• Bakgrund: En arbetstagare ramlade mot 
grinden/sidodörren som öppnades och arbetstagaren föll 
och dog. Grindens lås var trasigt.

• Uppfattad brist: Enligt AFS 2008:3 och SS-EN 280 får 
maskiner som är konstruerade för att lyfta personer inte 
ha sidodörrar som öppnas i sådan riktning att det kan 
uppstå en risk för att falla om de öppnas oväntat. 

• Åtgärd: Arbetsmiljöverket beslutade att förbjuda 
”utsläppandet på marknaden” av mobila 
arbetsplattformar av dels detta fabrikat samt ett till med 
liknande konstruktion. EU-kommissionen informerades 
om förbudet som lagts och fann beslutet befogat.
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Exempel – motorsågar och fordonslyftar
Undersökning av 8 bensindrivna kedjemotorsågar (5 ex av varje modell) mot 5 krav

• Ingen modell saknade brister

• För ca 70 % av funna brister fanns exemplar utan denna brist 

=> bristande interna åtgärder vid serietillverkning

• Vanligaste bristerna var att handskydden inte klarade hållfasthetsproven, brister i 
bruksanvisning, märkning och varningar

32

47 fordonslyftar av olika typer undersöktes i ett EU-

projekt

• För två lyftar hittades inga brister

• Vanligaste tekniska bristerna var risk för obalans vid 

blockering och läckage samt skydd för 

drivanordningar och fötter

• Vanligaste formella bristerna var oklar benämning på 

tillverkare och maskin samt avsaknad av varningar
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Exempel - brister och vissa ohälsoparametrar för cirkelsågar
• För 19 % av de undersökta kraven hittades formella brister. De vanligaste bristerna 

var avsaknad av korrekt beskrivning av symboler på maskinen samt skillnader 
mellan bruksanvisning och säljstödsmaterial. 

• För 18 % av de undersökta kraven hittades tekniska brister. De vanligaste bristerna 
var för lågt angivna vibrationsdata samt bristande uthållighet för skydden.
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Exempel - brister och vissa ohälsoparametrar för vinkelslipar
• För 41 % av de undersökta kraven hittades formella brister. De vanligaste bristerna var 

saknad information om användning och fel standardhänvisning för vibrationer och 
buller. 

• För 19 % av de undersökta kraven hittades tekniska brister. De vanligaste bristerna var 
för lågt angivna vibrationsvärden och fel vinkel på skyddet. I ett fall föll skyddet av. 
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Lästips

• Maskindirektivet: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0535

• Vägledning till Maskindirektivet, Juli 2017, Guide to application of the Machinery 
Directive 2006/42/EC - Edition 2.1 

• Harmoniserade standarder: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-
standards/harmonised-standards/machinery/index_en.htm 

• av.se, sök på AFS 2008:3, ADI 670 m. fl.
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