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svårt

jobbigt komplicerat
kräver kunskap kräver fokus,
och energi koncentration



Valideringsfråga för drifttekniker:

Var hittar du de kemikaliebladen som gäller för er 
verksamhet och hur du ska agera kring dessa kemikalier 
för att undvika risk för utsläpp eller skada?
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1. Det finns kemikalieblad som gäller er verksamhet. Var 
hittar du dem? 

2. I kemikaliebladen kan man läsa om olika kemikalier. 
Hur ska du göra i arbetet kring kemikalierna för att 
undvika skada eller risk för utsläpp?



Hur fungerar rökgaskondensering/rökgasavfuktning?
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Om du upptäcker att problem kan lösas smidigare än vad 
företagets befintliga rutiner kan, till vem ska du föreslå din 
förbättring?

Du upptäcker ett problem, men företagets rutiner kan inte 
lösa det. Du vet ett bättre sätt. Vem ska du prata med när 
du vill komma med ett förslag? 



Språkhjälp energi





“Det här är en blankförzinkad platthuvudskruv.”
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“Dra åt skruven!”



“Kan du rätta till munstycket på högtryckstvätten?”

“Förlåt, vad sa du?”



“Jo men den står där inne i förrådet tillsammans med de 
andra grejerna som vi har där och du vet när vi höll på i 
morse så fick munstycket sig en känga och hamnade snett 
och det sprutar lite åt fel håll nu liksom så vi måste få till 
den rätt innan vi glömmer att det har hänt och jag hinner 
inte själv just nu för jag måste iväg på en grej”



“Jo men den står där inne i förrådet tillsammans med de 
andra grejerna som vi har där och du vet när vi var ute i 
morse så fick munstycket sig en känga och hamnade snett 
och det sprutar lite åt fel håll nu liksom så vi måste få till 
den rätt innan vi glömmer att det har hänt och jag hinner 
inte själv just nu för jag måste iväg på en grej”

Högtryckstvätten, kan du rätta till, alltså fixa, munstycket på den?



svårt
≠

enkelt

tydligt
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