
Ödmjuk, stolt och glad! 
Det är ord och känslor som dyker upp när jag 
får ta emot priset som året SYMF-are. 
 
Väldigt inspirerande att som fri-
stående arbetsmiljöingenjör bli uppmärk-
sammad för det arbete jag gör. Min ambition 
är att vara professionell och verka för 
människors hälsa men samtidigt få företagen 
att känna att de får rätt tjänst till rätt pris. Som 
konsult är det alltid ett företag som ska betala 
i slutänden oavsett om jag kommer dit via en 
företagshälsovård eller i eget namn.  
 
Jag har förmånen att jobba i många spännande 
branscher och med olika inriktning på 
uppdragen, allt från belysning på kontor som 
bländar, bedöma risker vid en maskin till att 
mäta konstiga kemikalier i miljöer jag inte 
visste fanns. Däremellan arbetsmiljö-
utbildningar, information om hälsorisker med 
kvartsdamm och vibrationer, skyddsronder, 
skyddskommittéer och allmänt stöd till 
frustrerade chefer där någon klämt en tumme 
i en dörr och utredningen blir lika stor som om 
det varit en dödsolycka. Bredden är fantastiskt rolig men det gör också att man måste lägga mycket tid 
och kraft på att läsa in sig på allt från höjden på ett trappsteg till vilka kemikalier som ingår i en produkt. 
För att inte tala om mätstrategier där jag ofta motiverar beställaren att mäta lite mer än vad de kanske 
tänkt sig, i syftet att få en bra och relevant mätning. Ibland är det tvärtom, att inte mäta för mätandet 
skull utan man kan ha en bra dialog och diskutera risker och åtgärder utan mätning. 
 
Att vara med i SYMF och jobba nära AMM är för mig ett sätt vara seriös och känna att jag har nära 
tillgång till säkra fakta och forskning. Jag ser mig ofta som en länk mellan företagen och AMM.  
Att få pris som årets SYMF-are och med den motiveringen som låg bakom gör mig både glad och stolt. 
Det ger energi att jobba vidare med det jag brinner för – Arbetsmiljö är ett nödvändigt gott. 
 
Tack för utmärkelsen!  
  
 
 
  
Med vänlig hälsning  
Kerstin Karlsson 
 


