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Sammanfattning 
 

Av de som jobbar inom byggbranschen förekommer påfrestande belastningar dagligen, tunga 

lyft och hantering av starka maskiner. Skador och olyckor sker på grund av dåliga 

belastningsergonomiska förhållanden. Skadorna som uppstår är svåra att åtgärda eftersom de 

framkommer först efter en längre tid av belastat arbete. Hjälpmedel som finns tillgängliga för 

att lätta på arbetsbördan eller minska på vibrationerna från verktygen upplevs tidsupptagande 

och krångliga att använda. I en bransch där arbetet har varit det samma under en lång tid är 

det svårt med förändring.  

 

I mitt projekt har jag undersökt två arbetsplatser hos NCC i Umeå. Där har jag frågat snickare, 

elektriker, rörmokare med flera om hur de ser på hantering och belastningsproblematik. Jag 

undersöker också om yrkesarbetarna har kunskap om belastning, hantering, deras verktyg och 

arbetssätt. NCC arbetar mycket med att det ska vara en god arbetsmiljö på deras arbetsplatser. 

Information från koncernen om säker användning och säkra arbetssätt finns det mycket av. 

Den informationen förmedlas ut kring yrkesarbetarna i form av arbetsberedning, daglig 

säkerhetsgenomgång, utbildningar etcetera men skadorna uppstår ändå i stora omfattningar.  

 

Examensarbetet genomfördes med hjälp av litteraturstudier, enkätundersökning, och dialoger 

för att samla information gällande belastningsproblematiken. Teorin jämfördes slutligen med 

faktiskt arbetssätt på byggarbetsplatserna jag besökte för att se vad som bör åtgärdas. 

 

Det resultat som framkom under arbetets gång var hur flera av yrkesarbetarna visste att de 

arbetade på fel sätt och i långa loppet möjligtvis kan skada sig. Det var något de var medvetna 

om problemen men var inte så engagerande att göra något åt det. Det som jag tyckte framgick 

tydligast var att hjälpmedel som komplement till verktygen inte används i den mån de bör och 

att det finns en viss lathet hos yrkesarbetarna. Vid genomgång av svaren hade många svarat 

att de bara använde hjälpmedel ibland eller endast om de fanns i närheten. 

 

Jag lärde mig mycket av arbetet, dels att det inte är lätt att tycka något i teorin och förvänta 

sig att det fungerar så i verkligheten (i detta fall Umeå). Jag lärde mig också att 

byggbranschen är speciell bransch när det kommer till förändring. Det är mycket som spelar 

in på hur det ska göras. För NCC som har arton tusen anställda krävs det mycket för att ändra 

på arbets-tänk och tillvägagångssätt.   
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Abstract 
 

In the construction industry is heavy lifting and handling of rough machines a daily exposure 

to the workers. Damage and accidents occur due poor ergonomic conditions. It’s difficult to 

remedy the injuries because they don’t happen overnight but after a long time of bad 

ergonomics. Assistive aid that are available to ease the workload or decrease the vibrations 

are time consuming and difficult to use I most cases. In an industry where the ways of 

working have been the same for a long time, it is difficult to change. 

 

In my project I have made research at two workplaces in Umeå, both at the company NCC. 

There I have asked carpenters, electricians, plumbers and others about how they see handling 

and load problems. I also check if the workers have knowledge about their tools and working 

methods. To have a good working environment is a key factor at NCC and they’re working 

hard at achieving that. Information from the group regarding safe use of machines and safe 

methods for the worker are available to share. The information is conveyed to the craftsmen 

in the form of work preparation, daily security review, education, etc. but the damage is still 

to a large extent. 

 

The thesis work was conducted using literature studies, questionnaire surveys and dialogues 

to collect information on charged work. Finally, the theory was compared with actual work 

methods at the construction sites I visited to see what could be addressed. 

 

The result that emerged during the time I was working was how many of the workers knew 

that they were working the wrong way and could in the long run could be harmful. It was 

something they were aware of but were not so keen to do anything about it. One thing I found 

out was that the assistive aid is not used to the extent that they should and there is a certain 

degree of laziness among the professionals. When I was reviewing the answers, I’ve saw that 

many responded that they only used tools sometimes or only if they were nearby. 

 

I learned a lot of the work and partly that it is not easy to think anything in theory and expect 

it to work. I also learned that the construction industry is a special industry when it comes to 

change. For NCC, which has eighteen thousand employees, it takes a lot to change work-

thinking and approaches. 
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Förord 
 

Denna studie ingår som avslutande och examinerande del av högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik vid Umeå universitet. Arbetet har gjorts under våren 2017 och har gjort 

tillsammans med NCC Construction i Umeå. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng av 

programmets totala 180.  

Jag vill tacka de kontaktpersoner som varit inblandade för framtagningen av denna studie. 

Platschefer och arbetsledare som hjälp till med att boka upp tid för undersökning samt tacka 

enkätstagarna på byggarbetsplatserna Tvärån och Polishögskolan. Tack till Jennie Åberg och 

Pernilla Lindberg på NCC för tips och stöd under arbetets gång och slutligen vill jag tacka 

min handledare Jimmy Vesterberg på universitetet.  

Maj 2017 

 

Gustav Gradin  
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Ordlista 
 

Byggherre: Beställare av projektet/bygget. Den som köper utförandet av entreprenören. 

BAS-U: Byggarbetsmiljösamordnare för utförande. 

BAS-P: Byggarbetsmiljösamordnare för planering. 

UE: Underentreprenör. 

ÄTA-arbeten: Ändring, Tillägg, Avgående. Tilläggsarbeten eller Ändringar som måste 

åtgärdas uppstår under projektets gång.  
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1 Inledning 
Skador är vanligt förekommande inom byggbranschen eftersom arbetet sliter på kroppen. 

Tunga lyft, höga höjder och vassa föremål är en del av vardagen för yrkesarbetarna. 

Arbetsplatsen är planerad att vara säker men olyckor förekommer. 

I den svenska arbetsskadestatistiken är byggsektorn en av de yrkesgrupperna som ligger högt 

upp på listan. Skador i muskler och skelett är de vanligaste skadorna som förekommer. Brott i 

skelett sker av olyckor som fall från hög höjd, ställningar eller material som välter, 

halkningsolyckor eller olika sorters olyckor. Det går att lära sig av olyckan och inse vad som 

gjorts fel direkt. Skador på muskler av belastning och hantering utvecklas med tiden av den 

fysiska belastning som sker dagligen. Framförallt ökar dessa risker när arbetsuppgifter utförs 

på ergonomiskt inkorrekt vis och när arbetsuppgifterna utförs i stress. 

Denna rapport kommer att behandla hantering och belastningsskador hos yrkesarbetare. Det 

finns hjälpmedel och planering för att arbetarna inte ska skada sig men skador förekommer 

frekvent. Med inslag från yrkesarbetarna själva ska en redovisning göras om hur problemet 

kvarstår. 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmiljön är planerad i tidigt skede i byggprocessen med att byggherren utser 

byggarbetsmiljösamordnare. Deras ansvar är att se till att arbetsmiljöuppgifterna bli 

genomförda. Det planeras för att alla olika arbetsmoment ska ha tillgängliga hjälpredskap för 

att undvika skador på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2017). 

Det behövs en undersökning på vart problemen framkommer och NCC är intresserade i att 

veta vad yrkesarbetarna tycker om dessa problem för att kunna åtgärda det. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att identifiera varför arbetsrelaterade skador förekommer i 

produktionen i samband med arbete med handhållna verktyg och maskiner trots att 

information om användande och förebyggande åtgärder finns tillgängligt. 

 

Studien har som syfte att ge NCC en bättre bild av vart informationskedjan mellan 

yrkesarbetare och arbetsledningen brister vad gäller säkert arbete med handhållna verktyg och 

maskiner. Studiens mål är att tillhandahålla NCC en rapport om sagt problem. Genom att göra 

studier i NCC:s interna faktabanker om hur de anser att ett säkert arbete ska utföras. 

Rapportens målsättning är till att fastställa vilken information som finns tillgänglig på en 

byggarbetsplats. Studien inkluderar enkätstudie med yrkesarbetare för att uppskatta rådande 

kompetens kring säkert arbete och arbetsmiljö. 
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1.3 Företaget 

Nordic Construction Company Aktiebolag (NCC AB) är ett av de ledande bygg- och 

fastighetsutvecklingsföretagen på den nordiska arbetsmarknaden med en omsättning på 57 

miljarder kronor och med 18 tusen anställda. Utöver norden har de också verksamhet i 

Lettland, Ryssland, Estland, Litauen och Tyskland. NCC bygger bostäder, industrilokaler, 

offentliga byggnader, kommersiella fastigheter, offentliga byggnader, vägar, anläggning och 

infrastruktur. 

 

Visionen hos NCC är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna, för att 

ha en hållbar bransch så vill de behålla sina medarbetare så länge som de kan. 

Belastningsskador medför sjukskrivningar och utslitna arbetare vilket NCC vill arbeta mot för 

att skapa en bättre arbetsmiljö. 

 

1.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till hantering och belastningsskador och fokus kring arbete ovan axel med 

handhållna maskiner och verktyg. 

 

1.5 Frågeställning 

 

- Varför framkommer hantering och belastningsskador på en byggarbetsplats? 

 

- Hur ser yrkesarbetarna på hantering- och belastningsproblematiken? 

 

- Når informationen om belastning och hantering av verktyg/maskiner från NCC till 

yrkesarbetarna fram? I vilken omfattning? 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska undersökning som gjorts kring byggbranschen och de 

orsaker som finns gällande ämnet om belastning och hanteringsskador. 

 

2.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö på en arbetsplats är de faktorer som påverkar det dagliga arbetet, så som buller, 

ergonomi, klimat, risker, relation med kollegor och ledning. Byggnadsarbetsplatser är 

annorlunda gentemot andra arbetsplatser då arbetsplatsen förändras hela tiden och hantering 

av tunga vikter och vassa föremål gör att skador förekommer enkelt. För varje nytt projekt 

som ska genomföras kommer arbetsplatsen se olika ut. 

 

Det krävs en god planering för att projektet ska flyta på bra och att arbetsplatsen ska vara 

säker. Innan nya projekt startas ska byggherren och BAS-P upprätta en arbetsmiljöplan med 

en tillhörande riskbedömning. BAS-U har som uppgift att se till att den skapade 

arbetsmiljöplanen och riskbedömningen ska finnas tillgänglig när byggarbetsplatsen etableras. 

En arbetsmiljöplan är ett dokument innehållande regler som gäller arbetsplatsen, 

beskrivningar över hur arbetsmiljöarbetet ska redovisas på arbetsplatsen och åtgärder på hur 

olycksfall ska förhindras. (Arbetsmiljöverket, 2017) De mer riskabla arbetena skall kopplas 

till arbetsberedningen. 

 

Arbetsberedning är planering av utförande till olika arbetsmoment och är mycket viktigt. Alla 

moment planeras i tid för att fastställa vad som ska göras när och hur. Det görs inte bara för 

att skapa en god arbetsmiljö utan också för att förebygga störningar och fel vid utförandet, 

effektivisera produktionen, ge ut instruktioner för arbetsuppgifter samt skaffa resurser och 

material för aktuellt arbete. I arbetsberedningen planeras det vilka hjälpredskap som behövs 

till arbetsplatsen i den mån som planeringen kan se till (byggnads, 2017). 

 

2.2 Riskbedömningar 

Enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete § 8 står det att 

arbetsförhållandena ska undersökas regelbundet och risker för att någon kan drabbas av skada 

ska bedömas av arbetsgivaren. (Arbetsmiljöverket, Systematiskt Arbetsmiljöarbete, 2001) 

Riskbedömningen ska göras skriftligt och dokumenteras för vilka risker som finns på 

arbetsplatsen för att förhindra ohälsa och olyckor. Det ska göras för både farliga och mindre 

farliga risker och riskmoment. När arbetsmoment som kan medföra särskilda risker ska BAS-

P beskriva och planera vad som måste vidtas om olyckor uppstår kring momentet. Enligt NCC 

är arbete med särskild risk:  

 

• Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer 

• Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark 

• Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa 

och säkerhet eller som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på 

medicinsk kontroll. 

• Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning 
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• Arbete i närheten av högspänningsledningar 

• Arbete som medför drunkningsrisk 

• Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord 

• Arbete som utförs under vatten med dykutrustning 

• Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck 

• Arbete vid vilket sprängämnen används 

• Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller 

formbyggnadselement ingår. 

• Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik 

• Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen 

 

2.3 Skador inom byggbranschen 

Trots väl planerade arbetsmoment så är skador vanliga inom byggbranschen. Arbetsskador 

delas in i två olika grupper, arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Av arbetsskadorna är var 

tredje en belastningsskada och att få ont i kroppen är inte någon ovana för en 

byggnadsarbetare. Arbetet är ofta tungt och det måste finnas utrustning som förenklar 

vardagen för arbetarna (Arbetsmiljöupplysningen, Arbetsmiljöupplysningen, 2017). 

 
Figur 1. Arbetssjukdomar 2014. Orsak. 

 

2.4 Belastning och hanteringsskador 

Var tredje skada i byggbranschen är en belastningsskada och involverar olika arbetsområden 

som plåtslagare, byggarbetare, målare, murare, betongarbetare, träarbetare med flera. De 

samlas inom samlingsnamnet yrkesarbetare, de arbetar inom en belastande och tung bransch 

men trots att många hjälpmedel finns sliter yrkesarbetarna på kroppen dagligen. Det är 

betydelsefullt att försöka undvika belastningar i den mån som går. Vanliga belastningar är 

enstaka höga belastningar, upprepade måttliga belastningar, statiskt muskelarbete, ensidig 

belastning och mycket låga belastningar. För byggarbetare är dock inte mycket låga 

belastningar vanligt då de har väldigt fysiskt arbete. De andra nämnda belastningsformerna 
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förekommer inom arbetet och är riskbelastningar för skador. Det är viktigt att låta kroppen 

vila för att kunna återhämta sig och behövs speciellt när ansträngningen är statisk eller har 

pågått under en längre tid.  

Ensidiga belastningar förekommer av ensidigt arbete vilket är vanligt vid större byggprojekt 

då till exempel flera delar skall se liknande ut. Då måste man tänka på att variera arbetet så 

gott det går. Ensidiga belastningar är inte lika vanligt på mindre byggen eftersom de har 

kortare byggtider med varierade arbetsuppgifter. Belastning i sig är inte negativ då kroppen 

mår dåligt av för lite belastning. Men när belastningen sker på inkorrekt vis blir det 

problematiskt. En felbelastning kan förekomma vid till exempel felaktig lyftteknik, dålig 

utrustning eller en arbetsplats med bristande planering. (Arbetsmiljöupplysningen, Belasta 

rätt, 2017) 

 

Det är viktigt med ergonomisk utformning av maskiner, verktyg och utrustning för att kunna 

minimera belastningsskadorna. Lika viktigt att tänka på de lika kroppsliga förutsättningar som 

olika människor innehaver, som längd, vikt med mera och anpassa arbetsförhållanden med 

tanke på de förmågorna för att inte skapa onödiga belastningar. Arbetsmiljöupplysningen 

anser att de flesta belastning och hanteringsproblemen hade minskats om alla följde de 

anvisningar och regler som redan finns bestämda (Fornstedt, 2013). Trots dessa lagar 

efterföljs och att hjälpmaskiner och redskap används kommer man inte undan slitsamma 

arbetsuppgifter inom byggbranschen. Därför är en viktig del i det hela att variera sitt arbete 

för att undvika förebyggande skador (Fornstedt, 2013). 

 

2.5 Ergonomi på byggarbetsplatsen 

Belastningsergonomi är del av det större begreppet ergonomi som behandlar hur belastningar 

i arbetet påverkar rörelseorganen. Till stor del styrs ergonomin av hur individen arbetar, med 

lyftteknik, arbetsställningar, hjälpmedelsanvändning, pauser och arbetsirregularitet. NCC:s 

anställda har främst problem med axlar, ländrygg och knän. Därför är det viktigt att alltid 

försöka utföra arbetet med lederna i mittpositioner, undvika armar ovan axelhöjd och undvika 

böjd eller vriden rygg enligt NCC interna databas. 
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För att undvika skador skall en steglöst höj- och sänkbar 

arbetsplattform användas vid arbete i tak. Stativ för 

skruvdragare och skivhissar är också vanliga hjälpmedel 

för takarbete, se figur 2. Men en av de viktigare sakerna 

att tänka på är att variera sina arbetsuppgifter så mycket 

som det går. Vid varierande arbetsuppgifter så hinner 

kroppen återhämta sig efter belastning. Skall liknande 

arbetsuppgifter utföras bör man låta kroppen vila med 

hjälp av så kallade mikropauser. 

 

För att inte starta dagen utan uppvärmning och således bli 

lättare utsatt för skador strävar NCC efter att det ska ingå 

10 minuters morgonuppvärmning som en del av 

arbetsdagen. Detta endast för att förebygga arbetsskador. 

 

2.6 Beräkning av tillåten arbetstid 

För att minska på skador vid arbetande med maskiner har tillverkarna gjort regler om hur 

länge produkten får användas per dag. De kallas knapptider eller triggertime och menas med 

hur länge användaren av maskinen får aktivt hantera den dagligen. Det menas hur länge 

maskinen får köras med startknappen intryckt. För att kunna räkna ut tiden för de olika 

maskinerna använder sig tillverkarna av en formel som visas nedan. Vid uträknad 

maxanvändningstid finns det också tider eller värden som det kallas som visar användning 

från farligt till vanligt. NCC har avtal med Ramirent och hyr mycket maskiner från dem. 

Ramirent har tagit fram ett diagram för olika värden över tider och användning. Överskrids 

dessa värden ska åtgärder utföras. Se bilaga 1 för värden. 

 

Vibrationsvärde 

Det är hur mycket energi som överförs från verktyget till användaren och dimensionen som 

anvisas är acceleration (m/s2). 

 

Varningsvärde 

Visar hur länge man kan arbeta med en maskin utan att överträda den tid som skulle skada dig 

vid användning även om man arbetar på korrekt vis med en nyservad maskin i perfekt skick. 

Går man över detta värde eller om en riskvärdering visar att det överskridits är arbetsgivaren 

skyldig att: 

 

• Genomföra åtgärder för att minska riskerna med vibrationsexponering. 

• Om åtgärderna inte kan genomföras omedelbart, ska de föras in i en skriftlig 

handlingsplan. 

• Av handlingsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska genomföra, när det ska ske 

och vem som är ansvarig. 

• Handlingsplanen ska kunna visas upp för Arbetsmiljöverket. 

 

Figur 2. Stativ för skruvdragare och skivhiss 
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Stoppvärde 

Detta är det värde som inte får överskridas och sker det måste arbetsgivaren avbryta arbetet 

och utföra omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen. Sedan genomföra 

åtgärder för att det inte ska ske igen. (Ramirent, 2017) 

 

Beräkning av tillåten arbetstid 

Vanligt är att man genom mätningar eller uppgift från tillverkaren vet vibrationsnivån för ett 

visst verktyg, en viss maskin eller för en viss typ av arbete. Frågan är då hur länge (effektiv 

tid) man kan arbeta innan man uppnår insatsvärdet eller gränsvärdet för daglig exponering.  

Följande lathund för beräkningen kan då vara till nytta, den visar de värden som brukar 

användas vid kontroller av maskinanvändning. Vid framtagning av varningsvärden räknas det 

på två olika värden, insatsvärde och gränsvärde. Allt under insatsvärdet räknas som säker 

användning och över insatsvärde börjar det vara skadligt. Har värdet passerat gränsvärdet 

skall arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen. Se bilaga 1 för 

vidare information. (arbetsmiljöråd, 2006) 

 

Hand-armvibrationer 

 

Gränsvärde: 𝑇 =
200

𝑎𝑣
2

     (1) 

 

Insatsvärde: 𝑇 =
50

𝑎𝑣
2

     (2) 

 

T= Tillåten arbetstid per dag (timmar) 

av = känd vibrationsnivå (vektorsumman av tre riktningar) (m/s2 ) 

 

 

Dessa tider utformas för att inte arbetsmomenten ska kunna kräva att det arbetat för mycket. 

Olika arbetsuppgifter har olika tider som det borde ta att utföra. Detta planeras från start för 

att kunna beräkna tidscheman. Dessa tider kallas för enhets tider och är beräknade i till 

exempel hur många kvadrat golv en arbetare bör lägga i timmen. 

 

Verkligt exempel på denna beräkning för en borrhammare vars vibrationsvärde är 16,2 m/s2
: 

 

Gränsvärde: 
200

16,22 =  0,76 𝑡𝑖𝑚 = 46 𝑚𝑖𝑛   (1)

    

 

Insatsvärde: 
50

16,22
=  0,19 𝑡𝑖𝑚 = 11 𝑚𝑖𝑛   (2) 
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2.7 Prestationslön 

En sak som gör att belastningar och hantering inte ses som första prioritet är Prestationslön. 

Prestationslön är ett samlingsnamn för lön som varierar beroende på resultat och prestation. 

De är alltid en sorts ackord och kan vara antingen resultatlön eller en kombination av resultat 

och ackordslön. Ackord beräknas och grundas på arbetat tid medan resultatlön grundas på 

tidsåtgång men kan ha tillägg som är budgetanknutet. Det kan vara att vid mindre användning 

av material som beräknats för, då delar de anställda och företaget på vinsten (Byggnads, 

2015). Det kan också delas upp med att all lön är ackord eller som blandackord där en del är 

fast lön och den andra är ackordslön. Den senare är vanligast i byggbranschen och 

yrkesarbetarna har en grundlön på timanställning med ackordstillägg. 

 

Att använda ackordslön som system kan innebära högre produktivitet än på en arbetsplats där 

det arbetas efter en fast månadslön. Lön med ackordstillägg uppmuntrar de anställda till att 

arbeta snabbare och är därför viktigt att se till att det inte gör att produkten försämras. 

 

2.8 Lean Production  
Många företag har börjat använda sig av lean producition i sina produktioner. Främst är det 

bilbranschen som börjat använda sig av Lean. Lean production kommer ursprungligen från 

biltillverkaren Toyota och är också känt som Toyota Production System eller just in-time 

production. Tanken med Lean framkom från en ingenjör vid namn Taiichi Ohno som efter 

andra världskrigens Japan utvecklande ett sätt att arbeta på vid resursbrist. Hans filosofi var 

att eliminera avfall och hålla arbetare friska längre (Malloy, 2009).  

 

Toyota använder sig av principen med att de utvecklat arbetssätt som gjort att bilarna går på 

ett band och bilensuppbyggnad sker på olika stationer. Stationerna är planerade med den tid 

det ska ta att göra klart arbetet med alla hjälpmedel och korrekta arbetssätt. Vid varje station 

kontrolleras arbetet med kontroller för att se att allt utförts korrekt. Det spelar inte roll hur 

snabbt det arbetas för bilen skickas inte iväg till nästa station förens tiden har passerat. Detta 

medför att det inte går att tjäna in tid vid snabbare arbete. Det resulterar i långa loppet mindre 

fel och friskare arbetare i långa loppet än de som arbetar efter prestationslön.  
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3 Metod och genomförande 
För att samla data inför arbetet har jag använt mig av litteraturstudier och enkätintervjuer. 

Litteraturstudierna har resulterat i teoridelen och som underlag för intervjuerna. Intervjuerna 

sammanställs som ett resultat av hela studien. 

 

3.1 Litteraturstudier 

Faktasamling av ämnet för studien har utgjorts av litteraturstudier i böcker och faktabanker på 

internet. Instudering av ämnet ska ge en tydligare bild av problematiken kring 

hanteringsskador och omfattningen om hur det påverkar yrkesarbetare och NCC. På företagets 

interna hemsida Starnet finns mycket information kring ämnet nedskrivet som har använts till 

studien. 

 

3.2 Enkätundersökning 

Metoden kring undersökningen skall skrivas mer utförligt.  

 

Valet av enkäter framkom efter undersökning kring hur andra lagt upp intervjuer på 

yrkesarbetare. Målet var inte att ha en öppen diskussion av ett fåtal individer utan ville samla 

data från flera. Därför gjorde jag enkät med förbestämda svar för att göra svaren mer 

tydligare. Det visade sig av efterforskningen som gjorts att de var svårt att motivera till att 

svara utförligt. Det framkom mest ord som ”ja”, ”nej”, ”vet inte”, ”kanske” etcetera och för att 

kunna samla data i en kategori valdes förbestämda svar. Dessa svar hade ett syfte på vad som 

skulle besvaras och tanken var att flera frågor skulle kunna kopplas med varandra. 

Enkätundersökning har gjorts för att sammanställa tydlig information som statistik. För att 

skapa en korrekt uppfattning om hur problemet kring belastning- och 

hanteringsproblematiken i produktion har yrkesarbetare svarat på enkäten, då de berörs av 

problemen dagligen. Målet med enkäten är att de ska ge en bild över vad som behöver ändras 

med hur det arbetas idag. Hur mycket om informationen kring belastning och hantering 

yrkesarbetarna innehaver och hur de ser på problemen som finns. Frågor som önskas 

klargöras är: 

 

• Vilken kunskap yrkesarbetarna besitter kring användning av verktyg och maskiner. 

• Om ergonomiskt och varsamt arbete beaktas vid det dagliga arbetet. 

• Vilka arbetsmoment som är mest påfrestande för kroppen. 

• Kunna koppla ålder mot skador och åsikter kring arbetsmiljö. 

• Ta fram statistik på hur många som drabbats av någon form av hanterings eller 

belastningsskador som fortfarande är i arbetet. 

 

Enkätundersökningarna har gjorts på arbetsplatser med yrkesarbetare som är ute i 

produktionen och berörda av de problem som uppstår dagligen. I undersökningen besöktes två 

byggarbetsplatser, båda arbetsplatserna hade ungefär lika många yrkesarbetare på plats men 

var i olika skeden av byggprocessen. Vilket medgav flera olika arbetsmoment utfördes på de 

olika arbetsplatserna och kunde därav olika yrkesroller delta i undersökningen. Utifrån svar på 
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åldrar och företag har de delats upp i olika grupper för att kunna jämföras bättre. Alla som är 

anställda av underentreprenörer samlas som UE så det bara finns NCC eller UE. Åldrarna har 

delats in i 5 olika grupper: 18-25, 26-35, 36-45, 46-55 och 55+ år. Det finns en liten 

felmarginal då vissa ej besvarat frågan. Enkättagarna har också delats in i deras olika 

yrkesroller, som lyder: Snickare, betongarbetare, murare, elektriker, rörmokare och 

maskinförare. 

 

Första bygget jag besökte var på Sandåkern i Umeå och kallas Tväråns trädgårdar. Tväråns 

trädgårdar ska bli fem separata bostadshus med fyra våningar var. På Tväråns byggarbetsplats 

fick jag svar på 17 stycken enkäter som är sammanställt som staplar om hur de svarade på 

frågorna. Andra bygget jag besökte var på nya polishögskolan i Umeå. Det projektet ska stå 

klart i september 2017 och tas i bruk under vårterminen 2018. Polishögskolan omfattar 6 000 

kvadratmeter och plats för 340 elever. På denna arbetsplats jobbar runt 25 yrkesarbetare varav 

17 besvarade enkäten. Av enkätsbesvararna tillhörde de tre yrkesroller: snickare, murare och 

elektriker. Några färre yrkesroller än på Tvärån och det var färre som besvarade åldersfrågan 

på polisen. 

För att kunna dela in i olika grupper kommer senare att visas olika skildringar från NCC:s 

anställda jämtemot deras underentreprenörer. Skillnader mellan åldrar och skador skall också 

tas i åtanke. 

3.3 Förberedelser inför enkätintervju 

Inför enkätintervjuns genomförande gjordes ett test på första versionen av enkäten. Den 

gjordes av en arbetsledare som tidigare arbetat som snickare. Detta gjordes för att se ungefär 

tidsåtgång på enkäteten och se om frågorna var relevanta. Testet resulterade i att några av 

frågorna skrevs om och vissa omformulerades för att de skulle vara enklare att förstå. 

Vid samtal med platscheferna på de båda arbetsplatserna som skulle användas i studien 

bokades tid in för att göra undersökningen. 

 

3.4 Sammanställning av enkätintervju 

Efter insamlingen av enkäterna sammanställdes svarsalternativen i programmet Excel för att 

enkelt kunna jämföra de olika frågorna med varandra. Varje svar sammanställdes som en 

siffra för det ikryssade svarsalternativet. Siffrorna kunde sedan användas i diagram som 

representerade hur många som svarat på det alternativet och sedan se vem. Detta för att kunna 

göra vidare undersökningar om ålder, yrkesroll eller andra jämförelser.   
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4 Resultat 
Här samlas det resultat som framkommit av enkätundersökningen och hur det besvarats kring 

de olika frågorna. Se bilaga 2 för enkäten som använts i studien. 

 

 

Figur 3. Information kring säker och korrekt användning. 

I figur 3 visas hur 31 stycken svarade att de hade fått information kring säker och korrekt 

användning av maskiner och verktyg, dock svarade tre stycken nej. Utav de som svarade nej 

var båda anställda av underentreprenörer. Det kan vara svårt för NCC att nå ut till 

underentreprenörer kring säker användning då de kommer in i olika skeden av projektet. Men 

NCC har nått ut till sina egna anställda då 100 procent av deras anställda svarade ja på frågan. 
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Figur 4. Vart ifrån information kring säker och korrekt användning. 

På denna fråga kunde enkätdeltagarna svara på flera alternativ och vissa svarade på alla fyra 

medan en del svarade bara på en, detta gör att informationen blir lite svårare att tolka. Men det 

som går att se i figur 4 är ändå att de flesta har fått information vidarebefordrad från kollegor 

eller lärt sig med yrkeserfarenhet. Frågan var utformad för att se hur yrkesarbetarna lärt sig 

hantera och använda maskiner och verktyg. Staplarna ovan visar tydligt att flest har valt 

erfarenhet och kollegor som sin informationsskälla. Dock är det lite missvisande då 

kunskapen från erfarenhet måste komma från någonstans. Om det nu är ”learning by doing” 

så finns det stora möjligheter att de som anses som säker och korrekt användning inte 

stämmer. Men vid noggrannare undersökning så visar det att bara nio stycken svarade endast 

alternativen ”Erfarenhet” eller ”Kollegor” av de 22 som markerade de svarsalternativen. De 

övriga 13 markerade antagligen arbetsberedning eller utbildning utöver sina ifyllda alternativ. 
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Svarsalternativ: Antal svar: 

Endast Erfarenhet 4 

Endast Kollegor 1 

Erfarenhet & Kollegor 9 

Erfarenhet & Kollegor + 

Utbildning/arbetsberedning/arbetsledning 

22 

 

 

Enligt tabell 1 ovan visar att få anser att de har själv lärt sig om hur de ska använda maskiner 

och verktyg. De flesta har svarat att de utöver sina egna kunskaper lärt sig från utbildningar 

och arbetsberedning. Det finns också möjligheter att de som lärt sig från kollegor har indirekt 

lärt sig från utbildningar då personen som lär ut kan ha gått utbildningar etcetera. På ett eller 

annat sätt har ändå utbildningarna och planeringarna kring säker användning nått ut till 

majoriteten av enkättagarna. 

 

 

Figur 5. Vikten av följandet av regler. 

Svaren redovisade i figur 5 visar att användningen ses viktig med antagande på de regler som 

angivits. Det är bra att det anses viktigt att följa dem även om inte alla har kunskapen så finns 

rätt tänk. 
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Figur 6. Attityd kring ergonomiskt arbete.  

Att arbeta ergonomiskt är viktigt för att undvika belastnings- och hanteringsskador. I figur 6 

borde fler ha svarat ”Ja” för att visa att informationen kring hantering och belastning nått 

fram. Men med ett sätt att arbeta som varit lika väldigt länge kan det vara svårt. 

Yrkesarbetarna arbetar efter ackordslöner och vill inte spendera tid på att lära sig att utföra 

sina arbetssätt på nya vis. För att kunna bli till exempel snickare börjar man först som lärling 

inom ämnet och går med en som jobbat länge och är färdig utbildat snickare. Man jobbar med 

en snickare som handledare som i sin tur agerar som lärare kring hantverkets konst. De flesta 

har därför lärt sig hur man arbetar av någon annan och det betyder att samma arbetssätt följer 

med till den nya. 

 

Av de två som svarade nej på frågan jobbar båda hos underentreprenörer som kanske inte har 

samma fokus på utlärandet som NCC. 
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Figur 7. Vetskapen kring knapptid.  

Denna fråga borde ha haft en följdfråga eller att frågan kring information av korrekt och säker 

användning var med vinklad. För av NCC:s anställda så svarade alla i figur 7 att de fått 

informationen kring säker och korrekt användning. I denna fråga visar det att de inte har stor 

kunskap kring knapptider. De innehaver viss kunskap men inte fullt ut. Detta tyder på att de 

blivit informerade men bara ett fåtal gånger. En lösning skulle vara att för varje nytt moment 

informera om den knapptid som tillhör den maskin som skall användas i det skedet. 

För att kunna se om det skiljer sig mellan olika yrkesroller gjordes en jämförelse för att se 

vilka som har mest kunskap kring användningen av maskinerna inom deras arbetsuppgifter.  

 

Svar: Snickare Betongarbetare Elektriker Rörmokare Murare Maskinförare 

Ja alla 1 0 0 0 1 1 

Några 

av dem 

8 1 2 1 6 1 

Nej 7 1 2 1 1 0 

 

Det var få svarande av vissa yrkesroller vilket gjorde undersökningen lite tunn. Utav 16 

stycken snickare är det bara en som har helt koll på användningen och hanteringen av sina 

maskiner och verktyg. Åtta stycken som har lite information och sju som inte vet alls. Det är 

inte som det borde se ut när alla de svarade att de fått information om hur de ska använda sina 

verktyg. Detta visar ännu en gång att informationen finns men den framkommer inte 

tillräckligt ofta. 
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Figur 8. Deltagande av morgongymnastiken.  

Frågan om morgongymnastiken skulle användas för att kunna se ett samband mellan 

skadeantal och deltagande av morgongymnastiken. På Tvärån hade de testat ha gymnastik och 

enligt en arbetsledare jag hade kontakt med berättade han att de kört några morgnar och att 

det funnits visst intresse. Dock hade de ingen morgongymnastik längre och på polishögskolan 

hade inte någon alls. Detta gjorde att enkätfrågan i figur 8 blev oanvändbar att använda som 

jämförelse och statistik. 

 

Figur 9. Användande av hjälpredskap ovan axelhöjd. 

För att skapa en bredare förståelse om varför inte hjälpredskap används på arbetsplatsen så 

ställdes frågor om de använder redskap vid arbete ovan axelhöjd. Som det är skrivet i teorin är 

axlarna en av de vanligaste kroppsdelarna att drabba av belastningsproblematik. Därför 

utformades alternativen för att kunna se varför de inte används lika ofta som de borde. Av 

enkätdeltagarna har de flesta svarat i figur 9 att de använder hjälpredskapen ibland. För att 

minska belastning och hanteringsskade-statistiken måste användandet av hjälpredskap alltid 
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användas om inte variering av arbetsuppgifter är möjligt. Fem stycken har också svarat att de 

använder hjälpredskapen om de finns i närheten. Det betyder att om det funnits mer 

hjälpredskap på arbetsplatsen hade fem till svarat att de använder dem varje gång. En lösning 

till det vore att placera ut tillräckligt med hjälpredskap vid nytt påbörjat arbetsmoment. Se till 

att det alltid finns i närheten så inte yrkesarbetarna måste gå och leta efter till exempel en 

arbetsbock om de behöver en. 

Att hantering och belastningsskador utvecklas genom tiden gör de svårt att tänka på direkt ett 

verktyg används. Det utvecklas med tiden och därför gjordes en jämförelse mellan de som 

skadat sig tidigare mot de som inte. Detta för att se om tänket blir annorlunda efter en skada 

har skett. Tidigare skadad har blå pelare och inte tidigare skadad har orange.  

 

Figur 10. Användande av hjälpredskap vid tidigare skada mot icke skadade.  

Enligt de som svarade på enkäten visar det i figur 10 att majoriteten som har drabbats av en 

skada väljer att använda hjälpredskap varje gång. Vilket visar en viss trend, att har man 

upplevt skadan så tar man det mer försiktigt. Det är inte ovanligt utan liknar den filosofi som 

finns med att man lär sig bäst av att misslyckas. Då finns vetskapen om konsekvenserna och 

hur det kan undvikas i sitt arbete. 

 

Eftersom det är ett problem med att inte hjälpredskapen används flitigt nog ställdes en fråga 

om vad de tycker är anledningen till att de ej används.   
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Figur 11. Varför används inte hjälpredskap? 

Det är svårt att summera en slutsats från dessa staplar eftersom de alla är ganska lika. Det 

intressanta är hur många i figur 11 som tycker att det är svårare att använda och tar längre tid. 

För om de är svårare att använda blir det naturligt att inte använda dem. Ett hjälpmedel är till 

för att göra en uppgift enklare, inte försvåra en arbetsuppgift. Att det är långt att hämta 

redskapen är ett problem som inte borde vara en faktor. För att skadeantalet ska kunna minska 

måste det alltid finns tillgängligt hjälpmedel. 
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Figur 12. Arbetsmiljön bra eller dålig på din arbetsplats. 

Frågan i figur 12 ställdes för att kunna se om de som har skadat sig tidigare tycker sin 

nuvarande arbetsplats har god arbetsmiljö. Det ger ingen riktig inblick i uppfattningen om 

arbetsmiljön mot arbetssjukdomar. För att göra frågan mer användbar borde en följdfråga 

ställts om varför arbetsplatsen inte upplevs som bra. 

 

 

Figur 13. Antal drabbade och ej drabbade av hantering eller belastningsskada. 

Frågan i figur 13 skulle användas som ett referensområde och se om de som skadats förut är 

mer varsamma i sitt nutida arbete. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

Ja Nej

Tycker du att arbetsmiljön är bra på din arbetsplats?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ja Nej

Har du drabbats av någon form av 
belastning/hanteringsskada?



20 

 

5 Diskussion 
I denna diskussion diskuteras frågorna som ställts i enkätundersökningen, vad problematiken 

kring belastning och hantering är samt hur det skulle kunna lösas.  

 

5.1 Enkäter 

Enkätundersökningen var intressant för jag kunde få många olika svar och forma en sorts 

undersökning. Det blev lite problematiskt eftersom jag i efterhand insåg att frågorna borde ha 

ställts lite annorlunda eller haft följdfråga. 

Har du fått information gällande säker och korrekt användning av maskiner och verktyg? 

På denna fråga fick jag de svar jag ville och kunde jämföra NCC mot underentreprenörerna 

för att se om det var någon skillnad bland dem. Förväntade mig att kanske någon på NCC 

hade missat informationen men visade sig vara 100 procent av enkätstagarna. 

Vart har du fått informationen om säker och korrekt användning?  

Då jag ville ha en jämförelse mellan de olika alternativen hade de varit intressant att låta 

svarstagarna svara själva vart de fått informationen. Skulle vara intressant och se om de svarat 

liknande eller om flera alternativ hade uppstått. Då hade de skrivit det första det tänkte på 

vilket skulle visa vart de fått tydligast information. 

Tycker du att det är viktigt att följa de reglerna kring användande av verktyg/maskiner?  

Alla valde svarsalternativet ja på denna fråga vilket tyder på ett sunt tänkesätt. Det var en 

person som inte svarade alla på frågan så kunde inte ha med den i insamlingen på frågan. 

Anledningen till att inte besvara frågan kan ha varit att inget av svarsalternativen passade. 

Som att reglerna är bra men följs inte alltid. Ett svarsalternativ med rutan, ”ibland” eller ”vet 

ej”. Men 33 av 34 besvarade ändå frågan utan problem. 

 

Tänker du på att arbeta på rätt vis för att inte skada kroppen i det långa loppet? 

Frågan skrevs för att se hur arbetarna tänker kring frågan men dels för att jag skulle jämföra 

med ålder. För att kunna bilda en uppfattning om man blir klokare med åldern eller om de 

yngre har med kunskap kring frågan. 

Vet du ungefär hur länge per dag du får max använda maskinerna per dag i ditt arbete?  

I tabell 2 svarade de flesta att de kände till några av maskinerna de använder dagligen, frågan 

ställdes för att se hur de svarade utifrån olika yrkesroller. Det blev ganska svårt att få en bra 

överblick på de olika svaren på grund av ojämnt antal yrkesroller. 

Svar: Snickare Betongarbetare Elektriker Rörmokare Murare Maskinförare 

Ja alla 1 0 0 0 1 1 

Några 

av dem 

8 1 2 1 6 1 

Nej 7 1 2 1 1 0 

 

Tabell 2. Kunskap från olika yrkesroller. 
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Det jag kom fram till var dock att kunskapen finns men inte tillräckligt. Hade lika många från 

de olika yrkesrollerna svarat på frågan kanske det hade visats på vilka som vet mer än andra 

och vilka som behöver mer kunskap. 

Deltar du i morgongymnastiken? 

NCC strävar efter att ha morgongymnastik varje morgon och jag hoppades på att kunna göra 

någon koppling på att det faktiskt hjälper. Undersökningar har gjorts enligt NCC själva på att 

det visar lägre skadeantal. Det var synd att inget av byggena jag besökte hade regelbunden 

morgongymnastik eller bygg-gympa som de kallade det. De berättade att de hade testat det 

några gånger och det hade varit väldigt olika med vilka som deltog. 

Använder du hjälpredskap vid arbete ovan axlar (ex. arbetsbock, borrförlängare, 

förlängningsskaft, mm) 

Denna fråga var intressant på två plan, det ena hur många som faktiskt använder hjälpredskap 

och det andra om de som skadats använder mer hjälpmedel än de som inte skadats. Det var sju 

stycken som svarade att de alltid använde hjälpredskap och utav dem så hade fem drabbats av 

belastning eller hanteringsskador tidigare. Det visar ändå på ”lära av misslyckandet” som är 

en filosofi som menar på att för att lära sig något måste man först misslyckas. Det är ett 

tecken på att något är fel med hur informationen kring säker användning tas in hos 

yrkesarbetarna. Vetskapen skall finnas där även utan att de ska skada sig först. 

Vad kan bidra att du inte använder hjälpmedel? 

Här var faktorer på varför de olika hjälpredskapen inte används. För att kunna se varför de 

inte används eller att det föredras att göra på annat vis. Det som visades vad att de flesta såg 

problem med dem.  Och av svarsalternativen; Långt att hämta, tar längre tid och svårare att 

använda var svaren väldigt lika. Det var flest som tyckte att det tar längre tid och sedan var 

det svårare användning. De två går ihop lite med varandra och visar på dåliga eller dåligt 

utformade hjälpredskap. Hjälpredskapen är utformade för att hjälpa till i ditt arbete och inte 

försvåra dem, de borde vara så effektiva att de ersätter dagens arbetssätt. Ett exempel på ett 

hjälpmedel som nu ses som en vanlig sak är skruvdragaren. Den var i grund och botten ett 

hjälpredskap för skruvmejseln, i det fallet kunde man se skillnaden direkt att det är något bra. 

Tycker du att arbetsmiljön är bra på din arbetsplats? 

Här var tanken att kunna göra jämförelser jämtemot hur de skadade såg på sin arbetsplats ur 

sina erfarenheter mot sina skador. Det som inte jag tänkte på vid utformandet av frågan var att 

dålig arbetsmiljö kan bero på flera saker och inte bara på säkerheten kring användningen av 

verktyg etc. Hade jag gjort om det skulle jag skrivit en följdfråga om vilken anledning de hade 

till varför arbetsmiljön var dålig. Då hade jag kunnat jämföra med om det var en koppling 

mellan tidigare skador och synen på arbetsplatsen. 

Har du drabbats av någon form av belastning/hanteringsskada? 

Väldigt intressant att se hur många som faktiskt hade drabbats av en hantering eller 

belastningsskada, hela 42 procent. Det var fler än jag trott tidigare trots att jag hade läst om 

hur vanligt det faktiskt var. Här skrev jag frågan för att kunna göra koppling mellan olika 
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frågor och se om de har påverkats av skador. Det visade sig faktiskt vara så att de som skadat 

sig verkar vara med försiktiga i sitt arbete. 

5.2 Lean-production som lösning? 

Flera företag har börjat arbeta med lean-production i sin produktion, vanligast hos 

biltillverkare. Kanske det är ett arbetssätt som byggbranschen kan utvecklas på. Att varje del i 

processen kunde styras med tidsgränser och noggrann kontroll på att det genomförts rätt. Det 

är ett sätt som har mycket planering bakom sig och låter kroppen utföra olika arbetsuppgifter 

så variation för kroppen framkommer. Det kan vara ett sätt att undvika skadorna eftersom en 

av de viktigaste att göra för att undvika belastning eller hanteringsskador är att variera sitt 

arbete.  

Byggbranschen fungerar inte som fordonstillverkning och kan gå på löpande band men 

projektets gång sker nästan linjärt om god planering finns. Det börjar på punkt A och ska vara 

färdigt på punkt B. Skulle ett projekt utföras med lika lång tidsåtgång som är planerat för att 

kunna kontrollera de olika skeden, skulle inte några ÄTA-arbeten tillkomma och ställa till 

problem senare. Det är vanligt i en bransch driven av prestationslön. Kontroller och god tid 

skulle resultera i ett bra resultat.  

5.3 Ny inlärning 

Det är en bransch där man lär sig av varandra och därför sker utvecklingen ganska långsamt, 

det blir ganska bakåtsträvande. ”Det har ju alltid fungerat så varför ska vi förändra det” hörde 

jag när jag pratade lite med några byggare på en fikarast. Det är svårt att lära en gammal hund 

sitta och det går att jämföra lite i byggbranschen, arbetssättet har varit lika väldigt länge och 

därför kan det vara svårt. Ett generationsbyte kanske också skulle vara en bra undersökning. 

Se hur det skulle gå om alla var nya med information från skolan. Det skulle vara svårt i 

början men kanske efter ett tag så kanske nya metoder och arbetssätt vara mer välkomnande. 
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6 Slutsats 
Studien går att sammanställa med problemet om att arbetssättet som finns i byggbranschen är 

ganska tidspressad. Tar för lång tid verkar vara ett återkommande problem som alla upplever. 

Därför skulle det vara intressant att jämföra flera byggen som jobbar med ackordslön 

jämtemot lika många byggen som arbetar med vanlig månadslön. NCC har inga 

månadslönsprojekt igång så kunde inte själv göra en sådan jämförelse. Den morot som 

ackordslönen ger hjälper många att motiveras till ditt arbete. Tiden tas mer tillvara på men vid 

snabbt arbete kan också misstag ske. Inte bara misstag i form av arbetsskador utan också 

sämre utfört arbete. Detta kostar pengar för NCC med problem som måste åtgärdas. 

För att vilja ändra på något som fungerar bra måste ändringen kännas bättre, det ska inte 

kännas som att det skapar problem. Byggbranschen fungerar som den är nu, man arbetar 

snabbt och man arbetar efter ackordslön. De skador som framkommer löses med att 

sjukskriva personen och sedan rullar det på som vanligt. De hjälpmedel som skulle förhindra 

skadorna känns för svåra att använda eller så tar arbetsuppgiften för lång till på grund av 

hjälpredskapet. Det behövs något som vid användning känns direkt att det fungerar bättre eller 

lättare. Ett exempel är skruvdragaren, den medför skador vid användning för länge men innan 

den fanns använde man handverktyg. Att gå från skruvmejsel till en skruvdragare känns som 

ett väldigt upplyft. Det är den känslan dessa hjälpverktyg borde ge. 

Byggbranschen fungerar som det alltid fungerat, man arbetar snabbt och man jobbar mot 

ackordslön. Man lär sig det man behöver av en äldre arbetare som har kunskap, och han som i 

sin tur har lärt sig av en äldre. Generationer ändras men samma kunskap består, därför är det 

en seg och svårinspirerad bransch. För att det i huvud taget ska gå att ändra på branschen 

måste något som gynnar alla och omfattar alla. Kanske att det vore möjligt att göra någon 

form av ackordstillägg vid användning av hjälpredskap eller att vissa arbetsuppgifter var 

förbjudna att göra om de inte gjordes på korrekt vis.   
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Bilagor 
Bilaga 1. Diagram för triggertime 
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Bilaga 2. Enkät 
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Enkät för frågor kring hantering och belastningsskador           (Tid = ca 4min) 

Ålder: 

Års erfarenhet i byggbranschen: 

Yrkesroll:_________________________ 

Företag:__________________________ 

 

1. Har du fått information gällande säker och korrekt användning av maskiner och 

verktyg?  

Ja [   ] 

Nej [   ] 

 

2. Vart har du fått informationen om säker och korrekt användning?  

Arbetsberedning/arbetsledning  [   ] 

Erfarenhet  [   ] 

Kollegor   [   ] 

Utbildning  [   ] 

 

3. Tycker du att det är viktigt att följa de reglerna kring användande av 

verktyg/maskiner?  

Ja [   ] 

Nej [   ] 

 

4. Tänker du på att arbeta på rätt vis för att inte skada kroppen i det långa loppet? 

Ja   [   ] 

Ibland  [   ] 

Nej  [   ] 

 

5. Vet du ungefär hur länge per dag du får max använda maskinerna per dag i ditt 

arbete?  

Ja alla  [   ] 

Några av dem  [   ] 

Nej  [   ] 

 

6. Deltar du i morgongymnastiken?  

Ja, varje morgon [   ] 

Ja, ibland [   ] 

Nej  [   ] 

Finns ej [   ] 

 

 

 

 

 

Fortsättning på baksidan  
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7. Använder du hjälpredskap vid arbete ovan axlar (ex. arbetsbock, 

borrförlängare, förlängningsskaft,  mm) 

Ja varje gång.     [   ] 

Ja, men bara om hjälpredskapet finns i närheten.  [   ] 

Ibland.    [   ] 

Nej.     [   ] 

 

8. Vad kan bidra att du inte använder hjälpmedel?  

Långt att hämta  [   ] 

Tar längre tid  [   ] 

Svårare att använda  [   ] 

 

9. Tycker du att arbetsmiljön är bra på din arbetsplats?  

Ja [   ] 

Nej [   ] 

 

10. Har du drabbats av någon form av belastning/hanteringsskada? 

Ja  [   ] 

Nej [   ] 

 

11. Namnge en arbetesuppgift som är påfrestande för axlarna? 

 

 

 

 

In här med bilagor på svaren från enkäter.  
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Bilaga 3. Enkätsvar Polishögskolan.  
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Bilaga 4. Enkätsvar Tvärån. 
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