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Sammanfattning 
Byggbranschen får ofta kritik för att inte vara tillräckligt effektiv i sin produktion vilket kan 
leda till onödigt långa byggtider och höga priser. Samtidigt visar siffror från 
Arbetsmiljöverket att byggnadsarbetare ligger högt upp i statistiken för arbetsskador och 
olyckfall. Moderna och framgångsrika byggföretag försöker ständigt utvecklas inom dessa 
områden. 
 
På Brf Grand bygger Skanska Sverige bostadsrätter åt HSB. Där byggs utfackningsväggarna 
med valvavstängare i en fältfabrik på arbetsplatsen för att få en effektivare produktion. Det 
finns intresse från Skanskas sida att få enhetstider för utfackningsväggen samt en studie av 
arbetsmiljön i fältfabriken. I denna rapport begränsas arbetsmiljön till en studie av risken för 
belastningsskador. Målet med rapporten är att få enhetstider som stämmer väl överens med 
verkligheten och förbättrar underlaget för verklighetstrogna kalkyler samt att göra en 
riskanalys av arbetsmiljön i fältfabriken med fokus på belastningsskador. 
 
De metoder som huvudsakligen använts för att få fram rapportens material är fältstudie vid 
fältfabriken, litteraturstudier och intervjuer. De som blivit intervjuade är en person från 
Skanska arbetsmiljö och två snickare från fältfabriken. Samtal och diskussioner har även förts 
kontinuerligt med arbetsledningen på arbetsplatsen och handledarna. 
 
Den bedömning av riskerna för belastningsskador som är gjord i denna rapport baseras på 
Arbetsmiljöverkets checklista “Checklista för bedömning utifrån AFS 1998:1 
belastningsergonomi” och ”Bedömningsmodeller ur AFS 1998:1”. Resultatet av den visar att 
arbetet i fältfabriken är förhållandevis bra med avseende på belastningsskador. Det moment 
som är minst hälsosamt är skruvning av glasroc eftersom arbetet sker då både med böjd rygg 
och en hel del under knähöjd. Summeras kroppsdelarna visar det att axel/arm är de 
kroppsdelarna som slits hårdast. Det hamnar i gula kategorin som betyder vidare utredning av 
arbetsmiljön. Totalt sett är de flesta moment mer gröna än gula i bedömningsfärgen vilket 
innebär godkänd arbetsställning. Båda snickarna anser att arbete i fältfabrik är bättre för 
kroppen jämfört med att tillverka väggar på traditionellt sätt.   
 
Enhetstiderna som redovisats i rapporten är avsevärt högre än kalkylerade tider. Orsakerna till 
detta beror på flera olika faktorer. Produktionskalkylen som gjordes innan bygget startade kan 
vara för optimistiskt gjord eller så var arbetstempot lägre. En annan anledning kan vara att 
väntan på kran många gånger blev lång. Det som kan sägas med säkerhet är att kalkylen i 
framtiden, med samma förutsättningar som vid Brf Grand, måste justeras uppåt för att den ska 
stämma överens med verkligheten. 
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Abstract 
Construction companies are frequently criticized for high prices and long construction time. 
At the same time, statistics shows that construction workers are on the sick-list for 
occupational injuries or casualties more than other groups at the labour market.  
 
Skanska built a block of flats with tenant-ownerships in Gävle. The construction consists of 
concrete walls with in-fill walls in the front. The purpose with this degree project is to 
perform a risk analysis in work environment with focus on repetitive strain injuries and 
control the time report for in-fill walls manufactured in a field factory. The result of this 
project will help to make more realistic cost predictions in the future. 
 
This degree project has been performed in cooperation with the construction company 
Skanska. It based on literature studies, interviews and field studies. 
 
The result shows that the work environment is satisfactory with few exceptions and the time 
report is a lot higher than calculated.  
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Förord 
 
Detta examensarbete är avslutningen på min utbildning till Byggnadsingenjör på Högskolan i 
Gävle. Under det sista läsåret har jag även läst på P3-program vilket är en utbildning för 
framtidens produktionsledare i Skanskas regi. I den utbildningen ingår att examensarbetet ska 
skrivas i samarbete med Skanska.  
  
I detta examensarbete har jag kommit i kontakt med flertalet medarbetare från företaget. Jag 
vill nu passa på och tacka alla medarbetare på Skanska deras öppenhet och hjälpsamhet. Allt 
från min externa handledare Lars Nyberg som varit ett bollplank under resans gång till 
arbetsledningen på arbetsplatsen med som stöttat mig i det dagliga arbetet samt 
yrkesarbetarna som har låtit mig närvara och studera deras arbete i detalj. Samtidigt skulle jag 
vilja tacka Kjell Westberg, som varit min handledare från skolan, för hjälpen med att styra 
projektet i rätt riktning.  
  
Till sist vill jag även tacka Per Lindberg på Centrum för belastningsskadeforskning på 
Högskolan i Gävle för hjälpen med studien av arbetsmiljön. 
  

Mattias Larsson 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Byggbranschen får ofta kritik för att inte vara tillräckligt effektiv i sin produktion vilket leder 
till onödigt långa byggtider och höga priser. Samtidigt visar siffror från Arbetsmiljöverket att 
byggnadsarbetare ligger högt upp i statistiken för arbetsskador och olyckfall.1 Detta är något 
som branschen ser allvarligt på och vill förbättra. I framtiden måste byggbranschen bli 
effektivare före och under produktionen samtidigt som arbetsmiljön måste förbättras 
framförallt för alla yrkesarbetare. 
 
På Brf Grand, ”Gamla CH” i Gävle bygger Skanska Sverige nu ett flerbostadshus med 
bostadsrätter åt HSB. Byggnaden består av sex hela våningsplan med en sjunde etagevåning. 
Projektchef på det bygget och tillika extern handledare under examensarbete är Lars Nyberg. 
Flerbostadshus går att uppföra med flera olika varianter på konstruktion. Vid Brf Grand 
används en bärande inre betongstomme vilket gör ytterväggarna icke bärande. Dessa icke 
bärande ytterväggar eller med ett annat ord, utfackningsväggar kan tillverkas i normalfallet på 
tre olika sätt. Lösvirkesprincipen vilket innebär att väggen tillverkas direkt på plats i 
byggnaden eller prefabricerade väggar som tillverkas på en fabrik och transporteras till 
byggarbetsplatsen. Sista alternativet är att utfackningsväggarna tillverkas i en fältfabrik på 
området och sedan lyfts på plats med hjälp av en kran. På Brf Grand byggs 
utfackningsväggarna som det sista alternativet, i fältfabrik och lyfts på plats. I fältfabriken 
sker första momentet i tillverkningen av väggen. Det är att väggen reglas upp med stålreglar 
och glasrocskivor skruvas fast.  Utfackningsväggen har en valvavstängare på hammarbandet 
för att förenkla vid gjutning av bjälklaget ovanför. Även den monteras i fältfabriken. 
Stålpelare, isolering, fuktspärr och invändig gips monteras när väggen är på plats och taket är 
på byggnaden. Att använda utfackningsväggar med stålreglar och valvavstängare har min 
handledare liten erfarenhet av vilket försvårar vid olika sorters kalkyler. Det finns intresse 
från Skanskas sida att enhetstiderna ska mätas och arbetsmiljön studeras i fältfabriken. 
 

1.2  Frågeställningar/ Problem  
 

• Vilka är utfackningsväggens enhetstider (h/m2 och person)? 
• Hur är arbetsmiljön med fokus på belastningsskador vid tillverkning och montering av 

utfackningsväggar? 

                                                
1 Arbetsmiljöverket, Arbetsskador 2007 preliminära uppgifter, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2008:2 
http://www.arbetsmiljoverket.se/dokument/statistik/officiell_stat/STAT2008_02.pdf datum 2009-03-11 kl 11:00 
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1.3 Syfte  
 

Syftet är att få enhetstider som stämmer väl överens med verkligheten och förbättrar 
underlaget för verklighetstrogna kalkyler samt att arbetsmiljön i fältfabriken med fokus på 
belastningsskador ska granskas. Detta ska ske genom en riskanalys.    
 

1.4 Mål  
 

Målen med examensarbetet är att: 
• Få fram ett verkligt värde för enhetstiderna som går att jämföra med kalkylen(h/m2 

och person). 
• Göra en riskanalys över arbetsmomenten i fältfabriken med fokus på 

belastningsskador. 
 

1.5 Avgränsning 
 

Detta examensarbete behandlar endast arbetsmiljön med fokus på belastningsskador som rör 
utfackningsväggen. Alltså utelämnas alla övriga arbetsmiljöproblem på en byggarbetsplats.  
Utfackningsväggen behandlas endast i momentet som görs i fältfabriken dvs. reglar med 
glasrocskiva och monteringen. Det invändiga arbetet med stålpelare, isolering, fuktspärr och 
invändig gips behandlas inte i denna rapport. 
 

1.6 Målgrupp 
 

Byggentreprenadföretag med intresse av en bra arbetsmiljö vid tillverkning av 
utfackningsväggar i en fältfabrik och/eller intresse av vilka enhetstider det blir vid tillverkning 
av en utfackningsvägg med stålreglar och valvavstängare. Det kan exempelvis vara 
arbetsledning eller yrkesarbetare vid nyetablering av en fältfabrik. 
 

1.7 Begrepp 
 
 

Enhetstid- tid för att tillverka en kvadratmeter vägg (h/m2*person) 
Fältfabrik- enklare fabrik på byggarbetsplatsen för tillverkning av exempelvis 
utfackningsväggar. 
Glasrocskiva- utvändig gipsskiva 
Mobilkran – Kran på lastbil med stödben  
OH-kostnader- kostnader i form av lokaler, maskiner osv. 
Tornkran - Fackverkskran som är stationär på arbetsplatsen. 
Upplag – Förvaringsplats för valvavstängare, syll, glasroc och reglar. 
Utfackningsvägg - icke bärande yttervägg (se Bilaga F) . 
Valvavstängare- används som gjutform för bjälklaget (valvet) ovanför. Den innehåller både 
isolering och armering. Säkerhetsräcket monteras på det.  
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YA – yrkesarbetare, snickare  
Ändavstyvare – Sitter på änden av reglarna och syftet är att kunna fästa fast regeln i 
exempelvis syll eller hammarband. 
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2. Metod 
 
Under arbetets gång har litteraturstudier främst inom arbetsmiljö skett med redan publicerat 
material dvs. sekundärlitteratur. Materialet har varierat från handböcker från 
Arbetsmiljöverket till vetenskapliga artiklar. Dokumentstudier rörande arbetsberedningar och 
kalkyler från arbetsplatsen har även granskats. En stor del av tiden har gått till att genom 
fältstudier studera tillverkning och montering av utfackningsväggarna på arbetsplatsen. Både i 
arbetet med riskanalys och med enhetstiderna har studier vid fabriken varit en förutsättning. 
Det har även gjorts intervjuer med yrkesarbetarna som arbetar med utfackningsväggen samt 
en kontaktperson på staben arbetsmiljö i Skanska Sverige. Intervjun med Skanska Arbetsmiljö 
skedde genom att frågorna skickades på mail till kontaktpersonen som sedan vidarbefodrade 
frågorna som hon inte kunde svara på till andra inom staben. Som förberedande åtgärd 
diskuterades intervjun över telefon. Svaren på frågorna skickades sedan till författaren. 
Intervjuerna med snickarna var muntliga vid deras arbetsplats. Mycket information har även 
kommit fram i samtal och diskussioner med arbetsledning och snickarna på arbetsplatsen. 
Efter ungefär halva tiden kom det nya snickare till fältfabriken och med dessa är intervjuerna 
gjorda. De snickare som arbetade i fältfabriken först blev inte intervjuade. 
 
För att få en trovärdig och realistisk riskanalys har även Centrum för 
belastningsskadeforskning på Högskolan i Gävle involveras genom möte och 
mailkonversation med Per Lindberg. Det som diskuterades under mötet var främst vilken 
metod som var mest lämpad att göra riskanalysen i. 
 
Enhetstiderna för varje del av ett våningsplan har redovisats i rapporten. Dessa har mätts 
genom en starttid och en sluttid för varje del. Det innebär att städning, problemlösning och 
diskussioner som sker under tiden räknas med. Sjukdomar, utbildningen eller möten med 
frånvaro längre än en halvtimme räknas bort. Två väggar har granskats noggrannare med 
tidtagning för varje moment. Då har författaren varit ute på plats och följt hela processen från 
första momentet på väggen till det sista.    
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3. Teori 
 

3.1 Skanskas arbetsmiljöarbete 
 
Skanska Sverige har ca 10 personer centralt och ca 30 personer regionalt som arbetar med 
arbetsmiljö som huvudsysselsättning. Inom den gruppen finns kompetenser i allt från fysisk 
arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö till rehab och friskvård. Sedan finns det flera hundra 
skyddsombud i organisationen. Skanska Sverige har haft en central arbetsmiljöstab sedan 
2004 dessförinnan var arbetet fördelat ute i regionerna.  
 
För att kunna följa upp arbetsmiljöarbetet använder sig Skanska Sverige av nyckeltal som 
t.ex. olycksfrekvens och frisknärvaro. Målen i olycksfrekvens är tydliga och sedan finns det 
mål vad gäller att reducera sjukkostnader, minska antalet rehabfall samt öka livskvaliteten för 
medarbetarna. Trots alla ansträngningar som görs kontinuerligt minskar inte antalet 
inrapporterade olycksfall. Det har legat på en konstant nivå de senaste tre åren. 
Tjänstemannen på staben Arbetsmiljö tror att allt arbete gett resultat men att olycksfrekvensen 
inte sjunker beror på en högre inrapporteringsfrekvens och att det har varit en högkonjunktur. 
Det har inte gått att få fram siffror angående arbetssjukdomar.  
 
Arbetssättet Skanska Sverige jobbar efter för att minska arbetsskadorna omfattar bl.a. 
utbildning, fler säkra arbetssätt, fler och bättre riskbedömningar samt arbetsberedningar. 
Vidare ska ges bättre stöd och uppföljning av projekt, kravställa och utvärdera leverantörer 
och dess produkter samt att skapa en säkerhetskultur som tidigare saknats. En viktig faktor 
enligt tjänstemannen för att få en bättre säkerhetskultur är genom ett tydligt ledarskap. Varje 
år sedan 2004 har en s.k. ”Safety week” genomförts i koncernen Skanska AB.  Under veckan 
genomför högsta ledningen över hela världen arbetsplatsbesök med fokus på arbetsmiljö. 
Målet är att få ner olycksfallen till noll.  
 
Skanska Teknik är en avdelning inom Skanska Sverige som arbetar med generella tekniska 
lösningar för produktionen. Staben Arbetsmiljö samarbetar med Skanska Teknik för att få 
fram nya hjälpmedel och få in arbetsmiljöarbetet redan i projekteringen. 
 
För att belysa viktiga områden har Skanska Sverige extra fokus på olika moment under olika 
år. Under 2008-2009 ligger extra fokus på riskinventering. En riskinventering ska göras före 
ett nytt arbetsmoment för att upptäcka risker med det nya momentet. Centralt finns en grupp 
som tar fram enklare och smartare arbetssätt och hjälpmedel samt bistår med utbildning till 
organisationen.2   
 

3.2 Arbetsmiljö  
 
Basen i arbetsmiljöarbetet styrs av lagstiftningen som finns i arbetsmiljölagen. Mer 
detaljerade regleringar ansvarar Arbetsmiljöverket för i sin författningssamling (AFS). Där 
definieras vilka krav som ställs på arbetsmiljön i föreskrifter och allmänna råd.3    
 

                                                
2 Mailintervju med tjänsteman på Skanska Arbetsmiljö, 2009-02-06 
3 Arbetsmiljöverket, [www] http://www.av.se/omoss/ , datum 2009-03-11 kl 13:41 
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Med begreppet arbetsmiljö menas förhållandena på arbetsplatsen. En bra arbetsplats ur 
arbetsmiljösynpunkt ska anpassas till människans fysiska och psykiska förutsättningar samt 
vara i en miljö som är säker, sund och trygg.4 Enligt Arbetsmiljölagen har alla anställda 
oavsett anställningsform rätt till en god arbetsmiljö vilket består av sociala, psykiska samt 
fysiska faktorer. Det är arbetsgivarnas ansvar att förebygga olyckfall, arbetssjukdomar och 
ohälsa på arbetsplatsen men arbetstagaren har en skyldighet att aktivt medverka till att få en 
bra arbetsmiljö. Både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på att ha en fungerande arbetsmiljö 
eftersom frisk personal som trivs på arbetet har färre frånvarodagar samt att de stannar längre 
på företaget vilket leder till mindre personalomsättningar.5 
 
 Byggbranschen är hårt drabbad av arbetsskador jämfört med andra branscher. Orsaken till 
detta beror givetvis på flera olika faktorer men arbetsmiljön på en byggarbetsplats har ofta 
brister. Det förekommer ofta tunga lyft och arbete i dåliga arbetsställningar som utsätter 
kroppen för hårda påfrestningar. En byggarbetsplats är alltid en arbetsplats i förändring och 
alltid en tillfällig kortvarig arbetsplats, i jämförelse med en industri kan det vara svårt att få en 
perfekt arbetsmiljö eftersom det kan vara olika förutsättningar inför varje arbetsmoment på 
varje arbetsplats. Ibland kan det vara väldigt trångt där arbetsmomentet ska ske för att nästa 
gång kan det exempelvis finnas gott om plats men då ska arbetet göras i takhöjd. Detta 
innebär att arbetsmiljöarbetet måste anpassas till varje unik situation och verksamhet samt 
utvecklas ute på företagen. Byggföretagen som aktivt arbetar med arbetsmiljö har rutiner att 
följa vid nya arbetsmoment. De består i en noggrann arbetsberedning där olika steg i arbetet 
gås igenom och riskerna ses över. Det kan även göras en riskanalys för att analysera 
ergonomiska risker under själva utförandet.    
 
Omkring 1 300 arbetstagare omkommer varje år i bygg- och anläggningsbranschen inom EU, 
vilket motsvarar 13 anställda per 100 000 personer, mer än två gånger så många som 
genomsnittet inom andra sektorer.6 I Sverige omkom 8 personer år 2006 inom bygg och 
anläggningsarbete på ca 135 000 förvärvsarbetare inom privata sektorn vilket ger ca 6 
dödsfall per 100 000 personer.7 
 

3.3 Belastningsskador 

 
Belastningsskador eller belastningsbesvär som det ibland kallas är ett samlingsnamn för 
smärta och värk i leder, senor, kotor, broskskivor och muskler som har ett samband med 
arbetet. Ursprunget av besväret eller skadan behöver inte komma från arbetet utan det räcker 
att en försämring har skett för det ska klassas som belastningsbesvär.8 Ett problem som finns 
idag inom området är att kunna ställa en rätt diagnos eftersom endast ca 10 % av besvären 
syns på röntgen. Det leder i sin tur till svårigheter att få rätt behandling och rehabilitering.9  
Det finns ibland idag en felaktig bild av att all belastning skadar vävnaderna i kroppen. Detta 

                                                
4 Fahlbeck, Reinhold. Nationalencyklopedin, Arbetsmiljö,[www], http://www.ne.se/artikel/117073/117073, 
datum 2009-03-04, kl 14:02 
5 Jakobsson, Robert, Handbok Bättre arbetsmiljö, Prevent, 2008, tredje upplagan, sidan 15 
6 Europeiska arbetsmiljöbyrån, [www] http://osha.europa.eu/sv/statistics , datum 2009-03-04, kl 14:04 
7 Lotta Lundholm, Björn Samuelson, 2007, Arbetsskador inom byggindustrin 2006 Bygg- och anläggning – 
privat sektor, Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd 
8 Lindh Göran, (1998), AFS1998:1, Arbetsskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi samt styrelsens 
allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna, sidan 9 
9 Högdahl, Susanne, (2006), arbetsliv, Artikel nr: 2425, 
http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2425, datum 2008-12-10, kl 14:15, Prevent 
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stämmer inte eftersom vanlig träning också belastar kroppens muskler och leder men det ses 
som hälsosamt. Utförs rörelser i arbetet på ett olämpligt sätt ökar det risken för 
belastningsbesvär. Den mänskliga kroppen är skapad för att vara aktiv, där en balanserad 
mängd av rörelse, belastning och återhämtning krävs för att kroppen ska må som bäst.10 Vid 
arbete under stark tidspress som det kan vara ute på en byggarbetsplats kan den psykiska 
belastningen och stress öka den fysiska belastningen.11  
 
Belastningsbesvär ligger högt upp i statistiken över varför människor är borta från sina 
arbeten. Orsaken till det är att många arbetstagare inte får en bra blandning av rörelse, 
belastning och återhämtning utan exempelvis belastningarna är för stora, sker under för lång 
tid eller är alldeles för ensidiga. På en bra arbetsplats ur arbetsmiljösynpunkt finns det en 
variation i arbetet, ett bra förhållande mellan arbete och återhämtning samt en viss 
tidsbegränsning. Alla människor har olika fysiska och psykiska förutsättningar vilket innebär 
att en anpassning av arbetsplatsen till den enskilde individen måste ske. Individen klarar inte 
alltid av att bedöma sin egen arbetsplats eftersom det som känns som en bra arbetsmiljö i 
själva verket kan ge slitningar på kroppen. För att arbetstagaren bättre ska kunna bedöma sin 
egen arbetsmiljö krävs det kunskap inom ergonomi.12 
 
 Vid besvär i muskler, senor och leder är det av största vikt att uppmärksamma besvären i ett 
tidigt stadium och förändra arbetsmiljön på arbetsplatsen eftersom det kan ta flera år för 
besvären att bli en skada.13 Tidiga tecken på besvär kan vara trötthet, svullnad, stelhet eller 
värk i en led eller muskel. När det väl har blivit en skada kan det vara svårt att få bukt med 
den och sjukskrivningen kan bli långvarig.14 Har det gått så långt finns det bara förlorare. 
Företaget förlorar pengar i form av sjukfrånvaro, rehabiliteringskostnader och 
produktionsbortfall. Den stora förloraren är dock arbetstagaren som i värsta fall kan bli 
arbetslös och få leva med livslång smärta. 
 

3.4 Ergonomi 
 
Forskningen kring ergonomi är relativt ung och har endast bedrivits i 60 år. Dock har 
forskningen inom andra områden såsom psykologi, fysiologi och teknik utnyttjas inom 
ergonomin. 15 
 
Ute på en byggarbetsplats sker ofta många tunga och fysiskt krävande insatser av 
byggnadsarbetaren vilket om ergonomin är dålig kan leda till värk och smärta i muskel, leder 
och rygg. Viljan byggbranschen har är att minska arbetet i ohälsosamma ställningar. Dock 
måste arbetet fortfarande göras men det kan om möjligt göras på ett smartare och 
skonsammare sätt för arbetstagaren. Detta innebär att det krävs nya sätt att utföra vissa 
moment i produktionen. Ett exempel är en traditionell gipsning av vägg där skruvningen av 
gipset är ett enformigt arbete som sker på både över axlar och i knästående ställning. 
Innebörden av det blir att axlar, nacke och rygg slits hårt. Alternativet kan vara att tillverka 
väggarna på ett monteringsbord i en fältfabrik eller i industri. Risken när ergonomin ska 

                                                
10 Holmström, Eva, (2004), Sveriges byggindustrier, Byggbranschens arbetsmiljö, ergonomi, 
påbyggnadsutbildning, s2 
11 Lindh, (1998), sidan 11 
12 Arbetsmiljöverket, Ergonomi i byggbranschen, best nr ADI 616, sidan 3-4  
13 Lindh, (1998), sidan 10 
14 Arbetsmiljöverket, Ergonomi i byggbranschen, best nr ADI 616, sidan 3-4 
15 MacLeod Iain S (2003). Real world effectiveness of Ergonomic methods. Applied ergonomics 34, sidan 465 
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förbättras är att man går i den s.k. ergonomifällan. Det innebär förbättringsåtgärder åt ett känt 
problem kan skapa andra och nya problem ur dessa förbättringsåtgärder. 
   
För att få en bra arbetsplats ur ergonomiska aspekter krävs det möjlighet till att arbeta med 
överarmarna nära kroppen, med sänkta axlar samt stora delar av arbetstiden kunna arbeta i 
upprätt ställning. Generellt kan det sägas att arbetshöjden vid stående arbete ska vara i 
personens armbåghöjd (ca 120 cm) plus minus 20 cm men beroende på vilken sorts arbete 
som ska utföras kan detta variera. Vid exempelvis arbete som kräver lite mer kraft som 
sågning i en planka ska arbetshöjden sänkas en del. Enklaste sättet att individanpassa 
arbetshöjden är att varje arbetstagare själv ska kunna reglera höjden på sin arbetsbänk eller 
stol om arbetsuppgiften gör det möjligt. 
 
En annan viktig sak att tänka på vid utformning av en bra arbetsplats är händernas 
arbetsområde horisontellt. Det mesta av arbetet ska ske max 30 cm från kroppen samt inom ca 
60-80 cm i sidled. Det ger en area framför kroppen på ca 0,21 m2 arbetsyta som är bra att 
använda. Vid lyft är det viktigt att bördan är nära kroppen och att vridning undviks under 
lyftet.16 
  

                                                
16 Lindh, (1998), sidan 17-19 
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4. Resultat 

 

4.1 Fältfabriken och upplagen 
 
På Brf Grand användes en fältfabrik på arbetsplatsen för att göra utfackningsväggarnas första 
moment innehållande stålregelsystem samt en utvändig glasrocskiva. Isolering, fuktspärr och 
invändigt gips monterades efter att väggen lyfts på plats och taket var på. Enligt Skanskas 
projektchef på bygget Lars Nyberg så valdes tillverkningsmetoden med fältfabrik av 
ekonomiska -, tidsbesparande - och arbetsmiljöskäl. Även tidigare goda erfarenheter av 
fältfabriker spelade in i valet.  
 
Fältfabriken stod på en gjuten platta som var gjuten enbart för fabrikens skull. I plattan låg tre 
skenor för att kunna rulla ut monteringsbordet när väggen var färdig. Fabriken bestod av 
träregelväggar med träskivor (OSB-skivor) och plåttak. Kortsidorna saknade väggar men den 
ena var täckt med en presenning. Fabrikens invändiga mått var 7,2 m lång, 5,0 m bred och ca 
2,5 m hög på det lägsta stället. Plattan är 12,2 m varav 7,2 m inne i fabriken och 5 m utanför 
(se figur 1).   
 

 
Figur 1. Översikt över fältfabrik  

 
Fabriken utformades av produktionschef, produktionsledare samt de snickare som först 
arbetade vid fabriken. Den samlade erfarenheten dessa hade utnyttjades vid utformningen. 
Skanska Sverige har inga riktlinjer vid utformning av fältfabriker. Eftersom det var platsbrist 
på byggarbetsplatsen så fick fabriken anpassas därefter.  
 
Det finns två olika arbetsplatser vid tillverkning av utfackningsväggarna, en arbetsplats i 
fabriken och en arbetsplats alldeles utanför. På arbetsplatsen i fabriken fanns ett 
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monteringsbord på hjul med en höjd på 67 cm över plattan. Syllen lades på kant vid 
tillverkning vilket gav en höjd på 18 cm. Arbetshöjden varierade då mellan 70 – 85 cm. 
Belysningen i fabriken bestod av tre lysrörsarmaturer mitt över bordet. Det fanns även en el-
central som möjliggjorde för elektriska maskiner. Monteringsbordet var 7 m långt och 2,75 m 
brett. Avståndet mellan bordet och väggen på långsidan var mellan 1,10-1,15 m beroende på 
sida. Arbetsplatsen utanför fabriken bestod av ett enkelt bord där en liggande träregel 
fungerade som bordsskiva.  
 
Upplagen för glasrocskivorna, valvavstängare och reglar låg utanför fabriken. I anslutning till 
plattan fanns en bygghiss vilket inverkade på möjligheterna till att ha upplag nära fabriken(se 
figur 2). Den kom dit efter ungefär halva produktionstiden för utfackningsväggarna och 
gjorde att förutsättningarna ändrades för snickarna i fabriken. Upplaget för reglarna flyttades 
då längre ifrån fabriken till valvavstängarnas upplag. Reglarna, som var kapade från fabrik, 
fanns i många olika längder, sorter och dimensioner. För varje plan fanns ca 30 olika sorters 
reglar. Det skulle exempelvis vara halvslitsade reglar runt fönstren för att de bättre ska kunna 
fästas. Glasrocskivorna hade sitt upplag bakom kortsidan med presenning.  
 

 
Figur 2. Översikt över fältfabrik och upplagen 

 
Valvavstängarna och syllen låg väggvis, efter att snickarna sorterat upp dem, på ett upplag ca 
25 m från fabriken. Vid leverans av valvavstängare, syll och reglar kom hela våningsplanet på 
samma gång vilket innebar att det krävdes en hel del sortering och onödiga lyft i jämförelse 
med om leveranserna skett delvis. På innergården fanns också ett litet lager med syllar, 
valvavstängare och reglar som antingen kom tidigare än beräknat eller blivit över.  
 

4.1.1 Kostnader för uppförande av fältfabrik 

 
Fältfabriker kan ha olika konstruktioner och bestå av olika material. Till exempel går att hyra 
en stålhall som kan monteras på arbetsplatsen eller så bygger snickare en egen fabrik av trä.   
Oavsett val blir det kostnader för fältfabriken som uppkommer vid uppförande och 
nermontering. Fabriken på Brf Grand består av som nämnts tidigare träreglar med OSB-skivor 
som väggar och plåttak. Golvet i fabriken är en gjuten platta och i den ligger tre stålskenor för 
utrullning av monteringsbordet. Det tog två yrkesarbetare närmare 5 arbetsdagar för att bygga 
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upp fabriken och riva den inkl markarbete och gjutning. Den totala kostnaden för fabriken 
inklusive material och arbetskraft hamnar på omkring 40 000 kr. För beräkningar se bilaga E.     
 

4.2 Tillverkning av utfackningsvägg 
 
Arbetsgången vid tillverkning av en utfackningsvägg är i stora drag som följer. Varje 
våningsplan är indelat i fyra delar och tillverkningen sker del för del. De två snickarna som 
sköter tillverkningen gör först klart exempelvis plan 3 del 1 för att sedan övergå till plan 3 del 
2 osv. Ritning över utfackningsvägg finns i Bilaga F. 
 
När tillverkningen av en vägg ska påbörjas granskas bygghandlingarna för väggen. Sedan bär 
snickarna tillsammans valvavstängare och syll från upplaget till fabriken på ett underlag som 
både är ojämnt och dåligt upplyst. Syll och valvavstängare kan vara över 6 m långa. Nästa 
steg blir att fästa ytterreglarna så att de bildar en rektangel med syll och valvavstängaren. 
Därefter placeras alla reglar på rätt plats och skruvas ihop till en regelvägg. Som handverktyg 
används en skruvdragare. Detta utförs av en snickare medan den andra snickaren bär fram 
väggens reglar till fabriken samt förbereder de korta reglarna, som sitter under och över 
fönster, genom att skruva fast ändavstyvare på dem. Det momentet görs på arbetsplatsen 
utanför fabriken. Vid nederbörd flyttas denna aktivitet in i fabriken.  Skruvarna som sticker ut 
vid fönster kapas bort med hjälp av en vinkelslip i knästående läge. 
 
När väggen är uppreglad och diagonalmätt som en kontrollåtgärd ska glasrocskivorna skruvas 
fast. Skivorna som är 900 mm breda hämtas från upplaget bakom fabriken och de lyfts av 
båda snickarna tillsammans. Sträckan de går med skivorna är ca 5-10 m varav underlaget de 
första metrarna till fabriken är ojämnt samt med en presenning liggandes på marken. När 
skivorna är utlagda och tillskurna börjar båda snickarna skruva fast skivorna. Som 
handverktyg används el-skruvdragare. I slutet av detta moment börjar snickaren som 
ansvarade för ändavstyvningen att förbereda inplastning av fönsterutrymmet genom att hämta 
plankor från innergården att fästa plasten med. När skruvningen av glasroc är helt klar rullas 
plast ut över fönsteröppningarna och den fästes med plankor och spik (se figur 3). Efter det 
monteras fästena till skyddsräcket på valvavstängaren.  
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Figur 3. Färdig vägg med stålreglar, glasroc och plast för fönsteröppningen. 

 
Avslutningsvis återstår att sätta dit lyftbanden (stroppar) och rulla ut bordet ur fabriken. 
Lyftbanden används för att kranen ska kunna lyfta väggen till mellanförvaringen innan 
montering. För att väggen ska lyftas rakt så mäts placeringen på lyftbanden innan de sätts på 
plats. Därefter rullas bordet ut från fabriken och kranföraren kontaktas för att lyfta väggen till 
förvaringen. Lyftet sker till häcken som är placerad efter husets långsida. För att lossa 
lyftbanden från kranen när väggen är på häcken används stege. Därefter spänns väggen fast 
med spännband för att inte ramla (se figur 4). 
 

 
Figur 4. Färdig vägg uppställd på häck för förvaring 
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Efter det börjar snickarna i fabriken att välja en ny vägg att tillverka. Väggarna blir kvar på 
häcken tills monteringen påbörjas.  

4.3 Montering av utfackningsvägg 
 
När väggarna för en våningsdel är tillverkade kan monteringen av densamma påbörjas. 
Mätteknikerna har i förväg satt ut väggens placering på bjälklaget. Med hjälp av utsättningen 
slår snickarna fast träklossar på linjerna för att enklare kunna montera väggen på rätt plats.  
Häcken där väggarna förvaras lyfts till monteringsplatsen så att en mobilkran, med kortare 
räckvidd än tornkranen, kan användas för att inte låsa upp tornkranen under monteringstiden. 
Utfackningsväggarna följer med byggnaden i höjden vilket innebär att när golvbjälklaget är 
gjutet monteras utfackningsväggarna och när alla väggarna på våningen inklusive 
betongväggar och utfackningsväggar är färdiga kan nästa bjälklag gjutas. 
 
Första steget blir att med hjälp av stege koppla lyftbanden till kranen. Även under denna 
koppling är stegen fri och ingen som håller i den. Därefter lutas väggen ner med hjälp av 
kranen för att kunna montera skyddsräcken för våningen ovanför i valvavstängarens fästen. 
Det innebär att när utfackningsväggen monteras på plats finns det redan ett skyddsräcke som 
sitter i valvavstängaren för bjälklaget under. Då behöver ingen arbetare montera skyddsräcken 
hängande ut från byggnaden. När väggen lyfts på plats kontrolleras att den är i lod samt på 
rätt plats. Sedan ska stödbenen borras och skruvas fast i golvbjälklaget samt i väggen och 
väggen ska skruvas fast i angränsande vägg samt i bjälklaget genom syllen. Efter att våningen 
ovanför är gjuten kan stödbenen avlägsnas.  

4.4 Riskanalys  

 

Den bedömning av riskerna för belastningsskador som är gjord i denna rapport baseras på 
Arbetsmiljöverkets checklista “Checklista för bedömning utifrån AFS 1998:1 
belastningsergonomi ” och ”Bedömningsmodeller ur AFS 1998:1” I dem bedöms varje 
moment i en av tre färger, röd, gul eller grön. Röd innebär att “alla eller flertalet av 
arbetstagarna riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt”,17 med andra 
ord kan det uttryckas som ett olämpligt moment. Faktorer som avgör färgvalet är bl.a. hur 
lång tid momentet utförs och kroppsställningen. Gul färg står för att “icke obetydligt antal 
arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt”.18 Detta ska 
tolkas att det krävs vidare utredning. Grön innebär att det är en godkänd arbetsställning med 
“ingen eller bara enstaka arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär” .19 
 
I tillverkningsprocessen har tre moment (bära reglar och glasroc, skruva reglar och skruva 
glasroc) valts ut för djupare granskning och i varje av dessa moment har riskerna för ensidigt 
upprepat arbete, nacke, rygg, axel/arm och ben kontrollerats. Under monteringen har all 
skruvningen kontrollerats. Det har även gjorts en bedömning vid lyft av material. 
 
 I modellen för identifiering av ensidigt upprepat arbete bedöms fyra områden i färgerna röd, 
gul och grön. Områdena som bedöms är arbetscykeln, arbetsställningar och rörelser, 
arbetsinnehåll (upplärning/kompetensinnehåll) samt handlingsutrymme (se bilaga A).   
 

                                                
17 Lindh, (1998), sidan 40 
18 Lindh, (1998), sidan 40 
19 Lindh, (1998), sidan 40 
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Vid granskning av de olika kroppsdelarna under det stående arbete är skillnaden mellan rött 
och gult tiden arbetet utförs. För röd färg ska momentet utföras “en väsentlig del av 
arbetsskiftet” vilket ska tolkas som över halva arbetstiden och vid gul färg endast periodvis 
under arbetsdagen vilket är under halva arbetstiden. 
 
Modellen för bedömning av lyft koncentrerar sig på två faktorer, vikten på föremålet och 
avståndet från kroppen. Det ska tydliggöras att ingen hänsyn tas till frekvensen, 
greppbarheten eller lyfthöjden. 
 
 Att göra en bedömning av en arbetsplats och se riskerna för att drabbas av belastningsskador 
är oftast komplicerat. Det ska poängteras att modellen som används i detta examensarbete inte 
är en komplett utredning av riskerna för belastningsskador utan en förenkling av verkligheten. 
Dock är modellen en bra grund för ett förbättringsarbete vid befintliga arbetsplatser och vid 
planering av nya. 20 
 
Tiderna som snickarna gör de olika momenten under en dag varierar eftersom väggarnas 
storlek varierar samt var på väggen tillverkningen påbörjas på morgonen. I denna riskanalys 
om belastningsskador har därför en ”vanlig” dag granskats ur tidsperspektiv. Med vanlig 
menas en arbetsdag där tillverkning sker stora delar av dagen.  
 
4.4.1 Bära material 
 
Ensidigt upprepat arbete 
Tiden och intervallen som snickarna bär under en dag klarar den gröna färgen vid 
bedömningen av ensidigt upprepat arbete. 
 
Bedömning av lyft.  
En 6m lång valvavstängaren väger 57 kg. Den blir buren av två snickare vilket medför över 
25 kg i belastning. De håller valvavstängaren inom 30 cm från kroppen. Dessa faktorer 
innebär en röd färg eftersom lyft över 25 kg ska undvikas (se bilaga A ).  
 
Syllen väger ca 3 kg/m. De längsta har burits av två men längder på ca 4 m har burits av en 
snickare. Vikten blir då för en syll på 4 m 12 kg vilket ger gul färg.  
 
Reglarna bär arbetarna oftast ensamma. En regel väger mellan 2-3,5 kg/löpmeter beroende på 
tjockleken och de flesta är ca 2,5 m lång men de längsta är över 4 m. Vikten ligger i de flesta 
fall mellan 5-9 kg/regel och tyngden är utspridd på flera meter. De tyngsta väger upp till 15 
kg. Om regeln hålls inom 30 cm från kroppen hamnar lyftet av reglar mellan gult och grönt 
för den enskilde snickaren eftersom gränsen går vid 7 kg. Detta kan enkelt åtgärdas genom att 
bära reglarna tillsammans. Med tanke på att underlaget till upplaget är dåligt, både ojämnt och 
halt, förstärks den uppfattningen. 
 
Glasrocskivorna är 900x2500 mm och väger 20,25 kg/st. Bär snickaren dessa skivor ensam 
som förekommer främst hos det senare snickarparet i fabriken blir färgen röd men hjälps båda 
åt går det att komma ner till gult. Det går inte att anta att båda får hälften av lasten var men 
marginalen upp till röd färg är relativt stor vilket i detta fall gör att bedömningen blir gul. 
  
 

                                                
20 Lindh, (1998), sidan 39-41 
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4.4.2 Skruva reglar 
 
Ensidigt upprepat arbete 
1,5 timmar under en dag skruvas reglar av en person. Arbetscyklen blir då för varje skruv 
vilket innebär att det hamnar på gult område eftersom det är över en timme per dag och 
upprepas flera gånger i minuten. Det finns möjligheter till att ändra arbetsställningarna under 
produktionen. Stora delar av tiden skruvas reglarna med snickaren lätt lutad inåt medan 
skruvning sker mot kroppen. Det innebär att handleden har en onaturlig ställning vilket kan 
skapa problem. Här hamnar riskbedömningen på gult. 
Handlingsutrymmet anses som bra eftersom snickarna har möjlighet att själva planera och 
sköta upplägget till en viss gräns. Skruvarna behöver inte sitta exakt på ett visst ställe utan det 
är lite flexibelt. Det hamnar mellan grönt och gult. Sista bedömningsdelen vid ensidigt 
upprepat arbete är arbetsinnehåll (upplärning/kompetensinnehåll) och där passar uppgifterna 
på gult in eftersom samtidigt som skruvningen sker reglar snickaren upp väggen. Det innebär 
fler moment att lära.  
Summeras punkterna visar det att totalt sett hamnar skruva reglar mellan gult och grönt 
område i perspektivet ensidigt upprepat arbete vilket är emellan godkänd och vidare 
utredning. 
Nacke: 
Vid skruvning av reglar är nacken böjd men det finns rörelsefrihet stora delar av tiden. 
Skruvarna sitter på olika avstånd från kroppen så fixeringen av nacken sker under en väldigt 
kort stund. Tidsmässigt sker detta periodvis under dagen och bedömningen ger grön färg. 
Rygg: 
Ryggen är oftast böjd vid skruvning därför det förbättrar möjligheten att se var reglarna ska 
skruvas fast i syllen. Även här finns det möjlighet till fria rörelser men inte till sittande arbete. 
Bedömningen blir grön med beröring av gul. 
Axel/arm:  
Korta reglar som sitter under och ovanför fönster sitter med ett längre avstånd än ¾ 
armavstånd från snickaren vilket medför antingen, beroende på de korta reglarnas längd, att 
snickaren skruvar reglarna från golvet eller stående på monteringsbordet. Båda 
förutsättningarna passar in på gult område i bedömningen. 
Ben:  
Underlaget är en betongplatta som är både jämn och plan samt att det finns rörelsemöjligheter 
för benen. När snickaren arbetar på monteringsbordet tillsammans med reglar blir underlaget 
lite mer ojämnt och ostabilt. Bedömningsfärgen hamnar då mellan gul och grön.  
  
 
 4.4.3 Skruva glasroc 
 
Ensidigt upprepat arbete 
Mellan 1,5-2h/dag skruvas glasrocskivor. Handverktyget som används är en el-skruvdragare 
som har skruvarna laddade i ett magasin så arbetscykeln blir väldigt kort med flera 
upprepningar i minuten. Bedömningen hamnar på gul färg för arbetscykeln.  
Det är två arbetsställningar vid skruvning av glasrocen. Den första arbetsställningen är 
stående på golvet samtidigt som det skruvas vid syllen och den andra arbetsställningen är 
stående på bordet med skruvning runt fönster. Vid den senare arbetsställningen sker 
skruvningen under knähöjd med kraftigt böjd rygg. Det bedöms som en obekväm 
arbetsställning men det finns viss rörelsefrihet vilket ger gul färg enligt bedömningsmallen (se 
bilaga A). Skruvningen stående på golvet ger grön färg.  
Skruvning av glasrocskivorna måste göras men utförandet går att påverkas av snickaren i 
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begränsad utsträckning. Det innebär att handlingsutrymmet blir gult.  
Vid kategorin arbetsinnehåll (upplärning/kompetenskrav) tas hänsyn till skruvning och 
utplacering av glasroc. Det gör att det finns en möjlighet till viss arbetsväxling. Färgen blir 
gul i bedömningen. 
Nacke: 
När snickaren står på monteringsbordet för att skruva glasroc går det ej att stå upprätt p.g.a. 
takets höjd. Det innebär att vid vila under skruvmomentet är nacken hela tiden böjd. 
Snickaren kan som alternativ böja på benen för att kunna sträcka nacken. Eftersom momentet 
pågår under halva arbetsdagen blir bedömningsfärgen gul. 
Rygg: 
Vid skruvning stående på golvet är ryggen alltid mer eller mindre böjd. För att få en längre 
räckvidd böjer snickaren in sig över väggen vilket ger en böjd rygg. När arbete sker uppe på 
monteringsbordet är ryggen kraftigt böjd under hela tiden skruvningsmomentet eftersom 
arbetet då sker under knähöjd. Detta bedöms som gul.  
Axel/arm: 
Båda arbetsställningarna leder till gul bedömning eftersom skruvningen i vissa fall sker längre 
än ¾ armavstånd från kroppen vid arbete stående på golvet och handen under knähöjd vid 
skruvning stående på monteringsbordet.  
Ben: 
Underlaget är en betongplatta som är både jämn och plan samt att det finns rörelsemöjligheter 
för benen. När snickaren är på monteringsbordet tillsammans med reglar och glasroc blir 
underlaget lite mer ojämnt och ostabilt. Bedömningsfärgen hamnar mellan gul och grön.  
 
4.4.4 Montera vägg och stödben 
 
På den granskade arbetsplatsen sker monteringen delvis för varje plan vilket innebär att tiden 
som varje moment pågår understiger en halv arbetsdag per del. Det innebär att färgen som det 
kan bli i bedömningen av kroppsdelarna är gult och grönt.  
 
Ensidigt upprepat arbete 
Vid montering av utfackningsväggen tar skruvning lite drygt en timme på ett fyra timmars 
pass. Arbetscykeln upprepas några gånger i minuten under denna timme. Mellan gul och grön 
bedöms det som. Vid kontroll av arbetsställningar och rörelser så finns det stora möjligheter 
till ändring av arbetsställningarna vilket ger grön färg. Handlingsutrymmet är styrt i den grad 
att arbetet måste utföras under tiden kranen är tillgänglig. Ger mellan gul och grön färg i 
bedömningen. Arbetsinnehållet bedöms som gult av den anledningen att det går att få 
arbetsväxling och det krävs upplärning inom flera områden. 
Efter en summering så ses det att slutbedömningen för ensidigt upprepat arbete hamnar 
mellan gult och grönt dvs. godkänd arbetsställning som kan kräva vidare utredning.  
 
Nacke: 
Skruvningen sker oftast med nacken böjd neråt eller uppåt periodvis under dagen men med 
möjlighet till fria rörelser vilket ger en grön bedömningsfärg. 
Rygg: 
När skruvning sker i golvbjälklaget är ryggen kraftigt böjd men ryggen behöver inte vara 
vriden. Det finns inte möjlighet att växla till sittande under arbetets gång men möjligheten till 
rörelsefrihet finns. Bedömningsfärgen blir grön.  
Axel/arm: 
Arbete sker både med handen ovanför axelhöjd, vid skruvning av stödbenen på väggen, och 
under knähöjd, vid fastskruvning av väggen. Längden på detta ger en gul färg. 
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Ben: 
Underlaget består av ett gjutet bjälklag vilket medför att det är rakt och stabilt. Benen har 
även fria rörelsemöjligheter och därmed blir det en grön färg i betyg. 
 

4.4.5 Summering av kroppsdelar 

 
Summeringen är gjord i tabellform där färgen symboliserar färgerna i riskanalysen. 
 
Ffff = olämpligt moment 
Ffff = vidare utredning 
Ffff = godkänd arbetsställning 
 
 
Ur tabell 1 går att göra bedömningen att skruva glasroc kräver vidare utredning och skruva 
reglar samt montering med skruvning hamnar mellan vidare utredning och ingen risk för 
ensidigt upprepat arbete. Bära material är godkänd ur perspektivet ensidigt upprepat arbete. 
 
 
Ensidigt upprepat arbete ddg ssss ssss 

   Bära material 

Skruva reglar      
Skruva glasroc      
Montera vägg och stödben      
Tabell 1. Summering av ensidigt upprepat arbete 

 
I tabell 2-5 har varje kroppsdel enskilt summerats. Vid summering av nacken i tabell 2 och 
rygg i tabell 3 är både skruva reglar och montering med skruvning gröna i bedömningen. 
Skruva glasroc har gul färg och den totala bedömningen hamnar på gröngul med tyngden på 
grön. Godkänd arbetsställning som kan kräva viss utredning (skruva glasroc). Orsaker till att 
alla hamnar på gul eller grön färg och inte röd är att för röd färg krävs att arbetsmomenten 
sker under stora delar av arbetsdagen. I dessa fall är utförandetiden alltid under halva 
arbetsdagen vilket medför att det inte kan bli röd färg.  
 
Nacke ddg ssss ssss 
Skruva reglar    
Skruva glasroc    
Montera vägg och stödben    
Total bedömning        
Tabell 2. Slutbedömning av nacken 
 
 
Rygg ddg ssss ssss 
Skruva reglar    
Skruva glasroc    
Montera vägg och stödben    
Total bedömning        
Tabell 3. Slutbedömning av ryggen 
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När axel/arm summeras visar det sig att alla moment har fått färgen gul på axel/arm enligt 
tabell 4. Orsaken till det kan förklaras att arbetsmomentet måste antingen ske med händerna 
ovanför huvud, under knähöjd eller med ¾ armavstånd från kroppen. Det rekommenderas 
vidare utredning för att undvika belastningsskador i axel/arm. 
 
 

Axel/arm ddg ssss ssss 
Skruva reglar    
Skruva glasroc    
Montera vägg och stödben    
Total bedömning    
 Tabell 4. Slutbedömning av axel/arm 
 
Bedömningen för benen i tabell 5 ger mer grönt än gult och det tyder på bra arbetsställning för 
benen.    
 

Ben Ddg ssss ssss 
Skruva reglar    
Skruva glasroc      
Montera vägg och stödben    
Total bedömning          
Tabell 5. Slutbedömning av ben 
 
Granskas resultatet kroppsdel för kroppsdel i stående arbete samt ensidigt upprepat arbete och 
lyft ger det en bild av att många moment är det bra med fortsatt utredning annars kan det 
innebära “icke obetydligt antal arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på 
kort eller lång sikt”.21  
 

4.5 Kostnader sjukfrånvaro 
 
En nackdel som kan uppkomma med att effektivisera produktionen är att arbetsskadorna kan 
öka för att kroppen exempelvis inte hinner återhämta sig vid kortare arbetscykler.  
För att få en uppfattning om kostnader vid sjukskrivning används Försäkringskassans program 
för uträkning av kostnader vid sjukfrånvaro. 22  I bedömningen ingår både lönekostnader och 
OH-kostnader Timlönen är antagen till 173 kr efter dialog med Lars Nyberg. Sjukfrånvaro tre 
sammanhängande dagar kostar företaget ca 4384 kr och 180 dagars sjukfrånvaro kostar ca 
87 264 kr. Kostnaden för ett års sjukskrivning hamnar på ca 123 279 kr för företaget. Det 
visar vikten av att ha ett bra förebyggande arbete mot arbetsskador.  
 
Skanska Sverige satsade år 2007 ett par miljoner i utvecklingsåtgärder och mångdubbelt i 
resurser på arbetsmiljön.23 Belastningsskadorna kan vara svåra att identifiera och behandla 
vilket innebär att en sjukskrivning kan bli långvarig samt kostsam för företaget.  

                                                
21 Lindh, (1998), sidan 40 
22 Försäkringskassan, program för sjukfrånvarokostnader 
http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygga_sjukfranvaro/vad_kostar/ datum 2009-02-02, kl 13:23 
23 Intervju med tjänsteman Skanska Arbetsmiljö, 2009-02-06 
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14000 belastningsskador anmäldes år 2006 vilket är mer än tredje del av alla anmälda 
arbetsskador. Den genomsnittliga sjukskrivningen för en anmäld belastningsskada är ca 5 
månader.24 

4.6 Enhetstider 
 
Med enhetstid menas den tid det tar att tillverka en kvadratmeter vägg (h/(m2*person)). I 
anbudsskedet görs kalkyler för att kunna förutspå kostnaderna och på så sätt få ett rättmätigt 
pris på anbudet. Då sker det många olika antaganden i försök att komma så nära verkligheten 
som möjligt. Enhetstider är en faktor som kan skilja sig från anbudet och då framförallt när 
inte lika beprövade byggmetoder använts. Att använda utfackningsväggar med stålreglar och 
valvavstängare har Lars Nyberg liten erfarenhet av vilket försvårar vid kalkylarbetet. Det kan 
då bli kalkyler med enhetstider som inte stämmer överens med verkligheten vilket kan leda 
till högre produktionskostnader och mindre vinst.  
 

4.6.1 Enhetstider vid tillverkning 

 
Byggnaden har sex plan med en sjunde etagevåning. Plan 3 som har kontrollerats i denna 
rapport är indelat i fyra olika delar med snarlika areor. Väggareorna fås genom mätningar på 
ritningar som upplåtits på byggarbetsplatsen. I byggnaden finns tre trapphus benämnd A, B 
och C. Trapphus A och B är lika stora och blev då naturligt del 1 och del 2. Trapphus C var 
dubbelt så stort som de andra trapphusen vilket innebar att den delades på lämpligt ställe för 
att få del 3 och del 4.  På så sätt fick varje del ungefär lika stor golvarea. Att väggareorna 
skiljer sig ifrån varandra i tabell 1 beror också på att vissa väggar ligger på gränsen mellan två 
delar och då har snickarna tagit beslut om till vilken del väggen som tillverkas hör. Plan 3 del 
4 skiljer sig avsevärt med hänsyn till väggarea jämfört med övriga. Orsaken till det är att 
snickarna valde att göra alla tre trapphusfasderna samt andra udda väggar såsom vägg med 
dubbel gips mot angränsande hus i del 4. I tabell 6 finns både en bruttoväggarea och en 
nettoväggarea redovisade. Bruttoarean är hela väggen inklusive fönster medan nettoarean 
endast består av väggen exklusive fönster. Nettoarean kommer i fortsättningen endast att 
användas och benämnas väggarea.  
  
Plan 3  Väggarea   Väggarea    
             (Brutto)       (Netto)   
               (m2)             (m2)    
Del 1 117  71 

Del 2 103 58 

Del 3 110 61 

Del 4 193 93 

Totalt 523 288 
Tabell 6: Väggarea för olika delar på plan 3 
 

 
Under uppförande av plan 3 har tidtagning för enhetstiderna skett i två steg. Första steget är 
tidtagning vid tillverkning av utfackningsväggen i fältfabriken och det andra är vid 
monteringen av väggen på huset.  
                                                
24 Arbetsmiljöverket, Belastningsskador – Nej tack!, sidan 10, beställningsnummer ADI 447 
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Tidtagningen vid tillverkning består i en starttid och en sluttid som tagits vid varje dels början 
och slut. Skillnaden mellan start- och sluttid ger en totaltid vid tillverkningen i timmar som 
förkortas h (se tabell 7). Sjukdomar, möten och utbildningar som medför frånvaro längre än 
en halvtimme har räknats bort från tillverkningstiden. Alla raster under dagen har också 
räknats bort. Arbetstiden för en normal dag blir då 8 timmar för en snickare. 
  
Plan 3   Totaltid  Totaltid   
 tillverkning  tillverkning 
  (2 personer)   (1 person) 
 (h)  (h)   
Del 1 29,25 58,50 

Del 2 28,75 57,50 

Del 3 26,25 52,50 

Del 4 64,75 129,50 

Totalt 149 298 
Tabell 7: Tillverkningstid för olika delar på plan 3 

 
I kalkylen är enheten (h/(m2 * person)) vilket innebär att tillverkningstiden för en person 
divideras med väggarean (netto) för att få fram enhetstiden för tillverkningen. I 
produktionskalkylen som görs efter anbudet men före produktionsstart har enhetstiden för 
utfackningsväggen på Brf Grand satts till 0,71 h/m2*person. Den är uppdelad i 0,20 
h/m2*person för glasrocskivan och 0,51 h/m2*person för stålreglarna inkluderat monteringen 
på huset. Enhetstiden för väggen har hämtats från en liknande vägg med valvavstängare från 
ett projekt i Jönköping som drivits i Skanskas regi.  
 
Oftast är sluttiden för en del desamma som starttiden för nästa del men ibland kommer andra 
aktiviteter in i mellan. Ett exempel på annan aktivitet är sortering av reglar, valvavstängare 
och syll vid leverans. Leveransen sker planvis vilket innebär att det krävs en grovsortering för 
att få del 1 tillgänglig. Sorteringen tar ca 1 timme för 2 personer och det ligger utanför 
tillverkningstiden för de olika delarna men läggs på den genomsnittliga enhetstiden (se tabell 
8). Utöver grovsorteringen läggs tid på sortering under arbetet men den är inkluderad i 
enhetstiden.  
 
Enhetstider tillverkning plan 3: 
  (h/(m2*person)) 
Del 1 0,82 

Del 2 1,00 

Del 3 0,87 

Del 4 1,40 

Genomsnittlig 
enhetstid 

1,02 

Genomsnittlig 
enhetstid inkl 
sortering 

1,04 

Tabell 8: Enhetstider vid tillverkning för plan 3 
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Som går att utläsa ur tabell 8 är enhetstiderna i verkligheten redan före 
monteringensmomentet långt över enhetstiderna i kalkylen för hela utfackningsväggen. Tiden 
för del 4 är avsevärt högre än övriga delar vilket kan förklaras av att i del 4 valde snickarna att 
göra alla trapphusväggar och andra udda väggar vilket var tidskrävande. Samtidigt behövdes 
det mindre justeringar på fabriken vid utrullning av monteringsbordet för trapphusväggarna.   
  

4.6.2 Enhetstider vid montering 

 
Tidtagningen vid monteringen innefattar start och sluttid. Sluttiden är när alla väggarna står 
på plats och stödbenen är fastskruvad. Differensen mellan start- och sluttid ger en 
monteringstid i timmar som förkortas h (se tabell 9). Förutsättningarna för montering är lika 
som för tillverkning med att möten och raster osv. dras av från monteringstiden. Det är 
svårare att få realistiska tider vid montering än vid tillverkning eftersom monteringen oftast 
har skett sporadiskt under dagen när tornkranen används. Snickarna har gått mellan 
monteringen och andra uppgifter under dagen vilket gör det svårt att få verklighetsskildrande 
tider för montering med tornkran. Samtidigt är tornkranen belastad till max vilket har 
inneburit att mobilkran ibland har används vid montering för att avlasta tornkranen. När 
mobilkranen använts monteras hela delen vid samma tillfälle vilket skapar gynnsammare 
förutsättningar för tidtagning. Alla delarnas tider som redovisas har monterats med mobilkran. 
Eftersom plan 2-5 är identiska har i denna rapport tidtagning vid montering skett oberoende 
av våningsplan.  
 

      Totaltid              Totaltid 
  montering  montering 
  (2 personer) (1 person) 
   (h) (h) 
Plan 3 Del 1  3,92     7,84 

Plan 5 Del 2 3,78     7,56 

Plan 4 Del 3 4,02     8,04 

Plan 5 Del 4 4,30     8,60 

Totalt 16,02 32,04 
Tabell 9: Enhetstider för montering av del 1-4 
 

 
Användande av mobilkran medför en extra kostnad för hyra på 1050 kr/h inklusive förare. 
Hade tornkranen använts under monteringen skulle tre anställda sköta momentet. Två 
snickare och en kranförare men vid hyrning av mobilkran krävs det bara två snickare eftersom 
mobilkranföraren ingår i hyran. Föraren av tornkranen kan då fortsätta produktionen på annat 
håll. I produktionskalkylen beräknas en anställd kosta 311 kr/h inkl sociala avgifter, sjuklön, 
resor osv. vilket ger en merkostnad netto på 739 kr/h vid användning av mobilkran eftersom 
tornkranens kostnader är fasta. Skulle mobilkranen använts på alla sex våningar skulle 
kostnaden hamna på drygt 70 000 kr extra.  
 

 Proceduren vid uträkning av enhetstiderna för montering är lika som vid tillverkning. 
Monteringstiden divideras med väggarean som ger enhetstiden (h/m2* person) (se tabell 10). 
En justering av arean har skett till monteringen av plan 5 del 2 eftersom i den monteringen 
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monterades trapphusväggen till trapphus B tillsammans med del 2 istället för del 4 vilket 
innebär en ökning av arean med 4,21 m2 för del 2. 
 
Enhetstider för montering av ett plan : 
 
 (h/m2*person) 
Del 1 0,11 

Del 2 0,12 

Del 3 0,13 

Del 4 0,07 

Genomsnittlig 
monteringstid 

0,11 

Tabell 10: Enhetstider för montering av del 1-4 vid olika plan. 

  

4.6.3 Sammanställning av enhetstider 

 
När både enhetstiderna för tillverkning och montering är beräknade kan dessa summeras för 
att ge den totala enhetstiden för utfackningsväggen (se tabell 11). Som nämnts i kapitel 1.5 i 
rapporten ingår inte stålpelare, isolering, fuktspärr och invändig gips i dessa enhetstider.    
 
Enhetstiden för utfackningsväggen.     (h/m2*person)  
 
 Tillverkning  Montering  Totalt   
Del 1 0,82 0,11 0,93 

Del 2 1,00 0,12 1,12 

Del 3 0,87 0,13 1,00 

Del 4 1,40 0,07 1,47 

Genomsnittlig 
enhetstid 

1,02 0,11 1,13 

Tabell 11: Utfackningsväggens enhetstider 

 
 
I kalkylen var enhetstiden antagen till 0,71 h/m2*person medan det uppmätta värdet blev 1,13 
h/m2*person. Det innebär ett påslag i tid med drygt 59%.  

4.6.4. Enhetstider för vägg 313  

Tillvägagångssättet vid tagning av enhetstider är att tillverkning och monteringen av väggar 
har tidigare studeras för att kunna dela in momenten i lämpliga tidsgrupper. Därefter har 
lämpliga väggar valts ut för tidtagning. De två väggarna som har valts ut är vägg 313 och 
vägg 314 som ligger i del 1 (se bilaga F).  
 
Vägg 313 har en bruttoarea på 15,49m2 och en nettoarea på 10,33 m2. Tiderna för de olika 
momenten går att utläsa ur tabell 12. Under rubriken Uppmätt tid är den uppmätta tiden 
redovisad men eftersom enhetstiderna är redovisade h/ m2 *person och tillverkningen samt 
monteringen har skett av två snickare måste Uppmätt tid räknas om till om 1 person ensam 
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skulle sköta tillverkningen. De omräknade tiderna redovisas under rubriken Total tid för 1 
person. 
 
 

Tillverkning och montering Vägg 313  
Bruttoarea 15,49 m2 
Nettoarea 10,33m2  

Antal 
pers 

Uppmätt tid 
(h) 

Total tid för 1 
person (h) 

Tillverkning:    
1. Förberedelser, bära fram avstängare 
och syll 

2 0,33 0,66 

2. Montera ändavstyvare på reglar 1 1,80 1,80 
3. Uppregling, skruvning, kontrollmätning 1 1,80 1,80 
4. Bära, skruva och skära till glasroc 2 1,15 2,30 
5. Inplastning av fönster och syll 2 0,43 0,86 
6. Lyftband och flytta vägg till häck 2 0,17 0,34 
7. Övrig tid (väntan på kran, 
arbetsdiskussioner) 

2 0,82 1,64 

Montering:                                                       
8. Koppla och lyfta vägg 2 0,15 0,30 
9. Justering av vägg, skruva stödben och 
vägg 

2 0,30 0,60 

Total tid (h)  5,15 10,30 
Tabell 12. Tider för tillverkning och montering av vägg 313 

 
När en total tid finns sker en division med nettoarean för att få enhetstiden. Det ger följande 
beräkning, 10,30h / 10,33 m2= 0,997 h/m2*person. I tabell 13 har enhetstiderna för varje 
tidsgrupp räknats ut för att sedan summeras till den slutliga enhetstiden. I kalkylen har det 
räknats med 0,71 h/m2*person och resultatet för vägg 313 blir 0,997 h/m2*person. Vid 
tidsgrupp 4 (Bära, skruva och skära till glasroc) summeras glasrocmomentet till 0,223 
h/m2*person och i kalkylen var det satt till 0,21 h/m2*person. Detta stämmer överens väldigt 
bra. I kalkylen var allt övrigt arbete med stålreglar satt till 0,51 h/m2*person och enligt 
tidsstudien hamnade det på 0,774 h/m2*person. Tidsfelet ligger under stålreglar eftersom 
glasrocen följer kalkylen bra.    
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Enhetstider för Vägg 313  
Bruttoarea 15,49 m2 
Nettoarea 10,33m2 

Total tid för 1 person (h) Enhetstid (h/m2*person) 

Tillverkning:   
1. Förberedelser, bära fram 
avstängare och syll 

0,66 0,064 

2.Montera ändavstyvare på reglar 1,80 0,174 
3.Uppregling, skruvning, 
kontrollmätning 

1,80 0,174 

4. Bära, skruva och skära till 
glasroc 

2,30 0,223 

5. Inplastning av fönster och syll 0,86 0,083 
6. Lyftband och flytta vägg till 
häck 

0,34 0,033 

7. Övrig tid (väntan på kran, 
arbetsdiskussioner) 

1,64 0,159 

Montering:                                                     
8. Koppla och lyfta vägg 0,30 0,029 
9. Justering av vägg, skruva 
stödben och vägg 

0,60 0,058 

Total tid och enhetstid vägg 313 10,30 0,997 
Tabell 13. Enhetstider för vägg 313 

4.6.5 Enhetstider för vägg 314 

 
Vägg 314 är mindre än vägg 313 och har endast ett fönster. Bruttoarean för vägg 314 är 10,54 
m2 och nettoarean är 8,41 m2. I övrigt gäller samma förutsättningar som inför vägg 313. I 
tabell 14 ges tiderna för vägg 314. 

Tillverkning och montering Vägg 314  
Bruttoarea 10,54 m2 
Nettoarea 8,41m2  

Antal 
pers 

Uppmätt tid 
(h) 

Total tid för 1 
person (h) 

Tillverkning:    
1. Förberedelser, bära fram avstängare 
och syll 

2 0,21 0,42 

2. Montera ändavstyvare på reglar 1 1,19 1,19 
3. Uppregling, skruvning, 
kontrollmätning 

1 1,19 1,19 

4. Bära, skruva och skära till glasroc 2 0,42 0,83 
5. Inplastning av fönster och syll 2 0,13 0,27 
6. Lyftband och flytta vägg till häck 2 0,20 0,40 
7. Övrig tid (väntan på kran, 
arbetsdiskussioner,) 

2 0,08 0,17 

Montering:                                                      
8. Koppla och lyfta vägg 2 0,09 0,18 
9. Justering av vägg, skruva stödben och 2 0,30 0,60 
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vägg 
Total tid (h)  2,62 5,25 
Tabell 14. Enhetstider för  vägg 314 

 
Proceduren att få fram enhetstider går till på samma sätt vid denna vägg.  
Tiden/ nettoarean = enhetstid 
5,25 h / 8,41 m2 = 0,624 h/m2*person  
Enligt tabell 15 blir enhetstiden för vägg 314 0,624 h/m2*person. Denna tid är ju under 
kalkylvärdet och avsevärt under de generella enhetstider som fåtts från tidtagning av varje del.  
 

Enhetstider för Vägg 314  
Bruttoarea 10,54 m2 
Nettoarea 8,41m2 

Total tid för 1 person (h) Enhetstid (h/ m2*person) 

Tillverkning:   
1.Förberedelser, bära fram 
avstängare och syll 

0,42 0,050 

2.Montera ändavstyvare på reglar 1,19 0,141 
3.Uppregling, skruvning, 
kontrollmätning 

1,19 0,141 

4. Bära, skruva och skära till 
glasroc 

0,83 0,099 

5. Inplastning av fönster och syll 0,27 0,032 
6. Lyftband och flytta vägg till 
häck 

0,40 0,048 

7. Övrig tid (väntan på kran, 
arbetsdiskussioner) 

0,17 0,020 

Montering:                                                     
8. Koppla och lyfta vägg 0,18 0,021 
9. Justering av vägg, skruva 
stödben och vägg 

0,60 0,071 

Total tid och enhetstid vägg 314 5,25 0,624 
Tabell 15. Enhetstider för vägg 314 
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5. Diskussion/Slutsats 
 
Metoden med fältstudier som använts under denna rapport kändes på förhand ganska given 
och den uppfattningen har inte ändrats efter rapporten. Fältstudien har lagts stor tid vid och 
det var välbehövligt. I första steget var det viktigt att bara sätta sig in i alla tillverkning - och 
monteringssteg. Därefter dela in produktionen i olika delar för att på ett enkelt och naturligt 
sätt kunna få tidsgrupper till tidtagningen. Under intervjuerna gav snickarna väldigt 
kortfattade svar. Om orsaken var bristfälliga frågor eller om de var obekväma och ovana med 
situationen låter författaren vara osagt. De pratade desto mera under de samtal som naturligt 
ägde rum ute på arbetsplatsen. En liten besvikelse var bristen på svar som Skanska arbetsmiljö 
kunde få fram trots många förfrågningar. Om det beror på dålig uppföljning av sitt eget arbete 
eller tidsbrist att hjälpa författaren går inte att svara på. Alla frågor som ställdes även de utan 
svar finns bifogade i rapporten. Eftersom frågorna sträckte sig över flera personers 
kunskapsområde ansågs det i rapportens begynnelse i samråd med Skanska Arbetsmiljö att 
den bästa lösningen var att maila frågorna till kontaktpersonen som sedan vidarbefodrade 
frågorna till respektive tjänsteman. Så här i efterhand skulle en telefonintervju kanske ändå 
givit mer. Eftersom detta examensarbete har bedrivits på halvfart under 20 veckor istället för 
helfart under 10 veckor har det inte funnits möjlighet att närvara på arbetsplatsen hela tiden. 
Från början var tanken att tidtagningen skulle ske på en identisk likadan vägg två gånger för 
att få ett mer verklighetstroget värde. Detta var möjligt eftersom våningsplan 2-5 var identiska 
men på grund av krockar med andra kurser gick det tyvärr inte att fullfölja.  
 

5.1 Fältfabriken och upplagen 
 
När upplagen ligger utanför fabriken och marken är ojämn medför det risk att snava på 
ojämnheter i marken och kortsideväggens presenning. Det bästa vore om upplagen kunde vara 
i fabriken alternativt i dess absoluta närhet, helst på den gjutna plattan. Nackdelen med att ha 
upplagen i fabriken blir att plattan och/eller fabriken måste göras större om upplaget skulle 
vara i den. Vidare skulle skenorna göras lite längre tillsammans med plattan för att minska 
risken att väggen ska slå i fabrikens tak vid lyftet. Som det var i denna fabrik var snickarna 
tvungna att hålla ut väggen från fabriken för att den inte skulle slå i taket under lyftet. 
Väggarna som tillverkades i fabriken var relativt lätta men bordet som de låg på var tungt 
vilket gjorde att det krävdes en riktig kraftansträngning för att få ut bordet. Inför framtida 
etableringar kan bordet om möjligt göras lättare och med en större dimension på hjulen. Detta 
skulle förenkla utrullningen av bordet.  
 
Arbetsmiljöverket rekommenderar som en arbetshöjd mellan 100-140 cm men vid kraftarbetet 
kan den höjden sänkas lite. Höjden känns som i lägsta laget men eftersom en del skruvning 
sker innanför syllen och en bit in på väggen ökar det yrkesarbetarens räckvidd. Den stora 
nackdelen med det är att mycket arbete sker med böjd rygg över väggen. Det finns ingen 
möjlighet att ändra höjden på ett enkelt sätt utan då måste hela monteringsbordet byggas om. 
De två snickare som arbetar vid fältfabriken är relativt lika längdmässigt vilket gör det 
fungerande för tillfället. Att monteringsbordet inte är justerbart kan skapa problem om det 
skulle bli någon sjukdom eller dylikt och någon annan snickare med andra fysiska 
förutsättningar kommer till fältfabriken som ersättare. 
 
Det finns mängder med olika reglar i tillverkningen vilket ställer krav bra förvaring för att inte 
mycket tid ska gå åt till sortering av reglar. När utrymmet är begränsat blir det svårare att få 
bra förvaring. Mycket hänger på arbetsledningen och den enskilde snickarens intresse och 



Mattias Larsson  2009-03-31 
Utfackningsvägg i fältfabrik – en studie av arbetsmiljö och enhetstider  

     27 
 

kunskap för planering. Sköts det rätt från början går det att undvika många onödiga 
omsorteringar. Däremot vid dålig planering kan det krävas sortering av reglar, valvavstängare 
och syll inför varje ny vägg. Reglar levereras våningsvis under detta projekt men för en extra 
kostnad går det att få det levererat delvis. Det innebär att sorteringen är ett moment 
innehållande många lyft med böjd rygg som går att betala bort. Det tar även mycket tid i 
anspråk. Grovsorteringen för ett våningsplan tog ca 1 h var för två stycken snickare. I det 
ingår sortering av det som levererats samt komplettering med det som fattas från lagret som 
finns på innergården. Kostnaden för att få det levererat varje del för sig uppgick till 
30kr/orderrad för syll och reglar enligt Michael Björkman på Europrofil. För valvavstängaren 
hade ingen extra kostnad tillkommit om uppdelningen skett redan vid beställningen. Att få ett 
plan levererat delvis skulle kosta 2070kr/plan extra dvs. ca 518 kr/del. Då har antagits att 
frakten inte ökar. Prisökningen på varje våningsplan blir då ca 2,25%. Räknas sedan tiden för 
YA:s sortering bort 1hx2stx300kr = 600 kr hamnar extrakostnaden på knappt 1500kr eller 
1,6%. För det priset fås dock en bättre arbetsmiljö med mindre lyft och drag. Det kan vara 
välinvesterade pengar.  

5.2 Tillverkningen av utfackningsvägg 
 
 Vid fästning av reglarna i syll och valvavstängare sker skruvningen på ett avstånd ifrån 
kroppen på mellan 20-55cm. Arbetsskyddsstyrelsen rekommenderar att arbetet ska ske max 
30 cm från kroppen. Det största avståndet på 55cm blir när reglar vid fönster skruvas fast. 
Innebörden blir att axlar och rygg slits extra.  
 
När vinkelslipen används har snickaren hörselskydd och skyddsglasögon som 
skyddsutrustning utöver skyddskläder och hjälm som alltid måste användas på Skanskas 
arbetsplatser. Arbete under knähöjd sker främst vid kapning av skruvar som sticker in vid 
blivande fönster och skruvning av glasrocskivor.  
 
Valet av glasrocskivor med bredden 900 mm samt att de lyfter dem tillsammans är bra. 
Däremot gör underlaget de går på att risken för att snava eller trampa snett med lasten ökar (se 
figur 5). Det finns även risk att snava på presenningen som fungerar som kortsidavägg.  
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Figur5. Underlag med snubbelrisk mellan upplaget för glasroc och fältfabrik. 
 

Inne i fabriken är utrymmet att bära i minsta laget. Det går att bära skivorna till rätt plats men 
rörelserna blir inskränkta av sidoväggen samt monteringsbordet. När glasrocen ska skruvas dit 
mitt på väggen måste en snickare stå på monteringsbordet för att skruva. Vid skruvning av 
glasrocskivorna sker arbetet med böjd rygg och sträckta armar eller knästående på 
monteringsbordet (se figur 6). Tidsmässigt är detta moment som tar längst tid. Detta arbete 
sker i intervallet 20 - 40 minuter/vägg. Variationen i tid beror på vilken vägg som tillverkas. 
Rörelserna är enformiga samt sker i en dålig arbetsställning. Djupare analys av 
arbetsmomentet sker som nämns i kapitel 4.4.  
 

 
Figur 6. Skruvning av glasroc på monteringsbordet. 
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Handredskapet som använts är väl anpassad till förutsättningarna med hänseende på 
greppförmåga, ljud och vikt. Det är en bra maskin på marknaden men tyngden från den finns 
där fortfarande och det medför extra belastning.   
 
Fabrikens storlek är i minsta laget eftersom det blir trångt att gå förbi bakom en snickare som 
arbetar. Ibland måste den som arbetar göra små stopp för att släppa förbi den andra. Detta är 
inget större problem eftersom tiden båda snickarna arbetar på golvet och på samma sida är 
kort. Fabrikens storlek blir ett större problem när arbetsplatsen för ändavstyvare flyttar in i 
fabriken vid dåligt väder. Då upplevs fabriken som trång av både snickarna och som 
utomstående betraktare. Snickarna tycker dock att det är värt det istället för att en snickare 
skulle få stå utomhus och arbeta. För en person är arbetsplatsens utrymme acceptabelt. Det 
finns möjlighet att röra sig i sidled men även bakåt. Fabrikens höjd borde ha varit högre för 
arbete uppe på bordet. Nu fick snickaren stå med böjd nacke, rygg eller ben även under vilan i 
arbetet med glasrocskivorna. Hade fabriken gjorts 2-3 dm högre kunde snickaren ha stått 
upprätt även under vilan vid arbete stående på monteringsbordet. Nu finns risk att vid en 
hastig uppresning slå huvudet i takbalken. 
 
När väggen är färdig rullas bordet ut från fabriken med en kraftansträngning av båda 
snickarna. Bordet hade kunnat göras lättare och hjulen på monteringsbordet hade kunnat vara 
av en större dimension för att på ett enklare sätt rulla ut det. 
 
Under lyftmomentet döljer det blivande huset fabriken så att kranföraren inte ser väggen som 
ska lyftas eller snickarna som kopplar väggen vilket ställer höga krav på kommunikation 
mellan snickarna och kranföraren genom radion. Vid lyft av väggarna är det viktigt att lyftet 
till en början sker försiktigt och med god kommunikation eftersom väggen annars kan ta i 
fabrikens tak eller hissen. Utrymmet nere vid fabriken är begränsat och skulle väggen slå i 
någonting och komma i gungning kan det både bli materiella skador och personskador. Under 
själva lyftet är det sedan viktigt att inte gå under väggen. För snickarna som arbetar med 
utfackningsväggen är det inget större problem eftersom de vet att lyftet sker. Trots det slarvas 
det en del med att inte gå under. De arbetare som inte är med i produktionen av 
utfackningsväggarna har ju större risk att hamna under en vägg i luften eftersom de inte vet 
om att lyftet pågår. När det gäller arbetsplatser med kranar måste alla inom området vara 
vaksamma på vad som sker ovan mark. Lyftet sker efter långsidan på huset vilket gör att 
väggen inte behöver korsa arbetsplatsen i lyftet till förvaringen. Detta minskar risken att 
någon ska hamna under väggen vid lyftet. Stege används för att lossa lyftbanden vilket 
medför att det finns en fallrisk eftersom stegen inte sitter fast och ingen håller i den. Båda 
snickarna hjälper till vid lyft av väggen men när lyftbanden ska lossas är det ingen som håller 
i stegen utan arbetaren som ska lossa banden får klättra upp själv. Orsaken till det är enligt 
snickarna de klarar sig ändå om stegen sitter bra. Känns som att kulturen inom byggbranschen 
är att vid arbete med stege behöver ingen hålla i. Många underskattar riskerna med att falla 
ner från en stege. Det som många gånger sägs som anledning till att klättra upp själv är ”Jag 
ska bara…” eller ”Det går snabbt…”. Statistiken som redovisats i kap 4.3.1 visar ju svart på 
vitt att arbete med stege är riskfyllt och det borde finnas en större respekt för det. I arbetet 
med utfackningsväggarna som har studerats i denna rapport har det dock funnits en arbetare i 
närheten av stegen när den andra klättrat upp för den. Detta innebär att tidsförlusten hade 
blivit minimal om ett samarbete skett men säkerheten ökat ordentligt.  
 
Väggarna är stora och relativt lätta vilket medför att vid blåst påverkas väggen ganska kraftigt 
vid lyftet. För att spännbanden ska nå runt och fästas i häcken krävs att de förlängs genom att 



Mattias Larsson  2009-03-31 
Utfackningsvägg i fältfabrik – en studie av arbetsmiljö och enhetstider  

     30 
 

kroka i varandra. Detta är en osäker fastspänning, för om det blåser kan väggarna röra sig på 
häcken så att spännbanden blir lösa och krokar ur varandra med följden att väggarna ramlar. 
Konsekvensen av det kan bli allvarliga personskador och materiella skador. Under 
produktionen av utfackningsväggarna skedde ett tillbud med att spännbanden krokade av 
varandra och väggarna ramlade. Som tur var blev det endast materiella skador.   
 
Tornkranen var hårt utnyttjad under hela fältfabrikens existens vilket medförde att antingen 
fick snickarna vänta länge på kranen, resa upp väggen själva eller påbörja tillverkningen av ny 
vägg ovanpå den färdiga. Resa upp väggen själva och sätta fast den i fabriken är ur 
arbetsmiljösynpunkt ingen bra lösning eftersom väggen är både stor och otymplig. Påbörja 
tillverkning av ny vägg ovanpå den redan färdiga innebar att arbetshöjden förändrades. Det 
förekom att snickarna gjorde tre väggar på varandra och då sker arbetet i dåliga 
arbetsställningar. Lösningen till detta problem kan vara att ha tillgång till en enklare 
lyftanordning vid fabriken som kan lyfta bort den färdiga väggen. Detta skulle även minska 
belastningen på tornkranen. När det gäller arbetsplatser med kranar måste alla inom området 
vara vaksamma på vad som sker ovan mark. Detta är lättare sagt än gjort eftersom oftast är 
fokus i stor utsträckning på vad som ska göras av en själv. Ansvaret att inte vara under 
lyftande föremål ligger hos alla på arbetsplatsen men kranföraren har oftast möjlighet att se 
marken och kan på så sätt undvika att lasten lyfts över människor. Ett varningssystem på 
något sätt skulle kanske underlätta upptäckten av lyftande föremål.  

5.3 Montering av utfackningsvägg 
 
Beslutet att bara ta tid vid montering av mobilkran motiveras med att det är svårt att få bra 
och verklighetstrogna tider med montering av tornkran. Monteringen sker då sporadiskt under 
hela dagen vilket skapar svårigheter i att bedöma när snickarna börjar med monteringen igen 
efter annan sysselsättning. Aktiviteten de gör under tiden kranen är upptagen tar också längre 
tid eftersom det blir omställningstid varje gång de måste byta aktivitet. I bästa fall finns det 
arbete på samma våningsplan men oftast någon annanstans. Används en mobilkran står 
kranföraren bredvid snickarna vilket medför att kommunikationen underlättas avsevärt. Det 
minskar riskerna för klämolyckor jämfört med en tornkranförare som har sämre sikt.  
 
Även under monteringen där det är två andra snickare som sköter arbetet jämfört med 
tillverkningen håller ingen i den fristående stegen. Snickarna tycker inte att det finns behov 
till det alla gånger. Är underlaget sådant att det blir svårt att få fast stegen brukar de hjälpas åt 
annars inte. Dessa bedömningar kan bli ödesdigra eftersom statistik från AFA-försäkring visar 
att vid fall från höjd är fristående stege den överlägset största orsaken till arbetsolycksfall. 
Drygt 1100 olycksfall från fristående stege rapporterades skadeår 2005-2006. Av de drygt 
1100 arbetsolycksfallen från fristående stege medförde knappt hälften till sjukskrivning i 
minst 30 dagar och/eller medicinskt invaliditet. För att sätta dessa siffror i sitt sammanhang 
kan jämförelsen med den näst största orsaken göras. Det var fall från ställning, arbetsplattform 
och där blev ca 150 personer sjukskrivna under skadeår 2005-2006. Hälften av dessa var 
sjukskrivna i minst 30 dagar. Siffror från 2005-2006 används för att få så kompletta siffror 
som möjligt eftersom det föreligger en eftersläppning p.g.a. att alla arbetsskador troligtvis inte 
är inrapporterade ännu. I statistiken redovisas skadorna vid vilket år de inträffar och inte när 
de blir anmälda.25  

                                                
25 Jansson, Malin., Larsson, Tore J,. Normark, Michel., Oldertz, Cecilia.,  Tezic, Kerem.,(2008), Allvarliga 
arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, datum 2009-01-26, kl 13.45, sidan 24 
http://www.afaforsakring.se/upload/AFA_rapport_2008x10.pdf 
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Skyddsräckena finns redan på plats för våningsplanet när monteringen av 
utfackningsväggarna påbörjas. Det gör monteringsarbetet säkrare men respekten för höjderna 
är viktigt att ha kvar. Skyddsräckena monteras ner med hjälp av att tornkranen lyfter upp en 
korg med en snickare i. Sedan monterar de ner alla skyddsräcken efter att väggarna kommit 
på plats.  

5.4 Riskanalys 
 
Det som är viktigt att påpeka i kapitel 4.4.1 är vikten av att lyfta och bära tillsammans. 
Arbetar snickarna tillsammans finns det möjligheter att få bra rutiner vid lyft och att de på ett 
naturligt sätt hjälper varandra. De långa valvavstängarna som blir burna av två snickare väger 
över 50 kg vilket ger röd färg. Något som kan förbättras till nya etableringar är att placera 
upplagen av valvavstängarna närmare fabriken för att undvika att behöva gå så långt med 
dem.    
  
Ett problem som uppkommer vid tillverkning av väggar på ett monteringsbord är att vid 
skruvning av reglar mot syll blir snickarna tvungna att skruva mot kroppen med handleden 
vinklad på ett onaturligt sätt. När glasrocen skruvas används ett skruvmagasin för att förenkla 
och påskynda produktionen. Detta gör dock att arbetscykeln förkortas som kan skapa problem 
i framtiden på grund av ensidigt upprepat arbete. 
 
Ur summering av kroppsdelar i kapitel 4.4.5 går det att utläsa att axel/arm är det område som 
får sämst bedömning och kan kräva vidare utredning. De andra kroppsdelarna är 
överhängande på grönt men med gula inslag vilket medför att det på det stora hela är en bra 
arbetsställning. Det ska nämnas att snickarna tycker att axel/arm är ett område som förbättras 
genom att tillverka väggarna i fältfabrik jämfört med direkt på plats. Arbetet ovanför axelhöjd 
försvinner helt i fältfabriken och sker bara måttligt vid montering. Det är en stor vinst med 
detta tillverkningssätt.  
 
Tillverka utfackningsväggar i fältfabrik är ett klart godkänt produktionsalternativ sett ur 
arbetsmiljösynpunkt. Både enligt den riskanalys som är gjord och enligt snickarna. Snickarna 
som arbetade i fabriken anser att det är bättre att tillverka utfackningsväggarna i fältfabrik och 
sedan lyfta dom på plats än att tillverka väggen på plats direkt. De upplever det skonsammare 
för kroppen. 

5.5 Kostnader för sjukfrånvaro 
 
Investeringar som görs för att förbättra arbetsmiljön blir enbart en kostnad i början men ses 
det på ett längre perspektiv, som det måste göras, kan investeringen tjänas in på minskad 
sjukfrånvaro. Skulle Skanska Sveriges satsning göra att 10 personer inte blir sjukskrivna ett år 
eller mer skulle det innebära en besparning på över 1 miljon kronor. Sedan är det svårt att 
sätta ett värde på det minskade lidandet för de personer som inte behöver bli sjukskriven utan 
kan fortsätta arbeta. Det måste vara alla arbetsgivares målsättning att ingen arbetare ska 
behöva gå hem sjukskriven någon längre tid. Förebyggande åtgärder, som utbildning och 
utveckling av arbetsplatser, kan minska sjukfrånvaron. 
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5.6 Enhetstider 
 
De två väggarna som har granskats noggrannare får enhetstiderna V313 0,997 h/m2*person 
och V314 0,624 h/m2*person. Jämförs varje tidsgrupp syns det att grupp 4 med glasroc och 
grupp 7 med övrig tid gick snabbare under vägg 314 jämfört med vägg 313. Orsakerna till att 
det gick snabbare kan vara flera men glasrocskivorna behövde snickarna inte skära till lika 
mycket vid vägg 314 som vid vägg 313. Tiden på dygnet är en annan faktor som kan ha 
påverkat. Vägg 313 gjordes sist på dagen medan vägg 314 gjordes på förmiddagen. Vidare så 
upptäcktes ett fel på tidigare vägg under produktion av vägg 313 vilket innebar 
arbetsdiskussioner (tidsgrupp 7) som tog tid. 
 
Jämfört med enhetstiderna från varje del som visar ett snitt på 1,13 h/m2*person har väggarna 
som granskats noggrannare en lägre enhetstid. Anledningen till det kan vara vid exempelvis 
V313 så klockades starttid och sluttid för varje moment och hela väggen. När tidtagningen 
sker för en helt våningsplan ingår all sysselsättning mellan den ena väggens sluttid och den 
andra väggens starttid. Som exempel kan nämnas städning och pauser. Det ingår inte vid 
tidtagning av vägg 313 och vägg 314 om städningen och pauserna inte görs under själva 
väggtillverkningen eller monteringen. Andra orsaker till skillnaden i enhetstid kan vara 
vetskapen om att någon tar tid på ens arbete. Vid V313 och 314 blir tidtagningen väldigt 
tydlig eftersom författaren då står ute med snickarna. Det ligger i människans natur att arbeta 
hårdare när någon kontrollerar det. När tidtagning sker för varje våningsplan blir tidtagningen 
mer tillbakadragen vilket kan skapa ett mer normalt arbetstempo för snickarna.   
 
Trots att erfarenhetsåterföring från projektet i Jönköping användes vid produktionskalkylen 
felade tiderna ordentligt. Detta beror troligtvis på flera olika faktorer.  Eftersom skillnaden 
mellan kalkylerat och den verkliga tiden är relativt stor så kan produktionskalkylen som 
gjordes innan bygget startade vara för optimistiskt. Förutsättningarna för de båda projekten 
var inte identiska vilket om det ses på i efterhand borde ha föranlett en justering av 
enhetstiden vid skapande av produktionskalkylen för Brf Grand.  
 
Andra orsaker till den höga enhetstiden kan vara att avståndet mellan fabriken och upplagen 
av reglar, syll och hammarband var långt vid Brf Grand. 
 
Sedan går det att effektivisera arbetet och arbetssättet. Det kan ske genom att hjälpa varandra 
mera samt planera momentet. Exempelvis när kranen ska användas för att lyfta bort väggen 
från bordet går det att anropa kranföraren innan väggen är utrullad för att förbereda honom. 
Då skulle krankörningen kunna planeras och lyftet av väggen skulle ske med mindre väntan. 
Som det var nu anropades kranföraren när väggen var utrullad vilket medförde att snickarna 
alltid fick vänta och det var inte ovanligt att de fick vänta i femton minuter. Har kranen precis 
lyft exempelvis en väggform så tar det tid för kranen att bli ledig igen. Hade anropet skett i 
förväg kunde väggen eventuellt ha lyfts innan väggformen. Eftersom monteringsbordet var 
upptaget av den färdiga väggen så var det svårt för dem att påbörja nästa vägg innan lyftet har 
skett. Snickarna som kom till fabriken på slutet löste detta problem genom att själva lyfta upp 
väggen och förankra den i fabriken stående. Det innebar en möjlighet att påbörja en ny vägg 
innan den färdiga väggen var bortlyft. Detta sätt blir effektivare ur tidssynpunkt men ur 
arbetsmiljösynpunkt är det inte att rekommendera eftersom väggen är både tung och otymplig. 
Ett alternativ hade kunnat vara att haft en enklare lyftanordning vid fabriken bara för att få 
bort väggen från monteringsbordet och på så sätt fått bättre flyt i tillverkningen. 
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En annan aspekt som kan påverka enhetstiden är att snickarna var uppsagda och skulle få gå 
hem i anslutning till utfackningsväggens färdigställande. Det kan ha påverkat deras 
arbetstempo och motivationsgrad. Inga tydliga tecken på detta upptäcktes och snickarna ansåg 
att det inte påverkade dem men det kan det ha gjort till en viss del. Exemplet tidigare om 
kranen kan vara ett moment som eventuellt hade gjorts annorlunda om de inte var uppsagda. 
 
Det som kan sägas med säkerhet är att produktionskalkylen i framtiden, med samma 
förutsättningar som vid Brf Grand, måste justeras uppåt för att den ska stämma överens med 
verkligheten.    
 
De flesta byggen har en snäv tidsplanering vilket kan leda till stor tidspress och hög 
arbetsbelastning. Är planeringen dåligt gjort kan det medföra att det inte finns någon tid för 
att få fram lämplig säkerhet - och arbetsutrustning eller lära sig nya arbetsmetoder. Det i sin 
tur leder till fler oplanerade arbetsmoment som kan leda till arbetsskador. När det finns en bra 
fungerande planering görs arbetsberedningar i god tid inför nya moment så rätt utrustning 
finns på plats när det är dags att påbörja ett nytt moment. Samtidigt minskas stressen till en 
viss del på yrkesarbetaren när arbetet är planerat och onödiga förseningar undviks. Så 
lösningen på en del problem stavas bra planering. 
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6. Framtida studier 
 

• Arbetsmiljö i andra moment än utfackningsväggar i produktionen  
 

• Jämförelse mellan olika produktionssätt för enhetstider och arbetsmiljö. Exempelvis 
lösvirkesprincipen och fältfabrik. 

 
• Jämförelse mellan olika material av väggar som kan tillverkas i fabriken. Exempelvis 

trä och stålreglar. 
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7.2 Otryckta källor 

Intervju med tjänstemän på Skanska Arbetsmiljö, Bilaga D 

Intervju med snickare 1 i fältfabrik, Bilaga B 

Intervju med snickare 2 i fältfabrik, Bilaga C 
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Bilaga A, bedömningsmodell ur AFS 1998:1 
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Bilaga B, intervjufrågor Snickare 1 
 

1. Har du varit i fältfabrik förut? 
- Nej 

2. Dina erfarenheter därifrån? 
-   

3. Har du varit med och planerat utformningen av fältfabriken? 
- Nej 

4. Om ja, har era åsikter tagits hänsyn till? 
-  

5. Hur är fabriken storleksmässigt? 
- Lite högre till tak vore bra annars helt okej. 

6.  Något ni vill ändra på vid arbetet? 
- Kommer inte på något. 

7. Viktigt att tänka på vid ny etablering av fältfabrik? 
- Svårt att säga, förutsättningar styr  

8. Har du fått nya känningar i kroppen sedan du började i fältfabriken? 
- Nej 

9. Vilka arbetsmoment är sämst i fabriken ur arbetsmiljösynpunkt? 
- Inget speciellt 

10. Om du jämför med platstillverkade väggar, vilka moment är bättre respektive 
sämre ur arbetsmiljösynpunkt? 
 - Arbeta i fältfabrik är bättre på de flesta områden. 

11. Har ni haft önskemål om maskiner?  
- Nej 

12. Har det blivit uppfyllda? 
 -  

13. Finns det behov av lyfthjälp?  
- Nej det tycker inte jag. 

14. Hur vill ni ha reglarna levererade? Delvis, väggvis osv. 
 - Delvis skulle underlätt en del. 

15. Hur fungerar logistiken? Glasroc, reglar osv. 
 - Bra, det har alltid funnits material 

16. Utbildning i arbetsmiljö, ergonomi har du gått någon sådan? 
- Vet ej. 

17. Vill du gå någon sådan kurs? 
- Vet inte, det vore kanske bra. 

18. Tänker du på arbetsmiljö och arbetsställningar i ditt dagliga arbete? 
- Nej, inte aktivt.   

  
19. Brukar ni hålla stegen åt varandra vid behov, ex vid lossning av lyftstroppar?  
- Ibland håller vi åt varandra. När det inte går att få fast den i marken. 
20. Om nej, varför inte? 
- Sitter den bra i marken går det ändå, men man kan säkert bli bättre på det. 

 
21. Har du provat uppvärmning? 

- Ja, men jag är inte så aktiv. 
22. Känner du någon skillnad? 

- Nej 
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Bilaga C, intervjufrågor Snickare 2 
1. Har du varit i fältfabrik förut? 

- Nej, det har jag inte varit. 
2. Dina erfarenheter därifrån? 

-   
3.Har du varit med och planerat utformningen av fältfabriken? 

- Nej 
4. Om ja, har era åsikter tagits hänsyn till? 

-  
5. Känns fabriken liten? 

Trång och smal samt lite högre så man kan stå upprätt vid arbete på bordet. 
6. Något ni vill ändra på vid arbetet? 
- Lättare rullbord, det nuvarande är klumpigt. Väggarna är lätta men bordet är väldigt 
tungt. 
7. Viktigt att tänka på vid ny etablering av fältfabrik? 
- Samma som de två tidigare svaren.  
8. Har du fått nya känningar i kroppen sedan du började i fältfabriken? 
- Nej 
9. Vilka arbetsmoment är sämst i fabriken ur arbetsmiljösynpunkt? 
- Jämna plågor 
10. Om du jämför med platstillverkade väggar, vilka moment är bättre respektive 
sämre ur arbetsmiljösynpunkt? 
 - Tidsmässigt, det går snabbare i fabrik och att man slipper arbeta ovanför axlarna i 
fabriken. 
11. Har ni haft önskemål om maskiner?  
- Nej, de som funnits har varit helt ok. 
12. Har det blivit uppfyllda? 

       -  
13. Finns det behov av lyfthjälp?  
- Nej 
14. Hur vill ni ha reglarna levererade? Delvis, väggvis osv. 

       - Har ingen större betydelse, men det är klart det tar ju lite tid att sortera. 
15. Hur fungerar logistiken? Glasroc, reglar osv. 

       - Inga problem 
16. Utbildning i arbetsmiljö, ergonomi har du gått någon sådan? 

- Inget minne av någon sådan kurs. 
      17.Vill du gå någon sådan kurs? 

- Det skadar väl inte. 
18. Tänker du på arbetsmiljö och arbetsställningar i ditt dagliga arbete? 

- Ibland.   
19. Brukar ni hålla stegen åt varandra vid behov, ex vid lossning av lyftstroppar?  
- Någon gång 
20. Om nej, varför inte? 
- Stegen kan inte glida om underlaget är bra. 
21. Har du provat uppvärmning? 
- Jag har varit där om jag säger så 
22. Känner du någon skillnad? 

- Ingen speciell 
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Bilaga D, intervjufrågor Skanska arbetsmiljö 
 
Allmänna frågor: 
 
1, Hur många arbetar med arbetsmiljö inom Skanska Sverige? 
De som har arbetsmiljö som huvud syssla är centralt cirka 10 pers, regional cirka 30 pers. 
Kompetenser är allt från fysik arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö till rehab och friskvård. 
Sen har vi många hundra skyddsombud i organisationen.  
  
2, Hur länge har avdelningen funnits? 
Den centrala arbetsmiljöstaben har funnits sedan 2004, dessförinnan var dessa funktioner 
fördelade på divisioner.  
 
3, Har ni något Hälsobokslut i Sk Sv? (Där hälsa och arbetsmiljö vägs in i ekonomin) 
ja, vi mäter vissa nyckeltal månatligen och andra per kvartal  
 
4, Redovisar ni några nyckeltal? Ex, antal skyddsronder, långtidsfriska, 
kompetensutveckling, investering i fysik arbetsmiljö osv.  
De primära nyckeltalen är olycksfallsfrekvens samt frisknärvaro. Dock finns det många 
sekundära nyckeltal som påverkar dessa som vi följer kontinuerligt. 
 
 
5, Har ni några mål gällande arbetsmiljö? Delmål? 
Olycksfrekvensen har vi tydliga mål kring. Map frisknärvaro har vi som mål att reducera 
sjukkostnader, minska rehabfall samt öka livskvaliten hos våra medarbetare 
 
Arbetsskador: 
 
  
6, Hur många arbetsskador anmäldes totalt i Sk Sv år 2007? 
 - Olyckfall? 449 totalt och 198 med frånvaro 
- Arbetssjukdomar? (Förslitningsskador, Buller osv.) 
 
  
7, Hur har utvecklingen varit de senaste åren med arbetsskador? 
 
- Olycksfall? Vi har legat på samma nivå under de tre senaste åren, trots alla ansträngningar 
och fokus. Samtidigt tror vi att inrapporteringsfrekvensen är högre idag (dvs. ett litet 
mörkertal vid jämförelse) samt att vi lyckats att inte få fler olyckor under en högkonjunktur.  
- Arbetssjukdomar? 
 
 
8, Vilka orsaker ser du till den ev. förändringen? 
 
 
9, Ser ni någon skillnad mellan byggbranschens siffror i allmänhet och Skanskas siffror 
i olycksfall, arbetsskador, frånvaro osv.?  
vi är varken bättre eller sämre än branschen. 
  
10, Vad kostade arbetsskadorna för Sk Sv år 2007? 
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11, Hur mycket pengar satsade Sk Sv på arbetsmiljö år 2007? 
I utvecklingsåtgärder handlar det om ett par miljoner och i resurser handlar det om 
mångdubbelt 
  
  
Förebyggande åtgärder: 
 
12, Vad görs idag för att minska arbetsskadorna (olycksfall och arbetssjukdomar) från 
Skanskas sida? 
Vi arbetar med utbildning, fler säkra arbetssätt, fler och bättre riskbedömningar samt 
arbetsberedningar, bättre stöd och uppföljning av projekt och fasta anläggningar, kravställa 
och utvärdera våra leverantörer och dess produkter samt att skapa en säkerhetskultur genom 
ett tydligt ledarskap.  
  
13, Försöker ni aktivt påverka arbetsmomenten ute i produktionen där 
arbetssjukdomarna uppkommer? 
  
14, Finns det något samarbete med Skanska Teknik med avseende på arbetsmiljö vid 
framtagande av deras tekniska lösningar? 
ja, vi har arbetat fram ny hjälpmedel för att få in arbetsmiljö i projekteringsskedet. Dessa är 
lanserade och härnäst kommer vi att utbilda våra projekteringsledare och egna projektörer i 
arbetsmiljö.  
 
15, Har ni haft några försöksprojekt där extra fokus legat på arbetsmiljö? 
-uppföljning? 
-slutsatser? 
  
16, Utbildas YA i ergonomi? 
  
17, Om ja, vilken utbildning och är utbildningen tillräcklig? 
  
18, Sköts riskinventeringen för arbetsmomenten på arbetsplatsen tillfredsställande? 
 Vi kan bli mycket bättre och därför har vi under 2008-2009 detta som ett fokusområde. 
Centralt har vi en grupp som tar fram enklare och smartare arbetssätt och hjälpmedel samt 
bistår med utbildning till organisationen.    
Fältfabrik: 
 
19, Har ni någon uppfattning om fältfabriker på byggarbetsplatsen ur 
arbetsmiljösynpunkt? 
  
20, Finns det riktlinjer centralt vid etablering av fältfabrik? Ex arbetshöjd på bordet, 
konstruktion på fabriken osv. 
  
21, Om inte, finns det planer på att ta fram centrala riktlinjer? 
 
Övrigt: 
 
22, Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga E, beräkning av kostnader för fältfabrik 
 
Material    Pris Total kostnad 
 
Betong    1100kr/m3 7000 kr 
Väggreglar och tvärgående takregel, regel 45*95  5,99kr/m 1000 kr 
OSB-skivor    41kr/m2 1500 kr 
Takbalk regel 45*195   15,18 kr/m 500 kr 
Takplåt    50kr/m2 2000 kr 
2 yrkesarbetare i 5 arbetsdagar= 10 arbetsdagar 311kr/h 24000 kr  
Monteringsbord inkl hjul   - 1500 kr 
Övriga kostnader (belysning, presenning osv.)  - 2500 kr 
 
Total kostnad    40000 kr inkl moms 
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Bilaga F, skiss över vägg 313 och 314 
 
 
 
 
 
 

 
 


