
2020-379 KARTLÄGGNING BELASNTINGSRISKER (SKYDDSROND), UTFÖRD

GENOMFÖRANDE Utförd  Klara rader: 31/31 Klara åtgärder: 1/2

Ansvarig: Ronny Johansson

Datum: 2020-01-13 Enhet: N, Drift och Underhåll 

Beskrivning: Kartläggning av risker för beslastningsbesvär inom GENAB. Kartläggningen och bedömningen har 
sitt fokus på belastningar på arbetsmoment i rollen som distributionselektriker, att bygga och underhålla elnät. 
Kartläggningen och bedömningen har gjorts av fysioterapeut Kristina Hagelin (Previa) tillsammans med Stefan 
Karlsson (skyddsingenjör GENAB) och Peter Johannesson  (Arbetsmiljöstrateg, HSEQ). Arbetssätt efter samråd 
med skyddsombud.

Övriga deltagare: Kristina Hagelin (Previa), Stefan Karlsson, Peter Johannesson på uppdrag av avdelningschef
Ronny Johansson och VD Lars Edström. 

BELASTNINGSERGONOMI

Länkat dokument: Ref.

Nr Checkpunkt OK? S & K Kommentar N/A

Arbetsställningar/ arbetsrörelser

1 Undviks låsta eller obekväma arbetsställningar 
eller arbetsrörelser (ex. framåtböjda eller vridna) i 
t ex nacken, ryggen eller benen?

Ja
M Dessa arbetsställningar kan uppkomma vid 

skarvning av kabel. Högspänningskabel särksilt 
då dessa är grövre och mer svårarbetade och 
tar längre tid att jobba med. Tid för hur länge 
detta moment görs är viktigt. Lång tid för denna 
arbetsuppgift gör att ensidigt moment får göras 
länge. 

Stolparbete innebär i sin natur statiska 
arbetsställningar. Viktigt att ställa in och 
använda klätterutrustning samt att variera med 
andra arbetsuppgifter. Skylift bör användas när 
terrängen medger det. 

Arbetssätten är utvecklade (även om mer säkert 
kan göras) för att minimera riskerna vid 
monteringen i denna typ av arbete.  T ex kan 
kabeln värmas för att bli enklare att hantera, två 
montörer arbetar tillsammans i dessa moment, 
tiden för uppdragen medger att pauser i arbetet 
kan tas samt att uppgifter kan varieras. 

Komplettera med bilder på skarvning och 
stolparbete.
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Nr Checkpunkt OK? S & K Kommentar N/A

1 Är arbetsplatser och arbetsutrustning inställda 
och utformade för arbetstagaren och 
arbetsuppgiften?

Ja
M Skarvgropar ska vara tillräckligt stora. Kan vara 

en variation beroende var det grävs och hur 
förutsättningarna ser ut just där.

Ellagen styr hur utrymmen och utrymningsvägar 
ska se ut i våra driftrum. Detta ger att 
utrymnmena är utformade så att jobb kan göras 
med tillräckligt utrymme även utifrån 
ergonomiska krav.

Vid arbete i stolpe ska klättrerutrustning 
(rep/sele, skor) är rätt inställda.

Kontorsmiljön är detta ok. Lokala variationer 
fångas i arbetsmiljöronder på kontor. Belysning 
har åtgärdats i de fall då detta har identiferats. I 
övrigt fångas detta i det ordinarie systematiska 
arbetsmiljöarbetet.

1 Ger arbetsområdet tillräckligt utrymme för 
lämpliga arbetsrörelser?

Ja
L Ellagen styr hur utrymmen och utrymningsvägar 

ska se ut i våra driftrum. Detta ger att 
utrymnmena är utformade så att jobb kan göras 
med tillräckligt utrymme även utifrån 
ergonomiska krav.

1 Är arbetshöjder anpassade efter arbetsuppgiften 
och individens kroppsstorlek?

Ja
L Under byggnation kan uppgifter behöva göras i 

annan höjd. Landgång ska finnas och användas 
vid vissa moment. T ex mätaren som sätt i villor 
kan under byggnation sitta högt då golv/mark ej 
har fyllts upp. 
Rapportera händelser ifall dessa situationer 
uppkommer. 

Kontorsmiljön är anpassad utifrån detta krav. 
Indivduella behov fångas i systematiska 
arbetsmiljöarbetet, dvs ordinarie 
arbetsmiljörond.

1 Kan arbetstagaren se arbetsobjekten utan 
ansträngning? Om inte ange i vilket avseende 
synbarheten är begränsad. T ex placering i 
höjdled, fri sikt, belysningsstyrka, kontrast mot 
bakgrunden, bländning, reflexer, skärpa för 
bildskärm och display. (Se AFS 1998:5, 2 § 
Arbete vid bildskärm)

Ja
L Batteridrivna strålkastare finns och används vid 

behov. Säkerställ god belysning.

1 Undviks arbetsrörelser: över axelhöjd, under 
knähöjd?

Ja
M Arbetsrörelser över axelhöjd har vi sällan 

förutsatt att golvyta/landgång/trappstege 
säkerställer lämplig höjd. Stationer och 
stolparbete kan ge arbete över axelhöjd.
Arbete under knähöjd förkommer vid 
kabelarbete i schakt. Knäskydd bör användas.

1 Undviks arbetsställningar: i knästående, i 
huksittande, i liggande?

Ja
M Förekommer relativt ofta men det går att variera 

arbetsmomenten. Händer någon/några gånger 
per dag för distributionselektriker. Knäskydd 
finns.

1 Finns det möjlighet att växla till sittande, då 
arbetet innebär långvarigt stående eller gående?

Ja
L Möjlighet att växla finns. Förekommer sällan att 

vi har arbetsmoment som innebär långvarigt 
stående och gående. Ofta avbryts arbetet av 
sittande i bil t ex.
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Nr Checkpunkt OK? S & K Kommentar N/A

1 Undviks arbetsrörelser under: stark tidspress, 
hotfulla och obehagliga situationer?

Ja
L Avbrott aviseras om max 4 timmar. Jobben 

klaras allt som oftas snabbare, 2 - 3 timmar. 
Upplevs en sitiuation som hotfull avbryts arbetet 
och vi tar oss säkert från platsen. Händelsen 
ska rapporteras.

1 Undviks röstkrävande arbete? Om nej, ta hänsyn 
till arbetställning, störande buller.

Ja
L Undviks. Arbete vid väg kan vara bullrigt men 

sällan så värst störande att man behöver 
skrika/höja rösten.

1 Är arbetsutrustning och arbetsobjekt placerade i 
lämplig höjd och på lämpligt sträckavstånd?

Ja
L Vi följer byggregler som gör att detta beaktas i 

våra anläggningar. Under byggnation är det 
dock viktigt att säkerställa lämpliga 
arbetsställningar. T ex med landgång eller 
trappstege.

1 Är arbetsstolen anpassad för individen och 
arbetsuppgifterna?

Ja
L Ergonomiska stolar som möjliggör individuella 

inställningar finns (ramavtalsleverantör). Ev 
anpassningsbehov fångas upp i arbetsmiljörond 
för kontor eller i medarbetarsamtal. Behövs 
anpassning utöver det som är möjligt i 
standardmodellerna utprovas detta efter 
utredning av företagshälsovård.

Manuell hantering och annan kraftutövning

2 Förekommer manuella lyft av tunga bördor eller 
laster? Om ja, ta hänsyn till: frekvens (hur ofta), 
duration (hur länge), greppbarhet, utrymme.

Ja
M Vi lyfter verktyg, apparater, kabelskål. Är 

kabelskåpet utrustat med lister mm så blir det 
tyngre. Lyft sker men är en uppgift som vaireras 
med andra uppgifter. Vad gäller duration så är 
det mycket sällan vi i någon befattning hos oss 
har perioder som innebär lyft under längre 
period.

Vid tyngre lyft används kranbil, traktorgrävare. 
Vid stolparbet kan lyft förekomma.  

Ev komplettera med bild på kabelskåp och lyft.

2 Används hjälpmedel vid lyft? Ja
L Kranbil, traktorgrävare vid behov.

2 Finns det tillgång till hjälpmedel för rullande 
hantering (vagn, kärra) i stället för att bära 
bördor?

Ja
H Ställverk har hjul som används under montering. 

Tillgång till kärror finns. Risken är låg förutsatt 
att man nyttjar de hjälpmedel som finns. 
Kabelskåp väger 32 kg, mellan 58 och stora 70 
kg. Viktigt att dörrarna lyfts av innan man bär 
skåpet. 1 - 2 skåp monteras 3 - 4 dagar/vecka. 
Arbetet med få ett kabelskåp på plats kan även 
innebära att ett gammalt skåp måste 
lyftas/vältas för att få det nya på plats. Oftast 
monteras dock de nya skåpen vid sidan om det 
gamla. Vid stora jobb ställer entreprenörer 
skåpen på plats. Komplettera med bild. (Röd 
bedömning m a a skåpen på 70 kg).

2 Finns det hjälpmedel för att avlasta vid arbete 
med handhållna maskiner/verktyg 
(skruvdragare)?

Ja
M Distributionsellektriker använder mutterdragare, 

kabelsax (ca väger ca 6 - 10 kg.) ska hanteras 
med båda händer. Ett hjälpmedel är varierade 
arbetsmomnet/uppgifter och att att dessa 
handhållna maskiner används för enstaka 
moment. Dock viktigt att hantera de handhållna 
maskinerna/verktygen rätt när de används.
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Nr Checkpunkt OK? S & K Kommentar N/A

2 Uförs arbetet utan upprepade böj- eller 
vridrörelser för hand och underarm?

Ja
L Skruvar, spärrnyckel, eldning runt kabel. 

Momenten görs några minuter, 1 - 5. Under en 
dag görs dessa moment i ca 20 minuter 
uppdelat på flera tillfällen (hsp). Förekommer 
men i korta sessioner under dagen.

2 Undviks arbetsmoment där man skjuter och drar? Ja
L Kabel dras liksom ställverk. Förekommer som en 

del i arbetet men det är inte så frekvent. 
Uppgifter där man skjuter och/eller drar sker 
enstaka gånger varje vecka. Underhållsarbete, 
ombyggnationer innebär fler moment som 
innebär att man drar (kabel). Planering gör att 
dessa uppgifter kan gör att det blir varitation i 
uppgifterna.

Handlingsutrymme

3 Finns möjligheter att påverka arbetstakt, 
arbetsuppgifters inbördes ordning, inflöde av 
arbetsuppgifter, tidpunkt när arbetet ska vara 
slutfört, hur arbetet ska utföras och tider för 
pauser och återhämtning?

Ja
L Underhållsarbeten, ombyggnader och 

nyggnation kan planeras.  Elsäkerheten styr hur 
vi planerar och genomför arbetet m a p t ex 
avbrottstider.

3 Kan arbetstagaren lämna sin arbetsplats 
åtminstone för korta stunder utan att service eller 
produktion störs?

Ja
L Möjlighet finns för paus.

3 Finns det handlingsutrymme, som medger 
tillräcklig rörelsevariation och återhämtning?

Ja
L Möjlighet finns för paus, återhämtningsfåtölj, 

arbetsmomenten innebär variation i sig.

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

4 Undviks repetitivt arbete, det vill säga: "att 
upprepa liknande arbetsrörelser om och om igen. 
Tiden för varje arbetsmoment är kort och 
rörelserna sker i sådan omfattning att det finns en 
risk för besvär"

Ja
L Arbetssättet och uppgifterna som 

distributionselektrieker innebär att det blir en 
variation av rörelser. Upprepning av rörelser 
sker inte i sådan omfattning.

Kunskap och kompetens

5 Har arbetsledare/chefer, instruktörer/faddrar 
tillräcklig kunskap om gällande regler samt 
belastningsergonomiska risker och finns det 
regelbunden utbildning för dessa?

Ja
M Flera av våra medarbetare har kunskaper som 

de fått vid tidigare utbildningar. Det finns dock 
ett behov av ytterligare utbildning för att stärka 
kunskaper hos nyanställda samt för repetition. 
Kurser i belastningsergonomi har genomförts 
2020-02-18 och 2020-02-19. Ytterligare 
kurstillfällen planeras. Kurser genomför för 
chefer och ombud i AML, Systematiskt 
arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och socialt 
har genomförts och erbjuds löpande i samarbete 
med Previa. (Gul bedömning då det är ett arbete 
som vi nyligen reviderat/implementerar).

5 Innehåller företagets introduktionsprogram 
belastningsergonomi, för att de anställda ska 
arbeta rätt från början?

Ja
M Belastningsergonomi i den nyligen reviderade 

utbildningnsformen erbjuds med regelbundenhet 
i utbildningsprotalen. Är en del i introduktionen 
utöver det man får via sin handledare/kollega.
(Gul bedömning då det är ett arbete som vi 
nyligen reviderat/implementerar).

5 Har arbetstagaren tillräckliga kunskaper för att 
kunna utföra arbetsuppgifter ergonomiskt riktigt? 
(T ex lämpliga arbetsställningar/rörelser, teknisk 
utrustning/hjälpmedel, risker vid olämplig 
arbetsteknik, tecken på överbelastning, har fått 
skriftliga instruktioner vid allvarliga risker.)

Ja
M Flera av våra medarbetare har kunskaper som 

de fått vid tidigare utbildningar. Det finns dock 
ett behov av ytterligare utbildning för att stärka 
kunskaper hos nyanställda samt för repetition. 
Kurser är inbokade med start 2020-02-18 och 
2020-02-19. (Gul bedömning då det är ett 
arbete som vi nyligen reviderat/implementerar).
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Nr Checkpunkt OK? S & K Kommentar N/A

5 Får arbetstagarna möjlighet att praktiskt träna in 
lämplig arbetsteknik?

Ja
M Beaktas vid utbildningstillfället. Kan komma att 

kompletteras med arbetsplatsbesök hos 
distributionselektriker i fält. (Koppla ihop med 
lämpliga övningar på gym). (Gul bedömning då 
det är ett arbete som vi nyligen 
reviderat/implementerar).

5 Sker uppföljning av att anställda följer 
instruktioner och arbetar på ett ergonomiskt 
lämpligt sätt?

Ja
L Stöd i checklista? Frågan tas upp i 

utvecklingssamtal och på APT.

Bedömning av ergonomiska risker

6 Finns tillräckligt med tid för att utföra 
arbetsuppgifterna?

Ja
L Vi har möjlighet finns att planera jobben 

och kan påtala om mer tid behövs för att utföra 
dessa.

6 Observeras påverkande psykosociala faktorer? 
(T ex tydlig rollfördelning, inflytande, 
utvecklingsmöjligheter, krav och kontroll, socialt 
stöd från arbetskamrater och chefer.)

Ja
M Utvecklingssamtal, APT, OSA-ronder samt 

medarbetarnkätsmätningar fångar detta.

6 Är bedömningar av ergonomiska risker gjorda på 
övriga delar i företaget?

Ja
L Ergonomiska risker bedöms i relation till alla 

befattningar och dokumenteras i AFB under 
fysisk belastning. Arbetsmiljöronder genomförs i 
kontorsmiljöer, i bilar. HSEQ planerar att göra 
kompletterande/födjupad bedömning på detta 
sätt även inom andra delar av organisationen.

6 Gör ni bedömningar av ergonomiska risker vid 
förändringar i verksamheten? (produktions- eller 
organisationsförändringar.)

Ja
L Riskbedömningar görs separat vid dessa typer 

av förändringar.

Åtgärd

Nr Åtgärdsrubrik Åtgärd Utförare Åtgärdssteg Åtgärdstyp Klardatum:

2 Avlastningsskiva Utreda om 
bänk/avlsatningsskiva som 
kan användas vid 
skarvning av kabel i schakt 
kan underlätta arbetet.

Johansson,
Ronny Arbetsordernr:

Planerad 2020-03-
25

Klar 
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UPPFÖLJNING Klara rader: 31/31 Klara åtgärder: 1/2

Uppföljningsansvarig

Johansson, Ronny

 
Klar

 
Klar den

2020-05-29

Kommentar
Uppföljning sker i LSG och ledningsgrupp samt tillsammans med Previas fysioterapeut/ergonom. 
Belstningsergonomiska utbildningar m a p deltagande och innehåll.

Arbetsgivarrepresentant: ...................................................................................... 

Skyddsombud: ...................................................................................... 
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