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ABSTRACT 
The project has been done in cooperation with Schenker Åkeri AB in Sweden, Halmstad. The 
project is based on an inspection made by Arbetsmiljöverket, where they found minor 
shortcomings with distribution of goods for the employees. The project is an investigation of 
the drivers’ working environment.  
 
Schenker Logistics is one of the world's leading providers of integrated logistics services. 
Schenker Åkeri AB is a subsidiary to Schenker Logistics and transports 2.4 million tons of 
goods yearly.  
 
The project started with a background study to evaluate drivers working environment. We 
have studied goods receptions, the working environment, strain injury and injury mechanisms. 
Methods used was observations, tests, questionnaire surveys and ergonomic and 
biomechanical calculations.  
 
One result of the study is a working model, which gives recommendations for the maximum 
weight a driver should push and pull. A truck evaluation was done to exam the need for new 
technical equipment. An ergonomic investigation was done to investigate the drivers’ working 
tasks. A questionnaire was given to the drivers to evaluate their working environment and 
tasks. The questionnaire involved questions about stress, handling of goods and technical 
equipment.  
 
Together with Schenker Åkeri AB in Halmstad, an action plan was made. This action plan 
will be handed over to Arbetsmiljöverket by Schenker.  
      
 
Keywords: truck; work environment; strain injury; professional driver; technical equipment; 
ergonomics 
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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med Schenker Åkeri AB i Halmstad och grundar sig i 
en inspektion gjord av arbetsmiljöverket som visar brister i arbetsmiljön vid varudistribution. 
Studien är en utredning av chaufförers arbetsmiljö.  
 
Schenker Åkeri AB är ett dotterbolag till Schenker AB. Åkeriet arbetar med hämtning, 
distribution samt fjärrtrafik för gods och paket inom Sverige. Schenker Åkeri AB är ett av 
Sveriges största åkeri och transporterar årligen 2.5 miljoner ton gods. 
 
Studien inleds med en omfattande bakgrundsstudie för att kartlägga chaufförers arbetsmiljö. 
Vi har studerat varumottag, arbetsmiljö, belastningsskador samt skademekanismer. Metoder 
som används är observationer, tester, enkätundersökningar samt ergonomiska och 
biomekaniska beräkningar.  
 
Studien har bland annat resulterat i en arbetsmodell, vilken ger rekommendationer för hur 
mycket last som är lämpligt att skjuta och dra på terminalgolv och asfalt. En riktlinje ska vara 
att undvika dra pallar som väger över 500 kg. För att undersöka behovet av nya tekniska 
hjälpmedel har en truckutvärdering gjorts. En ergonomisk undersökning har gjorts för att 
kartlägga arbetssituationen för chaufförer. Chaufförernas arbetsmiljö har undersöks genom en 
omfattande arbetsmiljöenkät. Enkäten berör områden som stress, mottagningsförhållanden 
och tekniska hjälpmedel.   
 
Utifrån studien har en åtgärdsplan tillsammans med Schenker Åkeri AB arbetats fram, vilken 
företaget ska presentera för arbetsmiljöverket.  
 
 
Nyckelord: truck; arbetsmiljö; belastningsskador; yrkeschaufför; tekniska hjälpmedel; 
ergonomi 
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1. INLEDNING 
Projektet startade genom att Schenker Åkeri AB kontaktade Högskolan i Halmstad och 
undrade om några studenter var intresserade av ett samarbete. Arbetsmiljöverket hade tidigare 
gjort en inspektion på Schenker Åkeri AB i Halmstad som krävde att en utredning av behovet 
av tekniska hjälpmedel samt en inventering av tekniska hjälpmedel för att minimera risken för 
ergonomiskt betingade skador och/eller ohälsa. Projektet startade i december 2006 och 
fortlöpte fram till juni 2007. 
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2. BAKGRUND 
Projektet har utförts i samarbete med Schenker Åkeri AB. I bakgrunden berörs varumottag, 
arbetsmiljö, arbetsmiljölagen, belastningsskador samt riskfaktorer så som skjut- och 
dragarbete.  

2.1 Schenker Logistics 
Schenker Logistics är en av de ledande internationella leverantörerna av integrerade logistik- 
och transporttjänster. Schenker Logistics har 55 000 anställda på 1500 platser över hela 
världen och omsätter årligen drygt 13.2 miljarder euro. Schenker Logistics etablerades för 
mer än 130 år sedan av Gottfried Schenker. Företaget är uppdelat på två divisioner, 
landtransporter och flyg- och sjöfrakt. De erbjuder även lagertjänster och andra tjänster inom 
logistik.   
 
I Europa är Schenker Logistics verksamt i över 30 länder och har totalt 22 100 medarbetare. 
Verksamheten i Sverige är inriktad på inhemska och gränsöverskridande transporter, 
distribution och lagring med tillhörande tjänster. Schenker AB är dessutom ett av Sveriges 
ledande transport- och logistikföretag. [1] 
 
2.1.1 Schenker Åkeri AB 
Schenker Åkeri AB är ett dotterbolag till Schenker AB som ingår i Schenkers Region North. 
Åkeriet är i sin tur uppdelat i tre regioner, Syd, Jönköping och Stockholm, med huvudkontor i 
Göteborg. Åkeriet har cirka 900 anställda, varav 90 % är kollektivanställda och resterande är 
tjänstemän. Åkeriet arbetar med hämtning, distribution samt fjärrtrafik för gods och paket 
inom Sverige. Schenker Åkeri AB är ett av Sveriges största åkeri och transporterar årligen 2.5 
miljoner ton gods. [2]   
 
2.1.2 Schenker Åkeri AB i Halmstad 
Schenker Åkeri i Halmstad har cirka 93 anställda, varav 86 är kollektivanställda. [2] Genom 
observationer har chaufförers arbetsdag studerats. En typisk arbetsdag för en chaufför som 
arbetar med varudistribution är att på morgonen lasta lastbilen med gods, oftast på terminalen, 
för att sedan leverera godset till mottagare. Därefter hämtas gods upp hos kunden, som sedan 
lossas på terminalen och sorteras, och skickas vidare till sin mottagare. De flesta chaufförer 
har varsin handtruck samt en säck-kärra som tas med vid distribution. Vid behov finns 
eltruckar att låna för lastning och lossning på terminalen. Ute hos kunder finns, vid behov, 
oftast tillgång till eltruck. Detta gäller dock större företag, hos privatpersoner finns detta 
sällan.   
 
Schenker Åkeri AB i Halmstad har satt upp mål och gjort en handlingsplan för arbetsmiljön 
2007. Målen är att sjukfrånvaron ska understiga 6 % samt ha en personalomsättning under 7,5 
% för tillsvidare- och provanställd kollektiv personal. Målen innefattar även att inte ha någon 
personalomsättning för tillsvidareanställda tjänstemän samt att 1/3 av kollektivanställda 
chaufförer och alla arbetsledare ska genomgå Schenker Åkeri AB:s interaktiva 
chaufförsutbildning under 2007. Personalens medvetenhet om bland annat arbetsmiljöfrågor 
och incidensrapportering ska öka genom att diskutera det på företagets återkommande 
kvartalsmöten. [3] 
 
Ett enkelt sätt att öka medvetenheten för arbetsmiljön är att göra riskbedömningar, genomgå  
utvecklingssamtal en gång per år, samt att föra en bra dialog med Arbetsmiljöverket som ser 
till att arbetsmiljölagarna följs. Schenker Åkeri AB lämnar även ut enkäter till personalen två 
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gånger om året med frågor om arbetsklimat, lokaliteter och yttre arbetsmiljö. Personalen är 
skyldig att svara på enkäten och en kartläggning av arbetsmiljörisker sker efter den. En 
skyddsrond på lastbilen ska göras minst en gång i kvartalet vars syfte är att se om 
arbetsutrustningen uppfyller arbetsmiljölagens krav. Den anställde har även ett ansvar att 
rapportera alla tillbud och olyckor till arbetsledaren. Det är viktigt att alla tillbud rapporteras 
även då ingen skada skett, så att olyckor kan förebyggas. Mål och handlingsplaner upprättas 
vid behov för att rätta till brister i arbetsmiljön. [4]   
 
Under 2006 startades ett nytt webb-baserat incidentrapporteringssystem. Detta ledde till att 
incidentrapporteringen ökade markant jämfört med föregående år. Genom rapporteringen har 
det konstaterats att störst risk för skador finns vid lastning och lossning både ute hos kunder 
och på terminalen. [3] 
 
Schenker Åkeri AB i Halmstad har kartlagt arbetsmiljörisker som kan uppkomma i 
chaufförernas arbete. De risker som har högst sannolikhets- och allvarlighetsgrad, tre på en 
tregradig skala är kollision, belastningsskador och halkrisk. Det finns risk för 
belastningsskador vid tunga manuella lyft, godshantering i golvnivå och över axelhöjd samt 
vid hopp från lastbilshytt och flak. Klämskador har uppgraderats från sannolikhets- och 
allvarlighetsgrad två till tre då det under den senaste tiden skett flera allvarliga skador vid 
stängning av lastbilens sidoflak. [5] 
 
Schenker Åkeri AB samarbetar med Företagshälsan Tre Hjärtan. De bistår med 
hälsoundersökningar, sjukgymnast, krisplan, psykolog och rehabilitering. Schenker erbjuder 
även friskvård i simhall eller gym, utöver det finns 600 kr per person och år att fritt disponera 
på friskvård. [5] 

2.2 Varumottag 
Varumottag finns på de flesta ställen dit gods ska transporteras med lastbil. Varumottag kan 
vara utformade på olika sätt beroende på vilken typ av fordon som utgör leveransen, men 
framför allt ska det vara uppbyggt så att det underlättar lastning och lossning. Utformningen 
av varumottag påverkar arbetsmiljön och säkerheten. Att det finns en lastkaj är en 
förutsättning för att gods ska lastas och lossas på ett arbetsmiljövänligt sätt. Ytterligare 
anordningar som förbättrar arbetsmiljön är en port, vädertätning och/eller lastbrygga. Det ska 
alltid finnas tak som skyddar mot nederbörd för att minska halkrisken. Lastning och lossning 
kan även ske på marknivå. Trappor får inte användas vid manuell transport av gods. 
Underlaget ska vara jämnt och utan nivåskillnader så att hanteringen av gods med till exempel 
handtruckar kan ske utan ryck eller lyft. Det får heller inte finnas trösklar vid dörrar av samma 
anledning. Dörrar ska även kunna ställas upp.[6] 
 
I köpcentrum kan det uppstå problem eftersom det finns flera godsmottagare med sinsemellan 
olika karaktär på verksamheten. Chauffören kan tvingas gå långa sträckor med godset och 
detta ökar risken för belastningsskador, stöld och skada för övriga besökare i köpcentrat. [6] 
 
Vid inspektioner gjorda av Arbetsmiljöverket visar de ofta att varumottag har flera brister. En 
orsak till detta kan vara att de inblandade inte vet vem som bär ansvaret. Godsmottagaren bär 
ansvaret tillsammans med åkeriet att mottagningsförhållandena är korrekta enligt lagar och 
regler. Åkeriet ansvarar för att de hjälpmedel som behövs för att leverera godset finns 
tillgängliga, dessutom ansvarar de för att chauffören ska kunna utföra arbetet utan att riskera 
arbetsskador. Chauffören ansvarar för att arbetet sker inom avtalad tid och att rätt lyftteknik 
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används. För att få så bra arbetsförhållanden som möjligt och undvika skador och ohälsa 
krävs ett samarbete mellan arbetsgivare och anställda. [7-8] 
 
2.2.1 Lagar och regler 
Det finns många lagar och regler om vad som gäller vid varumottag. Plan och Bygglagen 
(PBL) samt Boverkets Byggregler (BBR 94) innehåller råd och tekniska föreskrifter, i lagen 
och reglerna finns inga detaljerade anvisningar. SIS varumottagsstandard (SS 841005, utgåva 
2) är ett värdefullt stöd vid nybyggnation som ställer konkreta krav på utformningen av 
varumottaget. Arbetsmiljölagen ställer krav på de som ritar och bygger hus och här 
uppmärksammas arbetsmiljösynpunkter. När lokalerna tas i bruk är det företaget som bär 
arbetsmiljöansvaret. [8] 
 
Arbetsmiljöverket har flera bestämmelser för transportbranschen och de föreskriver om svåra 
arbetsställningar och stora belastningar. Arbetet ska kunna utföras utan risk för 
belastningsskador. Det finns även bestämmelser om utformning av transportvägar, trappor, 
stegar, lastkajer som ska eliminera risken för skador. Varumottag ska finnas där det behövs 
och det ska hållas i sådant skick att varuhanteringen kan ske på ett för kroppen skonsamt sätt 
för de som levererar och tar emot gods. [9-12] 
 
Schenkers transportvillkor finns samlade i en broschyr som uppdateras årligen. Schenkers 
basåtagande för transport innefattar hämtning, transport och utkörning. Lastning och lossning 
ska ske vid fordonets sida till/från kaj eller markplan. Om porthöjden är mindre än 4,5 m sker 
omlastning till fordon med lägre höjd mot en tilläggsavgift. Lastning och lossning utförs av 
bilens bemanning, en person. Avsändare och mottagare ska lämna erforderligt biträde. Kan 
detta biträde inte lämnas och extra personal och/eller tekniska hjälpmedel krävs, uttas 
tilläggsavgift. [13] 
 
I fraktberäkning finns flera parametrar, en av dem är vikten. Vikten kan delas in i verklig 
vikt/bruttovikt, skrymmevikt och fraktdragande vikt. Verklig vikt eller bruttovikt innebär vad 
sändningen väger inklusive emballage och lasttillbehör. Skrymmevikt är sändningens volym 
och fraktdragande vikt är den största av verklig vikt eller skrymmevikt. Schenker förbehåller 
sig rätten till kontrollvägning och mätning om transportdokumentet/fraktsedeln saknar eller 
har felaktiga vikt-/volymuppgifter. Enskilda kollin som ska hanteras manuellt som väger över 
25 kg ska märkas med särskild etikett. [13] 
 
För att få använda och köra eltruckar måste personalen genomgå en av företaget godkänd 
truckförarutbildning samt inneha företagsledningens tillstånd att köra truck. Truckförare har 
ansvaret inför arbetsledningen att trucken är i gott skick och ska omedelbart anmäla fel till 
arbetsledningen. Under transport är föraren ansvarig för truckens last. Truckkörning utanför 
arbets- eller terminalområdet får inte ske utan arbetsledarens tillstånd. Olyckor ska 
omedelbart anmälas till arbetsledningen. [2] 

2.3 Arbetsmiljö och arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljö är ett omfattande begrepp som består av fysiska, psykiska, sociala, psykosociala 
och fysikaliska faktorer på en arbetsplats. Exempel på fysikaliska faktorer är ljud, ljus, 
ventilation, klimat och vibrationer. Till de psykosociala faktorerna räknas relationer mellan de 
anställda, de anställda och ledningen samt om man jobbar ensam. Arbetsställning vid 
maskiner och datorer hör till de fysiska faktorerna. Till de psykiska faktorerna hör stress och 
psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. [14] 
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Arbetsmiljölagen växte fram under 1960- och 1970-talen genom krav från arbetstagarna 
eftersom de fann ett missnöje med arbetsförhållande och löner. Fram till 1970-talet handlade 
arbetsmiljö om att minska riskerna och skydda arbetstagarna från farliga maskiner med hjälp 
av skyddsanordningar samt mildra buller- och vibrationsskador. Arbetsmiljölagen trädde i 
kraft 1978 och har till syfte att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att skapa en god 
arbetsmiljö. Den skulle dessutom öka arbetstagarnas inflytande på arbetsplatsen. Det stiftades 
även fler lagar under 1970-talet vars syfte var att stärka arbetstagarnas ställning, till exempel 
lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen och lagen om facklig förtroendemans 
ställning. [14-15] 
 
Arbetsmiljön har gått från att vara inriktad på fysikaliska risker och tekniska skydd till att i 
större utsträckning handla om sociala och psykosociala arbetsförhållanden. Arbetstagaren ska 
därför trivas, känna arbetsglädje och ha möjlighet till att utvecklas i arbetet. En god 
arbetsmiljö kan åstadkommas genom att utforma teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation 
så att inte skadliga fysiska och psykiska belastningar uppkommer. En positiv effekt på 
arbetsmiljön kommer ur variation, social kontakt, samarbete och personlig utveckling samt 
yrkesmässig utveckling i arbetet. Arbetstider och löneform påverkar också arbetsmiljön. Det 
är även viktigt att låta alla ta del i utformningen av sin arbetssituation. [10, 14-15] 
 
Schenker Åkeri AB har en egen arbetsmiljöpolicy som lyder: 
”Schenker Åkeris arbetsplatser ska kännetecknas av en säker och stimulerade arbetsmiljö 
som befrämjar frisknärvaro1 och motiverade medarbetare. Företagsledningen har det yttersta 
ansvaret för arbetsmiljön på företaget. Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin 
hälsa och arbetsmiljö och att samarbeta för en bra arbetsmiljö och ett gott företagsklimat.” 
[14] 
 
Chefer och medarbetare ska bedriva ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron så mycket 
som möjligt. Det aktiva arbetet skall bedrivas genom att skapa en sund fysisk och psykisk 
miljö på företaget och syfta till att sjukdomar inte ska uppstå. Om en sjukdom ändå uppstår, 
skall Schenker verka för att den sjuke återgår i arbete så snart som möjligt. Schenker ska hålla 
kontinuerlig kontakt med den som är sjuk. [2] 
 
Schenkers företagsledning har beslutat om en strategi för att utveckla och förbättra 
arbetsmiljön på hela företaget. Strategin är uppdelad i tre delstrategier. 

1. Att arbeta på ett enhetligt sätt med förebyggande och hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete genom att dra nytta av varandras erfarenheter inom området och 
också lära oss av erkänt duktiga kollegor i vår bransch och andra branscher. 

2. Att öka delaktigheten inom arbetsmiljöarbetet hos medarbetare, skyddsombud och 
andra fackliga parter.  

3. Att öka frisknärvaron på Schenker. [2] 
 
2.3.1 Arbetsgivare 
Arbetsgivaren ska förbättra arbetsmiljön så långt det är möjligt. Risker som finns i arbetet 
skall kartläggas och så långt det går undanröjas. Det ställs större krav på arbetsmiljön på nya 
anläggningar eftersom de äldre anläggningarna kan vara svåra att förändra. Att en 
arbetsgivare har dålig ekonomi är inget skäl till att kravet på arbetsmiljön sänks. 
Arbetsmiljölagen nämner att det skall finnas tillgång till företagshälsovård då 

                                                
1 En person som har fem eller färre sjukskrivningsdagar under det senaste året har frisknärvaro. [16] 
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arbetsförhållandena kräver det. Exempel på när företagshälsovård krävs för att förebygga 
ohälsa och olycksfall är vid påfrestande och riskabla arbetsuppgifter samt vid nattarbete. [15] 
 
Arbetsgivaren ansvarar för att: 

• arbetsmiljölagens krav uppfylls.  
• maskiner, arbetslokaler, redskap med mera underhålls.  
• en fungerande organisation för arbetsanpassning och rehabilitering finns på 

arbetsplatsen. 
• fördela kunskap till en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare som skall 

verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Kunskapen skall innefatta:  

o regler som har betydelse för arbetsmiljön 
o fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa 

och olycksfall 
o åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall  
o arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö 

• sprida kunskap till arbetstagarna om risker i arbetet så att ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas. När risk föreligger skall det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.  

• arbetsförhållandena undersöks regelbundet och riskerna bedöms om någon kan 
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

• det varje år görs en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte 
fungerar bra skall arbetsmiljöarbetet förbättras. [9-15]  

 
Det kan vara svårt för en arbetsgivare att förebygga belastningsskador om inte arbetstagaren 
är engagerad. Det är därför viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar arbetsmoment som kan 
ge tecken på överbelastning så att åtgärder kan sättas in för att förbättra arbetsförhållandena. 
Motivationen hos arbetstagaren motverkas starkt om hjälpmedlen upplevs som onödiga och 
uppgiften tar avsevärt längre tid. [10] 
 
2.3.2 Anställda 
Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att nå en god arbetsmiljö. Den anställdes roll 
innebär att medverka i olika samarbetsorgan och vara aktiv för att utveckla och förbättra 
miljön på arbetet. Självklart måste den anställde följa föreskrifterna och till exempel använda 
skyddskläder. [15] 

2.4 Belastningsskador   
Smärta i muskler på grund av arbete framstår ofta som en nyhet. Belastningsskador har dock 
varit känt sedan 1700-talet. Bernardo Ramazzini var den förste som beskrev 
belastningsskador i samband med arbete. I hans bok ”De Morbis Artificium Diatri” beskriver 
han sjukdomar hos notarier och skrivare på följande sätt: ”hur pennans oavbrutna rörelser 
över papperet orsakar en intensiv trötthet i hand och hela armen och hur till slut den 
konstanta belastningen på muskler och leder gör att kraften i armen bryter samman”.  [17] 
 
Från 1950-talet och senare har rapporteringen av belastningsskador ökat. Mer forskning under 
denna period har ökat förståelsen för belastningsskador och hur de uppkommer. På senare år 
har även en stressfaktor kopplats till belastningsskadorna. Idag är den vanligaste orsaken till 
att människor är borta från arbetet besvär eller skador i muskler och leder. Besvär till följd av 
för stor, långvarig eller ensidig belastning utgör ett av de största arbetsmiljöproblemen. Av 
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alla anmälda arbetssjukdomar har över 70 % gällt belastningsskador och över 20 % av 
arbetsolycksfallen har gällt belastningsskador. [10,17] 
 
Belastningsskador kan i sin tur delas in i belastningsolycksfall och belastningssjukdomar. 
Belastningsolycksfall sker då ett ligament belastas så starkt att det går av i samband med 
arbete. Belastningssjukdom är ett onormalt tillstånd eller störning orsakad av arbetsrelaterade 
faktorer, men är inte resultatet av en arbetsrelaterad skada. [18] 
 
Hur en viss typ av belastning leder till arbetsskada måste förstås för att förebyggande åtgärder 
skall kunna sättas in och adekvat behandling och rehabilitering väljas. Senare tids forskning 
visar att det finns samband mellan psykosociala faktorer och belastning då de samverkar till 
belastningsskador. [40] 
 
Belastningsskador uppkommer i en primärt påverkad muskel och en sekundärt påverkad 
muskel. Sjukdomsprocessen startar i primärmuskeln och sprids sedan gradvis till 
sekundärmuskeln. Då en primärmuskel utsätts för en lätt statisk belastning eller en lätt 
belastning som upprepats under en lång tid så bildas inflammatoriska substanser i muskeln. 
När koncentrationen av substanserna ökar i muskeln kan smärtan bli outhärdlig. Dessa 
substanser bildas även i kroppen vid inflammation. Substanserna ökar även muskelspolarnas 
aktivitet. Muskelspolarna reglerar tre funktioner i kroppen, rörelse- och positionssinne, 
koordination av muskulaturen och muskulaturens styvhet. När muskelspolarnas aktivitet ökar 
rubbas de tre funktioner som muskelspolarna styr och de inflammatoriska substanserna ökar 
vilket leder till en ond cirkel. Vid stress aktiveras det sympatiska nervsystemet och blodflödet 
till musklerna minskas. Detta leder till att muskelspolarna påverkas och känsligheten för 
statiskt och repetitiv belastning ökar. Orsaken till att människan får belastningsskador vid lätt 
långvarigt statiskt och repetitivt arbete jämfört med tungt dynamiskt arbete är att blodflödet 
ökar då muskulaturen arbetar kraftigt. Kroppen är därför mer anpassad till tungt 
konditionskrävande arbete. [19] 
 
Det är viktigt att tecken på belastningsskador upptäcks i tid då det kan ta månader eller till 
och med år för en belastningsskada att utvecklas. Därför är det viktigt att arbetsmiljön är bra 
så att belastningsskador kan förebyggas. För de personer som fått belastningsskador och 
kommer tillbaka till arbetet efter rehabilitering kan arbetsmiljön behöva ändras så att det 
gamla mönstret inte upprepas. [10] 

2.5 Riskfaktorer 
Enligt en arbetsmiljöundersökning så har en större del av yrkesförare än den övriga arbetande 
befolkningen ont i nacke, rygg, axlar eller armar efter en arbetsdag. I en studie av 
Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån har 13,9 % av de manliga lastbils- och 
långtradarförare besvär med rygg förutom nacke. Studien var gjord på 1278 lastbils- och 
långtradarförare i åldern 16-64 under åren 2003-2006. 13,4 % uppger att de fått besvär på 
grund av påfrestande arbetsställning samt att 11,5 % uppger att de fått besvär på grund av 
tung manuell hantering. [20-21] 
 
Belastningsskador i arbetslivet är fortfarande en övervägande orsak till långa sjukskrivningar 
och förtidspensioneringar. För de som manuellt hanterar tungt gods i samband med leverans 
och mottagning är belastningsbesvär i ryggen dominerande. Sjukskrivningstiden vid 
ryggbesvär är i genomsnitt högre för de som arbetar med varumottagning än i andra 
branscher. [22] 
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2.5.1 Helkroppsvibrationer 
Vibration definieras som en svängning av en massa (eller kropp) kring ett viloläge. 
Människan är på olika sätt känslig för helkroppsvibrationer mellan frekvensområdena 0,5 – 
20 Hz. Vibrationer förekommer i olika riktningar, horisontallt och vertikalt.[23-24] 
 
Människokroppen består av flera olika massor som är sammanbundna av fjädrande och 
dämpande element. Vid olika frekvenser reagerar kroppen på olika sätt. När vibrationers 
frekvens sammanfaller med kroppens (eller kroppsdelens) egen svängningsfrekvens 
uppkommer en resonansfrekvens. Vid resonans förstärks svängningen i kroppen och blir 
större än den yttre svängningen. Ryggens resonans ligger mellan 4 - 6 Hz och vertikala 
vibrationer inom detta frekvensområde ökar belastningen på kotor, leder, diskar och muskler 
vilket leder till att kotorna komprimeras och muskulaturen tröttas ut. Detta medför att ryggen 
blir mer känslig för stötar, tunga belastningar och vridningar. Ibland räcker en ordentlig stöt 
för att ge bestående skada. Vibrationer har dessutom andra inverkningar på kroppen så som 
sövande eller stressande, vilket kan ge förödande effekter för chaufförer. Efter endast fem 
minuter vid 5 Hz och i belastande sittställning sker muskeltrötthet och kompression av diskar. 
[23-24] 
 
Forskare har kommit fram till att det finns ett samband mellan varudistributörer med manuell 
hantering och ryggbesvär. Problemet är att kotorna har komprimerats och ligament och 
muskler försvagas på grund av långvarigt sittande i kombination med vibrationer. Därefter 
utsätts ryggen direkt för tung belastning och diskarna har inte hunnit expandera vilket sätter 
ryggen i ett sämre utgångsläge för att klara av större belastningar. Detta är en stor skaderisk. 
[25- 27]   
 
Faktorer som gör att ländryggsproblem uppkommer är dålig arbetsställning, vibrationer, 
muskelarbete, stötar eller slag och oväntad belastning. Andra faktorer som är relaterade till 
ländryggsproblem är bland annat rökning och längd på arbetsdag. Den fysiologiska 
förklaringen till ryggbesvär är muskulär utmattning, ökat disktryck, sämre disknutrition samt 
kompression av diskarna. Riskfaktorer för ländryggsbesvär är även riskfaktorer för nack- och 
skulderbesvär. [25-26] 
 
2.5.2 Stress 
Vid en stressreaktion ökar energin i kroppen genom att socker och fria fettsyror ökar i blodet. 
Hjärtat börjar slå snabbare, andningen ökar, musklerna spänns och matsmältningens organ 
stängs av. Kroppens reaktion kommer ifrån tiden då människan förberedde sig för att möta 
faror som hotade med flykt eller kamp. Det är inte bara vid faror och olycksfall som 
musklerna aktiveras utan också då krävande koncentrationsuppgifter skall utföras. Görs detta 
dessutom i en obekväm, statisk arbetsställning eller med repetitiva rörelser, ökar 
muskelaktiviteten. Muskulär och mental stress förstärker varandra. Då muskulär och mental 
stress är långvarig eller upprepas med jämna mellanrum utan vila är det en hälsorisk. Vid vila 
kopplar musklerna av men de muskulära effekterna som har orsak i stress klingar däremot inte 
av lika snabbt. [28] 
 
Erfarenhet och kunskap är två viktiga byggstenar för att undvika stress, men också att ge den 
anställde handlingsutrymme, socialt stöd och återhämtning. Stress under lång tid kan orsaka 
rubbningar mellan kroppens vila och aktivitet. Förblir störningen lång blir det svårt för 
kroppen att koppla av. Kroppens naturliga reparations- och återhämtningssystem får inte tid 
till att agera. Risken för skador och sjukdomar ökar. Exempel på kroppsliga reaktioner av 
stress är bland annat: huvudvärk, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, muskelspänningar, 
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matsmältningsproblem och försämrat immunförsvar. Kroppen kan även reagera på ett 
psykiskt sätt, genom till exempel: oro, rastlöshet, koncentrationssvårigheter, sömnlöshet och 
nedstämdhet. Stress kan dessutom ge beteende- och tankemässiga konsekvenser. De yttrar sig 
som minskad kreativitet och flexibilitet, tunnelseende, förhastade beslut eller 
beslutsförlamning. Då ledningen inte uppmärksammar de olika konsekvenserna kan det i de 
långa loppet drabba organisationen i form av mer tillbud och felhandlingar, 
samarbetssvårigheter, sökande och utseendet av syndabockar, arbetsskador, 
personalomsättning och produktionsstörningar. Det är inte farligt att under en viss tid arbeta 
övertid men ser man inte slutet på övertidsarbetet kan det ge konsekvenser i ohälsa. [28]   
 
2.5.3 Manuell hantering 
Manuell hantering innefattar förflyttning av bördor genom att använda muskelkraft för att till 
exempel lyfta, sätta ner, skjuta eller dra ett föremål. Det är viktigt att tänka på hur manuell 
hantering utförs, en arbetsställning som är böjd och vriden är olämpligt. Risk för 
överbelastning vid tung manuell hantering finns framför allt i ländrygg men också i skuldra 
och arm. Då lyft utförs med kraftigt böjda knän, i trappor, på sneda, ostadiga eller hårda golv 
finns risk för knäskador. Hjärta, blodomlopp och lungor belastas även vid tungt lyft- och 
bärarbete. Arbetet kan vara riskabelt även om både styrka och kondition finns. [10] 
 
2.5.4 Skjut- och dragarbete 
Skjuta och dra innebär att förflytta ett objekt där hela eller en del av vikten vilar mot 
underlaget eller mot ett objekt som vilar mot underlaget, till exempel en truck. Den kraft som 
krävs är beroende av objektets vikt och utformning, typ av hjälpmedel och dess kvalité samt 
underlag och friktion. [29] I takt med att den manuella hanteringen ökar, ökar också behovet 
av hjälpmedel såsom manuella handtruckar. Studier har gjorts som visar att dessa inte bara 
minskar arbetsbelastningen utan också bidrar till ohälsa och skador. [30-31]  
 
Den manuella handtrucken är det mest använda transportmedlet inom transportbranschen och 
den används för att lyfta, skjuta och dra allt från lätta till mycket tunga pallar. Vid lastning 
och lossning är det tyngsta momentet att starta handtrucken. [6,32] En studie som har gjorts 
visar att skjuta framåt belastar ländryggen mindre än att dra. Chaufförer och terminalarbetare 
använder sin egen muskelkraft för att dra igång handtrucken med varierade krafter. 
Arbetsgivaren har ansvaret för att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om hur hjälpmedlen 
ska användas. [33]  
 
Vid tunga skjut- och dragarbeten utsätts framför allt arm, skuldra och nacke samt ländrygg, 
höft och knäled för överbelastning. Risken för överbelastning ökar då kroppen är böjd eller 
vriden under arbetet. [29]  
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En modell som Nordiska ministerrådet har tagit fram för skjut- och dragarbete visar hur 
mycket kraft (Newton, N) som är lämpligt att inte överskrida (se tabell 2.5.3). Modellen 
används av Arbetsmiljöverket och visar olika zoner som bestämmer lämpliga gränser vid 
skjut- och dragarbete. Hur mycket pallast detta innebär på en handtruck beror på många olika 
faktorer men framför allt på underlaget. Modellen är uppbyggd med en färgskala för att på ett 
enkelt sätt kunna bedöma riskerna. [10]  
 

• Grönt står för ”acceptabelt”. För de flesta arbetstagarna innebär detta ingen risk att 
drabbas av belastningsbesvär. Särskilda grupper, såsom gravida, minderåriga eller 
arbetstagare som nyligen har varit sjuka bör dock vara försiktiga. Åtgärder behöver 
normalt inte vidtas.  

  
• Gult står för ”värdera närmare”. Ett icke obetydligt antal arbetstagare riskerar att 

drabbas av belastningsbesvär. För att avgöra graden av risk bör framför allt 
tidsfaktorer såsom tempo, frekvens och varaktighet undersökas.  

 
• Rött står för ”olämpligt”. Alla eller flertalet av arbetstagarna riskerar att drabbas av 

belastningsbesvär. Förhållandena bör åtgärdas omgående för att minska riskerna. Om 
särskilda skäl finns att avvakta med åtgärderna bör arbetstagarna få särskild kunskap 
om riskerna och hur dem undviks. [10] 

  
Faktorer som påverkar zonerna är frekvens, begränsat utrymme, underlag samt personens 
muskelstyrka och kroppskontroll. Modellen avser bra ergonomiska förhållanden, såsom ett 
symmetriskt tvåhandsgrepp, handtag placerade i lämplig höjd och under goda förhållanden. 
Om godset ska förflyttas långt och/eller om förhållandena är dåliga bör modellens värden 
reduceras. [10, 29]  

Tabell 2.5.3. Modell för bedömning av skjut -  och dragarbete. Grönt står för 
”acceptabelt”, gult för ”värdera närmare” och rött för ”olämpligt”. [10] 
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Nordiska ministerrådet har även nämnt en rad olika förvärrande faktorer som måste tas 
hänsyn till vid skjut- och dragarbete. Alla faktorer kan ses i  bilaga 1. Några av faktorerna är 
då bördan är för tung och/eller ohanterlig och det är för stor friktion i hjulen. Friktionen har 
störst betydelse vid större igångsättningskrafter. Andra förvärrande faktorer är då 
igångsättningar, uppbromsningar eller riktningsändringar sker frekvent och när arbetaren utför 
skjut- och dragarbete i långa sträckor och perioder. [29]   
 
Nordiska ministerrådet tar också upp en rad förebyggande åtgärder vid skjut- och dragarbete. 
(se bilaga 1). Några av åtgärderna är att minska friktionen i hjulen, att tekniska hjälpmedel 
håller god kvalité och att man håller fasta rutiner för underhåll av hjälpmedlen. Vid hantering 
av stora objekt bör man heller inte arbeta ensam. [29]
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3. SYFTE 
Att utreda och inventera behovet av tekniska hjälpmedel och att i en ergonomisk synvinkel 
minska arbetsbelastningen samt förbättra arbetsmiljön för yrkeschaufförer på Schenker Åkeri 
AB i Halmstad.  
 
4. MÅL  
Att lämna in en rapport till Schenker Åkeri AB i Halmstad. Rapporten kommer resultera i ett 
förslag till en åtgärdsplan som företaget ska presentera för Arbetsmiljöverket.  
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5. METOD 
En kvalitativ studie har gjorts i samarbete med Schenker Åkeri AB i Halmstad. Studien 
bygger på observationer, tester och beräkningar. En projektplan arbetades fram vid starten av 
projektet (se bilaga 2).  

5.1 Litteratur 
För att få en inblick i ämnet arbetsmiljö söktes information på Halmstad Stadsbibliotek. Flera 
artiklar blanda annat om vibrationer, skjut- och dragarbete, ergonomi samt arbetsbelastning 
söktes fram genom olika databaser. Flera av Arbetsmiljöverkets häften om bland annat 
bestämmelser och regler har studerats. 

5.2 Observationer 
Observationer gjordes vid flera tillfällen på terminalerna i Halmstad och Varberg för att lära 
känna verksamheten och identifiera problemen i arbetsmiljön. Chaufförerna filmades vid ett 
tillfälle då de lastade sin lastbil på terminalen. Filmen spelades in framifrån och från sidan då 
chaufförerna använde sin manuella handtruck. Inspelningen skedde under chaufförernas 
vetskap. Filmen användes för analys av OWAS och NIOSH samt för att studera hur 
chauffören drog igång pallen. Chaufförerna studerades för att se om de använde en eller två 
händer för att dra igång handtrucken samt om deras rygg var vriden. Under en arbetsdag 
observerades fyra chaufförer, en diskussion skedde och fotografier togs.  
 
För att få inblick i verksamheten Schenker Åkeri AB besöktes huvudkontoret i Göteborg. Sara 
Gråsjö, systemutvecklare, presenterade ISOPEQ vilket är Schenker Åkeri:s kvalité-, miljö- & 
arbetsmiljöledningssystem. Ett studiebesök har gjorts på Schenker AB:s terminal i Bäckebol, 
Göteborg, för att få förståelse för hur arbetet fungerar på en större terminal än i Halmstad. 
Mats Källström, terminalchef, berättade om hur arbetet fungerar på terminalen.  

5.3 Kontaktpersoner 
Flera träffar och möten med Tony Brandt, administratör på Schenker Åkeri AB i Halmstad 
och handledare, har gjorts. En diskussion har även genomförts med Tony för att få inblick i 
verksamheten. Frågor som diskuterades var bland annat arbetsmiljöarbete, friskvård och 
sjukfrånvaro.   
 
Kontakt har hållits med Erika Mark, Human Resources på Schenker AB i Göteborg, genom 
mejl och telefonsamtal. Hon har bland annat givit feedback på enkäten om chaufförers 
arbetsmiljö. Daniel Westin, produktansvarig på Toyota Material Handling Sweden, har svarat 
på frågor angående deras produkter genom mejl och på möten. 

5.4 Arbetsmiljöenkät 
En enkät lämnades till samtliga 91 chaufförer på Schenker Åkeri i Halmstad och Varberg för 
att utvärdera hur chaufförerna upplever sin arbetssituation. Metoden användes för att ge så 
många chaufförer som möjligt chansen att delta i utvärderingen av arbetsmiljön jämfört med 
att välja ut ett mindre antal för en intervju. Varje företag är unikt och därför gjordes en enkät 
som passade just Schenker Åkeri AB. Enkäten testades av Tony Brandt och Erika Mark. 
Chaufförerna arbetar med varudistribution både med lastbil och mindre skåpbil samt långväga 
körningar från terminal till terminal. Enkäten berörde hur de upplever den truck de använder 
idag, mottagningsförhållanden, körning, lastbilen, allmänhälsa och stress. Enkäter delades ut i 
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chaufförernas fack, vid det obligatoriska kvartalsmötet och under deras arbetstid. Genom ett 
försättsblad presenterades projektet och syftet med enkäten.   

5.5 Truckutvärdering 
Tre olika handtruckar har valts ut i samarbete med truckleverantören Toyota Material 
Handling Sweden. Två av handtruckarna är eldrivna och den tredje är en manuell handtruck 
med en Proteknik2. Handtruckarna användes vid lastning och lossning, både på terminalen 
och ute hos kunder. (se bilaga 3) 
 
 

Två handtruckar av varje typ användes. Vid testet valdes sex testpersoner ut som använde 
varje handtruck i två veckor. Fler testpersoner deltog inte eftersom tid och resurser inte fanns. 
Testpersonerna är chaufförer i Halmstad samt Varberg och har valts ut av handledare Tony 
Brandt för att få en så representativ testgrupp som möjligt. Testpersonerna valdes ut med 
hänsyn till deras distributionsrunda samt typ av gods. Varje dag har testpersonerna fått fylla i 
en checklista där bland annat frågor om laddning har besvarats (se bilaga 4). Syftet med 
checklistan var att se om laddningen fungerat samt om problem uppstått. En omfattande enkät 
har även utformats som chaufförerna besvarade efter den tvåveckorsperiod som varje 
handtruck testades (se bilaga 5). Syftet med dessa var att utvärdera behovet av handtruckarna 
på terminalen, lastbilsflaket samt hos kunder. Fem av testpersonerna fick också genomgå en 
kort intervju för att fylla i de luckor som återstod från utvärderingen. 

5.6 Viktgränser vid igångsättning 
Syftet var att ta fram rekommendationer för skjut- och dragarbete genom en modell. Modellen 
är tänkt att vara lättare att förstå då den utrycker sig i last (kg) istället för Nordiska 
ministerrådets modell som utrycker sig i kraft (N). En modell av detta slag efterfrågades av 
uppdragsgivaren.  
   
På Schenker Åkeri AB i Halmstad utfördes ett test där startkraften för en manuell handtruck 
undersöktes både på terminalgolvet samt på asfalt. Testet utfördes av en testperson med en 
                                                
2 Protekniken fungerar som en hävstång och underlättar vid start av trucken. 

Bild 5.6.  De tre testtruckarna från Toyota Material Handling 
Sweden. Från vänster; BT Pro Lifter, BT Minimover och BT Orion.   
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BT Pro Lifter och en dynamometer3, observera att Protekniken inte användes. Tre pallar med 
olika vikt valdes ut och vägdes tillsammans med handtrucken. Varje pall drogs totalt nio 
gånger, tre gånger i tre godtyckliga hastigheter, långsamt, normalt och snabbt. Ett maxvärde 
lästes av vid varje igångsättning. (se bilaga 6) 
 
Långsamt:  En godtycklig hastighet för att uppnå en låg startkraft som liknar ett långsamt 

arbetstempo. 
 
Normalt: En godtycklig hastighet för att efterlikna ett normalt arbetstempo.  
 
Snabbt: En godtycklig hastighet för att uppnå en hög startkraft som liknar ett högt 

arbetstempo. 
 
Med hjälp av startkrafterna kunde den sammanlagda friktionen för handtruckens hjul och 
underlag beräknas (se bilaga 6). Friktionstalen användes sedan till att göra en uträkning för 
hur mycket lasten får väga för att det ska vara lämpligt att skjuta och dra. Som 
beräkningsunderlag användes tabellen som nordiska ministerrådet tagit fram se tabell 2.5.3. 

5.7 OWAS  
OWAS står för Ovako Workingposture Analysing System, vars syfte är att analysera 
arbetsställningar. Arbetsmomentet utvärderas före och efter en åtgärd. OWAS analyserar en 
mängd olika arbetsställningar genom att analysera olika kroppsdelar var för sig, för att sedan 
sättas ihop till en helhet. Metoden är snabb, billig och enkel att lära sig. Nackdelar med 
OWAS är att den är grov och att vissa arbetsställningar kan misstolkas.  
 
De kroppsdelar som analyserades var rygg, armar och ben samt vikten på bördan räknas med i 
resultatet. Kroppsdelarnas ställning gav ett värde enligt en modell, värdet var till exempel 
beroende av om kroppsdelen var böjd eller vriden. Siffrorna lästes av i en tabell där en siffra 
mellan 1-4 erhölls. Siffran anger hur god eller dåliga arbetssituationen är utifrån hur angeläget 
det är med en förändring.  
 
 

1. Ingen åtgärd av arbetssituationen behöver göras. 
2. Arbetssituationen bör åtgärdas inom en snar framtid. 
3. Arbetssituationen bör åtgärdas snarast möjligast. 
4. Arbetssituationen bör åtgärdas omedelbart. 

 
 
OWAS användes eftersom det är en enkel och snabb metod för att ge en första inblick i 
momentet att dra igång handtrucken på terminalen. De olika kroppsdelarnas ställning 
analyseras genom filmningen i videoanalysprogrammet Dartfish4, då chaufförerna drar igång 
handtrucken på slätt underlag. 25 igångsättningar analyserades.  

                                                
3 Ett instrument som mäter kraft i Newton. I testet användes en Mecmesin AFG 2500N.  
4 Dartfish är ett videoanalysprogram som bland kan mäta vinklar, sträckor och hastigheter. 
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5.8 NIOSH (1991) 
NIOSH utformades av National Institute for Occupational Safety and Health därav namnet. 
Analysmetoden utformades efter ökade problem med arbetsrelaterade ryggskador. NIOSH 
användes för att det är den bäst lämpade metoden i arbetssituationen, då den ser till flera olika 
faktorer. Syftet med metoden är att få fram RWL (Recommended Weight Limit) i kg i en 
arbetsställning. RWL tar hänsyn till starthöjd (V), förflyttningshöjd (D), bördans avstånd från 
kroppen (H), vinkel som bördan förflyttas i horisontalplan (A), frekvens på lyft (FM) samt 
greppets godhet (CM). Värdena för greppets godhet och frekvens läses av i tabeller. Med 
hjälp av faktorerna fås RWL fram, vilket är den högsta rekommenderade vikten i en 
arbetsställning som en frisk arbetare utför under en period. Vikten på bördan divideras sedan 
med RWL för att få fram en faktor LI (Lifting Index). Då faktorn är större än två bör en 
förändring av arbetssituationen ske. [34] 
 
5.8.1 Pumpning med handtruck 
Analysen utgick från pumpnings start i det högsta läget. Måtten till NIOSH togs fram genom 
mätningar i Dartfish av filmen, som referens användes pallar eftersom måtten på dem är känt 
(80*120). Mätningarna gjordes på 22 olika pumpningar. De mått som togs fram var starthöjd, 
förflyttningshöjd samt bördans stäcka från kroppen. Frekvens togs fram genom att studera hur 
många pumpningar som gjordes vid varje pumptillfälle och räkna ut ett medeltal. En lastbil 
har 18 pallplatser och som töms och fylls två gånger om dagen. Frekvens i pump per minut 
kunde sedan tas fram, vilket även är beroende av arbetslängd, i detta fall 8 timmar, samt 
vilken höjd lyftet sker i. Ett RWL för varje testperson togs fram som sedan räknades ihop till 
ett medelvärde.  
 
För att få fram vilken kraft som behövs för att pumpa upp pallen gjordes kraftmätningar med 
en dynamometer, Mecmesin. Testet utfördes på terminalen i Halmstad. Handtrucken som 
användes hade en Quick Lift, vilket kräver 10 - 15 % mer kraft vid pumpning jämfört med en 
vanlig handtruck men färre pumpslag [21]. Dynamometern fästes i handtaget på handtrucken 
och testpersonen höll i dynamometern då den pumpade. Testet utfördes med fyra olika 
testpersoner. Testpersonerna fick instruktionen att pumpa som de skulle gjort i en 
arbetssituation. Pumpningen gjordes med tre olika pallvikter. Pallen pumpades upp och det 
högsta värdet avlästes. Varje testperson pumpade pallen flera gånger och ett medeltal av 
maxvärdena togs fram. Mätningarna mätes i Newton som sedan omvandlades till kg. 
Medeltalen användes för att få fram LI på de olika pallvikterna för att se om arbetsställningen 
är bra i förhållande till lasten.   
 
5.8.2 Igångsättning med handtruck 
En NIOSH studie gjordes även då chaufförerna drog igång handtrucken. Vid igångsättning 
togs mått på höjd och bördans avstånd från kroppen fram (se bild 5.9.2). Måtten togs fram 
genom mätningar i Dartfish av filmen och pallar användes som referens. En lastbil har 18 
pallplatser och töms och fylls två gånger per dag. Chaufförerna drar därför igång handtrucken 
4x18 gånger/dag.  Frekvensen vid igångsättning per minut kunde sedan tas fram, vilket även 
är beroende av arbetslängd 8 timmar samt vilken höjd lyftet sker i. Alla måtten användes för 
att få fram ett medeltal för RWL. Beräkningar gjordes vid både 0° och 180° eftersom vissa 
chaufförer har en vriden rygg då de drar igång handtrucken. Tidigare kraftmätningar, som 
användes för att ta fram arbetsmodellen för skjut- och dragarbete, användes. Medeltalen 
användes för att räkna fram ett LI värde för varje pallvikt. 
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Bild 5.8.2 NIOSH för igångsättning med handtruck. Bilden är tagen från Dartfish. 
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6. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av arbetsmiljöenkät, truckutvärdering, arbetsmodell, OWAS och 
NIOSH. 

6.1 Arbetsmiljöenkät 
49 chaufförer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 53 %. En fullständig 
sammanställning av enkäten finns att se i bilaga 7, en del chaufförer har inte svarat på alla 
frågor. Några frågor redovisas nedan i tabellform. I enkäten deltog 3 kvinnor och 44 män, 2 
personer valde att inte ange kön. De flesta som svarade på enkäten är mellan 36-45 år (31 %). 
Majoriteten har jobbat på Schenker Åkeri AB i Halmstad mellan 0-5 år (35 %).  
 
46 av 48 chaufförer har med sig en manuell handtruck då de är ute och kör. Handtrucken har 
40 stycken haft mellan 0-10 år dock var det 2 personer som har haft sin längre än 20 år. Flera 
chaufförer har haft handtrucken så länge som de arbetat på Schenker, det är dock oklart om 
handtrucken var ny då chauffören fick den. Andra hjälpmedel är eltruck på terminalen och hos 
vissa kunder, säck-kärra samt bakgavellift.  
 
Behovet av en ny truck kan ses i diagram 6.1.1. Anledningen till varför vissa har ett behov av 
en ny truck är att handtrucken är sliten, lyfter snett, för att underlätta arbetet och att den inte 
var ny när de fick den.  
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41 av 49 chaufförer instämmer med att de använder benen när de drar igång handtrucken samt 
att 28 av 49 tänker på att ha rak rygg. Bara 8 av 48 chaufförer har fått utbildning i hur de ska 
använda handtrucken rätt för att inte få några belastningsskador. Av de som har fått 
utbildning, tycker 6 chaufförer att de fått nytta av den. Ingen av dem hade fått utbildningen 
genom Schenker Åkeri AB.  
 
 
 

Diagram 6.1.1. Behovet av nya truckar hos chaufförer utifrån arbetsmiljöenkäten.  
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Tabell 6.1.2. Utdrag från arbetsmiljöenkäten. 

Tabell 6.1.3. Utdrag från arbetsmiljöenkäten. 
 

 
 
  Alltid Ibland Sällan Aldrig 
Har Du så tunga pallar att Du anser dig ha behov av en 
elektrisk truck 6 36 5 1 

Har Du tillgång till en elektrisk truck på terminalen då Du 
behöver en? 19 18 9 2 

          
Känner Du av vibrationer då Du kör. 5 23 15 4 
Det är påfrestande att köra över vägbulor. 9 19 11 8 
Du hoppar ut ur lastbilen 2 5 12 28 
Du känner smärta då Du kör längre sträckor. 4 11 17 15 
          
Hur ofta har Du plats över i lastbilen? 1 16 23 7 
          
Har Du arbetslust? 18 25 4 1 
          
Händer det att Du jobbar över? 11 32 6 0 
Upplever Du stress i ditt arbete? 15 27 2 2 
 
Chaufförerna lastar och lossar till i medeltal mellan 21-30 företag per dag. 9 chaufförer 
besöker fler än 31 företag på en dag. Majoriteten av chaufförerna vet inte vilka krav Schenker 
Åkeri AB ställer på mottagningsförhållanden eller sina kunder (79 % respektive 83 %). 30 av 
45 chaufförer instämmer med att de rapporterar problem med kunder till Schenker Åkeri AB. 
 
Kyla/drag har de flesta chaufförer sällan eller aldrig problem med (72 %). De som hade 
problem med kyla/drag upplevde problemen mestadels på terminalen och vid lastning och 
lossning hos kund. En påpekade att några vindtätningar på terminalen är trasig. 10 chaufförer 
uppger att de har något problem med golvet i lastbilen. Några av orsakerna till det är att 
golvet är ojämnt och att det blir halt vid regn och snö. 
 
Att lasta ansågs som det jobbigaste momentet, medan att stiga ur lastbilen ansågs som det 
lättaste. Flera av chaufförerna upplever ibland någon smärta i arbetet (54 %). Några av de 
tillfällen då chaufförerna känner smärta är vid tunga lyft, då de drar tunga pallar, vid lastning 
och lossning eller när de lyfter tungt på fel sätt. 23 av 48 chaufförer har någon gång varit 
sjukskrivna. Några av anledningarna till att de varit sjukskrivna är problem med rygg och knä, 
klämskada eller migrän.  
 
 

       

    Instämmer 
helt     Instämmer 

inte alls 
 Det är ansträngande att dra trucken över gupp. 38 7 2 2 
 Det är ansträngande att dra trucken när underlaget lutar 39 8 1 1 
 Det är ansträngande att dra trucken då underlaget är ojämnt. 44 3 2 0 
 Det är svårt att få plats med trucken på flaket. 2 14 22 11 
           
 Det finns alltid lastzon där Du lastar och lossar. 5 7 13 20 
 Det finns alltid lastkaj där Du lastar och lossar. 6 4 11 25 
 Det är alltid bra underlag då Du drar lasten hos mottagaren.  4 7 14 21 
 Du får alltid hjälp att lasta och lossa.  2 4 18 22 



Biomekanikingenjörsprogrammet  Carin Carlsson Karin Persson  
Högskolan i Halmstad  Patrik Hermansson Lisa Sandelin  
__________________________________________________________________________________________ 

 
En arbetsmiljöutredning för yrkeschaufförer hos Schenker Åkeri AB i Halmstad 

21 

Hur ofta chaufförerna upplever stress ses i diagram 6.1.2. Flera av chaufförerna har framfört 
idéer till Schenker Åkeri AB (20 av 40). 10 chaufförer ansåg sig få positiv respons medan de 
10 övriga ansåg sig få negativ respons. Genom Schenker Åkeri AB har de flesta chaufförer 
fått någon slags utbildning (31 av 49). Några av de utbildningar som chaufförerna fått är 
ADR5, lastsäkring och truckkort. En chaufför kommenterar att lastsäkringskursen inte var till 
någon nytta, då de inte fått några stöttor eller spännband när det behövs. 
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Några kommentarer som chaufförerna hade: 

• ”Vid så här hårt arbete borde man pensioneras vid 60 år.” 
• ”Mycket trevlig arbetsplats med bra kamrater.” 
• ”Man är en bricka i spelet.” 
• ”Stressen ökar då någon är sjuk eller ledig då det ibland ej finns någon vikarie.” 
• ”Jobbet är väldigt stressigt vilket medför felaktig hantering av gods (lyft, 

lastsäkring).” 
• ”Arbetet är för stressigt men ingen hänsyn tas till detta utan att det är tydligen så att 

man får acceptera det som ett faktum. Även facket har den inställningen. De personer 
som gör rundorna borde själva åka med, med klocka, penna och block och skriva ner 
hur varje runda fungerar. Sedan skulle man göra en sammanfattning och 
omorganisera allt för att få en vettig arbetsmiljö för alla. Schenker borde också se till 
att ha kompetent personal som sköter personal, transportledning, terminalarbete och 
dyl. Man kan fråga sig varför företaget har så många sjukskrivningar, varför man har 
en så stor personalomsättning, varför så många jobbar så mycket övertid och varför 
alla jag har pratat med inte är nöjda med sin arbetssituation?” 

                                                
5 En utbildning om regelverk för farligt gods på landsväg.   

Diagram 6.1.4. Chaufförernas upplevelse av stress.  
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6.2 Truckutvärdering 
En sammanställning av truckutvärderingen för Pro Lifter, Minimover och Orion har gjorts 
och presenteras nedan. För en fullständig sammanställning se bilaga 8.  
 
6.2.1 BT Pro Lifter LHM230P 
På frågan om handtrucken är lättare att dra igång än en manuell handtruck, svarade 4 av 5 
instämmer helt. Testtrucken är lättare att dra instämde 3 av 5 delvis på. Testtrucken gjorde 
inte att det underlättade att köra på ojämnt underlag då 3 av 5 svarade instämmer inte på 
frågan om det underlättade. 3 av 5 instämmer delvis på att det är lättare att lyfta godset. Det 
rådde delade meningar angående om testtrucken var smidig att hantera på lastbilsflaket, 2 av 5 
instämde inte och 2 instämde delvis.  
 
Kommentarer som chaufförer lämnat var ”För lång för flaket. Bra vid tunga pallar.” och 
”Det skulle varit en kort handtruck så hade den varit bra att ha på lastbilen, tror jag.” Som 
helhet upplevdes testrucken positiv (se diagram 6.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6.2.1. Tabellen visar helhetsintrycket för BT Pro Lifter.   
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6.2.2 BT Minimover LWE130 
Att testtrucken är lättare att styra instämmer 3 av 5 delvis på, 1 instämmer helt och 1 inte alls. 
På frågan om det är lättare att köra på underlag som lutar svarade 4 av 5 instämmer helt. Det  
gick snabbare att lasta och lossa då 4 av 5 svarade instämmer helt på frågan. På frågan om det 
är lättare att få plats med testtrucken på lastbilsflaket svarade 3 av 5 instämmer inte och 2 inte 
alls. Det är enkelt att ladda batteriet, hastigheten var tillräcklig och reglage var lättanvända 
instämde nästan alla helt på. Det rådde delade meningar angående om testtrucken var smidig 
att hantera på lastbilsflaket, 1 av 5 instämde inte alls, 1 instämde inte, 2 instämde delvis och 1 
instämde helt.  
 
Kommentarer som givits om testtrucken: ”Trucken är för lång och klumpig för att ha på 
flaket. Ett bra alternativ är att ha en testtruck vid varje port där vi lossar på terminalen, för 
här sparar det kroppen mest.” och ”Det är en bra truck men ganska osmidig om man jämför 
med en handtruck. Bekymmer med trånga utrymmen, höga trösklar, stenar och grus. Passar 
bra på terminalen då det går snabbt och man sparar på kroppen.” Som helhet upplevdes 
testrucken positivt (se diagram 6.2.2.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6.2.2. Tabellen visar helhetsintrycket för Minimover.   
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6.2.3 BT Orion LWE180 
Att testtrucken är lättare att styra instämmer 2 av 4 inte alls på, 1 instämmer delvis och 1 helt. 
På frågan om det är lättare att köra på underlag som lutar svarade 3 av 4 instämmer helt. 
Testtrucken gick snabbare att lasta och lossa med, 2 av 4 svarade instämmer helt och 1 
instämmer delvis. På frågan om det är lättare att få plats med testtrucken på lastbilsflaket 
svarade 3 av 4 instämmer inte alls och 1 instämmer inte. Det är enkelt att ladda batteriet, 
hastigheten var tillräcklig och reglage var lättanvända instämde nästan alla helt på. Om 
testtrucken var smidig att hantera på lastbilsflaket instämmer 3 av 4 inte, 1 instämmer inte 
alls. Kommentarer som givits om testtrucken: ”Vid lastning och lossning är den jättebra!” 
Som helhet upplevdes testrucken positivt (se diagram 6.2.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6.2.3. Tabellen visar helhetsintrycket för Orion.   

Orion är som helhet bättre än den tidigare trucken 
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6.2.4 Behovet  
Behovet av testtruckar på terminalen respektive lastbilsflaket undersöktes genom enkäten. 
Testpersonerna upplevde ett större behov av Minimover och Orion på terminalen än på 
lastbilsflaket. BT Pro Lifter kunde 3 av 5 tänka sig använda både på flaket och terminalen.  
(se diagram 6.2.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6.2.5 Checklistor 
Hela resultatet för checklistorna finns att se i bilaga 9. Checklistorna för Pro Lifter visade att 
alla hade användning för handtrucken på terminalen och på lastbilsflaket. Alla tyckte också att 
handtrucken har underlättat arbetet. Någon kommenterade att den främst underlättade vid 
tunga pallar. Andra kommentarer som uppkommit är att den är för lång och därför 
svårhanterlig på lastbilsflaket, det går även att låsa hjulen under transport vilket har upplevts 
positivt. Pro Lifter lämpar sig mycket bra till tyngre pallar.  
 
Checklistorna visade att det inte uppkom några problem med laddning och batteriet på 
Minimover och Orion höll hela dagen. De har fått användning av eltruckarna och de har 
underlättat arbetet. De flesta har använt dem på både terminal och hos kunder, men många 
upplever ett större behov på terminalen. Eltruckarna upplevdes av vissa som osmidiga att ha 
med på lastbilsflaket. De upplevs fungera dåligt vid höga tröskar och går ej köra i grus och 
sten. De går snabbare att lasta och lossa med eltruckarna och de sparar på kroppen.  
 
6.2.6 Intervjuer 
Från intervjuerna framkom det att testpersonerna märkte en tydlig skillnad i arbetsbelastning 
när de använde eltruckarna. En av testpersonerna påpekade att eltruckarna underlättade 
avsevärt på lutande underlag då man slapp hålla emot. Att slippa pumpa underlättade också 
arbetet mycket. Av eltruckarna uppskattades Minimovern mest då den var smidigare. Det 
varierade vilken längd på gafflarna som föredrogs. De som inte kör tungt gods och anser att 
de inte behöver en eltruck på lastbilsflaket, tycker att Pro Lifter underlättar arbetet och att 
behovet av eltruckarna är större på terminalen. Testpersonerna upplevde också att lastning och 
lossning på terminalen gick fortare med eltruckarna. (se bilaga 10)  

Diagram 6.2.4. Det upplevda behovet av testtruckarna på terminalen samt 
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6.3 Viktgränser vid skjut- och dragarbete 
En arbetsmodell för vad som är lämpligt att skjuta och dra har tagits fram på två underlag. 
Modellen ska ses som en riktlinje vid lastning och lossning av gods vid olika arbetstempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Asfalt 
Last (kg) Grönt Gult Rött 

Långsamt <350 350-750 >750 
Normalt <200 200-450 >450 
Snabbt <100 100-300 >300 

 

6.4 OWAS 
Resultatet för OWAS vid igångsättning med handtruck blev mellan 1 och 3. Då en korrekt 
ergonomisk igångsättning gjordes blev resultatet 2. (se bilaga 11) 
 
Siffran anger hur god eller dålig arbetssituationen är utifrån hur angeläget det är med en 
förändring.  
 
 

1. Ingen åtgärd av arbetssituationen behöver göras. 
2. Arbetssituationen bör åtgärdas inom en snar framtid. 
3. Arbetssituationen bör åtgärdas snarast möjligast. 
4. Arbetssituationen bör åtgärdas omedelbart. 

 

Terminal 
Last (kg) Grönt Gult Rött 

Långsamt <500 500-1100 >1100 
Normalt <300 300-700 >700 
Snabbt <200 200-500 >500 

Tabell 6.3. Antal kilo som är lämpligt att skjuta och dra med en 
manuell handtruck. Grönt står för ”acceptabelt”, gult för ”värdera 
närmare” och rött för ”olämpligt”. 
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6.5 NIOSH vid pumpning med handtruck 
Medeltalet för RWL (Recommended Weight Limit) blev 8 och medeltalet för antalet 
pumpningar på en pall blev 7, uträkningar finns att se i bilaga 12. Olika ekvationer användes 
för att räkna ut RWL samt multiplerna av H, V, D och A detta finns att se i bilaga 12. 
Pumpkraftsmätningar för varje pallvikt och ett medeltalet för varje testperson finns att se i 
bilaga 13. LI-värdet (Lifting Index) för varje testperson beroende på pallvikt och det högsta 
rekommenderade LI finns att se i digram 6.5.    
 
  Diagram 6.5. LI-värde för varje testperson beroende på pallvikt. 
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Diagram 6.6.1. LI-värden för testpersonen utan vridning beroende på pallvikt. 

Diagram 6.6.2. LI-värden för testpersonen med vridning beroende på pallvikt. 

6.6 NIOSH vid igångsättning med handtruck 
Medeltalet för RWL utan vridning blev 32 och vid en 180 graders vridning blev medeltalet 
för RWL 13, uträkningar finns att se i bilaga 14. RWL räknades ut med samma ekvationer 
som vid pumpning av handtruck. Kraftmätningar vid igångsättning för testpersonen beroende 
på pallvikt finns att se i bilaga 15. LI-värdet för testpersonen utan vinkel ses i diagram 6.6.1 
och med vinkel diagram 6.6.2,  även det högsta rekommenderade LI finns med. Inget LI-
värde uppnådde faktor 2 utan vridning, vilket kan ses i digram 6.6.1. Enligt diagram 6.6.2 ska 
chaufförerna inte dra en pallvikt som överstiger 560 kg då kroppen är vriden 180°. 
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6.7 Analys av igångsättning 
Genom analysen konstaterades att 13 av 29 chaufförer vred sig då de drog igång handtrucken. 
22 av 29 chaufförer använde två händer för att dra igång handtrucken. (se bild 6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6.7. Igångsättning av handtruck med en hand. 
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7. DISKUSSION 
Transportbranschen är en traditionsfylld bransch där man ”gör som man alltid har gjort”. Att 
bryta sådana mönster innebär ofta svårigheter. Chaufförsyrket har gått från att vara ett rent 
chaufförsyrke till att vara både administratör och representant för företaget gentemot kunden.  
 
Arbetsmiljölagen har gjort flera framsteg sedan den trädde ikraft. Lagen var från början till för 
att skydda de anställda men har gått till att vara en del av ett attraktivt företagande. Det finns 
indikationer på att ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete, som bedrivs av verksamhetens 
ledning, ger positiva effekter för såväl arbetstagare som för verksamhet. Därför är det 
väsentligt att satsa på arbetsmiljö, eftersom det är en viktig produktivitetsfaktor som kan 
utgöra en konkurrensfördel vid rekrytering av personal. Genom att förebygga och eliminera 
hälsorisker i arbetsmiljön kan antalet skador och sjukdagar minska, vilket leder till minskade 
utgifter för företag och samhälle. Den enskilda människan slipper även att drabbas av värk, 
smärtor och ibland livslångt handikapp. Att investera i en god arbetsmiljö kan ge en framtida 
ekonomisk vinst. [35-36] 
 
I en bra arbetsmiljö ska arbetsförhållandena anpassas till människors olika förutsättningar i 
fysiskt och psykiskt avseende. Därför ska arbetstagaren ges möjlighet att få tekniska 
hjälpmedel och arbetsmetoderna ska utformas så att olämpliga arbetsställningar och 
belastningar undviks. En bra utformad arbetsplats innefattar bland annat arbete i upprätt 
ställning med sänkta axlar och med överarmarna nära kroppen. [10,14-15] 

7.1 OWAS 
Eftersom OWAS är en snabb, billig och enkel metod har den brister. Metoden jämför allt i 
förhållande till rummet. Det som kom fram under analys av filmen var att många inte gjorde 
”rätt”, detta eftersom nästan alla chaufförer inte hade rak rygg i förhållande till benen. OWAS 
analyserar varje kroppsdel var för sig för att sedan sätta ihop dem till en helhet. Detta gör att 
OWAS kan ge ett felaktigt värde och missa bra arbetsställningar som gynnar arbetet. Att 
arbetsställningar som fick siffran 3 var sämre än arbetsställningar med siffran 1 kunde inte 
konstateras, samt att en ergonomisk riktig igångsättning gav siffran 2. Därför ansågs metoden 
för detta ändamål ej pålitlig. 

7.2 NIOSH för pumpning  
NIOSH anses vara en pålitlig metod för att bedöma olika arbetsställningar och förflyttningar. 
När kraftmätningar gjordes av de fyra testpersonerna blev resultatet väldigt lika. Varför det 
var lättare att pumpa 435 kg än 245 kg kan bero på att mer kraft används vid 245 kg då det är 
lättare och att pumpningen därmed utförs i högre hastighet. Eftersom kraftmätningen var 
förhållandevis lika för samtliga testpersoner kan mätningen ses som pålitlig. Vi anser utifrån 
våra beräkningar att pumpning inte bör ske med pallar över 850 kg. Desto lägre RWL 
(Recommended Weight Limit) som beräknas fram desto högre blir LI (Load Index) som även 
är beroende av vikten på bördan. RWL blir lägre när arbetsbördan finns längre ifrån kroppens 
tyngdpunkt samt om en förflyttning och/eller en vridning sker. I detta fall blir RWL ett lågt tal 
beroende på att starten av pumpningen sker långt ifrån kroppen samt att en horisontell 
förflyttning sker. Därför bör chaufförerna i starten av ett pumptag stå nära handtrucken för att 
få en så liten belastning som möjligt. En felkälla med RWL-värdena är att svårigheter fanns 
att få fram exakta mått med hjälp av filmen i Dartfish. Att använda Dartfish är en bättre metod 
än att mäta i arbetssituationen eftersom vi inte ville störa chaufförerna i sitt arbete. Mätningar 
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på flera testpersoner gjordes för att få fram det ultimata pumptagets RWL. Detta RWL 
användes vid alla testpersonernas kraftmätningar för att få fram LI.   

7.3 NIOSH för igångsättning med handtruck 
Vid igångsättning utan vridning var inga av LI-värdena över två på grund av att i 
beräkningarna finns inte någon förflyttning eller vinkeländring. NIOSH ser inte till 
förflyttningar i horisontalplan, vilket sker vid igångsättning. Därför framstår arbetsställningen 
enligt NIOSH som lättare än vad den egentligen är, eftersom igångsättning är det tyngsta 
momentet. Vid igångsättning är det viktigt att ryggen är rak och att benen används för att dra 
igång handtrucken, detta är inget som NIOSH tar hänsyn till. Felkällorna för måtten i Dartfish 
är de samma som vid pumpning.  
 
Beräkningar vid igångsättning då kroppen är vriden 180° visar att LI blir högre än två då 
pallvikten är 560 kg. Eftersom NIOSH inte ser till förflyttningar i horisontalplan, vilket sker 
vid igångsättning, framstår arbetsställningen lättare än vad den egentligen är. Flera chaufförer 
är vriden då de drar igång handtrucken. Därför anser vi att detta är en arbetsställning som 
chaufförer bör undvika då de drar igång handtrucken.  
 
Enligt NIOSH så skulle RWL bli ett högre tal då handtrucken skjuts istället för att dras. Detta 
eftersom lasten kommer närmare kroppens tyngdpunkt och oftast ingen vinkelförändring sker.  
Som framkommit tidigare kommer LI bli mindre då RWL är större. LI-värdet blir också 
mindre eftersom det krävs en lägre kraft att skjuta jämfört med att dra igång handtrucken.  

7.4 Arbetsmodell för skjut- och dragarbete 
Utifrån beräkningarna har en modell arbetats fram för maximalt lämplig drag- och skjutkraft. 
Vi rekommenderar att chaufförerna alltid försöker arbeta inom det gröna området för att 
undvika belastningsskador. Enligt modellen bör pallar som väger över 500 kg hanteras med 
eltruck om bördan upprepas frekvent. (se tabell 6.3.) 
  
Faktorer som påverkar arbetsmodellen är många. Enligt beräkningarna skiljer det sig mycket 
åt i kraft beroende på hur snabbt handtrucken startas. Detta gör att det är svårt att få ett korrekt 
mått på startkraften. Beroende på arbetstempo kan arbetsbördan skilja sig väsentligt, detta är 
viktigt att tänka på vid lastning och lossning. Modellen utgår från tre olika hastigheter, 
långsam, normal och snabb. Beroende på arbetstempo får anpassning ske till ett av dessa 
alternativ för att se vilken skjut- och draglast som är lämplig. Det har dessutom visats att när 
arbetstempot ökade så ökade också belastningen på arbetaren. [30]  
 
I en studie som gjordes 1995 undersöktes de biomekaniska påfrestningarna på kroppen vid 
maximalt skjutarbete. Fyra försökspersoner, varav två kvinnor, fick skjuta objekt mellan 45-
450 kg och den högsta kraften uppmättes till 450 N. Studien visade att en stark person kunde 
utveckla mycket mer kraft än en svag, vilket framgick tydligast då vagnen startades snabbt. 
Mindre skillnad var det vid en långsam start. Att starta vagnen snabbt eller långsamt visade  
alltså stora skillnader i kraftutveckling hos försökspersonerna. Kraftutvecklingen ökade med 
60 % då försökspersonerna fick instruktioner att starta vagnen snabbt, mest skillnad visade de 
starkare personerna. I vårt test användes en testperson, resultatet av vårt test kan stödjas av en 
studie. Studien uppmätte en startkraft på 278 N då vikten på 250 kg, vilket också kan jämföras 
med vårt test, där vi fick ett medeltal på 326 N när en pall på 290 kg startades snabbt. [32]  
Rullningsmotståndet påverkas också av hjulens diameter och bredd. I en studie som gjorts på 
tallriksvagnar jämfördes hjul med diametern 75 mm och 100 mm. Rullningsmotståndet 
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Bild 7.4. Fotografi från observationer. Leverans 
till en privatperson med sämre underlag. 

minskade med 20 % när den större diametern användes [38]. Truckleverantören Toyota 
Handling Material Sweden har en rad olika hjul att välja bland och diskussion med dem 
angående vad som passar Schenker Åkeri AB bäst bör göras.  
 

 
Underlaget visade sig även ha stor betydelse, då 
startkraften på asfalt i genomsnitt var 43% större 
än på terminalgolvet. Ojämnheter kan också 
orsaka extrema belastningar, främst i 
startögonblicket. Grus och kullersten är 
dessutom förekommande underlag (se bild 7.4). 
Vi anser att dessa underlag är direkt olämpligt att 
dra en handtruck på, både för att belastningen på 
kroppen ökar och för att handtrucken slits.  
 
 

 
 
Kvalité och friktion på hjulen har en stor betydelse för kraftutvecklingen. Truckleverantörer 
ger ofta livstidsgaranti på sina truckar om de får rätt underhåll. Även om trucken fungerar 
som den ska kommer ändå förslitningar på den att medföra att arbetet blir tyngre. Detta kan 
ses i truckutvärderingen då de flesta tyckte att Pro Lifter var lättare att dra, vilket kan bero på 
att handtrucken var ny. Hänsyn bör också tas till personens ålder och hälsa. Då en person är 
fysiskt svag på grund av sjukdom, tidigare skada, graviditet eller ung ålder bör modellens 
värden reduceras.   
 
Det har konstaterats att det är mindre belastande att skjuta än att dra. Detta kan också bevisas 
rent matematiskt då kraften när man skjuter framåt blir horisontell, medan kraften när man 
drar gör att handtaget bildar en vinkel mot underlaget. Den vinklade kraften måste vara större 
än den horisontella då den även ger en kraft båda i vertikal och horisontell riktning.  
(se bilaga 6)  

7.5 Truckutvärdering 
En truckutvärdering har gjorts genom enkäter och intervjuer. Enkäten utfördes på sex 
testpersoner varav en avvek från testet på grund av ny tjänst inom företaget. En testperson 
testade endast två av testtruckarna.  
 
7.5.1 Pro Lifter  
Protekniken på Pro Lifter fungerar bra och underlättar vid start. Eftersom starten är det 
moment som är tyngst är detta något att framhålla. De flesta upplevde att testtrucken var 
lättare att dra, förmodligen för att den är ny och hjulen därför är i gott skick. Att det är lättare 
att lyfta gods kan beror på att Pro Lifter är utrustad med en så kallad Quick Lift som gör att ett 
mindre antal pumptag behövs för att lyfta godset.  
 
Från intervjuerna framkom det att de testpersoner som inte ansågs sig ha ett behov av en 
eltruck på lastbilsflaket skulle vara mycket nöjda med en Pro Lifter, då Protekniken 
underlättade arbetet väsentligt. Då gafflarna på Pro Lifter var längre än det som chaufförerna 
var vana vid upplevdes den som något osmidig medan vissa föredrog denna längd på 
gafflarna. Detta bör individanpassas.  
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7.5.2 Minimover och Orion 
Orion upplevdes svårare att styra än Minimovern. Detta kan beror på att Orion är något större. 
Eltruckarna underlättar arbetet på underlag som lutar både uppför och nedför. Båda 
eltruckarna gav intryck av att det gick snabbare att lasta och lossa, vilket minskar tiden på 
terminalen. Minimovern är lite mindre och upplevdes som något lättare att få plats med. 
Testpersonerna hade blandade meningar om hur smidig Minimover var på lastbilsflaket, detta 
beror förmodligen på typ av gods och runda. Orion däremot upplevdes mer osmidig. Båda 
testtruckarna hade dock för långa gafflar vilket av kommentarerna upplevdes som ett problem, 
längderna kan dock precis som på Pro Lifter beställas till önskad längd.    
 
Intervjuerna bekräftade att behovet av eltruck på lastbilsflaket är väldigt individuellt och 
beroende på typ av runda och gods. Minimover var dock den eltruck som chaufförerna 
föredrog mest. De som hade tyngre gods upplever att en Minimover underlättar arbetet 
mycket. Samtliga testpersoner anser att behovet av eltruckar på terminalen finns. Gaffelländen 
bör även här individanpassas.  
 
7.5.3 Checklistor 
Det var tänkt att checklistorna skulle fyllas i efter varje arbetsdag men de flesta chaufförer 
upplevde att svaren upprepades varje dag och valde därför att fylla i första dagen och när 
något nytt hänt. Checklistorna har ändå gett den information som behövdes. Laddningen har 
fungerat bra och batteriet har räckt hela arbetsdagen, vilket är en förutsättning för att 
eltruckarna ska vara ett bra alternativ.      

7.6 Chaufförers arbetsmiljö 
Schenker Åkeri AB delar varje år ut två enkäter, svarsfrekvensen på enkäterna brukar ligga på 
ungefär 30 % enligt handledare Tony Brandt. Svarsfrekvensen för den enkät som vi delade ut 
till samtliga chaufförer var 53 %, vilket är bra jämfört med tidigare resultat. Enkäterna 
delades ut i alla chaufförers fack, vilket inte gav någon bra respons. Därför delade Tony 
Brandt ut enkäten på företagets återkommande kvartalsmöten som samtliga chaufförer skall 
närvara vid. Detta gav heller inte någon bra svarsfrekvens. För att få in ytterligare enkäter 
besöktes chaufförerna under deras arbetstid. Fler enkäter blev ifyllda och många hade redan 
fyllt i enkäten men inte lämnat in den då sista datum för inlämning var passerad. Det bästa 
hade varit att redan från början gå till chaufförerna under tiden de är på terminalen, vilket från 
början ansågs vara ett störande moment. Enligt vår uppfattning ville de flesta personer som 
svarade på enkäten se en förändring av arbetssituationen.  
 
De flesta chaufförerna börjar sin arbetsdag med att lasta lastbilen på terminalen. De lastar 
efter den runda som de ska leverera gods till. Då chaufförerna lastar måste de planera så att så 
mycket gods som möjligt får plats och att det placeras i den ordning som företagen besöks. 
Det innebär att chaufförerna får plocka ihop småpaket till en pall eller att de får lägga paket på 
andra pallar, vilket medför manuell hantering av tungt gods. Vid hög lyftfrekvens och 
felaktiga lyft kan det leda till ryggbesvär. Ryggbesvär har under många år försökts minskas 
genom instruktioner i god lyftteknik, med varierande framgång. Idag betonas tre aspekter som 
de mest betydelsefulla för att förebygga ryggskador:  

- undvik tunga lyft om det går, använd tekniska hjälpmedel 
- se till att bördan hålls nära kroppen  
- undvik att lyfta och vrida samtidigt [10] 
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Nästa alla chaufförer har med sig en manuell handtruck på lastbilsflaket. Enligt enkäten finns 
det ett behov av en eltruck eftersom majoriteten av chaufförerna svarade att de alltid eller 
ibland har tunga pallar. Detta eftersom det bland annat inte alltid finns tillgång till eltruck på 
terminalen. Flera chaufförer upplever smärta i samband med lastning och lossning. Arbetar 
chaufförerna med att dra tunga pallar under en längre tid finns det risk för belastningsskador. 
Den smärta chaufförerna upplever kan minskas genom fler tillgängliga eltruckar på 
terminalen och i vissa fall på lastbilen.  
 
Flera av chaufförerna kommenterar att deras handtruck är sliten och många har haft den sedan 
de började att arbeta på Schenker Åkeri i Halmstad. Därför bör en översyn av samtliga truckar 
ske för att klargöra vilka som bör bytas ut eller servas. De flesta är ändå nöjda med den 
handtruck de har idag. En chaufför kommenterade att han var nöjd med sin manuella 
handtruck eftersom han behöver röra på sig. Därför bör varje enskild chaufförs behov av en 
ny truck utredas. Tio chaufförer kommenterade att de har problem med golvet på 
lastbilsflaket. Den viktigaste orsaken är att golvet är ojämnt. Detta kan bli bättre genom att 
ställa högre krav på leverantörer och kvalitén på golvet.  
 
Chaufförerna upplever flera moment som ansträngande, till exempel att dra handtrucken över 
gupp, när underlaget lutar och när underlaget är ojämnt. Att använda en eltruck vid lutande 
underlag underlättar väsentligt. De flesta chaufförer instämmer inte med att det är svårt att få 
plats med sin nuvarande handtruck på flaket. Därför bör det inte vara något problem med att 
få plats med en eltruck på lastbilsflaket i framtiden.  
 
Enligt enkäten har åtta chaufförer någon gång fått utbildning i hur handtrucken ska användas 
rätt för att undgå belastningsskador. Flera av chaufförerna tänkte ändå på att använda benen 
och att ha rak rygg då de drar igång handtrucken. Den metod som chaufförerna använder för 
att dra igång handtrucken är oftast självlärd eller som de sett andra göra. De flesta som fått 
utbildningen hade fått nytta av den, därför bör Schenker Åkeri AB satsa på ergonomisk 
utbildning eftersom chaufförerna får nytta av den. Chaufförer som fått ergonomiutbildning är 
troligtvis nyutbildade och fått utbildningen i samband med sin utbildning till lastbilschaufför.  
 
Under den arbetsdag som tillbringades med chauffören upptäcktes att vissa av dem hoppar ner 
från bakgavellift samt hytt. De som hoppar ner är troligtvis yngre chaufförer som är pigga och 
alerta. Detta kan på lång sikt medförda knä- och/eller ryggproblem. Anledningen till varför de 
hoppar ner kan vara stress och för att vinna tid. Mer rutinerade chaufförer hoppar inte ur 
lastbilen och en trolig anledning till detta är att de har fått ont i kroppen och i värsta fall 
skadat sig. Enkäten visar att majoriteten aldrig eller sällan hoppar från lastbilshytten, men 
undantag finns. Observationerna visade dessutom att några chaufförer körde snabbt över 
vägbulor, detta för att inte känna av bulan så mycket. Även enkäten visade att flera chaufförer 
tyckte att det är påfrestande att köra över vägbulor. Leder vägbulor till att hastigheten ökas 
istället för att sänkas? 
 
De flesta chaufförer upplever vibrationer då de kör. En del chaufförer har inte långt till den 
första godsmottagaren medan andra har en längre transportsträcka. Vibrationer och ensidig 
sittställning har ett samband med att chaufförer upplever smärta vid långa körsträckor. Flera 
studier visar att vibrationsexponering under längre tid leder till ländryggsbesvär. Genom att 
minska tiden för exponering av vibrationer och ha en viloperiod innan kroppen utsätts för 
belastning kan problemen förebyggas. De skadliga vibrationerna ska även dämpas av stolen 
och stolen bör kunna vridas något eftersom kroppen är mer känslig för vridningar vid 
vibrationer. Därför är det viktigt att stolarna ses över med jämna mellanrum.  
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Ett bra sätt att undvika belastningsskador är att värma upp innan kroppen belastas. Detta kan 
göras då chaufförerna går från lastbilshytten till lastbilens bakgavellift. Dessutom kan 
chauffören först gå in till företaget och be om underskrift och därefter lasta eller lossa godset. 
Vi tror att en annan orsak till besvär är då kroppen utsätts för kyla och drag. Problem med 
kyla och drag upplevs på terminalen samt under lastning och lossning hos kund. Därför är det 
viktigt att alla vindtätningar på terminalen fungerar samt att det är behaglig temperatur på 
terminalen. [10, 25-26] 
 
Nästan alla chaufförer på Schenker Åkeri AB upplever alltid eller ibland stress i sitt arbete 
samt att de ofta jobbar över. En chaufför kommenterade att han sedan han börjat arbeta på 
Schenker Åkeri AB inte slutat i tid en enda dag. Ett stressmoment är att det är många företag 
som skall besökas under en dag. Vi tror att ju fler företag som besöks desto mer stress 
upplevs. Besöker en chaufför 30 företag på en 8 timmars arbetsdag har chauffören 16 minuter 
på sig per företag. Detta inkluderar körsträcka samt lastning och lossning. En chaufför 
kommenterade i enkäten att arbetet upplevs mycket stressigt. Chauffören tycker att varje 
runda ska ses över och att en omorganisering måste ske. Trots att arbetet som chaufför 
upplevs som stressigt, så tar nästan alla chaufförer alltid eller ibland ut sina raster enligt 
enkäten. Detta är bra tillfälle för återhämtning.   
 
Flera chaufförer har varit sjukskrivna under sin tid hos Schenker Åkeri AB, av varierande 
orsaker. Alla sjukskrivningar har inte varit arbetsrelaterade, men några av dem som kan vara 
arbetsrelaterade är ryggproblem (8 personer), knä (4), axlar och nacke (1) samt stress (1). 
Sjukskrivningstalet på Schenker Åkeri AB i Halmstad steg från 6,6% 2005 till 7,1% år 2006. 
Detta berodde delvis på ett antal långtidssjukskrivningar som inte var arbetsmiljörelaterade. 
För att sjukskrivningarna ska minska bör belastningar som är skadliga för kroppen minska. [3] 
 
Vid tungt arbete är det en fördel att vara vältränad för att få en minskad risk för 
belastningsskador. Även fast motion fås i arbetet bör chaufförerna träna på sin fritid till 
exempel styrketräning, för att minska risken för belastningsskada. Då rätt arbetsteknik inte 
används kan belastningsskador inte undvikas. Det måste finnas hjälpmedel att tillgå och tid 
till återhämtning. Till viss del kan fysisk träning förebygga skador som orsakats av ensidigt 
upprepat arbete, men inte helt. I arbetet som chaufför finns många repetitiva moment, till 
exempel pumpa upp pallen, dra pallar, hoppa ur lastbilen och stänga flak, som även kan kräva 
en viss styrka. Genom träning, hjälpmedel och undvika belastande moment kan risken för 
belastningsskador minska. [39] 
 
De flesta chaufförer har alltid eller ibland arbetslust och antagligen en positiv syn på sitt jobb. 
Då det råder ett positivt arbetsklimat upplevs arbetssituationen bättre och viss stress kan 
förbättra prestationen. När chaufförerna får respons ökar motivationen. Flera chaufförer har 
lämnat idéer till Schenker Åkeri AB med varierande respons. Några av dem upplever att 
ingen respons ges.  
 
De flesta lastbilar är vänsterstyrda och trafiken är högerriktad. Detta leder till att chaufförerna 
alltid får gå ut i den trafikerade gatan. Om lastbilen hade varit designad som en busshytt med 
dörröppning på högersida och låg hytt hade denna arbetsmiljörisk för chaufförer kunnat 
undvikas. En lastbil med detta utseende har tagits fram i ett samarbete mellan TKF-Institutet 
för transportforskning, Schenker Åkeri AB och Volvos marknadsorganisation i Norden. 
Lastbilen heter DCV- Distribution Concept Vehicle. Några fler bra funktioner på DCV:n är 
bland annat passage mellan hytt och lastutrymmet genom en skjutdörr, kamera och monitor 
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för backning och bättre sikt på högersida samt att det finns alkolås. Grundtanken med DCV är 
att ge chaufförerna en förbättrad arbetsmiljö samt att effektivisera varudistribution i tätorter. 
Packet, pallastat gods och annat styckegods ska kunna köras i samma distributionsslinga med 
en DCV. 30 % av dagens distributionsfordon i stadsmiljö ska kunna reduceras med denna. 
Lastbilen har bland annat varit i bruk i Halmstad och är fortfarande i bruk men inte i 
Halmstad. Lastbilen upplevdes som positiv av både chaufförer och Schenker Åkeri AB:s 
ledning. Större krav bör därför ställas på lastbilstillverkare eftersom funktioner liknande 
DCV:ns som efterfrågas. [41]   

7.7 Varumottag 
Arbetsmiljöenkäten har visat att det finns flera brister på varumottag. Lastzon och lastkaj 
saknas på många ställen och detta är en förutsättning för att gods ska kunna transporteras på 
ett arbetsmiljövänligt sätt. Det är inte alltid bra underlag vilket också ökar arbetsbelastningen. 
Det är också väldigt få som vet vad Schenker Åkeri AB ställer för krav på 
mottagningsförhållanden och sina kunder och kan därför inte rapportera brister till 
arbetsledningen. En viktig punkt är att chaufförerna bara ska lossa godset och inte dra det 
någonstans, vilket inte många chaufförer eller kunder känner till. 
 
Det finns flera regler och riktlinjer angående om hur varumottag ska vara utformade. På få 
ställen är dessa uppfyllda och brister på nybyggnationer är också förekommande. Ett stort 
problem är köpcentra där flera mottagare har olika karaktär på verksamheten. En lösning är att 
ha ett bemannat varumottag som kan ta hand om godset då chauffören anländer. Detta 
minskar dessutom tiden för lossning. 
 
En anledning till bristfälliga varumottag kan också vara på att de berörda inte vet vem som 
bär ansvaret. För att reda ut detta krävs en dialog mellan arbetsgivare och anställda. 
Tillsammans med åkeriet bär godsmottagaren ansvaret för att mottagningsförhållanden är 
korrekta enligt lagar och regler.  
 
Schenker Åkeri AB levererar ibland till privatpersoner och detta kan innebära problem då 
varumottag saknas. Här bör Schenker ställa krav på att mottagaren ska vara behjälplig eller 
försöka undvika att leverera till personer där varumottag utgör en arbetsmiljörisk för 
chaufförerna.    
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8. ÅTGÄRDSPLAN 
I samarbete med Schenker Åkeri AB har en åtgärdsplan arbetats fram. Följande åtgärder bör 
göras: 
 

• Tekniska hjälpmedel 
o Satsning på hävstångstruck och eltruck, individanpassat 
o Påverka truckleverantörer 

• Ergonomisk utbildning och information 
o Truckutbildning 
o Foldrar, broschyrer 
o Information om transportvillkor 
o Rekrytering 

• Se över transportvillkoren avseende lastning och lossning 
o Sändningar över viss vikt 
o Mottagaren behjälplig vid lossning 
o Föremål för avisering 

• Ställa krav på mottagningsförhållande 

• Minska stress för chaufförer 
 
Enkäter och intervjuer har visat att det finns ett stort behov av nya hjälpmedel framför allt på 
terminalen. Varje chaufförs distributionsrunda bör ses över för att se vad varje chaufför har 
för behov. Enligt vår studie bör chaufförerna inte skjuta eller dra pallar över 500 kg med en 
manuell handtruck. Har chauffören flertalet gods över 500 kg bör en eltruck vara med i bilen 
för att minska risken för belastningsskador. Viktigt är också att de tekniska hjälpmedlen 
underlättar arbetet, och inte bidrar till att ännu tyngre gods hanteras. Vid nyinköp av manuella 
handtruckar, då behov av eltruck inte finns, bör en handtruck med starthjälp väljas. På 
terminalen ska chaufförerna alltid ha tillgång till en eltruck liknande Minimover eller Orion. 
Vårt förslag är att en eltruck delas mellan 3-5 chaufförer. Schenker Åkeri AB:s krav bör vid 
gods över 500 kg vara att en eltruck ska vara med på lastbilsflaket eller så måste 
godsmottagaren vara behjälplig och tillhandahålla lämpligt hjälpmedel.  
 
Den angivna vikten på godset stämmer inte alltid med verkligheten eftersom kunden bland 
annat betalar efter vad godset väger. På terminalen finns en våg, men vikten kontrolleras 
sällan på grund av det extra arbetet och det är inte alltid lätt att avgöra vikten på godset. En 
truck med inbyggd våg skulle lösa problemet och därmed kunna spara både tid och pengar för 
företaget. Chauffören kan dessutom se om arbetsbördan blir för tung enligt vår modell (se 
tabell 6.3). Schenker Åkeri AB kan här se över vad truckleverantörerna har för alternativ.  
 
En satsning på utbildning för chaufförer inom olika områden skulle kunna förbättra 
arbetsmiljön mycket. Chaufförer ska när nya hjälpmedel tillhandahålls få utbildning i hur de 
nya hjälpmedlen ska användas. Även vid rekrytering ska den anställda utbildas inom olika 
områden. Idag får de nyanställda endast en introduktion i hur företaget fungerar samt 
genomföra företagets interaktiva chaufförsutbildning. Lättillgängliga foldrar bör vara 
utplacerade i bilarna, på terminalen och i fikarum angående hjälpmedel, ergonomi, 
arbetsteknik och transportvillkor. Innehållet i foldrarna bör även ges i form av utbildning på 
en heldag där de olika punkterna berörs. Viktigt är att utbildningen håller hög kvalité och 
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föreläsaren är engagerad för att få personalen motiverad. Påminnelser i form av korta notiser 
bör vara utplacerade på ställen där chaufförer rör sig till exempel i fikarum, dörrar, tv-skärmar 
och så vidare och bör bytas ut regelbundet.  
 
Exempel på vad som bör beröras i en ergonomiutbildning är rätt arbetsteknik. Att dra vagnen 
mjukt och använda benen istället för ryggen vid start är mycket kraftbesparande. Att använda 
rätt hanteringsteknik ger också god effekt. Konsekvenser av felaktig arbetsteknik bör också 
beröras för att varna chaufförerna. [6, 33]  
 
Problemet med bristfälliga varumottag är stort och utbrett. Schenker Åkeri AB måste här 
ställa högre krav för att minska arbetsbelastningen för chaufförerna. Kraven på varumottag 
ska finnas sammanfattade och vara lättförståliga i ovannämnda foldrar samt uppmärksammas 
under utbildningen. Chaufförerna ska veta vad som gäller för att kunna rapportera brister till 
sin arbetsledare. Sedan bör Schenker Åkeri AB ställa högre krav på mottagaren vilket i sin tur 
kommer att leda till att förhållandena blir bättre med tiden.  
 
Chaufförerna upplever flera stressmoment i sitt arbete. Ett av dem är chaufförernas telefon 
som ofta ringer. Chaufförerna som är ansiktet utåt för företaget lär känna kunderna och 
kunderna har efter en tid chaufförens telefonnummer. Detta leder till att kunderna kan ringa 
direkt till chauffören och fråga när leveransen kommer. Istället bör transportledarna ta emot 
telefonsamtal från kunderna och tydliggöra Schenker Åkeri AB:s villkor, detta leder till att 
samtalen minskar till chauffören. Det bör också tydligt framgå för kunderna att Schenker 
Åkeri AB har i de flesta fall rätt till att leverera godset under hela arbetsdagen. 
Transportrundorna hos chaufförerna bör också ses över för att optimera distributionen och för 
att minska stressen. Någon form av fysisk aktivitet till exempel pausgympa kan även lösa upp 
fysiska och psykiska anspänningar. [28] 
 
Allt som gör att människan inte blir skadad eller får ett livslångt funktionshinder eller 
handikapp är en ekonomisk vinst. På Schenker Åkeri AB går det med relativt billiga medel att 
förbättra arbetsmiljön. Chaufförerna har utbildningstimmar till sin förfogande, genom att göra 
utbildningarna obligatoriska och att lägga dem på deras förfogande timmar, kommer fler att 
deltaga. Nyinköp av handtruckar bör ske med jämna mellanrum, vi rekommenderar då att en 
handtruck med starthjälp köps in. Pro Lifter är ungefär tusen kronor dyrare än en manuell 
handtruck utan hävstångseffekt. När efterfrågan ökar kommer förhoppningsvis även priset att 
minska med tiden. Eltruckar är ett betydligt dyrare inköp men få eltruckar behövs för att göra 
arbetssituationen betydligt bättre för chaufförerna. Enligt Schenkers arbetsmiljöpolicy har 
företagsledningen det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på företaget. Åkeriet ansvarar även för 
att de hjälpmedel som behövs för att leverera godset finns tillgängliga och att chauffören ska 
kunna utföra arbetet utan att riskera arbetsskador. Flera chaufförer upplever smärta i sitt 
arbete. Får de tillgång till en ny truck med start hjälp eller en eltruck kommer deras 
arbetsmiljö att förbättras och Schenker Åkeri AB lever upp till sin arbetsmiljöpolicy.    
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Bakgrund 
Transportbranschen är en traditionstyngd bransch när det gäller användandet av tekniska 
hjälpmedel, dvs. man gör i princip som man "alltid gjort". Flera undersökningar visa att det 
finns stor risk för arbetsskador vid lastning och lossning av gods. Förbättringar har gjorts, 
främst vid nybyggnation, men trots detta finns det fortfarande många problem att lösa.  
 
Problemanalys 
Efter en inspektion på Schenker Åkeri AB gjord av arbetsmiljöverket fick Schenker i 
Halmstad uppgiften att utreda behovet av tekniska hjälpmedel såsom elektriska palldragare, 
trappklättrare mm. Detta för att underlätta arbetet vid varudistribution och minimera riskerna 
för ergonomiskt betingade skador och/eller ohälsa.  
 
I utredningen berörs: 

• Typ av hanteringshjälpmedel 
• Fordonsutformning    
• Mottagningsförhållanden 
• Lastteknik 
• Ergonomi 
• Ekonomi 
• Framtid 
• Schenkers kundåtagande 

 
Utformningen av projektet kommer att se ut som följande: 

• Lära känna verksamheten 
• Utvärdera nuläget 
• Val av distributionsbilar 
• Val av truckar för test 
• Utvärdering av truckarnas funktion i praktiken 

- Kapacitet 
- Platsutrymme på fordonet 
- Funktionstid 
- Möjlighet till laddning  
- Friktionstester 
- Riskinventering 

• Utvärdering av chaufförernas upplevelser av de nya truckarna 
• Kartläggning av mottagningsmöjligheter 
• Utvärdering av lossningsvänlighet 

 
Testerna kommer att göras i samarbete med Schenker Åkeri AB och Toyota Material 
Handling Sweden.  
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Syfte 
Att utreda och inventera behovet av tekniska hjälpmedel och att i en ergonomisk synvinkel 
minska arbetsbelastningen samt förbättra arbetsmiljön för yrkeschaufförer på Schenker Åkeri 
AB i Halmstad.  
 
Mål 
Att lämna in en rapport till Schenker Åkeri AB i Halmstad. Rapporten kommer resultera i ett 
förslag till en åtgärdsplan som företaget ska presentera för Arbetsmiljöverket.  
 
Metod 

Past time Studies 
• Litteraturstudier 
 
Real time Studies 
• Tester 
• Observationer 
• Video- samt fotostudie 
• Intervjuer 
• Enkätundersökningar 
• Belastningsberäkningar (ergonomiska och mekaniska) 
 

Tidplan 
 

GANT-schema. Preliminär översiktlig tidplan för projektet.  
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Intressentanalys 
Krav och förväntningar från de viktigaste intressenterna 
Vi har utgått från de intressenter med hög påverkan och högt intresse. 
 
1. Schenker Åkeri AB 
Uppdragsgivare åt projektgruppen. Har höga krav och förväntar bra resultat. Företaget står för 
resurser samt hjälper till med kompetens. 
 
2. Toyota Material Handling Sweden 
Har egna förväntningar på projektet. Hjälper till att utforma tester av truckar. Hoppas på 
resultat som leder till ökad försäljning därav ett stort intresse.  
 
3. Arbetsmiljöverket 
Ställer stora krav på resultat av Schenker Åkeri AB. Resultatet kan leda till revolution inom 
transportbranschen.  
 
4. Lastbilschaufförer 
Kommer förhoppningsvis att få en mer tillfredsställande arbetsmiljö samt att slippa 
förslitningsskador, därav ett högt intresse.  
 
5. Projektgruppen 
Har egna krav och förväntningar på projektet. Vill ge ifrån sig ett bra resultat till Schenker 
Åkeri AB. Har både ett högt intresse och en hög påverkan.  
 
Riskanalys 
Åtgärder för risker med riskvärden över 10 
  
Nyckelpersoner ej tillgängliga: 
Bättre planering, ha alternativa kontakter 
 
Missförstånd: 
Tydligare frågor och svar. Våga fråga! 
 
Dåligt resultat av tester: 
Bra pålästa och väl genomtänkta test. Ej ledande fågor.  
 
För lite tid: 
Bättre planerade dagar. 
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Budget 
Telefonkostnader 500 kr 
Administration 1000 kr 
Litteratur  1500 kr 
 
Arbetas fram med Schenker efter hand.  
 
Projektorganisation 
Uppdragsgivare 
Schenker Åkeri AB i Halmstad 
 
Gruppmedlemmar 
Carin Carlsson 0709-95 75 25  

carincarlsson77@hotmail.com 
 

Patrik Hermansson 0704-06 59 37  
paher@spray.se 

 
Karin Persson 0739-67 81 77  

karinpersson84@hotmail.com 
 
Lisa Sandelin  0732-46 45 91  

lisandelin@hotmail.com 
 
Handledare på skolan 
Marianne Magnusson 035-16 75 06 
  marianne.magnusson@set.hh.se 
 
Gunnar Weber 035-16 72 18 
  gunnar.weber@set.hh.se 
 
Handledare på Schenker 
Tony Brandt   035-15 46 11, 0706-44 73 00  
  tony.brandt@schenker.com 
 
Kontaktperson på Toyota Material Handling Sweden 
Daniel Westin 08-704 43 23, 0703-44 56 83  
  daniel.westin@bt-svenska.com 
 
Examinator 
Evastina Björk 035-16 73 47 
  evastina.bjork@set.hh.se 
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BT Pro Lifter LHM230P 
BT Pro Lifter är en handdragen lyftvagn ur BT-svenskas sortiment. Lyftvagnen har en 
proteknik som fungerar som en hävarm mellan dragstången och styrhjulet som flyttar kraften 
från pumprörelsen till hjulet för att underlätta vid start. Det går även att ändra riktning på 
startkraften. Denna starthjälp underlättar körning på ojämna underlag och över trösklar. Den 
goda ergonomin gör att belastningen minskar på armar, axlar och rygg. [ I ] 
 
Teknisk data 

• Lyftförmåga   2300 kg 
• Vikt    75 kg 
• För övrig data se [ I ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur [ X ]. BT Pro Lifter LHM230P med hävarm 
som underlättar vid start.  

Figur [ XI ]. Med BT Pro Lifter LHM230P reduceras 
startkraften från 45 kg till 15 kg när den är lastad med 
2300 kg.  
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BT Minimover LWE130 
BT Minimover är en motordragen lyftvagn som är liten och smidig. Den har en styrning på 
208° som gör den enkel att manövrera i trång utrymmen. [ II ] 
 
Lyftvagnen har en inbyggd laddare för enklare laddning. Den kan också förses med en extra 
laddare som ger möjligheten att ladda på en 24V lastbil. Den extra laddningen är ett bra 
tillskott även mellan korta lastning/lossningspunkter. Huvudladdningen sker minst en gång 
per vecka eller då batteriindikatorn visar ett laddningsbehov. I testet kommer bara 
huvudladdningen att utnyttjas.  
 
 
Teknisk data 

• Lyftförmåga, klassad last    1300 kg 
• Vikt     250 kg 
• Körhastighet, klassad last   4 km/h 
• Lyfthastighet, klassad last   0.04 m/s 
• För övrig data se [ II ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur [XII]. BT Minimover LWE130  Figur[XIII]. 208° styrning på BT Minimover LWE130.  
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BT Orion LWE180 
BT Orion LWE 180 är en motordragen lyftvagn för tyngre lastningar. Lyftvagnen har en 
inbyggd laddare för enklare laddning. Orion har över 200° styrning som gör den enkel att 
manövrera i trånga utrymmen. Hastighet, acceleration och motorbroms kan programmeras för 
att passa föraren individuellt. [ III ] 
 
Teknisk data 

• Lyftförmåga, klassad last  1800 kg 
• Vikt    450 kg 
• Körhastighet, klassad last  6 km/h 
• Lyfthastighet, klassad last  0.04 m/s 
• För övrig data se [ III ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur [XIV] BT Orion LWE180.  
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Textreferenser 
 
I:  Produktblad BT Pro Lifter LHM230P 
 
II:   Produktblad BT Minimover LWE130 
 
III:   Produktblad BT Orion LWE180 
 
 
Bildreferenser 
 
X: http://www.bt-svenska.com/NR/rdonlyres/FC55CF0B-0F1B-4E27-84CA-

9F53BDD3BC5B/0/LHM230P_packshot_400.jpg 2007-02-01 
 
 
XI: http://www.bt-svenska.com/NR/rdonlyres/B5987A38-23E8-4367-B7E9-

48B7DE9DACCC/0/LWE130_400.jpg 2007-02-01 
 
XII: http://www.bt-

svenska.com/BTExternalWeb/Templates/ProductDetail.aspx?GUID=%7b14F50F8A-
26CD-45B1-B6C1-
E12EAE58F298%7d&DetailNr=2&CloseLink=St%c3%a4ng&LangChannel=%7b777
7F14A-87E9-481F-81E2-680EE50E517E%7d  2007-02-01 

 
XII:  http://www.bt-

svenska.com/BTExternalWeb/Templates/ProductDetail.aspx?GUID=%7b14F50F8A-
26CD-45B1-B6C1-
E12EAE58F298%7d&DetailNr=2&CloseLink=St%c3%a4ng&LangChannel=%7b777
7F14A-87E9-481F-81E2-680EE50E517E%7d 2007-02-01 

 
XIV  http://www.bt-svenska.com/NR/rdonlyres/CF8401FA-0069-409F-A724-

0AED060AE640/0/W18_400.jpg 2007-02-01 
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Checklista för truckutvärdering 
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Checklista 
- Fylls i under varje arbetsdag 

Datum: ........................... 
 
Truck:     Pro Lifter (Hoppa över frågor om laddning) 

 Minimover 
 Orion 
 

Arbetsdagens längd: ................... h 
 
 
Laddning 
 
Trucken har laddats föregående natt    Ja  Nej Antal timmar ..............h 
 
Truckens batteri har hållit under hela arbetsdagen     Ja  Nej Antal timmar ..............h 
 
Trucken har klarat av att lyfta dagens pallar   Ja  Nej 
         
     Kommentarer: ....................................................................................................................................... 
 
 
Har du haft användning för den nya trucken? 
 
..................................................................................................................................................................... 
Har den nya trucken underlättat arbetet? 
 
..................................................................................................................................................................... 
Har du använt den både hos kunder och på terminalen?  
 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
Upplevelser av trucken 
Har det uppstått några problem under dagen?    Ja  Nej  
I så fall vad? 
 
................................................................................................................................................................. 
Vad har varit bra med den nya trucken? 
 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
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BILAGA 5  

Truckutvärderingsenkät 



 

BT Pro Lifter LHM230PQ 

Hävstångstrucken 
 
 
Var vänlig och att texta tydligt! 
 
Kön     Man     Vilket år föddes du?   19...........  

 Kvinna 
 

Antal år inom yrket?  .............. år 
 
 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på flaket innan testet? 
 
........................................................................................................................................ 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på terminalen innan testet? 
 
......................................................................................................................................... 
Vilka andra hjälpmedel har Du tillgång till? 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
 Hur många dagar har Du fått testa den nya trucken?   .............. dagar.  
 
Om Du har testat trucken mindre än två arbetsveckor, varför? 
 
........................................................................................................................................ 
 
Var det tillräckligt många dagar för att få en uppfattning?          Ja  Nej 
 
Om Nej, hur länge hade Du ansett vara tillräckligt? 
 
.......................................................................................................................................... 



 

Har Du fått tillräckligt 
med information om hur 
testtrucken fungerar? 
 
Om inte vad saknar du? 
 
 
 
 
Testtrucken är lättare att 
dra igång vid start än en 
traditionell, manuell 
handtruck. 
 
Testtesttrucken är lättare 
att dra.  
 
Testtrucken är lättare att 
stanna. 
 
Testtrucken är lättare att 
styra. 
 
Testtrucken är lättare att 
köra över gupp (trösklar). 
 
Testtrucken är lättare att 
köra på underlag som 
lutar. 
 
Testtrucken är lättare att 
köra på ojämnt underlag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Ja      
 Nej       
 
 
 
..........................................................................................................  
 
 Instämmer  Instämmer Instämmer   Instämmer      Likartat/ 
    inte alls          inte        delvis        helt              Vet ej  
 
   
                                                    
 
 
   
                                                   
 

 
 

                                                    
 
 

                                                    
 

    
                                                    

 
 
   
                                                    

 
 

    
                                                    

 
 

     
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
Det är lättare att lyfta 
godset med testtrucken 
än med en traditionell, 
manuell handtruck. 
 
 
Det är lättare att få plats 
med testtrucken på flaket. 
 
 
Testtrucken gick 
snabbare att lasta och 
lossa med. 
 
 
Testtrucken är smidig att 
hantera på flaket. 
 
 
Uppleves ett behov av 
testtrucken på terminalen 
i framtiden? 
 
 
Upplevs det även ett 
behov av testtrucken på 
flaket i framtiden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Instämmer   Instämmer   Instämmer    Instämmer    Likartat/ 
  inte alls              inte      delvis         helt       Vet ej  

 
 

                                                    
 
 

    
 
                                                    
 
 
 
    
                                                    
 
 
   
                                              
                                                    
 
 
 
  Ja   
 Nej 
 
 
 
 
  Ja  
 Nej 
 
 
 
     
    
 
 
 
 
 



 

       
Upplevdes någon 
obehag/smärta vid 
användning av tidigare 
truck?  

 
I så fall vad och vid vilket 
tillfälle? 
 
 
 
 
Upplevdes någon 
obehag/smärta vid 
användning av testtruck?  
 
I så fall vad och vid vilket 
tillfälle? 
 
 
 
 
 
Testtrucken som helhet är 
bättre än den tidigare 
trucken. 
 
Har du några ytterliggare 
kommentarer, skriv dem 
här. Använd gärna 
baksidan också! 
 

 
 
    
 

 
 
  Ja  
 Nej 
 
 
 
     ............................................................................................................... 
 
     ................................................................................................................. 
      
 
 
 
  Ja  
 Nej 
 
 
 
     ................................................................................................................ 
 
     ................................................................................................................. 
 
 
Instämmer   Instämmer  Instämmer   Instämmer      Likartat/ 
  inte alls             inte       delvis        helt                      Vet ej  

  
    

                                                    
 
 
 
................................................................................................................ 
 
 ............................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 
 
 

Tack för hjälpen! 

 
 



 

BT Minimover LWE130 
 
 
Var vänlig och att texta tydligt! 
 
Kön     Man     

 Kvinna 
 
 Vilket år föddes du?   19...........  

 
Antal år inom yrket?  .............. år 
 
 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på flaket innan testet? 
 
....................................................................................................................................... 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på terminalen innan testet? 
 
....................................................................................................................................... 
 
Vilka andra hjälpmedel har Du tillgång till? 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
Hur många dagar har Du fått testa den nya trucken?  .............. dagar.  
 
Om Du har testat trucken mindre än två arbetsveckor, varför? 
 
......................................................................................................................................... 
 
Var det tillräckligt många dagar för att få en uppfattning om trucken?  Ja   Nej 
 
Om Nej, hur länge hade Du ansett varit tillräckligt? 
 
....................................................................................................................................... 

 



 

Har Du fått tillräckligt 
med information om hur 
testtrucken fungerar? 
 
Om inte vad saknar du? 
 
 
 
 
Testtrucken är lättare att 
styra än en traditionell, 
manuell handtruck. 
 
 
Testtrucken är lättare att 
köra över gupp (trösklar). 
 
 
Testtrucken är lättare att 
köra på underlag som 
lutar. 
 
 
Testtrucken är lättare att 
köra på ojämnt underlag. 
 
 
Testtrucken gick 
snabbare att lasta och 
lossa med. 

 
 

Testtrucken är lättare att 
få plats med på flaket. 

 
 
 
      
 
 
 

 
 Ja    
 Nej 
  
 
............................................................................................................ 
 
Instämmer  Instämmer Instämmer Instämmer    Likartat/ 
  inte alls             inte      delvis        helt         Vet ej  
 
 
                                                    
 
    
   
 
                                                    
 

 
     
   
                                                    

 
 

 
 
                                                    

 
 
 

 
                                                    

 
 

 
                                                    

 
 
 

      
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
Det är enkelt att ladda 
batteriet. 
 
 
Hastigheten på 
testtrucken är tillräcklig. 
 
 
Reglage och instrument 
är lättanvända. 
 
 
Testtrucken är smidig att 
hantera på flaket. 

 
 

Upplevs ett behov av 
testtrucken på terminalen 
i framtiden? 
 
 
Upplevs det även ett 
behov av testtrucken på 
flaket i framtiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instämmer  Instämmer    Instämmer  Instämmer      Likartat/ 
  inte alls         inte           delvis       helt            Vet ej  
 
     
                                                   

 
  
 
                                                   

 
    
     
                                                    
  
  
 
 
                                                    
 
 
 
  
   Ja   
  Nej 
 
      
   
 
  Ja  
 Nej 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Upplevds någon 
obehag/smärta vid 
användning av tidigare 
truck?  
 
I så fall var och vid vilket 
tillfälle? 
 
 
Upplevds någon 
obehag/smärta vid 
användning av testtruck?  
 
I så fall var och vid vilket 
tillfälle? 

 
 
 
 
 

Testtrucken som helhet är 
bättre än den tidigare 
trucken. 
  
    
Har du några ytterliggare 
kommentarer, skriv dem 
här. Använd gärna 
baksidan också! 

 
 
 
 

 
 
 
 
  Ja  
 Nej 
 
   
...................................................................................................................... 
 

   ......................................................................................................................   
 
 
  Ja  
 Nej 
 
 
...................................................................................................................... 
 

   ...................................................................................................................... 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer          Instämmer     Likartat/ 
  inte alls             inte                    delvis         helt                 Vet ej  
 
      
                                               
 
 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 

    Tack för hjälpen! 
 

 
 



 

BT Orion LWE180 
 
 
Var vänlig och att texta tydligt! 
 
Kön     Man     

 Kvinna 
 
 Vilket år föddes du?   19...........  

 
Antal år inom yrket?  .............. år 
 
 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på flaket innan test? 
 
....................................................................................................................................... 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på terminalen innan test? 
 
....................................................................................................................................... 
 
Vilka andra hjälpmedel har Du tillgång till? 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 
 
Hur många dagar har Du testat den nya trucken?   .............. dagar.  
 
Om Du har testat den i mindre än två arbetsveckor, varför?  
 
.......................................................................................................................................... 
 
Var det tillräckligt många dagar för att få en uppfattning om trucken?     Ja  Nej 
 
Om Nej, hur länge hade Du ansett varit tillräckligt? 
 
............................................................................................................................................ 
 



 

 
Har Du fått tillräckligt 
med information om 
hur testtrucken 
fungerar? 
 
Om inte vad saknar du? 
 
 
 
 
Testtrucken är lättare 
att styra än en 
traditionell, manuell 
handtruck. 
 
 
Testtrucken är lättare 
att köra över gupp 
(trösklar). 
 
 
Testtrucken är lättare 
att köra på underlag 
som lutar. 
 
 
Testtrucken är lättare 
att köra på ojämnt 
underlag.  
 
 
Testtrucken gick 
snabbare att lasta och 
lossa med.  

 
 

Testtrucken är lättare 
att få plats med på 
flaket. 
 

    
 Ja      
 Nej     
 
 
 
.................................................................................................................. 
 
 
Instämmer  Instämmer  Instämmer   Instämmer      Likartat/ 
   inte alls        inte               delvis        helt          Vet ej  
 
     
 
                                                    
 
    
 
     
 
                                                    
 
 
 
       
    
                                                    

 
 
 
   
                                                    

 
 
  
 
 
                                                    

 
 

   
 
                                                    

 
 



 

 
      

 
 
 

Det är enkelt att ladda 
batteriet. 
 
 
Hastigheten på 
testtrucken är tillräcklig 
 
 
Reglage och instrument 
är lättanvända. 
 
 
Testtrucken är smidig 
att hantera på flaket. 
 
 
Upplevs ett behov av 
testtrucken på 
terminalen i framtiden? 
 
 
Upplevs det även ett 
behov av testrucken på 
flaket i framtiden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instämmer Instämmer  Instämmer  Instämmer      Likartat/ 
   inte alls        inte        delvis        helt        Vet ej  
 

 
 
                                                       
 
 
 
 
    
                                                       
 
 

 
                                                    
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
  Ja   
 Nej 
 
 
 
 
  Ja   
 Nej 



 

 
Upplevdes något 
obehag/smärta vid 
användning av tidigare 
truck? 
 
I så fall var och vid vilket 
tillfälle? 
 
 
 
Upplevdes något 
obehag/smärta vid 
användning av testtruck?  
 
I så fall var och vid vilket 
tillfälle?  
 
 
 
 
 
Testtrucken som helhet är 
bättre än den tidigare 
trucken. 

      
 
Har du några ytterliggare 
kommentarer, skriv dem 
här. Använd gärna 
baksidan också! 
 
 

 
   
 
 

 
   
 
 
 

 
 
  Ja   
 Nej 

 
 
 

................................................................................................................. 
 
................................................................................................................. 

      
 
 
  Ja  
 Nej 

 
 
 
................................................................................................................. 
 

   ................................................................................................................. 
 
  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer     Likartat/ 

 inte alls        inte         delvis        helt           Vet ej  
 

     
                                                      
     
     
 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................... 
   

 Tack för hjälpen!!  
 
 

 



Biomekanikingenjör Carin Carlsson Lisa Sandelin   
Högskolan i Halmstad  Patrik Hermansson Karin Persson   
  

BILAGA 6  

Kraftmätningar vid igångsättning 



Biomekanikingenjör Carin Carlsson Lisa Sandelin   
Högskolan i Halmstad  Patrik Hermansson Karin Persson   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biomekanikingenjör Carin Carlsson Lisa Sandelin   
Högskolan i Halmstad  Patrik Hermansson Karin Persson   
  

 
Terminal i Halmstad 

 
 
 
 
 
Asfalt 

 

Vikt Långsamt Medel Cos(40) u Normalt Medel Cos(40) u Snabbt Medel Cos(40) u 

290 107 130 104 114 87 0,031 217 191 207 205 157 0,055 293 325 360 326 250 0,088 

560 156 178 168 167 128 0,023 265 265 258 263 201 0,037 396 410 410 405 310 0,056 

1220 370 373 335 359 275 0,023 395 452 393 413 316 0,026 491 582 491 521 399 0,033 

medeltal: 0,026 medeltal: 0,039 medeltal: 0,059 

Vikt Långsamt Medel Cos(40) u Nomalt Medel Cos(40) u Snabbt Medel Cos(40) u 

290 117 165 146 143 110 0,038 244 216 251 267 205 0,072 519 466 544 510 391 0,137 

560 278 272 291 287 220 0,040 421 405 422 416 319 0,058 579 561 622 587 450 0,082 

1220 447 513 501 487 373 0,031 574 588 591 583 447 0,037 661 627 604 631 483 0,040 

medeltal: 0,037 medeltal: 0,056 medeltal: 0,086 



Biomekanikingenjör Carin Carlsson Lisa Sandelin   
Högskolan i Halmstad  Patrik Hermansson Karin Persson   
  

BILAGA 7 

Resultat av arbetsmiljöenkät 



 I 

Hejsan! 
 
 
Vi är 4 studenter på Högskolan i Halmstad som gör ett examensarbete 
tillsammans med Schenker Åkeri AB i Halmstad. 
 
Uppdraget som vi fått, grundar sig på ett gemensamt beslut fattat av 
Arbetsmiljöverket och Schenker Åkeri AB. 
 
Projektet går ut på att utreda Din arbetsmiljö samt Ditt behov av 
elektriska hjälpmedel (palldragare) m.m. för att underlätta arbetet vid 
varudistribution och minimera riskerna för ergonomiskt betingade skador 
och/eller ohälsa för Dig som chaufför.  
 
Enkätens syfte är att se hur Du upplever Din arbetssituation som chaufför. 
Enkäterna kommer att behandlas helt anonymt.  
 
Det är viktigt att Just Du svara eftersom vi vill ha allas åsikter för att få en 
så djup inblick som möjligt.  
 

 
 
VIKTIGT! 
För att vi skall kunna sammanställa enkätsvaren och göra en korrekt 
utvärdering måste vi få in Ditt svar senast FREDAG 13/4-07 
 
Svaret lämnas till Tony Brandt eller din arbetsledare. 

 
 

För mer information, kontakta 
Carin Carlsson: 0709 957525 
Karin Persson: 0739 678177 

examensarbete.schenker@hotmail.com 

mailto:examensarbete.schenker@hotmail.com


 II 

ENKÄT 
(Resultatet syns i fet stil. Siffrorna står för hur många som svarade på varje 

påstående ) 
 
 
Var vänlig och texta tydligt! 
 
Kön: 44 stycken män 
 3  kvinnor 
 2  stycken svarade inte på frågan 
 
Kryssa i den ålderskategori du tillhör:  6 stycken 18-25 år  
    9   26-35 år 
    15  36-45 år 
    6 46-55 år 
    12  56-65 år 
    0  66- år 
 
Antal år inom yrket?     se sidan X i bilagan         
 

Truckar 

 
Vad för slags truck har Du med 
dig när Du är ute och kör? 
 
Hur länge har Du haft den 
trucken? 
 
Vilka andra hjälpmedel har Du 
tillgång till? 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 46  Manuell 
 1  Elektrisk 

1  Ingen  
 
se sidan X i bilagan     
 
Säck-kärra, bakgavellyft, eltruck på terminal 
och företag samt spännband och stöttor. 
 
 
 
 
 
 
 



 III 

 
 
 
Har Du så tunga pallar att Du 
anser dig ha behov av en 
elektrisk truck? 
 
Har Du tillgång till en elektrisk 
truck på terminalen då Du 
behöver en? 
 
Anser Du att Du har ett behov 
av en ny truck? 
 
Varför?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Alltid            Ibland            Sällan          Aldrig 
 
   
  6            36             5           1 
 
 

   
19            18             9           2 
 (man får säga till terminalpersonalen om hjälp) 
 
 
   
7            19             12           8 
 
 
• Trucken är sliten (8 stycken). 
• Trucken lyfter snett (2 stycken). 
• Den fungerar bra (2 stycken). 
• Lite för korta gafflar ibland, speciellt vid 

tunga pallar (2 stycken). 
• Vid tunga pallar kan extra hjälp behövas. 
• Långsam vid uppumpning. 
• Behöver röra på mig. 
• Den var inte ny när jag fick den så börjar bli 

sliten. 
• För att underlätta arbetet plus att spara 

ryggen som redan är kass. 
• För att inte behöva få ont i nacke och axlar. 
• Den försvinner . 
• Nuvarande är kass. 

 
 
 



 IV 

Nedanstående frågor avser den 
truck som du använder idag. 
 
 
 
Det är ansträngande att dra 
trucken över gupp. 
 
Det är ansträngande att dra 
trucken när underlaget lutar. 
 
Det är ansträngande att dra 
trucken då underlaget är 
ojämnt. 
 
Det är svårt att få plats med 
trucken på flaket. 
 
Det är svårt att dra trucken 
på flaket. 
 
Det är ansträngande att dra 
trucken. 
 
Det är ansträngande att 
stanna trucken. 
 
Du använder benen då Du 
drar igång trucken. 
 
Du tänker på att ha rak rygg 
då Du drar igång trucken. 
 
Har Du fått någon 
utbildning på hur du ska 
använda trucken rätt för att 
inte få belastningsskador? 
 
Om Ja, har Du haft någon nytta 
av det i så fall? 

 
 
 

Instämmer                                                        Instämmer        
      helt                                                                 inte alls           
        
      38                7              2             2 
          
 
 
      39                8              1             1 
 
 
 
      44                3              2             0 
 
 
 
      2                14              22             11 
 
 
 
      2                6              18             23 
 
 
      3                12              18             16 
 
 
      2                9              21             17 
 
 
 
      32                9              7             1 
 
 
 
      16                12              12             9 
 
 
 
      8  Ja   

          40  Nej 
 
 

• Ja (5 stycken) 
• Att använda benen 



 V 

Mottagningsförhållanden 
 
Hur många företag lastar eller 
lossar Du hos på en dag? 
 
 
 
 
Det finns alltid lastzon där Du 
lastar och lossar. 
 
Det finns alltid lastkaj där Du 
lastar och lossar. 
 
Du drar alltid godset mer än  
5 m. 
 
Det är alltid bra underlag då Du 
drar lasten hos mottagaren. 
 
Du får alltid hjälp att lasta och 
lossa. 
 
Du vet vilka krav Schenker 
Åkeri AB ställer på 
mottagningsförhållanden. 
 
Du vet vilka krav som Schenker 
Åkeri AB ställer på sina kunder. 
 
Du rapportera problem med 
kunder till Schenker Åkeri AB. 
       
         
 
 

 
 
 

         
      
               

se sidan X i bilagan     
 

Instämmer                                                        Instämmer        
      helt                                                                 inte alls       

     
       
      5                7              13             20 
          
 

               6                4              11             25 
 
 

                
               12                14              15             5 

 
 
 
      4                7              14             21 
 
 

               2                4              18             22 
 
 
       
      7                3              18             19 
 
 
       
      6                2              17             21 
 
 
 
      16                14              13             2 
 

 
 
 
 
 
 
 



 VI 

Körning 
 
 
 
 
Känner Du av vibrationer då 
Du kör. 
 
 
Det är påfrestande att köra över 
vägbulor. 
 
 
Det är ansträngande att stiga ur 
lastbilen. 
 
 
Du hoppar ut ur bilen. 
 
 
Du känner smärta då Du kör 
längre sträckor. 
 
 
Det är jobbigare att köra längre 
sträckor än kortare för ryggen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alltid            Ibland            Sällan          Aldrig         
 
   
   
  5            23             15           4 
 
 
 
  9            19             11           8 
 
 
 
   
  3            16             18           11 
 
 
       
  2            5             12           28 

 
 

   
  4            11             17           15 
 
 
       
  5            19             13           11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VII 

Lastbil och övrigt 
 
Vilken årsmodell har din  
lastbil? 
 
 
Hur ofta har du plats över i 
lastbilen? 
 
Har Du problem med 
kyla/drag? 
 
 
Var har du i så fall problem 
med kyla/drag?(Flera 
svarsalternativ får kryssas i) 
 
 
 
Har du något problem med 
golvet i lastbilen? 
 
 
Om Ja, i så fall vad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
se sidan 10 i bilagan 
 
Alltid            Ibland            Sällan          Aldrig 
 
   
  1            16             23           7 
 
 

           2            11             17           17 
 
        
     
           21  På terminalen   
           4  I lastbilen 
           19  Vid lastning och lossning hos kund 

Annat: Vindtätning sönder på terminalen 
och vid omlastning på gården 

 
 
10  Ja   

           37  Nej 
 

        
 

• ojämnt golv (5 stycken) 
• halkigt vid regn ( 2 stycken) 
• ev. höj ljudnivå 
• trägolv, tyngre att dra 
• trägolv, kan bli halt 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 



 VIII 

 
 

Allmänhälsa och Stress 
 
 
Hur många gånger i veckan 
motionerar du? 
 
Tror Du att Du får mindre 
belastningsskador om du 
motionerar? 
 
 
Vilket moment tycker du är 
jobbigast att utföra? (rangordna 
1-4, då 1 är jobbigast) 
 
 
 
Har Du arbetslust? 
 
 
Upplever du någon smärta i 
arbetet? 
 
Om Du känner smärta, vid 
vilket tillfälle? 
 
 
Har du varit sjukskriven? 
 
Om ja, för vad? 
 
Fick du då någon 
rehabilitering? 
 
Får dina arbetskamrater jobba 
mer då Du är sjuk? 
 

 
 
 
 
 
 

se sidan XI i bilagan 
 
 
20  Ja 
26 Kanske   
2 Nej 
 
____ lasta 
____ lossa 
____ köra trucken 
____ stiga ur lastbilen 
se sidan XI 

 
Alltid            Ibland            Sällan          Aldrig 
 
   18            25             4           1 
 
 
 
   6            20             12           10 

 
             

se sidan XII i bilagan 
            

 
   23  Ja   

25  Nej 
 

se sidan XII i bilagan 
 

9  Ja   
16  Nej 
 
6  Ja   
14  Nej 
20  Vet inte 



 IX 

 
 
 
Händer det att Du jobbar över? 
 
Tar Du alltid ut dina raster? 
 
Upplever Du stress i ditt 
arbete? 
 
Upplever Du något problem 
med din längd under din 
arbetsdag? 
 
Om ja, vid vilka tillfälle/en. 
 
 
Har du framfört några idéer till 
Schenker Åkeri AB? 
 
 
Om ja, vad fick du för respons?  
 
 
Har du fått någon utbildning 
från Schenker Åkeri AB? 
 
I så fall vad för slags 
utbildning? 
 
 
Övriga synpunkter 
 

 
 
 
 

            
            
           Alltid            Ibland            Sällan          Aldrig 
 
 
            11            32             6           0 

 
            20            18             8           1 

 
             

15            27             2           2 
 
 
5  Ja   
42  Nej 

  
 
se sidan XII i bilagan 
 
 
20  Ja   
29  Nej 

 
 

se sidan XIII i bilagan 
 

31  Ja   
18  Nej 

 
 

se sidan XIII i bilagan 

  

se sidan XIII och XIV i bilagan  

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 



 X 

Antal år inom yrket?    .................år 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur länge har Du haft den trucken? 
 
 
 
 
 
 
Hur många företag lastar eller lossar Du 
hos på en dag? 
 
 
 
 
 
 
Vilken årsmodell har din lastbil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0-5 år 17 stycken 
6-10 10  
11-15 3  
16-20 7 
21-25 1 
26-30 3 
31-35 2 
36-40 3 
40-50 2 
 
 
0-5 år 21 stycken 
5-10 9 
11-20 3 
21-30 1  
31- 1 
 
 
0 företag 3 stycken 
1-5 5 
6-10 7 
11-20 10 
21-30 13 
31-40  6 
41-50 3 

 
2006 1 stycken 
2005 3 
2004 3 
2003 10 
2002 2 
2001 5 
2000 5 
1997 3 
1996 1 
1991 1 
 
 
 
 



 XI 

Hur många gånger i veckan motionerar du? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vilket moment tycker du är jobbigast att 
utföra? (rangordna 1-4, då 1 är jobbigast) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 gånger 13 stycken 
1  13 
2 6 
3 5 
4 1 
5 3 
6 0 
7 5   
 
Kommentar: När ska man ha tid till det. 

 
 
Lasta:   

21 ettor 
14 tvåor 
4 treor 
7  fyror 

Lossa:  
14 ettor 
19 tvåor 
3 treor 
6 fyror 

Köra truck:  
4 ettor 
4 tvåor 
23 treor 
10 fyror 

Stiga ur lastbilen: 
 6 ettor 
 3 tvåor 
 7 treor 
 25 fyror 
 
 
 
 
 

 
 
 



 XII 

 
Om Du känner smärta, vid vilket tillfälle? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du varit sjukskriven? Om ja, för vad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplever Du något problem med din längd 
under din arbetsdag? Om ja, vid vilka 
tillfälle/en. 

 
 
 
 
 
 

 

 
• Tunga lyft (5 stycken) 
• Dra tunga pallar (4 stycken) 
• Lastning och lossning (3 stycken) 
• Vid in och ur stigning (2 stycken) 
• När jag lyfter tungt på fel sätt (2 

stycken)  
• Ofta vid lastsäkring, vid mycket upp 

och ner 
• När jag måste hoppa från flaket 
• Vid lastning av plockgods 
• Stänga skåp 
• Långkörning 
• När jag går 
• När jag är klar för dagen kan det 

känns i knäna 
• Olika 
 
 
Sjukskrivningar som förmodligen är 
arbetsrelaterad. 
• Ryggen (8 stycken) 
• Knä (5 stycken) 
• Klämskada (2 stycken) 
• Migrän (2 stycken) 
• Axlar 
• Nacke 
• Depression 
• Stress 
• Sömnbesvär 

 
  
 

• När godset är placerat högt 
• Vid lyft 
• Är för kort vid lastning  

 
 
 
 



 XIII 

Har du framfört några idéer till Schenker 
Åkeri AB? Om ja, vad fick du för respons?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du fått någon utbildning från Schenker 
Åkeri AB? I så fall vad för slags utbildning? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga synpunkter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ingen (6 stycken) 
• Bra respons (4 stycken) 
• Lotter (2 stycken) 
• Ja (2 stycken) 
• Ingen speciell 
• Nya arbetsfördelningar 
• Varierad respons 
• ”Vi ska kolla upp det” 
• Arbetsledaren lyssnade 
• Dålig respons 
• Vet inte 

 
 
 

• ADR (20 stycken) 
• Lastsäkring (12 stycken) 

(till ingen nytta då vi inte får några 
stöttor eller spännband när vi 
behöver det) 

• Truckkort (6 stycken) 
• APU (2 stycken) 
• Handdator (2 stycken) 
• Farligt gods 
• Digital färdskrivare 
• Åkt med och lärt sig rundan och 

upplägget 
 
 

• Efter så här hårt arbete borde man 
pensioneras vid 60 år. 

• Mycket trevlig arbetsplats med bra 
kamrater. 

• Man är en bricka i spelet. 
• Stressen ökar då någon är sjuk eller 

ledig då det ibland ej finns någon 
vikarie. 

• Jobbet är väldigt stressigt vilket 
medför felaktig hantering av gods 
(lyft, lastsäkring) 

 



Biomekanikingenjör Carin Carlsson Lisa Sandelin   
Högskolan i Halmstad  Patrik Hermansson Karin Persson   
  

BILAGA 8 

Resultat av truckutvärderingen 



  Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 Testperson 5 

            

Kön Man Man Man Man Man 

Födelseår 1963 1950 1977 1982 1986 
År inom yrket 20 år 30 år 9 år 6 år 1 år 

            

Hävstångstrucken           

Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på flaket innan testet? Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell 

Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på terminalen innan testet? Manuell Manuell Manuell och elektrisk Manuell Båda 
Vilka andra hjälpmedel har Du tillgång till? Säckakärra  Truck Säckakärra Eltruck 

 Hur många dagar har Du fått testa den nya trucken? 8 dagar 14 dagar 10 dagar 10 dagar 10 dagar 

Om Du har testat trucken mindre än två arbetsveckor, varför? Fria dagar       

Var det tillräckligt många dagar för att få en uppfattning? JA JA JA JA JA 

Om Nej, hur länge hade Du ansett vara tillräckligt?         

Har Du fått tillräckligt med information om hur testtrucken fungerar? JA JA JA JA JA 

Om inte vad saknar du?         

            
Uppleves ett behov av testtrucken på terminalen i framtiden? Nej Ja Ja NEJ JA 
Upplevs det även ett behov av testtrucken på flaket i framtiden? Nej Ja ja, om det är en kort handtruck NEJ JA 

Upplevdes någon obehag/smärta vid användning av tidigare truck?  Ja Nej ja NEJ NEJ 
I så fall vad och vid vilket tillfälle? Vid tunga pallar   Rygg och knä     

Upplevdes någon obehag/smärta vid användning av testtruck?  Nej Nej Nej NEJ NEJ 

I så fall vad och vid vilket tillfälle?           
Testtrucken som helhet är bättre än den tidigare trucken. Instämmer delvis Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer delvis 

Har du några ytterliggare kommentarer, skriv dem här. Använd gärna baksidan också! För lång för flaket. Bra vid tunga 
pallar. 

  

Det skulle varit en kort hand truck så hade den varit 
bra att ha på lastbilen 

    

            

Minimovern           

Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på flaket innan testet? Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell 
Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på terminalen innan testet? Manuell Manuell Manuell och elektrisk Manuell Båda 

Vilka andra hjälpmedel har Du tillgång till? Säckakärra  Eltruck på företag, privata inget Säckakärra Eltruck 
 Hur många dagar har Du fått testa den nya trucken? 8 dagar 14 dagar 8 dagar 10 dagar 10 dagar 

Om Du har testat trucken mindre än två arbetsveckor, varför? Fria dagar       
Var det tillräckligt många dagar för att få en uppfattning? JA JA JA JA JA 

Om Nej, hur länge hade Du ansett vara tillräckligt?         

Har Du fått tillräckligt med information om hur testtrucken fungerar? JA JA JA JA JA 

Om inte vad saknar du?         

            
Uppleves ett behov av testtrucken på terminalen i framtiden? JA Ja Ja JA JA 

Upplevs det även ett behov av testtrucken på flaket i framtiden? Nej Ja Nej JA NEJ 
Upplevdes någon obehag/smärta vid användning av tidigare truck?  Ja Nej Nej NEJ NEJ 

I så fall vad och vid vilket tillfälle? Lossning av tunga palla vid 
terminalen. Smärta i knä och rygg         

Upplevdes någon obehag/smärta vid användning av testtruck?  Nej Nej Nej NEJ NEJ 

I så fall vad och vid vilket tillfälle?           
Testtrucken som helhet är bättre än den tidigare trucken. Instämmer delvis Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer helt Instämmer inte alls 

Har du några ytterliggare kommentarer, skriv dem här. Använd gärna baksidan också! 

Trucken är för lång och klumpig för 
att ha på flaket. Ett bra allternativ är 
att ha en testtruck vid varje port där vi 
lossar på terminalen, för här sparar 
det kroppen mest. 

  

Det är en bra truck men ganska osmidig om man 
jmf med en handtruck. Bekymmer med trånga 

utrymmen, höga trösklar, stenar och grus. Passar 
bra på terminalen då det går snabbt och man 

sparar på kroppen 
  

För stor att ha med på flaket 



 
 
 
 

  Testperson 1 Testperson 2 Testperson 3 Testperson 4 Testperson 5 

            

Orion           

Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på flaket innan testet? Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell 

Användes en manuell handtruck eller en elektrisk på terminalen innan testet? Manuell Manuell och elektrisk Manuell Manuell Både och 

Vilka andra hjälpmedel har Du tillgång till?  truck Säckakärra Eltruck   

 Hur många dagar har Du fått testa den nya trucken? 14 dagar 10 dagar 13 dagar 1 dag 1 dag 

Om Du har testat trucken mindre än två arbetsveckor, varför?     För stor för att ha med på bilen Kör rundan endast 1 dag i veckan 

Var det tillräckligt många dagar för att få en uppfattning? JA JA JA JA JA 

Om Nej, hur länge hade Du ansett vara tillräckligt?         

Har Du fått tillräckligt med information om hur testtrucken fungerar? JA JA JA JA JA 

Om inte vad saknar du?         

            

            

Uppleves ett behov av testtrucken på terminalen i framtiden? JA JA JA JA JA 

Upplevs det även ett behov av testtrucken på flaket i framtiden? JA Nej NEJ NEJ NEJ 

Upplevdes någon obehag/smärta vid användning av tidigare truck?  NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

I så fall vad och vid vilket tillfälle?  Rygg, knä ibland      

Upplevdes någon obehag/smärta vid användning av testtruck?  NEJ Nej NEJ NEJ NEJ 

I så fall vad och vid vilket tillfälle?         

Testtrucken som helhet är bättre än den tidigare trucken. Instämmer helt Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls Instämmer inte alls 

Har du några ytterliggare kommentarer, skriv dem här. Använd gärna baksidan också!   Vid lastning och lossning är den 
jättebra!     

Har inte så stor nytta av trucken på lastbilsflaket. De flesta företag 
har truckar ifall vi behöver det. Mycket bra vid lastning och 
lossning vid terminalen.  

  
 
 



 
 
 
 
 
 

Hävstångstrucken Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Likartat 
/ vet ej 

Testtrucken är lättare att dra igång vid start än en 
traditionell, manuell handtruck.   1 4  

Testtesttrucken är lättare att dra  1 3  1 
Testtrucken är lättare att stanna.  1 3   
Testtrucken är lättare att styra. 1 2 1  1 
Testtrucken är lättare att köra över gupp (trösklar).  3  1 1 
Testtrucken är lättare att köra på underlag som lutar.  2 3   
Testtrucken är lättare att köra på ojämnt underlag.  3 1  1 
       
Det är lättare att lyfta godset med testtrucken än med 
en traditionell, manuell handtruck.  1 3  1 

Det är lättare att få plats med testtrucken på flaket.  3 1   
Testtrucken gick snabbare att lasta och lossa med.  2 1  1 
Testtrucken är smidig att hantera på flaket. 1 2 2   
       
Testtrucken som helhet är bättre än den tidigare 
trucken   1 3 1  

       

Minimover Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Likartat 
/ vet ej 

Testtrucken är lättare att styra än en traditionell, 
manuell handtruck 1   3 1   
Testtrucken är lättare att köra över gupp (trösklar).   1 3 1   
Testtrucken är lättare att köra på underlag som lutar.     1 4   
Testtrucken är lättare att köra på ojämnt underlag. 1   2 2   
Testtrucken gick snabbare att lasta och lossa med.           
Det är lättare att få plats med testtrucken på flaket. 2 3       
            
Det är enkelt att ladda batteriet     1 5   
Hastigheten på testtrucken är tillräcklig       4   
Reglage och instrument är lättanvända       5   
Testtrucken är smidig att hantera på flaket. 1 1 2 1   
            
Testtrucken som helhet är bättre än den tidigare 
trucken  1   2 2   
            



 

Orion Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Likartat / 
vet ej 

Testtrucken är lättare att styra än en traditionell, 
manuell handtruck 3   1 1   
Testtrucken är lättare att köra över gupp (trösklar). 1   2 1 1 
Testtrucken är lättare att köra på underlag som lutar.     1 4   
Testtrucken är lättare att köra på ojämnt underlag. 1   2 2   
Testtrucken gick snabbare att lasta och lossa med. 1   2 2   
Det är lättare att få plats med testtrucken på flaket. 4 1       
            
Det är enkelt att ladda batteriet       4 1 
Hastigheten på testtrucken är tillräcklig       4   
Reglage och instrument är lättanvända     1 4   
Testtrucken är smidig att hantera på flaket. 1 3 1     
            
Testtrucken som helhet är bättre än den tidigare 
trucken  2   1 2   
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BILAGA 9 

Resultat av checklista 
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Checklista 

- Fylls i under varje arbetsdag 
 
Truck:     Pro Lifter (16st svar) 

 
Arbetsdagens längd: 10 h (4st)  8h (8st)  ej svar (4st) 
 
 
Laddning 
 
Trucken har laddats föregående natt     Ja  Nej Antal timmar 
..............h 
 
Truckens batteri har hållit under hela arbetsdagen     Ja  Nej Antal timmar ..............h 
 
Trucken har klarat av att lyfta dagens pallar   Ja  Nej 
         
     Kommentarer: ....................................................................................................................................... 
 
 
Har du haft användning för den nya trucken? 
Ja (14st) Lite (2st) ”När jag lastar på magasinet.” 
 
Har den nya trucken underlättat arbetet? 
Ja (14st) Lite (1st) Ej mycket (1st)  
Kommentarer: 
”vid tunga pallar.”  
Har du använt den både hos kunder och på terminalen?  
Ja (16st) 
 
 
Upplevelser av trucken 
Har det uppstått några problem under dagen?   Ja (5st)   Nej (11st)  
I så fall vad? 
”Är för lång.”  
”Svår att hantera på flaket”  
”Svår att hantera i skåp”  
”Tung att hissa med.” 
 
Vad har varit bra med den nya trucken? 
”Den hjälper till att få upp farten när det är tunga pallar.”  
”Underlättar vid tunga pallar.”  
”Det var bra att den gick att låsa så att den inte rullade bakåt under transport. Här använder vi normalt en hållare 
som vi ställer hjulen på.” 
”Man kan ta två halvpallar på längden” 
”Att det finns boms.” 
”Det är bra att man kan låsa hjulen men trucken för lång.” 
”vid tunga pallar.” 
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Checklista 

- Fylls i under varje arbetsdag 
 
Truck:     Minimover (17st svar) 

 
Arbetsdagens längd: 10h (6st)  8h (7st)  11h (1st)  ej svar (2st) 
 
 
Laddning 
 
Trucken har laddats föregående natt    
Ja (15st)  Ej svar (2st)    Antal timmar 12h (11st) 13h(4st) 
 
Truckens batteri har hållit under hela arbetsdagen  
Ja(15st) Ej svar(2st)    Antal timmar 11h(1st) 10h(4st)  8h(10st) 
 
Trucken har klarat av att lyfta dagens pallar   Ja (13st) Ej svar (4st) 
Kommentarer: 
”Svår att hantera den då det är blött och mycket snö.” 
 
 
Har du haft användning för den nya trucken? 
Ja (17st) Lite (2st) ”Men den är för lång 
   ”Vid lastning och lossning på magasinet.” 
   ”Vid lastbryggor.” 
 
Har den nya trucken underlättat arbetet? 
Ja (16st) Ej svar (1st) ”Vid lastbryggor.”  
   ”Lite” 
   ”Vid lastning och lossning.” 
 
Har du använt den både hos kunder och på terminalen?  
Ja (17st)   ”Där det finns brygga.” 
 
 
Upplevelser av trucken 
Har det uppstått några problem under dagen?   Ja (7st)   Nej (10st)  
I så fall vad? 
”Går ej i grus och sten.”  
”Trånga lastutrymmen hos kunderna, höga trösklar. Tar plats på lastbilen, lastbilen är nästa alltid jättefull.”  
 
Vad har varit bra med den nya trucken? 
”Vid tunga pallar så sparar den knä och rygg.” 
”Sparar kroppen - knä och rygg.” 
”Lastning och lossning på magasinet.” 
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Checklista 

- Fylls i under varje arbetsdag 
 
Truck:     Orion (7st svar) 

 
Arbetsdagens längd: 10h (2st)  8h (5st)  
 
 
Laddning 
 
Trucken har laddats föregående natt    
Ja (7st)      Antal timmar 12h (1st) 10h (4st) 8h(st) Ej svar 
(1st) 
 
Truckens batteri har hållit under hela arbetsdagen  
Ja(7st)    Antal timmar 10h(1st)  8h(5st) Ej svar (1st) 
 
Trucken har klarat av att lyfta dagens pallar   Ja (7st)  
Kommentarer: 
 
 
Har du haft användning för den nya trucken? 
Ja (6st) Delvis (2st) ”Vid lasting och lossning.” 
 
Har den nya trucken underlättat arbetet? 
Ja (6st) Något (1st) ”Vid lastning och lossning.” 
 
Har du använt den både hos kunder och på terminalen?  
Ja (7st)   ”Lite hos kund, mest på terminal.” 
 
 
Upplevelser av trucken 
Har det uppstått några problem under dagen?   Ja (1st)   Nej (6st)  
I så fall vad? 
”Höga trösklar. Dåligt med utrymme hos kunden som tex. på Lindex lilla godsmottagning” 
Vad har varit bra med den nya trucken? 
”Går snabbt att lossa och lasta med” 
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BILAGA 10 

Intervju med chaufförer som deltog i truckutvärderingen 
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Intervju (1/5) 
Vilka truckar har Du varit med och testat? 
Alla tre truckarna. 
 
Hur ser Din runda ut och vad för slags gods lastar och lossar Du? 
Trycksaker, pallgods. Oftast tyngre pallar 700-800 kg. 
 
Vilken av truckarna passar Dig bäst på lastbilen/terminalen? Varför? 
Minimover bäst och smidig att vända på flaket.  
 
Upplevde Du någon skillnad i arbetsbelastning och arbetstempo mellan de olika truckarna samt Din 
nuvarande truck? 
Eltruckarna underlättar mycket, det går även lite fortare.  
Märktes i kroppen när man lämnade ifrån sig truckarna. 
 
Vilka fördelar ser Du med truckarna?  
Med el-truckarna slipper man slita vid lastning och lossning. Vid underlag som lutar slipper man hålla emot.  
 
Vilka nackdelar ser Du med truckarna?  
Inga.  
 
Övriga synpunkter? 
Pro Lifter underlättar, bättre än en vanlig 
Fördel med långa gafflar, pallarna står stadigare och om det är mindre pallar kan man ta två.  
Kollosal skillnad i och med att man slapp pumpa med eltruckarna. 
 
Intervju (2/5) 
Vilka truckar har Du varit med och testat? 
Alla truckarna. 
 
Hur ser Din runda ut och vad för slags gods lastar och lossar Du? 
Styckegods, blandat, allt från 50-1000 kg.  
 
Vilken av truckarna passar Dig bäst på lastbilen/terminalen? Varför? 
På fabriker får man ofta hjälp och i centrum är det för bökigt att ha en eltruck. På flaket skulle en kort Pro Lifter 
vara bra. På terminalen skulle det underlätta mycket att ha en eltruck tillgänglig, tex minimovern. 
 
Upplevde Du någon skillnad i arbetsbelastning och arbetstempo mellan de olika truckarna samt Din 
nuvarande truck? 
Underlättar mycket. På magasinet går det fortare om man använder en eltruck. 
 
Vilka fördelar ser Du med truckarna?  
Kort variant av Hävstångstrucken och en längre på släpvagn.  
 
Vilka nackdelar ser Du med truckarna?  
Eltruckarna är lite för klumpiga, tex så har Lindex två-tre pallplatser, en handtruck är mycket smidigare. Känns 
som en eltruck slits mycket pga trösklar, trottoarer och dyl. 
 
Övriga synpunkter? 
Kort hävstångstruck. 
El-truck på magasinet vore kanon. Tex dela en på 2-3 personer. 
Tidsmässigt bättre med en eltruck.  
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Intervju (3/5) 
Vilka truckar har Du varit med och testat? 
Alla 
 
Hur ser Din runda ut och vad för slags gods lastar och lossar Du? 
Mest pallgods 500-1000kg 
 
Vilken av truckarna passar Dig bäst på lastbilen/terminalen? Varför? 
Minimovern är lagom både på lastbilen och terminalen 
Passar särskilt bra på terminalen 
 
Upplevde Du någon skillnad i arbetsbelastning och arbetstempo mellan de olika truckarna samt Din 
nuvarande truck? 
Det går snabbare och man är inte hälften så trött i benen. 
 
Vilka fördelar ser Du med truckarna?  
Det gick lättare och fortare 
Sparar Kroppen 
 
Vilka nackdelar ser Du med truckarna?  
När det inte finns brygga så fungerar inte eltruckarna så bra 
 
Övriga synpunkter? 
Kortare gafflar 

 

Intervju (4/5) 
Vilka truckar har Du varit med och testat? 
Alla tre. 
 
Hur ser Din runda ut och vad för slags gods lastar och lossar Du? 
Styckegods, 0-1000 kg.  
 
Vilken av truckarna passar Dig bäst på lastbilen/terminalen? Varför? 
Minimovern var bäst allround. 
Inte för mycket i vägen , Orion lite klumpig. 
Upplevde Du någon skillnad i arbetsbelastning och arbetstempo mellan de olika truckarna samt Din 
nuvarande truck? 
Mindre belastning. 
 
Vilka fördelar ser Du med truckarna?  
Inte ta i så mycket, inte behöva slita. 
 
Vilka nackdelar ser Du med truckarna?  
Lite osmidig och trångt på flaket. 
 
Övriga synpunkter? 
Ingen skillnad direkt, fördel med längre gafflar 
Gillar minimovern. 
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Intervju (5/5) 
Vilka truckar har Du varit med och testat? 
Minimovern och Orion 
 
Hur ser Din runda ut och vad för slags gods lastar och lossar Du? 
Pallgods, 250 kg i genomsnitt 
 
Vilken av truckarna passar Dig bäst på lastbilen/terminalen? Varför? 
Minimovern är smidigare än Oron som är klumpig. 
 
Upplevde Du någon skillnad i arbetsbelastning och arbetstempo mellan de olika truckarna samt Din 
nuvarande truck? 
Underlättar på terminalen, skonsammare för rygg och ben. 
Man håller ett lägre tempo för man måste koncentrera sig. Det går snabbare att lasta på terminalen men 
långsammare att lossa ute hos kunder.  
 
Vilka fördelar ser Du med truckarna?  
Minskar risken för förslitningar i rygg till exempel. 
 
Vilka nackdelar ser Du med truckarna?  
För stora och klumpiga. 
 
Övriga synpunkter? 
Gafflarna var lagom långa.  
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BILAGA 11 

OWAS igångsättning med handtruck 
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OWAS      
TESTPERSON RYGG ARMAR BEN BÖRDAN RESULTAT 

1. 1 1 2 3 1 
2. 1 1 3 3 1 
3. 2 1 3 3 3 
4. 3 1 3 3 2 
5. 4 1 3 3 3 
6. 1 1 3 3 1 
7. 2 1 3 3 3 
8. 3 1 3 3 2 
9. 2 1 3 3 3 

10. 4 1 3 3 3 
11. 2 1 2 3 3 
12. 1 1 3 3 1 
13. 1 1 2 3 1 
14. 1 1 2 3 1 
15. 1 1 3 3 1 
16. 1 1 3 3 1 
17. 1 1 1 3 1 
18. 1 1 4 3 2 
19. 4 1 3 3 3 
20. 1 1 2 3 1 
21. 3 1 3 3 2 
22. 1 1 2 3 1 
23. 2 1 2 3 3 
24. 2 1 3 3 3 
25. 2 1 3 3 3 

      
      
Kroppsdelarnas ställning gav ett värde enligt en modell, 
 värdena lästes sedan av i en tabell där en siffra mellan 1-4 erhölls.  
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BILAGA 12 

Resultat för RWL vid pumpning med handtruck 



 

NIOSH vid pumpning av handtruck 
             
Analys Antal pumpningar LC (kg)    H (cm) V (cm) D (cm) AM CM FM HM VM DM RWL 
1. 8 23 45 120 25 1 1 0,75 0,56 0,87 1 8,29 
2. 8 23 65 125 15 1 1 0,75 0,38 0,85 1,12 6,32 
3. 6 23 35 120 25 1 1 0,75 0,71 0,87 1 10,66 
4. 5 23 40 120 30 1 1 0,75 0,63 0,87 0,97 9,05 
5. 5 23 55 110 30 1 1 0,75 0,45 0,90 0,97 6,81 
6. 4 23 60 115 35 1 1 0,75 0,42 0,88 0,95 6,00 
7. 6 23 40 110 20 1 1 0,75 0,63 0,90 1,05 10,08 
8. 8 23 50 120 25 1 1 0,75 0,5 0,87 1 7,46 
9. 8 23 50 120 35 1 1 0,75 0,5 0,87 0,95 7,08 
10. 6 23 40 110 40 1 1 0,75 0,63 0,90 0,93 9,00 
11. 6 23 45 120 30 1 1 0,75 0,56 0,87 0,97 8,04 
12. 9 23 55 100 30 1 0,9 0,75 0,45 0,93 0,97 6,33 
13. 2 23 50 110 15 1 1 0,75 0,5 0,90 1,12 8,65 
14. 7 23 50 100 10 1 0,9 0,75 0,5 0,93 1,27 9,12 
15. 9 23 60 120 40 1 1 0,75 0,42 0,87 0,93 5,80 
16. 9 23 35 90 15 1 0,9 0,75 0,71 0,96 1,12 11,86 
17. 10 23 45 110 10 1 1 0,75 0,56 0,90 1,27 10,89 
18. 8 23 55 110 10 1 1 0,75 0,45 0,90 1,27 8,91 
19. 7 23 45 110 15 1 1 0,75 0,56 0,90 1,12 9,61 
20. 8 23 60 105 15 1 0,9 0,75 0,42 0,91 1,12 6,59 
21. 4 23 50 115 35 1 1 0,75 0,5 0,88 0,95 7,20 
22. 10 23 70 120 20 1 0,9 0,75 0,36 0,87 1,05 5,01 
Medeltal 6,95           8,12 
             
Frekvens             
Antal pumpningar om dagen  7*18*4=504 (de fyller och tömmer lastbilen 2 gånger under arbetspasset) 
Frekvens vid 8 timmars arbetsdag 504/480 = 1,05 pump/minut       
FM värdet lästes av i en taball med hjälp av 1,05 pump/minut.        

 
Källa: Wilson, J.R & Corlett, N (2005) Evaluation of human work third edition. USA: Taylor & Francis Group. 

 
LC  = 23 kg 

H = Bördans avstånd från kroppen 

V = Starthöjd 

D = Förflyttningshöjd 

A = Vinkel som bördan förflyttats i 
horisontalplan 

CM = Greppets godhet  

FM = Frekvens på lyft 

HM = 25/H 

VM = 1-(0.003(V-75)) 

DM = 0.82+(4.5/D) 

AM = 1-(0.0032*A) 

RWL= LC*HM*VM*DM*AM*CM*FM 

LI = Load/RWL 
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BILAGA 13 

NIOSH pumpkraftsmätningar 
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Pumpkraftsmätningar på Terminalen i Halmstad 
     

Testperson 1 Testperson  2 Testperson 3 Testperson 4 Maxvärde vid 
ett pump i N     

96 113 116 104 
102 105 113 104 
103 108 114 105 
107 107 111 104 

245 kg 

102 109 110 105 
Medeltal (N) 102 108,4 112,8 104,4 
Medeltal (kg) 10,4 11,0 11,5 10,6 
     

92 99 95 90 
98 100 95 90 
99 100 92 93 

435 kg 

97 101 94 90 
Medeltal (N) 96,5 100 94 90,75 
Medeltal (kg) 9,8 10,2 9,6 9,2 
     

164 165 170 157 
182 162 166 160 
183 158 174 157 
168 162 167 163 

860 kg 

169 162 167 159 
Medeltal (N) 173,2 161,8 168,8 159,2 
Medeltal (kg) 17,6 16,5 17,2 16,2 
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BILAGA 14 

Resultat för RWL vid igångsättning 
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NIOSH vid igångsättning 

             
Vinkel 0°             

Analys LC (kg) 
H 
(cm) 

V 
(cm) 

D 
(cm) 

A 
(°) CM FM HM VM DM AM RWL 

1. 23 10 75 0 0 1 0,85 2,50 1,00 0,82 1 40,08 
2. 23 5 95 0 0 1 0,85 5,00 0,94 0,82 1 75,35 
3. 23 25 80 0 0 1 0,85 1,00 0,99 0,82 1 15,79 
4. 23 15 90 0 0 1 0,85 1,67 0,96 0,82 1 25,52 
5. 23 25 85 0 0 1 0,85 1,00 0,97 0,82 1 15,55 
6. 23 10 85 0 0 1 0,85 2,50 0,97 0,82 1 38,88 
7. 23 25 70 0 0 1 0,85 1,00 1,02 0,82 1 16,27 
8. 23 15 85 0 0 1 0,85 1,67 0,97 0,82 1 25,92 
Medeltal            31,67 
             
             
Vinkel 180°            

Analys LC (kg) 
H 
(cm) 

V 
(cm) 

D 
(cm) 

A 
(°) CM FM HM VM DM AM RWL 

1. 23 10 75 0 180 1 0,85 2,50 1,00 0,82 0,42 16,99 
2. 23 5 95 0 180 1 0,85 5,00 0,94 0,82 0,42 31,95 
3. 23 25 80 0 180 1 0,85 1,00 0,99 0,82 0,42 6,70 
4. 23 15 90 0 180 1 0,85 1,67 0,96 0,82 0,42 10,82 
5. 23 25 85 0 180 1 0,85 1,00 0,97 0,82 0,42 6,59 
6. 23 10 85 0 180 1 0,85 2,50 0,97 0,82 0,42 16,48 
7. 23 25 70 0 180 1 0,85 1,00 1,02 0,82 0,42 6,90 
8. 23 15 85 0 180 1 0,85 1,67 0,97 0,82 0,42 10,99 
Medeltal            13,43 
             
Frekvens             
Antal igångsättningar om dagen  18*4=72        
Frekvens vid 8 timmars arbetsdag  72/480=0,15 ingsättningar/minut   
FM värdet lästes av i en tabell med hjälp av 0,15 igångsättningar/minut     

 
LC  = 23 kg 

H = Bördans avstånd från kroppen 

V = Starthöjd 

D = Förflyttningshöjd 

A = Vinkel som bördan förflyttats i horisontalplan 

CM = Greppets godhet  

FM = Frekvens på lyft 

HM = 25/H 

VM = 1-(0.003(V-75)) 

DM = 0.82+(4.5/D) 

AM = 1-(0.0032*A) 

RWL= LC*HM*VM*DM*AM*CM*FM 

LI = Load/RWL 
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BILAGA 15 

Kraftmätningar för NIOSH vid igångsättningar  
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Igångsättningsmätning på terminal i Halmstad 
    

 
Maxvärde vid igångsättning i N 

Testperson 1   
217   
191    290 kg 
207   

 Medeltal (N) 205,0   
 Medeltal (kg) 20,9   
     

265   
265    560 kg 
258   

 Medeltal (N) 262,7   
 Medeltal (kg) 26,7   
     

395   
452    1220 kg 
393   

 Medeltal (N) 413,3   
 Medeltal (kg) 42,1   

 

 

 

  

  


