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Sammanfattning 
 

Skador och sjukskrivningar är ett vanligt inslag i armeringsmontörer arbetsmiljö. Detta beror 

främst på att armeringsarbeten utförs i en utsatt arbetsmiljö med många belastningsfaktorer 

och mycket repetitivt arbete. Dessa arbetsmoment utförs ofta i olämpliga arbetsställningar, 

ställningarna skapar stora belastningar på skelett och leder samt orsakar mikro skador i 

musklerna. Vid repetitivt arbete ges inte skadorna tid nog för att läka ordentligt utan förvärras 

med tiden. 

 

Vid långvarigt arbete i en arbetsmiljö som detta orkar inte kroppen med, detta gör sig märkt 

hos den skadedrabbade genom smärtor i rörelseorganen. När någon drabbas av en 

belastningsskada kan det leda till att montören behöver begränsa sina arbetsuppgifter, i värsta 

fall kan det resultera i långa sjukskrivningar och förtidspension för den anställda.  

 

I dagsläget går årligen cirka 630 byggnadsarbetare i förtidspension, det finns inget som tyder 

på att armeringsmontörer skulle vara underrepresenterade i denna kategori snarare tvärtom. 

Nu när nästkommande generation kommer ut i arbetslivet blir det viktigare att finna en 

lösning på detta problem då denna generation har en 10 % sämre grundfysik än tidigare.  Om 

inte detta görs kan de leda till att inga armeringsmontörer kommer klara av att arbeta tills 

pensions ålder. Det ligger i den anställda, företaget och statens intresse att se till att alla klarar 

av att arbeta till full pensionsålder då sjukskrivningar och förtidspension leder till höga 

kostnader för samtliga parter. 

 

Författarna har därför undersökt om användningen av iläggningsfärdig armering och 

mervärdestjänster förbättrar arbetsmiljön på arbetsplatsen, författarna har även undersökt hur 

armeringsprocessen bör vara utformad för att undvika arbetskador och om hjälpmedel som 

finns tillgängliga på arbetsplatsen används.  För att undersöka detta började författarna med 

en litteraturstudie där de fördjupade sig bland annat i armering, ergonomi och arbetsskador. 

När författarna ansåg att de hade en tillräcklig grund att stå på kontaktades Thomas Eriksson 

på Celsa Steel Service och platsbesök bokades, på arbetsplatserna utfördes observationer 

enligt PATH metoden med kompletterade interjuver.  

 

Författarna har kommit fram till att arbetsplatser tillhandahåller hjälpmedel så att arbetet kan 

bli utfört på ett ergonomiskt sätt. Dock så väljer montörerna själva att utföra arbetet utan vissa 

hjälpmedel som de anser medför ett långsammare arbetsutförande. Författarna har uppfattat 

en låg kunskap om ergonomi bland armeringsmontörerna vilket leder till att montörerna tar 

konsekvenserna allt för lättsinnigt och som följd uteblir ”korrekt” arbetsutförande. Författarna 

har även kommit fram till att desto högre prefabricerings grad av armering som används 

förbättras arbetsmiljön för montörerna, även förekomsten av mervärdestjänster bidrar till en 

förbättrad arbetsmiljö.  

  



Abstract 
 

Injuries and sick-leave is a common feature for reinforcement workers today. This is mainly 

due to the fact that reinforcement work is done in an exposed environment with many stress 

factors and highly repetitive work. These operations are often carried out in unsuitable 

working positions, these positions creates a major burden on the bones and joints and causes 

micro- damages on muscles. With repetitive work these injuries are not given time to heal 

properly and will gradually become worse. 

 

The body will not be able to handle the stress of working in a work environment such as this 

and musculoskeletal disorders can be a result of this. The injury will make itself known as 

pain in the musculoskeletal system and causes reduced movability; the injured worker will 

therefore not be able to perform the same work tasks as before. The worst case scenario will 

be long sick-leave that result in early retirement of the employee.  

 

In the current situation early retirement is something that affects 630 construction workers and 

there is nothing to suggest that reinforcement workers would be under-represented in this 

category, on the contrary. This issue will become worse now that the next generation of 

reinforcement workers will have a lower basic physics than those before them. Therefore they 

are more sensitive to just stress related injury such as musculoskeletal disorders. That is why 

it is important now more than ever to find the problem areas and identify them. Failure to do 

so can lead to reinforcement workers not being able to work until their full retirement age. It 

is in the employees, the company and the state's interest to ensure that all workers are able to 

work to full retirement age when sick leave results in high costs for all parties.  

 

The authors have therefore investigated if the use of precut and bent reinforcement and extra 

services improve working conditions in the construction site. The authors have also 

investigated how the reinforcement process should be designed to prevent work-related 

injuries and aids that are available at the workplace. To investigate this, the authors started 

with a literature study that included reinforcement, ergonomics and work-related injuries. 

When the authors felt that they had a sufficient foundation was Thomas Eriksson at Celsa 

Steel Service contacted and site visits booked. Workplace observations were carried out 

according to the PATH method with complementary interviews. 

 

The authors have concluded that the workplace provides aids so that work can be performed 

in an ergonomic way. However the reinforcement workers choose themselves to perform the 

work without the aids provided because they say that some aids slow them down. The authors 

have perceived a low level of knowledge about ergonomics among the reinforcement workers, 

this leads to that the workers don’t consider the consequences of bad ergonomic which result 

in improper work execution and work-related injuries. The authors also concluded that a 

higher degree of prefabrication of reinforcement used results to improve the working 

environment, even the use of extra services such as color-marked reinforcement, color-sorted 

reinforcement and timed deliveries contribute to a better work environment.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Användningen utav iläggningsfärdig armering (ILF) och raka stänger i lagerlängder (LL) är 

idag de mest använda armeringstyperna. Vid användningen av LL levereras stänger i 

lagerlängder till byggarbetsplatsen där de sedan sorteras i dimensioner. Efter detta så går 

stängerna över till beredningsprocessen där de först klipps till önskad längd och sedan bockas 

till önskad form. När ILF armering används på arbetsplatsen levereras armeringen färdig 

klippt och bockad. Vid leverans kan armeringen även vara buntad och färg märkt för att 

underlätta lossning och iläggning. (Hjort & Sandberg 1998) Förutom att vara de mest använda 

typerna av armering är LL och ILF även de mest påfrestande för de montörerna då mycket 

repetitiva rörelser uppkommer speciellt under iläggning. 

 

Repetitivt arbete är något som montörerna måste undvika i största möjliga mån då de över tid 

kan ge upphov till förslitningsskador som står för 72 % av alla arbetssjukdomar. En montör 

som drabbas av en förslitningsskada kan resulterar i att montören måste begränsa sina 

arbetsuppgifter eller sjukskrivas och i värsta fall kan det leda till förtidspension, något som 

drabbar upp emot 630 byggnadsarbetare årligen.(Josephsson & Saukkoriippi 2005) 

Armeringsprocessen måste därför förändras för att den nya generationen armeringsmontörer 

skall klara av att arbeta till pensionsåldern utan risk att för bestående men från en 

förslitningsskada. Ungdomar i dag har cirka 10 % sämre grundfysik än vad ungdomar hade 

för bara 10 år sedan. (Leray et al 2005) Detta betyder att om inte processen för 

armeringsarbeten utvecklas och blir mindre fysiskt påfrestande finns risk att arbetslivslängden 

förkortas med upp emot 25 år.  
 

De som inte klarar av de fysiska påfrestningarna har en högre risk att skada sig inom arbetet 

vilket kan leda till långa sjukskrivningar. I siffror presenterade 1995 har en person som har 

varit sjukskriven till och från i 8 år och sedan förtidspensioneras vid 55 års ålder kommer vid 

normal pensionsålder av 65 år ha en inkomstförlust på minst 200 tkr och kosta företaget 400 

tkr. Det är dock staten som dras med störst förlust, då ett sådant här fall kan kostar staten upp 

emot 1800 tkr (Rhodin & Gunnarsson 1995). Med dagens värde på kronan blir dessa 

kostnader cirka 25% högre (Ekonomifakta.se). 

 

I dagsläget finns det många hjälpmedel tillgängliga för att underlätta arbetsutförandet. Dessa 

hjälpmedel kan vara najomat, armeringsställ, kran, ställning eller mervärdestjänster som 

erbjuds av återförsäljare. Celsa Steel Service erbjuder ett flertal så kallade mervärdestjänster 

som är utformade för att underlätta och effektivisera armeringsutförandet. Men bidrar dessa 

tjänster verkligen till ett effektivare arbete och kan de i slutendan generera besparingar för 

företaget. Enligt uppgifter från (Leif Olsson 2014) har Skanska bedrivit flertalet omfattande 

forskningsprojekt som visar att det bästa sättet att rationalisera armeringsarbetet är att i högre 

grad än vad som hittills varit fallet, anpassa utformningen av armering på ett sådant sätt att 

tidsåtgången för iläggning av armeringsjärnen minimeras. 

 

Men även om armeringsarbeten kommer kunna genomföras fortare betyder inte det att risken 

för förslitningsskador hos armeringsmontörerna kommer reduceras. Något kring de rådande 

förhållandena vid montering behövs förändras för en hållbar arbetsmiljö! 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att kartlägga problemområden inom arbetsmiljön vid 

armeringsarbeten som kan leda till allvarliga arbetskador som förslitningsskador och senare 

förtidspensionering för den anställda samt att försöka ge förslag på hur dessa 

problemområden kan förbättras. Detta skall göras genom att studera hur förslitningsskador 

uppkommer vid armeringsarbeten och undersöka vilka förändringar som måste ske för att 

förhindra dem. De frågor som författarna vill undersöka och besvara i denna studie är 

presenterade nedan: 
 

  Används de hjälpmedel som finns tillgänglig på arbetsplatsen? 

 

 Bidrar användningen utav ILF och mervärdestjänster till en bättre arbetsmiljö? 

 

 Är mervärdestjänsterna som Celsa Steel Service erbjuder ekonomiskt hållbara för 

entreprenadföretagen? 

 

 Hur bör armeringsprocessen utföras för att undvika allvarliga arbetsskador hos 

arbetarna? 

 

 

1.3 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas till arbetsmiljön kring armering på svenska arbetsplatser och 

endast arbete med horisontell armering då de dåliga arbetsställningarna oftare förekommer vid 

just horisontell armering. En annan vanlig orsak till skador är halkning och snubblig som det 

är högre risk för vid horisontell armering, då armeringsmontörerna behöver förflytta sig över 

redan ilagd armeringen. De dåliga arbetsställningarna med många repetitiva lyft och böjningar 

är överrepresenterad vid horisontell armering på grund av utläggning, klotsning och najning 

som ofta sker i framåt-nedåtböjd arbetsställning. (Hjort & Sandberg 1998) Författarna 

kommer endast studera och undersöka arbetsgången för LL och ILF-armering.  

 

 

1.4 Metod 

För att kunna besvara frågorna i syftet har författarna utfört en litteraturstudie som låg till 

grund för kompletterande observationer och interjuver från arbetsplatser. Litteraturstudien  

Omfattar empiri om arbetsskador, främst förslitningsskador och hur de uppkommer vid 

armeringsarbeten. Den omfattar även hur armeringsarbeten utförs på svenska arbetsplatser. 

Litteraturstudien kompletterades sedan med observationer och intervjuer ute på arbetsplatser 

där författarna studerade armeringsutförandet och intervjuade armeringsmontörer och 

arbetsledare om deras syn kring arbetsmiljö och arbetsutförande. Det resultatet jämnfördes 

sedan med litteraturen för att identifiera riskmomenten kring armeringsarbeten. 

  



 

  3 
 

  



 

  4 
 

2. Arbetsmiljö i samband med armering 
 

2.1 Vad är arbetsmiljö 
Med arbetsmiljö menas alla faktorer som omger och påverkar en människa i hennes arbete, 

det kan vara allt ifrån själva arbetsuppgiften till klimat och medarbetare, dessa faktorer kallas 

belastningsfaktorer. Vid armeringsarbeten brukar dessa belastningsfaktorer vara indelade i två 

huvudgrupper.
 
(Hjort 1985) 

 

 Faktorer som uppkommer av själva arbetsuppgiften och som är specifika för just 

denna arbetsuppgift, dessa belastningsfaktorer resulterar ofta i ryggskador och kan be-

stå av: 

o Manuella lyft med tung börda 

o Arbetsmoment utförda i framåt-nedåtböjd ställning 

o Snubbling på armering 

o Halkning på oljiga plyfab-formar 

 

 Faktorer som är allmänna för byggarbetsplatser: 

o Nederbörd, vind samt kyla 

o Bristfällig belysning 

o Buller och vibrationer 

 

När det gäller faktorer som uppkommer av arbetsuppgiften armering är den allmänna bilden 

att lyftning och bärning av armeringsstål är den tyngsta belastningsfaktorn (Hjort & Sandberg 

1998), Lyftning och bärning är även ett moment som återkommer ofta i de flesta processer 

som är relaterade till armeringsarbeten, men genom användning av ILF kan berednings fasen 

helt strykas. Detta blir gynnsamt för arbetarna då de kan undvika mycket av den manuella 

hanteringen som kan vara direkt skadebildande. Det är därför ur en arbetsmiljö synpunkt 

viktigt att minimera dessa arbetsmoment som innebär en risk, detta finns även beskrivet i 

Arbetsmiljö verkets regler.  

 

46 § 

 

”Det skall finnas lämplig utrustning för lyft och transport av byggprodukter och annat 

material om det behövs för att arbetstagarna inte skall utsättas för hälsofarliga eller onödigt 

tröttande belastningar. 

 

Sådana lyftanordningar och lyftredskap, inbegripet deras komponenter, tillbehör, 

förankringar och stöd, skall väljas som är ändamålsenligt utformade och tillräckligt hållfasta 

för den avsedda användningen samt märkta med den maximala lasten (maxlast). 

 

Lyftanordningar och lyftredskap skall handhas av kompetent personal med ändamålsenlig 

utbildning och får inte användas för annat än det avsedda ändamålet.” 
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Ett lämpligt sätt att undvika dessa hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningarna kan då 

vara att i så stor utsträckning som möjligt förlita sig på användandet utav så hög grad av 

prefabricerad armering som möjligt. Genom att granska figur 1 och 2 kan man se att arbetets 

process blir mindre omfattande ju högre grad av prefabricering som används vid utförandet av 

byggnationen. Speciellt viktigt är att observera att beredningsfasen försvinner direkt vid 

övergång från LL till ILF. Arbetsmiljön kan även drastiskt förbättras av konstruktören redan 

vid projekteringsfasen, de åtgärder som underlättar armeringsarbetet enligt Hjort & Sandberg 

1998 är: 

 

 Vid trånga konstruktioner måste konstruktören ta hänsyn till hur armeringen skall 

monteras. 

 

 Konstruktören måste ta hänsyn och lämna utrymme för armeringen som skall läggas 

 

 Armeringen i konstruktionen bör anpassas så att tillbehör, monteringshjälpmedel och 

verktyg kan användas.   

 

I figur 1 och 2 nedan visas ingående moment för de olika graderna utav prefabricerad 

armering. 

 

Figur 1: Strukturering av armeringsarbete på arbetsplats baserad på Hjort & Sandberg 1998 

Figur 2: Samband mellan armeringstyper och operationer. 

* Omfattande najningsarbete krävs 

 

För att ge en bättre insikt i dessa armeringstyper kommer här en kort förklaring av de olika 

graderna av prefabricering. 
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2.2 Skaderisker vid armering 
Armeringsarbeten är till stor del ett hantverk där den största delen av arbetets moment utförs 

med manuell arbetskraft, så som lyftning, sortering, manuell transport, fixering och 

inläggning. Detta medför att armeringsmontörerna utsätts för stora arbetsbelastningar vid alla 

moment av sitt arbete. Cirka 70 % av alla arbetsskador är belastningsskador och årligen 

tvingas 630 byggnadsarbetare förtidspensionera sig som en följd av belastningar de ådragit sig 

i arbetet. (Hjort & Sandberg 1998, Rhodin & Gunnarsson 1995) 

 

De ungdomar i åldrarna 20-25 år som kommer ut i arbetslivet idag har cirka 10%  sämre 

grundfysik än vad ungdomar hade för bara 10 år sedan.  Detta har stor inverkan på 

skaderisken då en sämre fysik gör att kroppen lättare blir skadad vid tunga, långvariga och 

upprepande belastningar. Mycket forskning pekar på att de som inte har möjlighet att anpassa 

sitt arbete utefter fysisk förmåga har en större sjukfrånvaro. Om den process som används vid 

armeringsarbeten idag inte förenklas kommer nästa generation montörer bli hårt drabbad av 

belastningsskador. (Leray et al 2005) 
 

Dessa arbetsbelastningar kan antingen vara en direkt konsekvens av arbetet som utförs så som 

lyftning, manuell transport eller inläggning av armering i gjutformar. Men det kan även vara 

en generell effekt för byggarbetsplatser som regn, kyla, ljud eller vind. (Hjort & Sandberg 

1998) 

 

Konsekvensen av att utsättas för de arbetsbelastningar som är förknippade med 

armeringsarbeten medför stora risker för att drabbas av en förslitningsskada i ryggen. Denna 

typ av skada kan uppkomma antingen genom att arbeta i en olämplig arbetsställning, detta i 

kombination med att hantera en tung börda ökar skaderisken. Andra vanliga sätt som 

förslitningsskador uppkommer är vid halkning och snubbling, även om halkningen / 

snubblingen inte leder till ett fall kommer arbetaren att parera fallet med snabba rörelser. 

Dessa rörelser kan medföra stor belastning på ryggen och ge upphov till så kallade mikro 

skador, syntomen av dessa skador behöver inte framträda direkt utan kan komma krypandes 

flera dagar efter olyckan.  Belastningen på ryggen blir större om arbetaren vid halkningen / 

snubblingen bär en tung börda, som armeringsjärn. (Hjort 1995)  

 

 

 

I en studie om metallarbetare inom konstruktions yrket har det visats att skaderisken är så hög 

som 7,9 % jämnfört med genomsnittet inom industri  på 5,7 %. Denna siffra innefattar 

samtliga konstruktionsyrken med stål som arbetsmaterial. Det finns inget som tyder på att 

armeringsmontörer skulle vara underrepresenterade i denna yrkesgrupp utan snarare tvärt om. 

(Hjort & Sandberg 1998). Enligt observationer gjorda av Forde & Buchholz 2004 på 

amerikanska arbetsplatser spenderade armeringsarbetare upp till 44% av sin arbetstid i icke 

neutrala rygg positioner.  

 

  

Bild 1: Olämpliga arbetsställningar i samband med armeringsarbeten (Hans Sandqvist 1998) 
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Att spendera så mycket tid i icke neutrala arbetsställningar skapar en stor belastning på 

ryggen, detta förvärras ytterligare ifall tunga arbetsbördor hanteras i denna ställning. Dock 

gällde denna statistik för amerikanska arbetsplatser och en kontroll observation på svenska 

arbetsplatser behöver göras för att säkerställa att armeringsutförandet i USA och Sverige är 

likvärdiga och den statistik som presenteras av Forde & Buchholz 2004 kan antas gälla i 

Sverige med. Vid armeringsarbeten är det den direkta arbetsbelastningen som är det stora 

problemet för armerings montörer, dåliga arbetsställningar, ej korrekta lyft av armering och 

halkning eller snubbling är alltid närvarande problem. Dessa arbetsmiljöproblem måste 

uppmärksammas på arbetsplatsen. Detta finns beskrivet i arbetsmiljö verkets föreskrifter om 

arbetsmiljö på byggnadsarbeten (AFS 1999:03) 

 

46 § 

 

”Det skall finnas lämplig utrustning för lyft och transport av byggprodukter och annat 

material om det behövs för att arbetstagarna inte skall utsättas för hälsofarliga eller onödigt 

tröttande belastningar. 

 

Sådana lyftanordningar och lyftredskap, inbegripet deras komponenter, tillbehör, 

förankringar och stöd, skall väljas som är ändamålsenligt utformade och tillräckligt hållfasta 

för den avsedda användningen samt märkta med den maximala lasten (maxlast). 

 

Lyftanordningar och lyftredskap skall handhas av kompetent personal med ändamålsenlig 

utbildning och får inte användas för annat än det avsedda ändamålet.” 

 

Denna föreskrift säger att hjälpmedel måste finnas 

närvarande för att assistera med lyft och transport 

av byggnadsmaterial, så som armering. Detta är 

väldigt viktigt för armeringsarbetarna då de 

arbetsmoment som anses vara den tyngsta 

arbetsbördan är just lyftning och manuell transport 

av armering inom arbetsplatsen. Armeringsjärnens 

tyngd, den mängd som ska användas vid bygget 

och armeringsjärnens form gör att detta arbete blir 

otympligt och tungt, eller som det är uttryckt i AFS 

1999:03 en onödigt tröttande belastning. Men detta 

arbetsmoment kan vara direkt skadande för 

armeringsarbetarna om lyftningen inte sker på ett 

korrekt sätt.  

 

Korrekt lyftteknik beskrivs i Prevention och 

praktisk ergonomi 2005. ”Lyft nära kroppen med 

kort hävstång. Ett annat sätt att beskriva detta på är 

att man hela tiden ska sträva efter en lodlinje 

mellan örat, axeln och fotknölarna upprättahålls”. 

Detta måste göras då kroppens muskler, skelett och 

leder alla lyder under hävstångsprincipen och 

ryggmusklerna som ska balansera kroppen vid 

tynga lyft måste ta större belastningar än 

nödvändigt när ju längre bort från kroppen som 

bördan lyfts ((Leray et al 2005)). 

Bild 2: Korrekt lyftteknik, Prevention och 

praktisk ergonomi  
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Det är viktigt att en korrekt lyftteknik tillämpas på arbeten där tunga lyft förekommer för att 

minska förslitningen som arbetaren utsätter sin kropp för, i Arbetsmiljö för byggare 2009 

beskrivs vikten av att hantera bördor på ett korrekt sätt genom att förklara att 10 kg som lyfts 

80 cm från kroppen motsvarar en belastning på 50 kg. Att hantera armeringsjärn i olämpliga 

arbetsställningar med en felaktig lyftteknik kan därför medföra allvarliga förslitningsskador 

snabbt och vid just armeringsarbeten hanteras bördor med armbågar långt från kroppen 

märkvärdigt mer än vid andra stål konstruktions yrken (Forde & Buchholz 2004). 

 

Förslitnings skador är inte den enda typen av skada som drabbar arbetare inom armeringsyrket 

och inte nödvändigtvis den skada som får värst konsekvenser, generellt beskrivs halkning och 

snubblings olyckor som de allvarligaste olyckorna på arbetsplatsen (Hjort & Sandberg 1998). 

Även om en halkning eller snubbling kan leda till en förslitningsskada i längden kan de 

direkta konsekvenserna av en sådan olycka vara mycket allvarligare.  

 

Halkningsrisken är störst vid monteringsskedet då arbetet med plyfa och formbord utförs 

(Hjort & Sandberg 1998). Dessa formar är släta för att ge betongen en fin yta och oljas även 

in för att förhindra att betongen bränner fast i formen, den inoljade släta ytan blir därför 

extremt hal för de som arbetar på platsen. Den vanligaste orsaken till snubblings olyckor är att 

armeringsmontörerna ofta måste röra sig över redan inlagd armering för att kunna utföra sitt 

arbete, dessa stänger utgör ett väldigt dåligt underlag att arbeta på och ett fall över stängerna 

kan bli värre än ett fall på slät mark då chansen att fånga upp fallet med armarna blir svårare. 

Att falla över armering medför även andra risker, avklippt najtråd, ut eller upp stickande 

armering som inte blivit ordentligt säkrad med armeringsknopp kan leda till livshotande 

skador för den arbetare som faller över dem. Ett fall under dessa omständigheter förvärras 

ytterligare om arbetaren samtidigt hanterar en börda, antingen att bördan hamnar ovanpå den 

fallande montören eller om bördan ramlar ner ett våningsplan på montörer nedanför. 

 

Olyckor som halkning och snubbling borde kunna undvikas genom att arbetarna är observanta 

och får utföra sitt arbete i lugn och ro men detta är sällan fallet. Inom armeringsarbeten är 

stress alltid en överliggande faktor som påverkar alla arbetare. Självklart varierar stress från 

person till person och från arbetsplats till arbetsplats men generellt har armerings arbetare det 

stressigt i sitt arbete. Detta beror till stor del på att armeringen är direkt föreliggande övriga 

processer inom projektet, bland annat gjutning som ofta har ett redan satt start datum. Detta 

betyder att förseningar i armeringsprocessen kommer förskjuta hela tidplaneringen och orsaka 

förseningar i alla efterkommande processer. Detta blir problematiskt då de i praktiken alltid 

uppkommer mindre förseningar och tidsförskjutningar som gör att den tillgängliga tiden för 

arbetet minskar, arbetarna måste då öka sitt arbetstempo för att hinna färdigställa sitt arbete 

innan gjutningen ska starta och detta leder till ökad stress som i sin tur ökar olycksrisken. 

Detta gäller speciellt vid bjälklagsarmering där många belastningsfaktorer är speciellt 

framträdande (Hjort & Sandberg 1998). 

  



 

  9 
 

 

2.3 Vad är en Belastningsskada 

Under senare tid har många förändringar i människans sätt att arbeta gjorts, tyngre 

arbetsmoment har helt eller delvis försvunnit då produktion har mekaniserats och ny teknologi 

och nya tankesätt underlättar för arbetare. På ytan verkar detta vara bra men i praktiken har 

nya problem uppstått som en följd av denna förnyelse. Ett stort problem som kommit som en 

följd av dessa uppstyckade arbetsmoment är att många arbetsuppgifter nu har blivit ensidiga 

och statiska. Med detta menas dåliga arbetsställningar med kontinuerlig belastning och 

repetitiva arbetsuppgifter som inte tillåter muskler och rörelseorgan den vila de behöver 

mellan arbetsuppgifterna, detta gör att montören blir mer mottaglig för en belastningsskada 

(Leray et al 2005).   

 

En belastningsskada uppträder som smärta i rörelseorganen. Denna smärta kan ha sitt upphov 

i antingen skelett och leder som muskler och senor. Denna smärta kan bero på tre saker (Leray 

et al 2005).   

 

 Inflammationer. 

 Mikroskopiska slitskador i muskler. 

 Försämrat blodflöde och där av näringsbrist i muskler. 

 

Varför en belastningsskada uppkommer kan därför bero på olika anledningar även om alla 

vägar i slutändan leder till en samma konsekvens. (Leray et al 2005) 

 

 

2.3.1 Skador i Skelettet 

Skelettet i våra kroppar består av många ben som kopplas ihop i varandra vid leder och hålls 

ihop av senor. I dessa leder finns ett lager brosk som ska underlätta rörelser genom att minska 

friktionen mellan benen. Långvarig felaktig belastning som ofta är en följd av monotont 

arbete kan göra att förslitningar på leden kan uppkomma. Detta minskar rörligheten i leden 

och ger upphov till smärta i rörelseorganet som är drabbat. Vanligvis belastas dessa ytor 

kontinuerligt av dynamiska belastningar då leden rörs, denna rörelse gör att ledvätskor som 

smörjer brosket tillåts åtkomst i hela leden vilket behövs för att bibehålla normal funktion och 

rörlighet. Om belastningarna på leden blir statiska istället för dynamiska kommer flödet av 

ledvätskor avta, detta gör att brosket blir undernärt. Om brosket inte får den näringen den 

behöver kommer redan befintliga skador inte kunna läka och småningom kommer brosket bli 

helt förstört (Leray et al 2005). 
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2.3.2 Skador på Leder 

Ledbanden är trådliknande elastiska fibrer som bildas av äggviteämnet kollagen, dessa 

ledband är fästa vid benvävnaden. Smärta i ledbanden orsakas ofta av inflammationer, denna 

inflammation kan bero på dålig blodcirkulation då arbetande muskler tar allt tillgängligt blod. 

Andra orsaker till inflammationen i ledbanden kan vara små bristningar i fibrerna, 

muskelspänning eller kyla. När en led utsätts för en eller flera av dessa symtom kan leden bli 

inflammerad, i värsta fall kan de samlas kalk i leden. Detta förstärker inflammationen, 

smärtan och begränsar rörligheten.  

Det krävs dock ingen inflammation för att orsaka smärta i leden utan detta kan även inträffa 

när sådana rörelser utförs som innebär att ledbanden belastas i ytterläge. Då sträcks ledbanden 

ut vilket orsakar smärta. 

Precis som leder är muskelfäste uppbyggda av kollagena fibrer med mycket hög hållfasthet, 

som brosket mellan skelettlederna krävs det en dynamisk belastning för att hålla igång 

blodflödet som muskeln kräver för att fungera. Vid statisk belastning försämras 

blodcirkulationen till senan och försvagar den vilket leder till att den blir mer mottaglig för 

sjukdomar och läkningen tar längre tid. 

Ny forskning på området ger indikationer på att muskelfibrer lättare blir inflammerat och/eller 

skadad när arbetaren är stressad. Teorier på att en höjd nivå av stresshormoner i blodet 

minskar musklernas läkningsförmåga, detta betyder att en stressad arbetare som utsätts för en 

belastningsskada kommer vara drabbad av smärta och begränsad rörlighet längre än de som 

trivs på sitt arbete. Det är därför av stor vikt att minska stressfaktorerna på arbetsplatsen om 

belastningsskador skall undvikas hos montörer (Leray et al 2005).  
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2.4 Kostnader för skador
1
 

REHSAM står för rehabilitering och samordning och är ett projekt som bedrivs i nästan varje 

landssting i Sverige. Projekten får sitt ekonomiska stöd från regeringen och har samarbete 

med försäkringskassan, landsting, kliniker och vårdcentraler och har målet att finna de bästa 

rehabiliteringsmetoderna för att helt eller delvis kunna återställa de som skadat sig i arbetet.  

Enligt försäkringskassans hemsida är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning depression, 

stress, ångest eller smärta i rygg och nacke. För detta arbete är dock bara de sistnämnda av 

intresse men inom REHSAM finns information att tillgå för detta. 

 

Enligt undersökningar som bedrivits i Malmö 1995 där man bland annat har arbetat med 

rehabilitering för byggnadsarbetare som ådragit sig en arbetsskada har man sammanställt de 

kostnader som drabbar företaget, samhället och arbetstagaren när denna drabbas av en 

arbetsskada. Som grund för denna undersökning ligger autentiska fall för personer som 

drabbats av belastningsskador som just är typiska för armerare. Dessa skador och hur de 

uppkommer beskrivs i nästa kapitel. 

 

Följande uppgifter grundas på en timlön för den anställda på 100 kronor som resulterar i en 

total lönekostnad på 197 kr för en frisk anställd, beräkningarna är baserade på det 

sjukförsäkringssystem som var i bruk 1995, tyvärr finns det ingen nyare studie tillgänglig men 

dagens värde på kronan är cirka 25 % högre. De resultat som presenteras i REHSAM är 

grundare på att arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna med undantag av dag 1 då 

den betraktas som karrensdag.  Dag 2 och 3 får den anställda ut 75 % av sin lön från 

arbetsgivaren och dag 4-14 90 % av sin lön. Efter dag 14 är den anställde berättigad till 

sjukpenning från försäkringskassan men arbetsgivaren måste fortsätta betala 12 % 

semesterersättning fram till den 180:e sjukdagen plus arbetsgivaravgifter och overhead 

kostnader.  

 

Detta betyder att en sjukskrivning av en anställd i 10 dagar resulterar i en förlorad inkomst för 

den anställda på 2720 kr och kostnaden för företaget uppgår till 12 128 kr.  

Om den anställda tvingas förtidspensionera sig vid 55 års ålder till följd utav sin arbetsskada 

kommer detta kosta företaget 400 000 kr de följande 10 åren och den anställda kommer ha 

förlorat minst 200 000 kr i inkomster. Utöver detta kommer försäkringskassan ha en kostnad 

på minst 500 000 kr i sjukpenning och ytterligare 1 300 000 kr i övriga utgifter. Bara i Skåne 

uppskattas förlusterna från sjukskrivningar och förtidspensioner att uppgå till så mycket som 

400 miljoner kr per år. (Rhodin & Gunnarsson 1995).  

 

  

                                                           
1
 Kapitlet baseras på Rhodin & Gunnarsson 1995 



 

  12 
 

3. Armering och armeringsarbete 
 

3.1 Allmänt om armering  
Betong har sedan antiken varit ett viktigt byggnadsmaterial på grund av dess stora 

tryckhållfasthet och förmågan att fritt forma. Efter romarrikets fall föll lärdomen om betong i 

glömska och återupptäcktes inte förrän renässansen, men det var inte förrän i den senare 

hälften av 1800-talet som armerad betong introducerades. Med armeringens förmåga att ta 

upp draghålfasthet i kombination med betongens tryckhållfasthet öppnade dörrarna för att 

bygga högre hus och konsturera betong balkar med längre spännvidder än vad som tidigare 

var möjligt. Betongen erbjuder även gott brandmotstånd, god ljudisolering och är mycket 

konkurrenskraftig ur ett ekonomiskt perspektiv jämfört med andra material. (Hjort & 

Sandberg 1998)  

 

Ett problem som finns med armerad betong är arbetsmiljön kring armeringsprocessen och den 

inverkan det har på armeringsarbetarna. När man utför armeringsarbeten kan man använda sig 

utav olika grader av prefabricering på armeringsstålet. De olika armeringstyperna förändrar 

hur armeringen hanteras av arbetarna och hur mycket förarbete som krävs innan den slutliga 

inläggningen görs. Många av dessa arbetsmoment kräver en stor del manuell hantering av 

armeringsjärnen. Om denna manuella hantering inte utförs på ett ansvarsfullt sätt finns det 

stora chanser att armeringsarbetarna kommer att ådra sig arbetsskador som följd. Dessa 

skador påverkar inte bara tiden på det utförda arbetet utan kan även påverka kvalitén samt 

ekonomin för den skadade, företaget och staten. 

 

”Först och främst bör armerarens ergonomiska situation beaktas. Faktorerna kvalitet, 

ekonomi och arbetsmiljö bör alltså beaktas vid produktionsanpassningen. Ofta rådet det inget 

motsattsförhållande mellan dessa tre faktorer. En armering som är projekterad så att den ger 

hög kvalitet är också ofta en armering som ger god arbetsmiljö och god ekonomi.” (Hjort & 

Sandberg, 1998, sid 7) 

 

För att uppnå god arbetsmiljö måste projektörerna redan vid planering tänka på att välja så 

grov stångdiameter som möjligt inom intervallet 8-16 mm. Detta för att minska antalet stänger 

som behövs vid iläggning och samtidigt säkerställa att tillräckligt hållfastighet uppnås efter 

gjutning. Det vill säga istället för att använda 2 st. 12 mm stänger så kan en 16 mm stänga 

användas för att uppnå samma hållfastighet. Effekterna av detta blir en ökad materialåtgång 

då längre förankringslängd samt en minskad effektiv höjd på armeringen. Dock så vägs detta 

upp helt eller delvis av de lägre materialkostnaderna per kg armering för de grövre stängerna. 

Användningen av färre stänger reducerar även tidsåtgången vid najning och iläggning. Den 

ergonomiska belastningsvolymen blir kraftigt förbättrad med användandet av förre fast grövre 

stänger då tyngden av arbetet definieras som varaktighet/belastningsnivå. (Hjort 1985) 
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3.2 De olika armeringstyperna 
 

3.2.1 Lagerlängd, LL 

Den traditionella armeringsprocessen med namnet lagerlängd (LL) heter just så då armeringen 

kommer levererad i just lagerlängd till arbetsplatsen. LL är den armeringsprocess som utsätter 

armerarna för störst ergonomiska belastningar med risk för arbetsskador då denna process 

innehåller fler manuella moment än de andra sorterna av armering där högre grad av 

prefabricering har blivit tillämpad. 
 

Bild 3: Rakstål i lagerlängd 

 

Standardlängden för LL är 12m, dock så kan LL även specialbeställas och tillverkas i längder 

mellan 6-18m. De raka armeringsstängerna bearbetas sedan i en klipp och blockstation, och i 

vissa fall monteringssvettsas de samman till färdiga armeringskorgar innan de läggs i. (Hjort 

& Sandberg 1998). Monteringssvetsade korgar är beskrivet under rubriken 

”Monteringssvetsade enheter”. 

 

Celsa Steel Service, nordens största tillverkare av armeringsprodukter hade enligt Thomas 

Eriksson en försäljning fördelning 2013 enligt följande:  
 

Figur 3: Celsa Steel Service försäljningsfördelning 2013 

Försäljnings fördelning 2013 

ILF 55%

LL 20%

Nät 15%

Rullarmering 5%

Prefab. Enheter 3%
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Eftersom efterfrågan av LL och ILF är så hög sker det en konstant produktion hos tillverkarna 

vilket leder till korta leveranstider. För att uppnå en bra arbetsmiljö hos armerarna vid 

användning av den traditionella armeringsprocessen krävs mycket god planering redan vid 

projekterings och ritningsstadiet. 

 

 
3.2.1.1 Klipp och bockstation 

Transport av armering från tillverkaren till kunden sker oftast med hjälp av lastbilar, detta då 

transport med tåg endast är lämpligt när arbetsplatsen ligger i direkt anslutning till ett tåg spår. 

Vid mottagande av armering lossas den med vanligen hjälp av kran och placeras på 

upplagsplatsen, därifrån kommer den sorteras manuellt och transporteras till ett facklager. 

Facklagret ligger i direkt anknytning till en bock och kapstation, detta hjälpmedel möjliggör 

att en ensam arbetare kan välja önskad dimension och förflytta stängerna utan större 

ansträngning, då armering glider på skenor och inte behövs lyftas. Förlagret har en 

arbetsplattform för enkel åtkomst även av de armeringsjärn som är placerad högst upp. 

 

Nästa moment i processen är att klippa och bocka de 12m långa stängerna i önskad längd och 

formerade. Detta moment börjar med kapning vilket utförs med hjälp av en armeringsstålsax, 

vilken hanteras av en arbetare som får information om önskad längd på armeringen genom ett 

bockningsschema. Alla restbitar kastas direkt i en skottkärra eller liknade för att transporteras 

till återvinning, detta då man annars blir tvungen att plocka upp bitarna från marken och på så 

sätt lyfta allt restmaterial två gånger istället för en. 

 

När stängerna är klippta i önskad längd glider de vidare till bockningsstationen där 

armeringen bockas till önskad form med hjälp av en bockningsmaskin. Under samtliga 

moment så förflyttas armeringen på rullbänkar för att förenkla hantering med färre lyft och en 

passande arbetshöjd. Väderskydd i form av tält är önskvärt över klipp och bockstationen 

vilket reducerar belastningsfaktorer så som kyla, regn och drag och buller. Tillfredsställande 

belysning skall även finnas (Hjort & Sandberg 1998). Om det är en större mängd armering 

som skall användas i projektet så bör den färdig bockade armering buntas och markeras för att 

underlätta transport och förvaring innan iläggning. 

 

Den traditionella metoden där armeringen bereds på arbetsplatsen innehåller många manuella 

moment där bra planering är mycket viktigt för att minimera manuella lyft och transport av 

armering. Även om kran kan användas för att förflytta armeringen mellan lossningsplatsen 

och förlagret samt till mellanlagret och vidare till iläggningen så uppstår det tillfällen där 

klämrisk ökar och arbetarna måste uppmärksamma att laster förflyttas över dem. 
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Bild 4: Klipp & bockstation. (Hjort & Sandberg 1998) 

 

 

3.2.2 Inläggningsfärdig,  ILF 

ILF är en förkortning på inläggningsfärdig armering och med detta avser man 

armeringstänger som är bockade och/eller klippta när de levereras till arbetsplatsen. Denna 

grad av prefabricering möjliggör att armeringen vid leverans är färdig för montering i 

gjutformar eller armeringsenheter. Detta är den näst minst utvecklade typen av armering som 

finns på marknaden men är trots detta den mest köpta armeringenstypen enligt Thomas 

Eriksson 2014. Användandet av ILF minskar drastiskt den manuella hanteringen av 

armeringsjärnen som framgår i figur 1 och 2 på sida 4. Den reducerade mängden manuell 

hanteringen innebär en förbättring i arbetsmiljön för armeringsmontörer och ökar 

måttnoggrannheten, kvalitén i utförandet, minskar arbetstid samt armerings spill. (Olander & 

Kung 2010)  

 

Bild 5: Iläggningsfärdig armering (Celsa Steel Service) 
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3.2.2.1 Tillverkning av ILF 

ILF armering tillverkas i industriella fabriker med hög maskiniserings grad. Transport av 

armering inne i industrierna sker med hjälp av traverser och rullbanor. Den armering som inte 

är av standard mått och skall special anpassas kan bli tillverkad på arbetsbänkar med korrekt 

arbetshöjd och med tillgång till rätt utrustning. Eftersom arbetet utförs i industrilokaler är de 

allmänna belastningsfaktorerna inte ett problem. Den höga maskiniseringraden samt den goda 

arbetsmiljö som råder här till skillnad från när armeringen förbereds på arbetsplatsen, gör att 

armeringen blir tillverkad med hög kvalité. Måttkontroll av den förtillverkade armeringen 

med standardiserade mått behövs endast ske med låg frekvens. (Hjort & Sandberg 1998) 

 
3.2.3 Monteringssvetsade enheter  
Ur ergonomiska och ekonomiska aspekter är detta det lämpligaste sättet att utföra 

armeringsarbeten. Tillverkningen av dessa enheter sker på en armeringsverkstad där de 

ingående järnen sammanfogas med svetsning av datorstyrda maskiner. (Hjort & Sandberg 

1998) 

 
Bild 6: Monteringssvetsad enhet (Celsa Steel Service). 

 

3.2.4 Armeringsnät 

Armeringsnät har använts i Sverige sedan 50-talet men fick sitt stora genombrott under 60- 

och 70-talet i samband med miljonprogrammen och har det varit den mest använda typen av 

prefabricerad armering och 1998 bestod ca 20 % av all armering i Sverige av armeringsnät.  

Näten produceras precis som monteringssvetsade enheter i en armeringsverkstad av 

datorstyrda maskiner som motstånds svetsar ihop armeringsstängerna till nät. Dessa nät kan 

antingen vara i lagerlängder, så kallade lagernät, eller special utformas individuella projekt.  

 

Användandet av dessa armeringsnät minskar ytterligare behovet av manuell hantering för 

armeringsarbetarna som kan utläsas i figur 1 och 2. Detta medför en reducering av den 

manuella hanteringen som annars behövs vid användning utav LL, genom att anpassa näten 

till konstruktionen kan en besparing på 10-15% av materialkostnaden göras. (Bengt Hjort 

1998) 

Bild 7. Armeringsnät (XL Bygg) 
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3.3 Mervärdestjänster inom armering 
Nedan presenteras de mervärdestjänster som Celsa Steel Service erbjuder, beskrivningen 

består av en kort förklaring av vad mervärdestjänsten innebär och varför de bör övervägas av 

beställare.   

 

 

3.3.1 Färgsorterad armering 

”Vid färgsortering buntas/stroppas aldrig armering i olika färger tillsammans. Därför läggs 

mindre arbetstid på omstroppning, avstroppning och sortering som istället kan läggas på 

värdefullt monteringsarbete. Tjänsten färglossning kan användas om armeringen 

färgsorteras.” (Celsa Steel Service 2014) 

 

 

3.3.2 Färglossad armering 

”Vid lossning av armeringsleveransen kopplar Celsas chaufför endast armering tillsammans 

med de som har lika färg på huvudmärkningen. Armering som ska användas till olika 

byggnadsdelar eller arbetsområden kan då hållas isär och onödigt arbete som sortering och 

leta efter material kan undvikas. Arbetsmiljön förbättras också eftersom tunga ryckande lyft 

kan undvikas vilket sortering annars innebär.” (Celsa Steel Service 2014) 

 

 

3.3.3 Klockslagslossning 

”Armeringen kan levereras vid ett angivet klockslag. Planering och logistik förenklas.”  

(Celsa Steel Service 2014) 

 

 

3.3.4 Förteckning av armering 

”Vid köp av konsulttjänsten skapar Celsa produkt- och mängdförteckningar/ 

armeringsförteckningar från K-ritningar. Förteckningarna används vid beställning och 

montage av armeringen. Förteckning av armering kallas även specning. Vi specar/förtecknar 

alla typer av armering. Läs nedan vad tjänsten innehåller.” 

(Celsa Steel Service 2014) 

 

 

3.3.5 3D-modellering / BIM 

”Vid köp av tjänsten levereras en 3D-modell med armering och betong över hela eller utvalda 

delar av projektet. 3D-modellen är informationsbärande (BIM) och innehåller information 

som t.ex. armeringsmängder fördelat på olika dimensioner och bocktyper, betongvolymer, 

mm.” (Celsa Steel Service 2014)  
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4. Författarnas tillvägagångssätt 
I detta examensarbete har författarna undersökt den rådande arbetsmiljön på svenska 

arbetsplatser där horisontell armering läggs. Genom att utföra en grundlig litteraturstudie har 

kunskap om arbetsmiljö, ergonomiskt arbete och armering införskaffats. Kunskapen har fåtts 

ur böcker från stadsbiblioteket i Halmstad, Högskolan i Halmstads biblotek samt de databaser 

som författarna haft tillgängliga via högskolan. Information som har fåtts genom denna 

litteraturstudie gav författarna en bättre förståelse om arbetsmiljö och vilka skador som är 

vanligt förekommande bland armeringsmontörer. Informationen låg till grund för en 

utvärdering av riskmoment som uppstår på arbetsplatser i samband med armerings arbete.  

Visuell modell beskrivning över författarnas tillvägagångssätt. 

 

 

4.1 Literraturstudie 
De sökord som författarna har använt sig av vid litteratursökningen av tryckta och 

elektroniska källor från bibloteken i Halmstad och databasen Sciencedirect var: 

 Armering/ Reinforcement 

 Ergonomi/ Ergonomics 

 Prevention 

 Arbetsmiljö 

 Arbetsskador 

 Belastningsskador 

 Musculoskeletal disorders 

 Construction ironwork 
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4.2 Observationer 
När litteraturstudien var slutförd kunde praktisk utförande observeras genom fältstudier på 2 

arbetsplatser där horisontell armering monterades. Observationerna gjordes först efter 

kunskap om arbetsmiljö hade införskaffats för att kunna uppfatta och betrakta alla 

riskmoment under arbetsutförandet. 

 

Armeringsmontörernas tillvägagångssätt observeras enligt PATH (Posture, Activity, Tool and 

Handling). PATH metod går ut på att momentant observera arbetet som utförs i intervaller på 

60 sekunder. Dessa anteckningar låg till grund för en noggrann analys. En viktig del av 

observationer var att studera de arbetsställningar som beskrivs som olämpliga av Hjort & 

Sandberg och illustreras av bild 1. Författarna har även observerat hur ofta lyft och bärning av 

armeringsstål förekommer och ifall de görs på stabilt eller instabilt underlag. 

 

Författarnas resultat kan sedan jämnföras med den mer omfattande studie “Task content and 

physical ergonomic risk factors in construction ironwork.” skriven av Forde & Buchholz i 

vilken PATH metoden har använts för att sammanställa statistik över vanligt förekomande 

olämpliga arbetsställningar inom olika arbetsgrupper vid stålarbeten.  Denna jämförelse 

gjordes för att se ifall resultat i Forde & Buchholz studie även var applicerbar på svenska 

arbetsplatser och om så var fallet skulle resultatet kunnat användas för slutsattser. Vilket 

markant reducerade antalet observationerna som författarna behövde utföra för denna studie. 

Resultatet av observationerna dokumenterades i Blankett 1: Platsbesök. 
 
 

4.3 Interjuver  
Intervjuer utfördes under ett separat platsbesök efter observationerna hade utförts. Detta för 

att frågorna skulle bli mer relevanta efter att författarna fått se armeringsutförandet i 

praktiken. Frågorna var ställda som öppna frågor för att få in så mycket utav 

armeringsmontörernas egna åsikter som möjligt. Frågorna ställdes till de montörer som dagen 

innan hade observerats och författarna försökte öppna upp en diskussion kring frågorna. 

Författarna antecknade svaren medan intervjuen pågick, frågorna och svaren kan ses i 

Blankett 2: Platsintervju frågor respektive Blankett 2: Platsintervju svar.  
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5. Resultat 
 

5.1 Platsbesök lossning 
Lossning av armering får lastbil har observerats av författarna vid två olika tillfällen, båda på 

JM:s byggarbetsplats Ostindiefararen på Hisingen i Göteborg. Vid första tillfället skede 

avlastningen med hjälp av en byggkran på arbetsplatsen, vilket möjliggjorde att lastbilen inte 

behövde köra in på arbetsplatsen utan kunde lossas från den närliggande vägen. Vikten av 

armeringen uppgick till 600 Kg och lossades i ett ensamt lyft. Författarna kunde inte 

uppmärksamma någon dålig arbetsställning eller fara för arbetsmiljön för utom risken för 

fallande last, men då uppmärksamheten bland markpersonalen upplevdes som hög och inget 

arbete utfördes under den hängande lasten var risken för en arbetsskada mycket låg om inte 

obefintlig.  

 

Vid observationstillfälle två var lastbilen utrustad med en egen kran vilket möjliggjorde en 

självständig lossning där lastbilschauffören själv utan hjälp från markpersonalen eller 

arbetsplatskranen lossade armeringen. På arbetsplatsen var utrymmet mycket begränsat och 

ingen specifik lagerplats för armeringen fanns anvisad. Chauffören var tvungen att lägga 

armeringen i högar på varandra och runt befintlig utrustning, för att inte blockera 

framkomligheten på arbetsplatsen. Detta kan senare resultera i längre iläggningstid då det är 

möjligt att entreprenaden behöver använda den armering som är placerad underst i högarna 

först. Chauffören lossade även mycket av armeringen i kombinerade lyft där mer en sorts 

stänger lossades samtidigt. Mängden armering uppgick till 8000 Kg och krävde 7 lyft, 

lossningen tog chauffören 30 minuter och författarna kunde notera flera ergonomiskt dåliga 

arbetspositioner. Då chauffören ensam lossade armeringen var han tvungen att klättra upp på 

lastbilsflaket och haka i stropparna i kranen för att sedan lyfta av armeringen och ta sig ner 

igen för att kroka av stropparna. Chauffören valde ibland att hoppa ner från flaket som 

författarna uppskattade till en höjd av 1.25 meter, och då det var dåligt med utrymmer för 

chauffören på flaket hängde armeringen över honom 4 gånger då med risk för klämning. 

 

Armering lossas i kombinerade lyft och läggs i hög 
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5.2 Platsbesök armering 
Författarna besökte Veidekkes arbetsplats Klätterträdet i Göteborg där armering av 

grundplatta till ett flervåningshus skulle utföras. Författarna tog kontakt med platschef Oskar 

Twedmark för att bli tilldelade säkerhetsutrustning och placerade sig sedan vid sidan av 

schakten och observerade och antecknade enligt PATH metoden om hur arbetet utfördes och 

vilka arbetsställningar som förekom. (Resultatet från dessa observationer kan avläsas i 

Blankett 1: Platsbesök i kapitlet bilagor.) Den totala observationstiden uppgick till 3:05 

timmar och efter det så tolkade författarna kontroll resultatet, författarna skulle återkomma 

om kompletterande observationer skulle behövas för att säkerställa ett fullgott kontroll 

resultatet. Armeringsarbetet utfördes av fyra armeringsarbetare och två snickare, fem av dessa 

blev senare intervjuade med stöd av frågor enligt Blankett 2: Platsintervju frågor 
 

 

5.3 Platsbesök Intervjuer 
Ur intervjuerna som utfördes på klätterträdet framgick att alla armeringsmontörer som 

arbetade med detta projekt var relativt nyanställda, Den montören som arbetat längst hade 

arbetat fyra år om man räknade med hans utbildning och lärlingstid, Den som arbetat inom 

Veidekke längst av de intervjuade var en av arbetsledarna som jobbat för Veidekke i fem år. 

 

När de kom till information om ergonomi hade de flesta av de tillfrågade fått information vid 

sin utbildning. Dock behandlade denna information bara hur man tillämpar korrekt lyftteknik 

och varken montörerna eller arbetsledarna hade någon information om olämpliga 

arbetsställningar. De tillfrågade var dock nöjda med den information de fått och ansåg den 

vara relevant för deras arbetsuppgifter. Alla utom en av de tillfrågade tyckte dessutom att 

deras ergonomiska situation var bra men att de kunde bli trötta i ryggen men att de inte hade 

känningar av smärta. Den tillfrågade som hade problem kände av smärta i rygg och nacke 

efter en arbetsdag, författarna anser att detta med största sannolikhet är början till 

belastningsskador som de beskrivs i Prevention och Ergonomi av (Leary 2005). De 

armeringsmontörer som uppfattat problem, stora som små, i den ergonomiska situationen 

trodde att problemen kunde underlättas med hjälpmedel.  

 

De flesta intervjuade påstod även att hjälpmedlen som fanns tillgängliga användes så ofta det 

var möjligt, författarna kan dock via observationerna säga att detta inte stämmer, och en av 

arbetsledarna sa att hjälpmedlen inte användes så mycket, även om han bar ut hjälpmedel till 

montörerna så ignorerades de. 

 

När montörerna blev tillfrågade om vilka hjälpmedel de saknade, existerande eller hjälpmedel 

som inte finns på marknaden hade de flesta åsikter och idéer om hjälpmedel som skulle 

underlätta deras arbete. Några av dessa var bockar att lagra armering på, elektriska 

bockmaskiner och större användning av rullarmering.  

 

Vid frågan om företagens skyldighet att förbättra arbetsmiljön om så fanns möjlighet var 

åsikter splittrade. En visste inte, några trodde inte att företagen hade några skyldiheter, en 

arbetsledare sa att företaget inte hade någon skyldighet men att de låg i företagets intresse att 

förbättra arbetsmiljön och en annan arbetsledare sa att ”självklart har företaget en skyldighet 

att förbättra arbetsmiljön.”   
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5.4  Armering i praktiken 
Författarna gjorde under besöket hos Veidekke 1110 unika observationer, vid dessa 

observationer upptäcktes 503 stycken dåliga arbetsställningar vilka antecknades i en Blankett 

2: Platsintervju frågor. Antalet unika observationstillfällen fås genom (𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 ×
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 = 185 × 6 = 1110). 

 

De 503 fallen av dålig arbetsställning delas in i två grupper. Ryggen lätt böjd (>20˚) där 

arbetsställningarna på knä ingår, och för ryggen kraftigt böjd (>45˚) där arbetsställningarna 

stående framåtlutad, på huk och nedåtlutad i yttersta läge ingår. I tabellen nedan jämför 

författarna sina resultat med Forde & Buchholz studie. 

 

Position Författarnas observationer Forde & Buchholz observationer 

 

Ryggen lätt böjd (>20˚) 

 
154

1110
= 14% 

 

 

13% 
 

 

Ryggen kraftigt böjd (>45˚) 

 
147 + 141 + 19

1110
= 28% 

 

28% 

 

Resultatet som författarna fick är snarlikt med den amerikanska studien till graden av 1 % vid 

ryggen lätt böjd, författarna anser därmed att kontroll resultatet är så likt att resterande av 

Forde & Buchholz studie även är kompatibel med den svenska marknaden och 

överensstämmer med tillvägagångsätt vid armerings arbete. Resultatet som framgår ut Forde 

& Buchholz studie blir därför relevant och kommer beaktas utav författarna vid analys och 

slutstats. Resultatet från Forde & Buchholz studie presenteras i Bilaga: Forde & Buchholz 

resultat. 

 

Forde och Buchholz har i sin studie kommit fram till att 48 % av den totala arbetstiden 

spenderas med olämplig ryggposition, och vid 54 % av de dåliga arbetsställningarna utfördes 

najning av armering. Nästan all monterings arbete sker stående på redan lagd armering, och 

förutom den ökade ansträngningen i både anklar och vader finns även en mycket hög risk för 

snubblings olyckor när montörerna förflyttar sig på detta underlag. Tidsmängden montörerna 

lyfter och eller bär laster ≥ 22,5 𝑘𝑔 (50 𝑙𝑏. )  uppgår till hela 18 % per arbetspass, detta 

motsvarar vid en 8 timmars arbetsdag cirka 1,5 timmar av lyft eller bärning och då oftast på 

instabilt underlag vilket är mycket slitsamt.  

 

25-30 % av arbetstiden var montörerna mellan aktiviteter, med detta menas att montörerna 

förbereder materiel, läser ritning eller frågar arbetsledaren om instruktioner och så vidare. 

Detta är dock en normal siffra vid konstruktionsarbeten och beror på att arbetet är mycket 

varierande både i intensitet och aktivitet från dag till dag. Vid samtliga arbetsuppgifter som 

Forde och Buchholz observerade kunde arbetarna ta så kallade mikro pauser och återhämta 

sig även om de arbetade effektivt, detta är möjligt för montörerna då intensiteten i arbetet inte 

är bestämt av en maskin som vid tillexempel industriell produktion utan kan varieras av dem 

själva.  
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Trots de siffror som framgår av denna studie verkar inte de anställda uppleva deras 

arbetsmiljö som påfrestande. Ur de intervjuer som genomfördes av författarna med de 

anställda var det väldigt få som hade känningar av smärta och ingen upplevde 

belastningsskador som ett problem, det noterades dock att alla intervjuade var relativt 

nyanställda. De anställda sa även att de hjälpmedel som fanns tillgängliga på arbetsplatsen 

användes så ofta det var möjligt trots att författarna uppmärksammade att förlängnings krycka 

till en najnings maskin inte användes förens efter 5 timmars arbete redan var utfört. De 

arbeten som utfördes utan denna krycka var arbete med kraftigt böjd rygg vilket är en dålig 

arbetsställning som kan leda till belastningsskador. (Hjort 1985)  

 

Arbete i dåliga arbetsställningar, som visas i bild 1, är inte något som de anställda har någon 

kunskap i och vet därför inte vad konsekvensen av att använda dessa arbetsställningar kan 

leda till. Författarna anser hjälpmedlen inte används så ofta det är möjligt eftersom de 

anställda inte anser att de arbetsställningarna som används istället för hjälpmedel inte är så 

farliga och att arbete med hjälpmedlen leder till ett långsammare arbetsutförande. Det är då 

bra att använda sig utav så hög prefabriceringsgrad som möjligt då den manuella hanteringen 

kommer minska ju högre grad man använder, detta visas i figur 1 & 2 på s.4. Att använda ILF 

istället för LL kommer då att leda till ett snabbare arbetsutförande samtidigt som den 

manuella hantering drastiskt kommer minska då klipp och bockstation ute på arbetsplatsen 

inte behöver användas (Hjort & Sandberg 1998). Vid tillkomst av mervärdestjänster som 

färgsorterad och färglossad armering kan den manuella hanteringen reduceras, vilket kan 

utläsas ur figur 1 och 2 för övrigt kan tillkomsten av dessa mervärdestjänster även förkorta 

utförande tiden för montörerna då mindre förbredande operationer behöver utföras.  

 

Att reducera den manuella hanteringen av armeringsstålet i så stor mån som möjligt är viktigt 

ur en arbetsmiljösynpunkt då det är här armeringsmontörerna är som mest utsatta i sin 

arbetsmiljö då olämpliga arbetsställningar används.       
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6. Analys 
Det finns tyvärr lite forskning kring just skaderisker och prevention vid armeringsarbeten och 

mycket energi har därför lagts på att få en så komplett litteraturstudie som möjligt. Det som 

framgått i den forskning som författarna tagit del av inför detta examensarbete talar mycket 

för att arbetsmiljön kring armeringsarbeten inte alltid är den bästa. Detta framgår tydligt i 

Forde & Buchholz resultat där man konstaterar att en montör kan spendera så mycket som 48 

% av sin arbetstid i olämpliga arbetsställningar. Utöver detta sker lyft och bärning under 18 % 

av arbetstiden. Lyftning kan om den inte utförs korrekt vara direkt skadebildande och utöver 

detta är risken för halkning och snubbling betydande då underlaget som detta sker på sällan är 

stabilt. Totalt spenderar alltså en armeringsmontör mer än hälften av sin arbetsdag med att 

utföra arbetsuppgifter som medför en risk för dennas hälsa. 

 

Att arbeta i olämpliga arbetsställningar medför en ökad risk för förslitningsskador, detta har 

bevisats i den litteraturstudie som författarna utfört, trots detta anser inte 

armeringsmontörerna att de ställningar de arbetar i ger någon direkt skadeverkan, något som 

framgick i de svar som författarna fick under intervjuerna som utfördes. Men det är den 

långsiktiga belastningen som orsakar skada. Detta kan vara anledningen till att montörerna 

inte har uppfattat den risken som olämpligt arbetsutförande medför. Att dessa arbetsställningar 

är vanligt förekommande bevisades inte bara i observationerna utan har även grund i 

litteraturstudien 

 

Risken för belastningsskador är därför hög bland armeringsmontörer och även om många kan 

återgå till sitt arbete efter en tid som sjukskriven är risken för att drabbas av en ny arbetsskada 

högre, detta gäller speciellt i fall med belastningsskador. Vid ett återfall med en 

belastningsskada kommer sjukskrivningstiden generellt att öka och den anställde kommer inte 

kunna utföra alla arbetsuppgifter denna haft tidigare. Till slut kan detta resultatera i att den 

anställda måste gå i förtidspension, detta förekommer redan för 630 byggnadsarbetare årligen. 

 

Denna siffra kommer med största sannolikhet att öka när nästa generation kommer ut i 

arbetslivet. Detta beror på att deras grundfysik är sämre och de inte kommer klara av samma 

belastning som sina tidigare kollegor. Därför måste arbetsprocessen anpassas för att ta hänsyn 

till detta, annars kommer stora kostnader belasta staten och företagen i form av rehabilitering 

och sjuk penning. Dessutom medför skador förlängningar i arbetstiden och påverkar kvalitén 

på det utförda arbetet vilket dessutom kan komma att kosta företagen ytterligare pengar.  

 

För att uppnå god arbetsmiljö är det därför viktigt att projektörerna redan vid planeringen 

tänker på att välja så grov stångdiameter som möjligt. Detta för att minska antalet stänger som 

behövs vid iläggning och samtidigt säkerställa att tillräckligt hållfastighet uppnås efter 

gjutning. Det vill säga istället för att använda 2 stycken 12 mm stänger så kan en 16 mm stång 

användas för att uppnå samma hållfasthet. Effekterna av detta blir dock en ökad 

materialåtgång som följd av längre förankringslängd och reducerad effektiv höjd på 

armeringen. Dock så vägs detta upp helt eller delvis av lägre materialkostnader. 

Användningen av färre stänger reducerar även tidsåtgången vid najning och iläggning. Den 

ergonomiska belastningsvolymen blir kraftigt förbättrad med användandet av färre fast grövre 

stänger då tyngden av arbetet definieras som varaktighet/belastningsnivå. Den mindre 

mängden najning reducerar markant användandet av arbetsställnigen framåt-nedåtböjd. 

Najningsarbeten är den arbetsuppgift som ger upphov till flest dåliga arbetsställningar. 

 

 
 



 

  25 
 

Med den informationen som erhållits ur litteraturstudien, observationerna och intervjuerna ska 

författarna besvara de fyra frågor som denna studie har grundats på, dessa frågor kan läsas i 

syftet. 
 

 

1. Används de hjälpmedel som finns tillgängliga på arbetsplatsen? 
 

De hjälpmedel som finns tillgängliga för armeringsmontörer som författarna via intervjuer 

och observationer har uppmärksammat är najomat och förlängningsarmen till denna, kran, 

ställning, bockningsjärn och avbitare. Med grund i de observationer som gjorts anser 

författarna att alla utom ett av dessa hjälpmedel används i en tillräcklig utsträckning, 

förlängningsarmen till najomaten. 

  

Under de platsbesök som gjorts observerade författarna en stor andel arbete som skedde i 

positionen framåt-nedåtböjd. Majoriteten av dessa observationer gjordes hos de montörer som 

najade. Ur litteraturstudien framgår tydliga samband mellan långvarigt arbete i denna position 

och belastningsskador i ryggen. Trots att najomat användes och att förlängningsarm till denna 

fanns att tillgå började inte montörerna använda den fören efter 5 timmars aktivt 

najningsarbete. När montörerna tillfrågades ”Varför används inte alltid förlängningsarmen till 

najomaten när det finns möjlighet?” Blev svaret från samtliga att det tar längre tid att sikta in 

sig, samt att när förlängningsarmen används blir avtryckare seg.  

 

Författarna anser därför med grund i observationer och intervjuerna att detta hjälpmedel inte 

är optimalt utformat för de uppgifter som den ska användas till. Det finns ett behov av att 

utveckla förlängningsarmen och ersätta de befintliga mekaniska och sega avtryckarsystemet 

med ett elektriskt system som skulle göra att förlängningsarmens avtryckare ska vara lika lätt 

att använda som den på najomaten. Detta kan leda till en mer utbredd användning av 

förlängningsarmen vilket i sin tur kommer reducera arbete i framåt-nedåtböjd ställning 

markant.  

 

Det fanns också önskemål från vissa arbetare att utveckla någon form av elektriskt bockjärn 

då detta är ett tungt manuellt arbete som idag utförs med hjälp av hävstångseffekt och muskel 

kraft. 
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2. Bidrar användningen utav ILF och mervärdestjänster till en bättre 

arbetsmiljö? 
 

Från all litteratur som författarna har tagit del av framgår det att användningen utav ILF 

istället för LL medför en markant förbättring i arbetsmiljön, detta då flera processer där 

armeringsstålen annars manuellt måste hanteras bortfaller. Detta kan utläsas ut figur 1 och 2 

på sida 5. Det skall dock nämnas att vid användning utav högre förtillverkningsgrad än ILF så 

kan ännu bättre arbetsmiljö uppnås.  

 

När det kommer till mervärdestjänster har de vid samtal med armeringsmontörer och 

arbetsledare framkommit att färgsortering i kombination med färglossning är mycket 

uppskattat då även dessa tjänster likt ILF förenklar och förkortar den manuella hanteringen av 

armeringen. Något som författarna även kunnat konstatera vid litteraturstudien. Visuellt 

underlättar färgmarkeringen genom att armeringsmontörerna snabbt kan identifiera de stänger 

som behövs och eftersom armeringen lastas av enligt färglossning är den redan relativt väl 

sorterad och där av reduceras de stora belastningarna och dåliga arbetsställningar som annars 

förekommer vid manuell sortering.   

 

 

3. Är mervärdestjänsterna som Celsa Steel Service erbjuder ekonomiskt 

hållbara för entreprenadföretagen? 
 

Författarna har inte via intervjuer, observationer eller litteraturstudier fått fram ett konkret 

svar på om mervärdestjänsterna som Celsa Steel Service erbjuder är ekonomisk hållbara för 

entreprenadföretagen. Dock har författarna konstaterat genom litteraturstudien och vid 

kontakt med Leif Olsson på Skanska att kvalitén på det utförda arbetet ökar och risken för 

skador hos armeringsmontörerna reduceras när tidsåtgången för iläggning och manuell 

hantering minskar. Då armerings montörers arbete är mycket repetitivt, vilket medför risker 

för belastningsskador, kommer en reducering i tidsåtgången för iläggning leda till en bättre 

arbetsmiljö då de repetitiva momenten reduceras. Även den manuella hanteringen kommer att 

minska då armeringen kommer färdigsorterad, något som annars måste göras manuellt när 

armeringen ligger på marken. Det betyder olämpliga arbetsställningar i samband med 

hantering av tunga bördor, något som ökar utveklingen av belastningsskador därför kan 

författarna säga att genom användningen utav Celsa Steel Service mervärdestjänster kan 

åtgärder som bidrar till högre kvalité, reducerade iläggningstider och bättre arbetsmiljö 

uppnås.  

 

Eftersom syftet med mervärdestjänster är att minska den manuella hanteringen och utförande 

tiden kommer dessa tjänster när de används förbättra arbetsmiljön, därför anser författarna att 

användningen utav Celsa Steel Service mervärdestjänster inte bör ses som en kostnad utan 

som en investering för en bättre arbetsmiljö! 
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4. Hur bör armeringsprocessen utföras för att undvika allvarliga arbetsskador 

hos arbetarna? 

 
I den arbetsprocess som används vid armeringsarbeten i dagsläget tar entreprenören enligt 

författarna stor hänsyn till arbetsmiljön, detta baseras bland annat på Celsa Steel Service 

försäljningsfördelning för år 2013 som visar att ILF är den mest använda 

prefabriceringsgraden och de i detta arbete framgår att ILF ger en bättre arbetsmiljö jämnfört 

med LL. I den litteraturstudie som författarna tagit del av framgår att entreprenörerna har ett 

stort intresse av att reducera skaderiskerna vid arbetsutförandet då de känner till de kostnader 

som följer en skada. Problemet ligger därför enligt författarna inte i själva processen som 

används vid armering utan hos armeringsmontörerna, detta med grund i observationerna, 

intervjuer samt litteraturstudien. 

 

Det största problemet hos montörerna är just de ställningar som de utför sina arbetsuppgifter i, 

då dessa anses vara olämpliga och direkt skadebildande. Dock verkar inte montörerna anse att 

dessa ställningar skapar något obehag och att sjukskrivningar eller förtidspension inte är något 

problem inom denna yrkesgrupp, detta framgick av intervjuerna. 

 

Författarna noterade dock att de armeringsmontörer som var på plats då observationerna och 

intervjuerna utfördes var samtliga yngre än 40 år, och ingen hade mer än 5 års erfarenhet 

inom sitt yrke. Eftersom belastningsskador kan ta flera år på sig att framträdda gör det att 

montörerna inte märker hur deras sätt att utföra arbetet påverkar dem förr ens det är försent. 

Detta är förmodligen en stor bidragande faktor till att armeringsyrket är så skadedrabbat som 

det är. Författarna anser därför att armeringsmontörer är i stort behov av att få information och 

utbildning i ”korrekt” arbetsutförande samt vilka följder detta kan medföra. 

 

Författarna anser därför att armeringsprocessen är utformad på ett tillräckligt bra sätt för att 

undvika skador om de hjälpmedel som finns på marknaden används till sin fulla kapacitet. 

Detta är speciellt viktigt vid användning utav najomat att tillbehöret förlängningsarm används 

då detta är nyckeln till att reducera framåt-nedåtböjd ställningen. Mervärdestjänster som 

Färgsortering och förlossning bör även användas så ofta möjligheten ges då dessa i stor grad 

förbättrar arbetsmiljön för montörerna. 

 

Genom intervjuer med montörer och arbetsledare framgick det att montörerna inte tror att 

företaget har några skyldigheter när de kommer till arbetsmiljö, men utifrån intervjuer med 

arbetsledarna framkom det att det är företagets ansvar och att de ligger i företagets intresse att 

förbättra arbetsmiljön om så finns möjlighet, men bara om förbättringen inte medför en 

förlängning utav utförande tiden eller för stora kostnader för företaget.  
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7. Slutsatser 
I denna studie har författarna kommit fram till att armeringsmontörer jobbar i en mycket utsatt 

ergonomisk situation. Detta på grund av de repetitiva arbetsuppgifterna som är nödvändiga för 

arbetsutförandet och dels av de olämpliga arbetsställningarna som används.  Framåt-nedåtböjd 

ställning är bland de olämpliga och den som har starkast koppling till belastningsskador, 

därför är det viktigt att reducera mängden arbete som utförs i just denna ställning. För att nå 

detta mål anser författarna att det krävs mer utbildning och information om risker och 

konsekvenser av olämpligt arbetsutförande till armeringsmontörerna.  

 

Det finns en potentiellt viktig roll för ergonomiskt väl utvecklade verktyg för armerare. 

Verktyg som förlängd najomat har visat en avsevärd reducering i antalet olämpliga 

arbetsställningar för ryggen. Användningen av najomaten skonar även montörernas handleder 

jämnfört med den traditionella najnings metod där man med tång manuellt snurrar ihop 

najtråden, detta medför sträckning av handleden i yttersta läge.  
 

Bild 8: Najomat och mekanisk förlängare 
 

För att möjliggöra en god arbetsmiljö måste planering av arbetsutförande observeras så tidigt 

som möjligt under projekteringen. Här måste hänsyn tas till montörernas arbetssituation detta 

kan göras genom att använda så grova dimensioner på armeringsjärnen som möjligt. Detta 

reducerar antalet stänger som behövs användas men ökar materialåtgången. Detta är dock 

något positivt då belastningsfaktorerna reduceras för montörerna och det lägre priset väger 

upp den ökade materialåtgången. 

 

För att ytterligare förbättra arbetsmiljön är det även viktigt att alla hjälpmedel som finns 

tillgängliga används i största möjliga mån. De hjälpmedel som författarna syftar på är 

mervärdestjänster och praktiska hjälpmedel som najomat med förlängningsarm och 

bockningsjärn då dessa möjliggör för kortare arbetsutföranden och markant reducerar 

arbetsbelastningar för montörerna. Det är av stor vikt att dessa hjälpmedel ska finnas 

tillgängliga och användas av armeringsmontörer i deras arbetsutförande i så stor mån som 

möjligt då nästkommande generation av montörer har en högre riskbild för att ådra sig 

belastningsskador.  

 

Det är även viktigt att de anställda får ordentlig information om korrekt arbetsutförande och 

vilka ställningar som är speciellt olämpliga, det ska även finnas hjälpmedel tillgängliga så att 

de arbetsställningar som ger en onödig belastning kan undvikas i största möjligt mån. Om en 

anställd trots detta ådrar sig en belastningsskada är det viktigt för företaget att satsa på 

rehabilitering för den anställda samt att anpassa dennas arbetsuppgifter så att ytterligare 
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sjukskrivningar kan undvikas eftersom det inte bara är den skadedrabbade som blir 

ekonomiskt lidande utan även företaget och staten.    

 

Trots att hjälpmedel och mervärdestjänster används på arbetsplatserna finns det inget tvivel 

om att mängden förslitningsskador och förtidspensioner är alldeles för vanligt inslag bland 

armeringsmontörer. Detta anser författarna har sin grund i den låga förståelsen om ergonomi 

som armeringsmontörerna verkar ha. Känslan är att eftersom det inte är direkt skadebildande 

så anses det inte vara ett problem eller ens farligt. Det borde därför ligga i företagens intresse 

att informera sina anställda om de skadeverkningar som arbetet exponerar montörerna för. Om 

kunskap, hjälpmedel och mervärdestjänster kombineras, med mycket tyngd på kunskap, anser 

författarna att skador markant kommer reduceras. 
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8. Diskussion 
Det finns tyvärr lite forskning kring skaderisker och prevention vid armeringsarbeten, detta 

medför svårigheter att hitta material som både är relevanta för arbetet och nyligen publicerat. 

Författarna ansåg därför att vissa källor var utdaterade då tillkomsten av nya hjälpmedel, som 

mervärdestjänster, och arbetsutförandet i viss mån har förändrats sen publiceringen. Det 

samma gäller för kapitel 2.4 ”Kostnader för skador” som är baserad på Rhodin och 

Gunnarssons examensarbete som skrevs 1995. Kostnaderna som presenteras i detta kapitel 

behöver därför inte återspegla dagens kostnader. Detta kan dock inte säkerställas då 

försäkringskassan inte har några mer uppdaterade siffror för armeringsmontörer. De kostnader 

som presenteras i kapitel 2.4 bör därför mer ses som en generell överblick över hur mycket en 

bristfällig arbetsmiljö kan påverka kostnader för en entreprenad. 

 
 

8.1 Förslag till fortsatta studier 
Denna studie kan ses som en grund för fler kommande undersökningar kring området 

arbetsmiljö vid armeringsarbeten. Antalet observationer som behövdes utföras reducerades 

när jämförelser till Forde och Buchholz artikel kunde göras, Ett lämpligt nästa steg skulle 

kunna vara att undersöka möjligheten att förbättra najomatens förlängningsarm. Förslaget som 

författarna har på denna förbättring är att göra avtryckaren som i dagens läge är mekanisk och 

förlitar sig på rå styrka för att tryckas in istället görs elektrisk. Om förlängningsarmen blir lika 

lätt att använda som najomaten hade förmodligen den använts i större utbredning av 

montörerna.  

 

Ytterligare förbättringar till arbetsmiljön som kan undersökas är möjligheten att leverera 

armering färdigsorterad på ett armeringsställ. Hade armeringen levererats på detta sätt skulle 

den manuella hanteringen av armeringen reduceras, framförallt sorteringen som ofta görs när 

armeringen ligger på marken. Detta betyder att olämpliga arbetsställningar används samtidigt 

som tunga bördor hanteras. Även de manuella lyften som kommer göras från 

avlastningsplatsen till iläggningsplatsen kommer bli betydligt bättre då lyften skulle ske från 

en lämplig arbetshöjd.     

 

Den nuvarande najomaten fungerar väl så länge inte förlängningsarmen används, eftersom 

förlängningsarmen är mekanisk behövs de mycket kraft för att aktivera avtryckaren. När 

förlängningsarmen används ökar också kravet på precision för att utföra najningen. Båda 

dessa faktorer försvårar användningen och leder till att arbete med förlängningsarmen tar 

längre tid än att utföra arbetet utan förlängningsarmen fast med dålig arbetsställning. Därför 

väljer många montörer att avstå från användningen utav detta hjälpmedel. Författarna anser 

därför att en utveckling och förbättring av förlängningsarmen är nödvändig för att göra den 

mer användarvänlig. En förlängningsarm där avtryckaren kommandot inte är mekaniskt 

överfört utan elektriskt.   

                                                                 

 

Författarna anser att användningen utav någon sorts bocksystem bör utvecklas för bättre 

arbetsmiljö, dessa bocksystem bör fungera som stativ vilket medför en drastiskt reducering av 

frekvensen som arbetarna behöver böja sig. Det medför även en bättre lyfthöjd för montörerna 

när de genom manuell bärning behöver förflytta material. Det är även presenterat i Forde & 

Buchholz studie att användningen av just sådana här bockar drastiskt förbättrade arbetsmiljön. 

Studien bekräftar även att användandet av förlängd najomat och armeringsnät leder till bättre 

arbetsmiljö. 
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Författarna utförde under projekttiden 4 platsbesök. Dessa besök gjordes för att kunna jämföra 

det verkliga arbetsutförandet med de som framgick av litteraturstudien. Under dessa besök 

utfördes observationer enligt PATH metoden samt intervjuer med de anställda. På grund av de 

långa avstånden till entreprenaderna där platsbesöken utfördes och tidsramen för arbetet 

kunde inte önskvärt många observationer och intervjuer utföras. Hade tidsramen för projektet 

tillåtit så hade författarna utfört platsbesök i en större omfattning, motsvarande Forde & 

Buchholz 6 månader observationer för att få ett odiskutabelt resultat. 

 

Intervjuerna som författarna utförde borde även ha gjorts på fler olika arbetsplatser och olika 

entreprenadföretag. De intervjuer som är gjorde i detta arbete är endast utförda på av 

Veidekkes platser i Göteborg och ger därför en väldigt lokal bild över åsikter hos 

armeringsmontörerna och platschefer. Intervju frågorna kunde även ha varit fler för att få en 

djupare förståelse i de åsikter som framträdde i svaren. Dessa brister i frågorna framkom dock 

vid författarnas analys av materialet och kunde därför inte kompliteras inom tidsramen för 

arbetet. Därför är det lämpligt att fortsätta dessa studier. 
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10. Bilagor 
 

10.1 Blankett 1: Platsbesök 

 

Datum:2014-04-02    Arbetsplats: Klätterträdet    Aktivitet: Bjälklagsarmering    Observations 

tid:3:05h   

 

𝟏𝟓𝟒 

 

𝟏𝟗 

 

𝟏 

Bärning/lyftning 

 

Stabil 

𝟎 
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10.1 Blankett 1: Platsbesök 
 

Datum:2014-04-02    Arbetsplats: Klätterträdet    Aktivitet: Bjälklagsarmering    Observations 

tid:3:05h 

 

𝟏𝟒𝟕 

 

𝟏𝟒𝟏 

 

𝟎 

Bärning/lyftning 

 

Instabil 

𝟑𝟕 
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10.2 Blankett 2: Platsintervju frågor 

 

Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:_________ Befattning:     

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

 

Om ja, vad fick ni information om? 

 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

 

Om ja, vilka problem? 

 

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

 

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

 

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 
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10.3 Blankett 2: Platsintervju svar 

 

Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:2014-04-16 Befattning: Armerare   

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

4 år om man räknar med praktik, plus en tvåårig utbildning. 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

Skolan gav information 

Om ja, vad fick ni information om? 

  Generell information om arbetsmiljö och ergonomi, mest tunga lyft. 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

  Det tycker jag absolut 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

Nej, känner sällan någon smärta efter en arbetsdag. Kan dock få träningsverk efter 

semestern men har inga känningar av förslitning.  

Om ja, vilka problem? 

  ---------------------------- 

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

------------------------------------------------------- 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

Kranen, najnings maskin, det finns inte så mycket andra hjälpmedel  

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

  De hjälpmedel som finns använder vi när det är gynsamt. 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

Jag tycker de hjälpmedel som finns är tillräkliga. 

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

Nej jag har aldrig skadat mig. 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

  ----------------------------------------- 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 

Jag tror inte företaget har någon skyldighet att förbättra arbetsmiljön för jag anser inte 

att den är ett problem. Men företaget satsar pengar på friskvård 
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Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:2014-04-16 Befattning: Lärling    

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

Jag har arbetat i 2 år som lärling 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

Via skolan fick jag information 

Om ja, vad fick ni information om? 

  Lyftteknik 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

  Ja då det va den 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

Nej inte direkt, kan vara jobbigt för ryggen. 

Om ja, vilka problem? 

  Man blir trött i ryggen av att naja 

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

Förlängningsarmen på najningsmaskinen är bra men det tar längre tid när den 

används. 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

Kranen och najningsmaskinen 

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

  Självklart 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

Nej 

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

Nej 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

  ----------------------------------------- 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 

Det tror jag inte de har 
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Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:2014-04-16 Befattning: Arbetsledare   

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

Jag är nyanställd 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

Jag har gått en kurs i två delar om arbetsmiljö 

Om ja, vad fick ni information om? 

  Att det är viktigt att lyfta med rak rygg 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

  Jag tycker den var mycket relevant 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

Att naja med tång är mycket problematiskt, det sliter på ryggen och på handleder. 

Najomaten är mycket bättre. Sedan använder vi mycket nät, det tar lite längre tid men 

det sparar på ryggarna. 

Om ja, vilka problem? 

   

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

Använder man najomaten blir det bättre och jag uppmuntrar arbetarna att använda den 

så mycket det går. 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

Kran, bock, stege, najomaten och ställningar. 

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

  Självklart. 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

Jag anser att rullarmering och nät är framtiden inom armering.   

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

Jag har aldrig blivit skadad och jag känner ingen som har blivit det heller 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

  -------------------------------------- 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 

Självklart har företaget en skyldighet att förbättra arbetsmiljön, ett steg vi har tagit för 

att förbättra den är att vi har krav på skyddsutrustning (skyddsglasögon, handskar, 

spiktramp och hjälm). Det är också viktigt att ha en bra kommunikation med 

armeringsleveratören för att undvika förseningar och annat strul. 

Vi överväger noga alla små kostnader som kan förbättra arbetssituationen.  
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Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:2014-04-16 Befattning: Armerare   

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

Jag har jobbat för detta företaget i 2 år 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

Jag har inte fått någon information 

Om ja, vad fick ni information om? 

  --------------------------------------------. 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

  -------------------------------------------------------------- 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

Det finns problem, jag har känningar av smärta efter en arbetsdag 

Om ja, vilka problem? 

  Det är mest i ryggen och axlarna 

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

Jag vill gärna ser mer prefabricerad armering. Det hade gett en bättre arbetsmiljö, 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

Najomaten, avbitaren, kranen.  

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

  Hjälpmedel används där det går. 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

En elektrisk bockmaskin hade underlättat 

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

Jag har haft smärtor men jag har aldrig varit borta från arbetet för den anledningen 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

  ----------------------------------------- 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 

Det vet jag inte.  
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Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:2014-04-16 Befattning: Arbetsledare    

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

Jag har varit anställd här i 5 år 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

Jag har fått lite information om ergonomi vid armering 

Om ja, vad fick ni information om? 

  Generell information 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

  Den var relevant men inte omfattande 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

Nej det finns inga stora problem 

Om ja, vilka problem? 

  ---------------------------- 

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

Jag har erbjudit de anställda krycka (förlängningsarm till najomaten)men den används 

inte . 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

Najomaten med krycka 

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

  Hjälpmedlen används inte så mycket 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

En skivlift och bockar att lägga armering på hade varit kanon men kan bli svårt i 

praktiken. Det tar för mycket plats. Jag tycker även att de bör finnas hjälpmedel för att 

tolka ritningar, det är mycket tidskrävande och inte alltid så enkelt. 

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

Jag har ingen vetskap om någon som ådragit sig en belastningsskada. 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

  ----------------------------------------- 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 

Det finns ingen skyldighet men företaget har ett stort intresse av att förbättra 

situationen för de anställda. 
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Företag: Veidekke   Projekt: Klätterträdet 

 

Datum:2014-04-16 Befattning: Armerare   

 

Frågor: 

 

1. Hur länge har ni arbetat med armering? 

Jag har jobbat här i 2 år och trivs bra 

2. Har ni fått information om ergonomiskt arbetsutförande? 

Jag har inte fått någon information utom den som gavs under utbildningen. 

Arbetsledarna brukar säga till mig om jag slarvar med tunga lyft eller liknande. 

Om ja, vad fick ni information om? 

  Tunga lyft och sånt 

Var informationen relevant för era arbetsuppgifter? 

  Det var bra information 

3. Upplever ni några problem i er ergonomiska arbetssituation? 

Inga stora problem som jag uppfattar det, kan vara någon som klagar på smärtor. 

Om ja, vilka problem? 

  Det är mest ryggsmärtor 

4. Kan dessa problem lindras med hjälpmedel? 

Det tror jag 

5. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till? 

Najomaten, kranen och rullställning 

Använder ni hjälpmedlen så ofta det är möjligt? 

  De används väldigt flitigt. 

6. Har ni förslag på hjälpmedel eller tjänster som skulle förbättra er arbetssituation? 

 Något hjälpmedel för att jobba på knä och något som hjälper en förbättra hållningen 

hade varit bra! 

7. Har ni någon gång ådragit dig en skada till följd av ert arbete? 

Jag har spetsat handen på en najtråd som stack upp. 

Om ja, vad och hur uppstod den? 

  Jag snubblade och fick den i handen. 

8. Har företaget skyldighet att förbättra arbetsmiljön för de anställda om så är möjligt? 

Det har de säkert, men de sköts bra.   
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10.4 Bilaga: Forde & Buchholz resultat 

 

 

# of observations 4518   

# of subjects observed 12   

# of day observations taken 6   

 

%  % 

Trunk posture 

 
Carry position  

Neutral 52 Elbows close to body 21 

Slight flextion (>20˚) 13 Elbows far from body 10 

Severe Flexion (>45˚) 28   

Flexion and /or twist/bend 7 Weight  

  

Light (<10 lb) 2 

Arms posture 

 

Moderate (10 lb-50lb) 6 

Elbows below shoulder 80 Heavy (>50lb) 19 

One elbows at/above shoul-

der 14   

Two elbows at/above shoul-

der 6 Activity  

  

Assembling/disassembling 0 

Legs posture 

 

Positioning 36 

Stand (stable/even) 6 Plumbing/measuring 0 

Stand (unstable/uneven 70 Unreeling/tying/cutting wire 29 

Climb up/down 2 Screwing/bolting/riveting 3 

Walk/move 15 Welding 0 

Sit 1 Giving/receiving instructions 5 

Squat 5 Housekeeping/cleaning 0 

Kneel 1 Hammering 0 

  

In between activities 25 

Manual material handling 

 

Other activity not specified 2 

Lifting 4   

Lowering 2 Location of work 

 Pushing/pulling/dragging 11 Below knee height 19 

Carry/hold-one hand 3 Between knee and waist 4 

Carry/hold-two hand 10 Above waist height 12 

Jerking motion up/down 2 

   

Tabell 1: Resultat från Forde & Buchholz  

 
Tabell 1 är ett utdrag ur resultat tabellen som presenteras i Forde & Buchholz studie och gäller 

endast för RIW (Reinforcement Iron Work) vid horisontell armering. 
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