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     Sammanfattning 
 

Under åren 1992-1995 inträffade totalt 166 olycksfall i Sverige i samband med 

arbete med skogsmaskiner. Trots detta är studier och statistik fortfarande 

bristfälliga inom området. 

Denna studie fokuserade på hur förare av skördarmaskiner uppfattar sin arbetsmiljö 

avseende på risker och olycksfall i samband med underhållsarbetet och 

arbetssäkerhet med skördare Komatsu 901och 901TX. 

De tre frågeställningar som studien utgick ifrån var: Vad finns för risker kring 

maskinen som kan skapa möjliga olycksfall, hur uppfattar föraren riskerna i sitt 

arbete och hur förebyggs detta samt vilken skyddsutrustning har föraren tillgänglig. 

 

Studien genomfördes 2014 och inriktade sig mot förare av skördare modell 

Komatsu 901 i området, Jämtland och Ångermanland. Varje förare fick svara på 

frågor som berörde utvalda riskområden kring arbete med skördaren. Intervjusamtal 

fördes med varje förare för att erhålla en fördjupning kring de olika riskområdena. 

 

Resultatet visade tydligt att handtag, fotsteg och byte av lampor på skördaren var de 

områden som förarna ansåg som mest riskfyllda. Över hälften av de utfrågade 

tyckte att lampor inte kunde bytas ut på ett säkert sätt. Ett flertal förare ansåg att 

man inte kan komma undan vissa risker i arbetet med skördaren men också att man 

skulle kunna förebygga att många olyckor aldrig sker genom att konstruera 

maskinen på ett annat sätt. På två skördare hade förarna själva konstruerat om stege 

och handtag för att minska risk för olycka. 

Samtliga förare angav att maskinen var utrustad med brandsläckare, 

förbandsmaterial och skyddshandskar, dock var det ingen maskin som var utrustad 

med skyddsglasögon. 

Trots de brister som finns med klena handtag, branta stegar och hala ytor verkar 

förarna ändå anse sin arbetsmiljö som ganska säker då hela 7 av 10 förare instämde 

till stor del med att arbetsmiljön uppfyllde de säkerhetskrav de förväntade sig. 
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Abstract 

 

Today, there are few studies about risks and accidents at work with harvesters, but 

each study creates a better basis to prevent future accidents to occur.  

The purpose of this study was to examine machine driver's perception of risks and 

accidents at work with harvesters Komatsu 901, 901TX 

The focus was on the drivers of the model Komatsu 901 and 901TX, a common 

thinning and final felling machine in Sweden. 

Results show that there are deficiencies that are recurring on multiple machines. 

These deficiencies also have a connection to the actual accidents. Half of the 

drivers felt that there were defects (flaws) around the handle and the footboard and 

only one driver had access to the alarm box.  

The drivers believe the current structure of harvester can be improved but is not 

always taken seriously when they make their requests for improvements to reduce 

risks. 

 

Keywords: Risks, Accidents, Safety, Harvesters 
  



III 

Kristina Holmlund 

 

Förord 
 

Efter två års studier på Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö 

har jag valt att göra en studie kring maskinförares uppfattning om arbetssäkerheten 
i samband med service och underhållsarbete på skördaren. 

Ämnet valdes då jag i grund och botten är undersköterska och länge haft ett intresse 

för just olyckor och arbetet med att förebygga dem. För att kunna sammankoppla 

ämnet sjukvård med skog valde jag att inrikta studien mot ett av de mer riskutsatta 

skogsarbetena, med skördarna. 

Jag såg genom studien en god möjlighet att sätta mig in i maskinförares 

arbetssituation samtidigt som det gav mig chansen att knyta kontakter i 

skogsbranschen. 
Jag har upplevt att samtliga personer som varit inblandad i mitt arbete med studien 

haft en positiv inställning till min idé vilket jag varit mycket tacksam över.  
Jag vill ge ett särskilt tack till Hans Karlsson, Regionchef på Komatsu och 

personalen på Komatsu serviceverkstad i Sollefteå som både hjälpt mig med 

material och många goda råd under arbetets gång. Ett tack även till min handledare 

Erika Olofsson som jag vet jag ej skulle klarat mig utan i detta arbete. 
 

 
Bispgården maj 2015 

Kristina Holmlund 

  



IV 

Kristina Holmlund 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning _______________________________________________ 1 

Abstract _____________________________________________________ 2 

Förord _______________________________________________________ 3 

Innehållsförteckning ___________________________________________ 4 

Begrepp & Förklaringar _________________________________________ 6 

1. Introduktion ______________________________________________ 1 

1.1 Bakgrund __________________________________________________ 1 
1.2 Komatsu Forest _____________________________________________ 2 
1.3 Lagar och regelverk __________________________________________ 2 
1.4 Problematik ________________________________________________ 3 

1.5 Syfte och mål _______________________________________________ 3 
1.6 Avgränsningar ______________________________________________ 3 

2. Material och metod __________________________________________ 4 
2.1 Metodik ___________________________________________________ 4 

2.2 Maskinmodell och säkerhetsföreskrifter __________________________ 4 
2.3 Identifiering av riskområden ___________________________________ 6 
2.4 Intervjuformulär _____________________________________________ 7 

2.5 Urval av respondenter ________________________________________ 7 

2.6 Information om medverkande maskiner __________________________ 8 
2.7 Genomförande av intervjuer ___________________________________ 9 
2.8 Analys av data ______________________________________________ 9 

 3. Resultat __________________________________________________ 10 

3.1 Vad finns för risker kring maskinen som kan skapa möjliga olycksfall? 10 
3.2 Hur uppfattar föraren riskerna i sitt arbete och hur förebyggs detta? ___ 11 

3.2.1 Fotstegens placering och dimensioner. (Fråga 1) ____________ 11 
3.2.2  Handtagens utformning och placering på maskinen. (Fråga 2) __ 11 
3.2.3  Halkskydd på maskinen. (Fråga 3) _______________________ 11 

3.2.4  Säkerhet kring byte av lampor på maskinen. (Fråga 4) ________ 11 
3.2.5  Säkerhet kring byte av slangar på maskinen. (Fråga 5) ________ 12 
3.2.6 Säkerhet kring service på maskinen. (Fråga 6) ______________ 12 

3.2.7 Säkerhet kring hakar och fästanordningar till huvar, luckor och 

fotsteg. (Fråga 7) _____________________________________ 12 
3.2.8  Brandsläckarens och första hjälpen materialets                  

placering. (Fråga 8) ___________________________________ 12 

3.3 Hur är tillgängligheten till skyddsutrustning? _____________________ 13 

4. Diskussion ________________________________________________ 15 
4.1 Resultatdiskussion __________________________________________ 15 



V 

Kristina Holmlund 

 

4.1.1  Vad finns för risker kring maskinen som kan skapa möjliga 

olycksfall? __________________________________________ 15 
4.1.2  Hur uppfattar föraren riskerna i sitt arbete och hur förebyggs   

detta? ______________________________________________ 16 
4.1.3 Hur är tillgängligheten till skyddsutrustning? _______________ 16 

4.2 Metoddiskussion ___________________________________________ 17 
4.3 Framtida Studier ____________________________________________ 17 
4.4 Slutdiskussion och slutsatser __________________________________ 18 

Referenslista _________________________________________________ 20 

5. Bilagor ___________________________________________________ 22 
Förteckning över Bilagor ________________________________________ 22 

Bilaga 1 ____________________________________________________ 23 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning, användning av 

traktorer samt ensamarbete. ______________________________________ 23 

Bilaga 2 ____________________________________________________ 25 

Komatsu förarhandbok (90TX.1) säkerhetsföreskrifter _________________ 25 

Bilaga 3 ____________________________________________________ 28 

Berörda riskområden ___________________________________________ 28 

Bilaga 4 ____________________________________________________ 29 
Intervjuformulär _______________________________________________ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

Kristina Holmlund 

 

 

Begrepp & Förklaringar 

 

 

Skördare- skogsmaskin som används för att fälla, kvista och aptera träd till 

stockar. 

 

Skördaraggregat- Den del av skördaren som används för att fälla, kvista och 

aptera trädet. 

 

SMP- Svensk maskinprovning 

 

Tjänstevikt- Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt 

skick med: 

 det tyngsta karosseri som hör till fordonet, 

 verktyg och 

 reservhjul som hör till fordonet 

 bränsle 

 smörjolja 

 vatten 

 föraren 
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1. Introduktion 
 

 1.1 Bakgrund  

 

Sverige ligger i framfart vad gäller utvecklingen av avverkningsmaskiners 

teknik, ergonomi och säkerhet. Trots det finns i arbetet med 

avverkningsmaskiner fortfarande riskfyllda moment som kan leda till 

olycksfall.  

Häggtröm (2014), doktorand på Skogforsk har tidigare titta på forskningen 

kring olycksfall i mekaniserat skogsarbete och märkte snart att det fanns 

begränsad fakta kring ämnet. 

Olycksfall i samband med arbete med avverkningsmaskiner har idag något 

bristfällig statistik, vilket kan ha sin förklaring från tiden då man utbytte 

stora delar av det motorsågsmanuella avverkningsarbetet mot mekaniserat 

arbete med skördare. Man såg då hur olycksstatistiken drastiskt gick ner 

vilket skulle kunna vara en förklaring till varför det på senare år ej följts upp 

lika väl (Axelsson 1998). 

Studier har genomförts som visar på att maskinunderhåll är ett av de mer 

riskfyllda moment som föraren utsätts för där bl.a. hårt arbetstryck och 

bristfällig utbildning kan vara en bidragande orsak (Nieuwenhuis & Lyons 

2002). 

Under åren 1992-1995 inträffade totalt 166 olycksfall i Sverige i samband 

med arbete med skogsmaskiner. Av dessa 166 olycksfall inträffade 21 % vid 

i och urstigning av maskinen, 20 % vid fall, halkning eller förlorad balans, 

men endast 5 % vid bränn eller klämskador. Majoriteten av olycksfallen 

inträffade emellertid i samband med maskinunderhåll (Backström & Åberg 

1998). De långa och obekväma arbetstiderna är ytterligare en bidragande 

orsak till ökad olycksrisk (Winkel m.fl. 1998). 

För att minska risken för olycksfall arbetas det ständigt med förbättringar. 

Kontinuerliga uppföljningar görs ute på arbetsplatserna av förarna själva 

samt av skyddsombud. Höga krav ställs även på de avverkningsmaskiner 

som finns till försäljning ute på marknaden och varje maskin kontrolleras 

dessutom av SMP (Svensk Maskinprovning) utifrån bestämda punkter innan 

leverans. 

Inuti och utanpå maskinerna finns också klistermärken med information om 

brandsäkerhetsföreskrifter samt om hur man ska utföra arbetsuppgifter på ett 

säkert sätt. 

 

I Sveriges skogar körs idag med ett flertal olika märken och modeller av 

både skördar- och skotarmaskiner.  

Några exempel på skogsmaskiner är John Deere, Ponsse och Komatsu. 

Denna studie fokuserar på Komatsu av skördarmodell 901 och 901 TX. 
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1.2 Komatsu Forest 

 

Företaget Komatsu Forest ägs av Japan och har i Sverige sitt huvudkontor i 

Umeå. Komatsu Forest Sweden utvecklar och marknadsför maskiner och 

tillbehör inom mekaniskt skogsbruk. Komatsu Forest tillverkar ett antal 

modeller av skotare, skördare och skördaraggregat.  

Enligt Komatsu Forest Sweden (2014) inriktas arbetet mot kvalitativa 

produkter med hög prestanda, att eftersträva en hög standard för 

skogsmaskinerna samt att ständigt utveckla förbättringar både gällande 

produktion, säkerhet, miljö och ergonomi. 

Komatsu är idag ett vanligt använt märke i Sveriges skogar. Det finns ett 

flertal olika modeller anpassade efter olika typer av skogar och 

avverkningar. 

 

1.3 Lagar och regelverk 

 

Arbetet med skogsmaskiner berörs av olika lagar och regelverk. Lagar och 

regelverk med relevans för denna studie är AFS 2001:3 föreskrifter om 

skyddsutrustning, AFS 2004:6 användning av traktorer och 1982:3 

ensamarbete (Arbetsmiljöverket 2015).  

Dessa föreskrifter finns att läsa i bilaga 1. 

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter tydliggörs att det är arbetsgivaren som 

ska tillgodose den anställde med skyddsutrustning men det är den anställdes 

ansvar att skyddsutrustningen används på ett korrekt sätt. 

Den som arbetar med traktorn ska ha vetskap om traktorns konstruktion 

samt dess säkerhetsanordningar och egenskaper för att den ska kunna brukas 

på ett säkert sätt. Föraren ska även ha kunskap om rätt arbetsteknik för att 

undvika ohälsa och olycksfall, samt ta hänsyn till särskilda övriga risker. 

Man ser att stor vikt ligger på föraren själv att arbeta på ett sådant sätt att 

riskfyllda moment undviks. Vidare att föraren bör skaffa sig tillräckligt med 

kunskap, om denne måste utsätta sig för ett riskfyllt moment i och med 

arbetsutförande. Vid ensamarbete skall arbetstagaren ha möjlighet till att ta 

kontakt med andra människor. Innebär arbetet ett stort risktagande för 

arbetstagaren skall det finnas möjlighet att vid en nödsituation snabbt få 

hjälp.  
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1.4 Problematik 

 

Det finns relativt få studier kring säkerhet och olycksfall i samband med 

arbete med skogsmaskiner trots att problem med detta kvarstår. En studie 

utifrån maskinförarnas perspektiv skulle kunna ge en fördjupad bild av 

problemet samt klargöra vad som skulle kunna utvecklas och arbetas vidare 

med inom detta område. 

 

Då säkerheten är den allra viktigaste delen i att olycksfall förhindras ger 

varje ny studie inom området bättre underlag för tillverkning och utveckling 

av framtidens avverkningsmaskiner. Varje steg skapar bättre förutsättningar 

för att ge föraren en säker och trygg arbetsplats. Vid arbete med 

skogsmaskiner finns alltid en skaderisk som måste beaktas väl. Utbildning 

och regelbundna kontroller kan vara ett sätt att följa upp och förebygga 

dessa risker till olycksfall. 

 

1.5 Syfte och mål 

 

I denna studie låg fokus på maskinförares uppfattning om arbetssäkerheten i 

samband med service och underhållsarbete på skördaren. 
 

Syftet med studien var att svara på följande frågeställningar: 

 

 Vad finns för risker kring maskinen som kan skapa möjliga olycksfall? 

 Hur uppfattar föraren riskerna i sitt arbete och hur förebyggs detta? 

 Hur är tillgängligheten till skyddsutrustning? 

 

Målet med studien var att genom svaren på frågeställningarna skapa 

underlag för att kunna förebygga skador och olycksfall i framtiden. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Studien avgränsades till märket Komatsu av skördar-modell 901 och 901 

TX. 

 

Enligt Komatsu Forest Sweden (2014) är Komatsu 901 välutvecklad inom 

både körkänsla, driftsäkerhet, förarmiljö, säkerhet och ergonomi. Det kan då 

vara en lämplig modell för denna studie som är inriktad på förarens 

uppfattning om risker och olyckor i arbetet med maskinen. Modellen 

Komatsu 901 är dessutom en vanligt förekommande maskin och används 

vid både gallring och slutavverkning. Studien är inriktad på modell 901 då 

maskinen också är vanligt förekommande i det område i landet där studien 

utförs. Detta underlättade arbetet med att få kontakt med förare som arbetar 

med just denna modell.  
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I studien valdes alltså att fokusera på endast en maskinmodell. På detta sätt 

minskade antalet variabler och andra faktorer som kan variera mellan olika 

maskinmärken och modeller. Detta bedömdes i sin tur underlätta att erhålla 

ett mer trovärdigt resultat samt mindre arbete vid sammanställning av 

resultatet. I arbetet med framställning av intervjuenkäter kan frågorna lättare 

utformas då endast ett märke och en modell behandlas. 

 

Studien avgränsades till Jämtland och Ångermanland för att författaren av 

studien bor i området samt hade ett bra kontaktnät som kunde vara till stor 

hjälp under studiens gång. Då maskinerna var stationerade inom ett bestämt 

område var alternativa maskiner färre men man fick samtidigt ett resultat 

som var koncentrerat till ett specifikt område. 

 

 

2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 

För att uppnå syftet med studien genomfördes intervjuer med tio 

maskinförare av skördare - Komatsu 901. 

För att erhålla en svarsfrekvens på 100 % kontaktades först alla förare. 

Samtliga förare som tillfrågades medverkade även på intervjun.  

 

Varje intervju bestod av två delmoment. Detta innebar att förarna skulle 

svara på ett frågeformulär samt att en diskussion skulle föras kring de 

områden som frågorna berört. Frågeformuläret bestod av öppna frågor samt 

frågor med fasta svarsalternativ. 

Utformning av intervjuformuläret såg ut på ett och samma vis för samtliga 

förare, detta till grund för att lättare kunna sammanställa ett resultat. Svaren 

som gavs på frågorna med fasta svarsalternativ resulterade i kvantitativa data 

vilket innebär en relativt enkel sammanställning till resultatet. 

De öppna frågor gav förarna möjlighet att svara mer fritt vilket också kunde 

bidra till att områden som frågorna ej berörde togs upp. En nackdel med 

öppna frågor är dock att svaren i slutändan kan hamna utanför ämnet som 

frågan gäller.  

 

2.2 Maskinmodell och säkerhetsföreskrifter 

 

Teknisk data om maskinmodell Komatsu 901TX.1 presenteras i figur 1. 

Dessa data överensstämmer till stor del med de maskiner som ingick i denna 

studie.  

Tjänstevikt på maskinerna var mellan 16 200kg och 16 800kg. Maskinerna 

hade en kran med räckvidden 10-11 m. Maskinernas längd varierade mellan 

6 359 mm och 7 065 mm och maskinerna var 4- eller 6- hjulsdrivna 

(4wd/6wd). 



5 

Kristina Holmlund 

 

De maskiner som ingick i studien hade avlastade nivellering och hydraulisk 

stabilisering vid färd.  

Ur säkerhetssynvinkel hade samtliga maskiner hytt som var säkerhetstestad 

efter standarder. Dessa ska uppfyllas i de prövningar maskinen går igenom 

hos SMP innan de kommer ut på marknaden. Ljudnivå och vibrationer 

följde ISO-standard. Maskinerna uppfyllde också standarder som ROPS ISO 

8082, FOPS ISO 8083 och OPS ISO 8084 (SMP, 2015). 

 

ROPS  Roll over protective structure – överrullningsskydd. 

FOPS Falling object protective structure – skydd mot fallande föremål. 

OPS Operator protective structure – skydd mot inträngande föremål.  

 

 

 

 

 
Figur 1. Kort sammanställning av tekniska data. Källa Komatsu Forest (2015). 
 

 

Samtliga maskiner ska ha tillgång till förarhandbok. I handboken ska man 

tydligt kunna läsa om de säkerhetsföreskrifter som finns gällande arbete med 

en Komatsu 901. I denna studie har man använt förarhandbok för modell 

901TX.1 (Komatsu Förarhandbok 901TX.1, u.å.). Modellen skiljer sig inte 

mycket från andra maskiner av modell 901 som ingår i studien. 
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I bilaga 2 redovisas säkerhetsföreskrifter från förarhandbok och 

underhållsbok. Dessa föreskrifter befriar dock ingen från att följa de 

nationella bestämmelser som finns (Komatsu Förarhandbok 901TX., u.å.). 

 
 

2.3 Identifiering av riskområden 

 

För att nå fram till relevanta frågeställningar i intervjuformuläret gjordes 

först ett besök hos Emil Danielsson, maskinförare av Komatsu 901 som 

arbetar åt SCA Skog. Tillsammans med maskinföraren gick författaren 

igenom eventuella riskområden på en skördarmaskin. Mötet ägde rum den 

5/3-2014. Maskinföraren hade arbetat nio år i branschen. Maskinen var av 

modellen 901 TX och hade gått 6800 timmar. Tillsammans diskuterades 

möjliga riskområden och olycksorsaker och hur han ansåg olycksfall skulle 

kunna förebyggas på bästa sätt. Under hela mötet fördes anteckningar om 

berörda områden på maskinen. De riskområden som berördes utgjorde sedan 

grund för formulär och intervjuer. Beskrivande bild ges i bilaga 3. Denna 

maskinförare deltog ej i de kommande intervjuerna, då hans svar bedömdes 

kunna vara påverkade av mötet. 

Vid mötet identifierades riskområden enligt figur 2.  
 

Figur 2. Identifierade riskområden 

 

 

Vid service och underhåll finns alltid riskfyllda moment tex. klämrisk, 

halka, och stänk av oljor vid slangbyte. Aggregatet anses vara ett riskområde 

särskilt vid byte av kedja och kontroll av läckage. Halkskydden fyller ej sin 

funktion om vinterhalvåret. Handtag och stegar sitter ibland där de kan 

innebära en risk beroende på hur du som förare kommer åt dem. Vissa 

handtag är för klena och kan gå av vid trädfällning. Belysningen har stor 

betydelse för om man kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt dygnets alla 

timmar och är också av betydelse för förarens arbetsmiljö. 
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Att också skyddsutrustning ingår i denna studie som ett riskområde, grundar 

sig på att det ofta slarvas med det, vilket i sin tur bidrar till olyckor. 

 

 

 2.4 Intervjuformulär  

 

Formuläret omfattade totalt 8 sidor. Totalt konstruerades 13 frågeställningar. 

Första delen gav information om ålder, kön, hel eller deltidstjänst, antal år i 

yrket samt antal år man kört den modellen av maskin som ingick i studien. 

Frågorna 1-8 var frågeställningar med fasta svarsalternativ samt två 

följdfrågor för vardera fråga. Dessa frågor handlade om förarnas uppfattning 

om handtag, fotsteg, halkskydd, belysning, service, fästanordningar och 

placering av brandsläckare och skyddsmaterial. 

Fråga 9 var utformad som en öppen fråga om felsökning på skördarens 

aggregat. Frågorna 10-12 med fasta svarsalternativ utan följdfrågor handlade 

om skyddsmaterial, larmdosa och arbetsmiljö. 

Fråga 13 gav förarna möjlighet att ta upp områden som formuläret ej berört 

kring risker och säkerhet i arbetet. 

 

Fullständig version av intervjuformuläret ses i bilaga 4. 

 

2.5 Urval av respondenter 

 

För att få tillgång till information om vilka förare som körde Komatsu 901 

kontaktades SCA i Sollefteå där en lista gavs ut med samtliga skördare som 

fanns i Ångermanlands distrikt. Listan omfattade totalt 26 skördare varav 

fem skördare av modell 901. Av dessa var fem förare om tre skördare 

tillgängliga för denna studie. 

De återstående fem förarna inkluderade en maskin från Jämtland som kördes 

åt SCA Medelpad samt två maskiner som kördes i Jämtland åt bl.a. 

Gällöskog och Norrskog. Dessa förare fanns ej med på tidigare nämnda lista. 

Kontakt till de som körde åt Gällöskog och Norrskog erhölls via en 

produktionsledare som arbetade åt Gällö skog. 

Förarna som körde åt SCA i Medelpad erhölls genom en personlig kontakt. 

 

Förarnas åldrar varierade mellan 22 och 71 år och antal år i yrket varierade 

mellan 1,5 och 35 år. Förarnas antal år körda i Komatsu 901 låg mellan 1,5 

och 15 år. 9 av de 10 förarna arbetade åt entreprenör, en förare var anställd 

åt skogsbolag. Fullständig information om förarna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Förarnas ålder, antal år i yrket, antal år i Komatsu 901, arbete åt bolag (B) eller 

entreprenör (E). 

 

Förare Ålder Antal år i yrket Antal år i Komatsu 

901 
(E)/(B) 

1 22 1,5 1,5 E 

2 45 5 4 E 

3 71 35 10 E 

4 43 20 8 E 

5 54 33 13 E 

6 48 19 15 E 

7 39 18 14 E 

8 58 25 10 E 

9 36 19 14 E 

10 53 35 15 B 

 

 

2.6 Information om medverkande maskiner 

 

De tio utvalda maskinförarna körde i totalt sex maskiner. Två maskiner hade 

endast en förare och resterande fyra maskiner hade två förare var, dessa 

maskiner kördes i skift. Fyra av de medverkande maskinerna var av modell 

901 TX resterande två av en tidigare modell av 901. Maskinerna hade gått 

mellan 2 500 och 18 000 timmar och årsmodellerna varierade mellan 2006 

och 2013 (tabell 2). 

 

 

 
Tabell 2: Antal maskintimmar per maskin, årsmodell och antal förare per maskin. 

 

Maskin Antal förare Antal timmar  Årsmodell 

1 2 2 500 2013 

2 2 5 350 2012 

3 2 7 500 2011 

4 1 8 200 2010 

5 2 12 600 2010 

6 1 18 000 2006 
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2.7 Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna utfördes under året 2014, med start i mars och med avslut i 

september. 

Intervjuerna ägde antingen rum ute hos maskinförarna på respektive 

arbetsplats eller i deras privata bostad. 

Vid varje möte gavs allmän information om syftet med den pågående 

studien. Vidare informerades varje förare om att den personliga information 

som uppgavs under intervjun var endast i syfte att den som utfört studien 

skulle ha möjlighet att inhämta kompletterande uppgifter. Svaren på 

frågorna behandlades konfidentiellt. Samtliga förare fick svara på frågorna 

individuellt. 

 

Varje intervju bestod av två delmoment. Det första momentet innebar att 

förarna skulle svara på ett formulär med frågor som både var utformade med 

fasta svarsalternativ samt med följdfrågor där föraren själv kunde utveckla 

sitt svar. Det andra momentet var att efter enkäten fyllts i fördes ett 

intervjuliknande samtal kring frågorna och föraren fick uttrycka sig fritt 

kring områden som frågorna berört. 

Under hela besöket fördes anteckningar kring det som sades.  

 

2.8 Analys av data 

 

Samtliga svar har beräknats och sammanställts. För att skapa diagram och 

tabeller användes programmen OpenOffice Calc och OpenOffice Writer. 

 

Svaren på frågorna 1-8 beräknades och sammanställdes i ett diagram där 

man kunde se hur många som svarat Ja och Nej på om de berörda områdena 

ansågs vara riskfyllda eller inte. Vidare beskrevs förarnas uppfattning om 

riskområdet som frågan berörde och hur man på bästa sätt kunde förebygga 

eventuella risker. 

Svaren på frågorna 10 och 11 sammanställdes i ett diagram där man såg 

antal maskiner som var utrustade med olika skyddsmaterial. Här ingick även 

larmdosan som var kopplad till varje enskild förare, 

Svar på fråga 12 sammanställdes i ett diagram med antal förare för varje 

svarsalternativ. 
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3. Resultat 
  

 3.1 Vad finns för risker kring maskinen som kan skapa möjliga 

olycksfall?  
 

Figur 3. Antal Ja och Nej på frågorna 1 till 8. 

 

Fråga 1 till och med 8 visar på hur maskinförarna uppfattar möjliga 

riskområden på maskinen som kan orsaka möjliga olycksfall. 

 

På de frågor som berörde handtag och fotsteg var det lika många som ansåg 

att det fanns risker kring dem och inte. Över hälften av de utfrågade ansåg 

att lampor inte kunde bytas ut på ett säkert sätt men när det handlade om 

service, fästanordningar och brandsläckarens placering var det endast en 

som ansåg att det fanns något bristfälligt. Övrig data om hur förarna svarade 

visas i figur 3.  

 

Fråga 9 berörde förarnas uppfattning om risker i samband med 

kontroll/felsökning av läckage i skördarens aggregat. Här svarade två av 

förarna att största risken var oljesprut mot kroppen och en ansåg även att det 

fanns en klämrisk. Tre förare angav att det ej fanns några risker så länge 

man inte bröt den blockeringsspärr som finns. 
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3.2 Hur uppfattar föraren riskerna i sitt arbete och hur förebyggs detta? 

 

3.2.1  Fotstegens placering och dimensioner. (Fråga 1) 

 

Av de förare som inte ansåg att fotstegens placering och dimensioner var väl 

utformade var det 3 som angav att stegen var för brant. Tre förare ansåg att 

det var mycket vingligt att kliva över banden vid väderlekar med snö och 

regn och i stort sett alldeles för halt vintertid då trappsteg och andra ytor på 

maskinen där man går och står blir mycket hala. En förare tyckte även det 

var för högt att kliva ur maskinen i vissa lägen. 

Två av de förare som fann brister med stegens lutning hade själva monterat 

ett stopp under stegen så att den nu ej har lika brant sluttning mot mark. En 

förare ansåg att det borde finnas fler halksäkra ytor på maskinen. 

 

3.2.2  Handtagens utformning och placering på maskinen. (Fråga 2) 

 

Av de förare som inte ansåg att handtagens utformning och placering var bra 

ansåg 5 att handtagen fram på maskinen (vid stegen) går av alldeles för lätt.  

Två förare hade konstruerat om handtagens utformning, några hade också 

bytt ut orginalhandtagen som gått av till hydraulslangar som ersättare för de 

som gått av. Alla 5 ansåg att handtagen bör konstrueras om från fabrik. En 

förare tyckte handtagen skulle placeras på ett annat sätt, en tyckte handtagen 

var placerade för högt. 

 

3.2.3  Halkskydd på maskinen. (Fråga 3) 

 

Av de förare som inte tyckte halkskydden på maskinen var godkända ansåg 

en förare att de halkskydden var alldeles för små, två förare ansåg att 

halkskydd måste finnas på fler ytor på maskinen t.ex. på boggielådan.  

En av förarna angav att man borde placera fler halkskydd på huvar och 

sidokåpor men också på vissa stegar. 

 

3.2.4  Säkerhet kring byte av lampor på maskinen. (Fråga 4) 

 

De 6 förare som ansåg att det inte gick att byta lampor på maskinen på ett 

säkert sätt på maskinen angav att lampbyte på taket innebar störst risk. 

Förarna ansåg att det bästa sättet att åtgärda problemet var att montera bättre 

stegar och ytor att stå på, eventuellt att det också skulle finnas en bra stege 

tillgänglig i servicekojan. 
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3.2.5  Säkerhet kring byte av slangar på maskinen. (Fråga 5) 

 

Av de förare som inte ansåg att man kunde byta slangar på maskinen riskfritt 

angav tre att byte av slang innebar ett riskfyllt arbete på hela kranen. En av 

de som ansåg att slangbyte kunde ske säkert ansåg ändå att det behövde 

göras på en verkstad för att det skulle kunna ske riskfritt. En förare ansåg att 

för att göra arbetet säkrare, kunde en stege användas där det är möjligt. 

 

3.2.6  Säkerhet kring service på maskinen. (Fråga 6) 

 

Den förare som ansåg att service ej kunde utföras säkert på hela maskinen 

angav att det var för mycket klättring som var orsaken till det riskfyllda 

arbetet. Föraren angav hela maskinens konstruktion som orsak till 

problemet. 

 

3.2.7 Säkerhet kring hakar och fästanordningar till huvar, luckor 

och fotsteg. (Fråga 7)  

 

Föraren som ansåg att säkerheten kring hakar och fästanordningar var 

bristfällig angav ej några orsaker till detta eller förslag på åtgärder. 
 

3.2.8  Brandsläckarens och första hjälpen materialets placering. 

(Fråga 8) 

 

Den förare som ansåg att brandsläckarens samt första hjälpen-materialets 

placering var dålig angav ingen orsak till detta eller förslag på åtgärder. 
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3.3 Hur är tillgängligheten till skyddsutrustning? 

 

Alla förare angav att maskinen var utrustad med brandsläckare, 

förbandsmaterial och skyddshandskar (figur 4). Flera förare angav att 

brandfilt, skyddsgladögon, hörselkåpor och larmdosa saknades. Ingen 

maskin var utrustad med skyddsglasögon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Antal förare som angav att maskinen var utrustade med efterfrågat skyddsmaterial samt 
larmdosa. 

 
Fråga 12 behandlade hur förarna ansåg sin arbetsmiljö uppfylla det 

säkerhetskrav de förväntade sig. 

7 av 10 förare instämde till stor del med att arbetsmiljön uppfyllde de 

säkerhetskrav de förväntade sig (figur 5). 
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Figur 5. Förarnas uppfattning om att arbetsmiljön uppfyller de krav de förväntar sig. 
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4. Diskussion 

 
4.1 Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att förarna uppfattade flera av berörda områden som 

riskfyllda. Förarna var också eniga om att de flesta moment kan innebära en 

risk om man inte utför arbetet på rätt sätt. 

I arbetet med skördare finns alltid moment som kan vara mer eller mindre 

riskfyllda. Jag tror att de främsta orsakerna till varför så många olyckor sker 

har sin förklaring i stress, ensamarbete och ibland svåra arbetsförhållanden. 

Service av maskinen i mörker och på hala ytor gör att arbetet genast kan bli 

farligt. 

Tidigare studier visar att många olyckor sker vid just halkning och 

maskinunderhåll (Backström & Åberg 1998). Halkningsolyckorna som sker 

kan många gånger fröknippas med hala plåtar (huvar) med beläggning av 

regn, snö och ibland också av vätskor och oljor som blivit kvar efter 

servicejobb eller läckage.  

På och avstigning ur maskinen hade man också tidigare sett som en 

bidragande orsak till att många olyckor sker (Backström & Åberg 1998), 

detta visar även denna studie. Stegar som ofta sätts igen med jord och lera 

samt snö och is vintertid blir snart en farlig riskfälla. 

För att kunna förebygga olyckor ansåg jag det intressant att inhämta 

information från dem från som dagligen arbetar med skördare.  

Studien utgick från tre frågeställningar, vidare fördjupas de i hur förarna 

svarade på vardera frågeställning som skulle besvaras genom intervjuer. 

 

 

4.1.1  Vad finns för risker kring maskinen som kan skapa möjliga 

olycksfall?  

 

På fråga 1 och 2 svarade hälften av förarna nej och ansåg att det var ett 

riskfyllt område, på fråga 4 var det 6 av 10. Dessa frågor berörde placering 

och utformning av fotsteg och handtag, samt om lampor kunde bytas på ett 

säkert sätt eller inte (figur 3). 

Under intervjusamtalen framkom att fotstegen och handtagen var för få samt 

att handtagen längst fram på maskinen lätt gick sönder.                               

De fotsteg som finns blir lätt igensatta med snö och ibland även lera och 

kvistar. Handtagen ansåg några ibland sitta fel placerade men det 

diskuterades även om att detta istället kunde förklaras av förarens 

kroppsbyggnad, om man var lång eller kort. De fotsteg som fick allra flest 

klagomål var de som satt längst fram på skördaren, de fotsteg förarna 

använder för att komma upp på maskinen. Dessa fotsteg anses ha för brant 

lutning, vilket innebär en risk när stegen blir hala.  

Flera av förarna ansåg alltså att handtags och fotstegens placering var 

bristfälliga, men några förare tyckte samtidigt att de var helt korrekt 
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placerade. Jag frågade vidare kring detta var av en av de medverkande 

respondenterna svarar ”det är ju så här maskinen är konstruerad, i dagsläget 

är nog maskinen så säker den kan bli i förhållande till hur vi ska utföra våra 

arbetsuppgifter”. 

 

4.1.2  Hur uppfattar föraren riskerna i sitt arbete och hur förebyggs 

detta? 

 

Samtliga förare ansåg att de största bristerna som finns i dagsläget är klena 

handtag och hala ytor att gå på. Förarna ansåg samtidigt att dessa brister 

skulle kunna vara lätta att åtgärda, t.ex. genom hydrauliska handtag som kan 

fällas upp och ner och grövre struktur på de ytor man ofta står och går på.  

Mycket klättring i samband med service av maskinen verkar inte vara 

möjligt att komma i från. Detta gäller särskilt vid byte av takbelysning och 

vid slangbyte på kranarm. Antingen ska service ske i verkstadslokal där 

stegar finns tillgängliga eller så behövs bättre utrustning på plats ute i 

skogen.  

Detta sker gång på gång, att arbeten som kan innebära risker trots allt utförs 

p.g.a. att maskinen är placerad långt från både servicekoja och 

verkstadslokal. 

 

Hur skyddar sig då förarna bäst för att undvika riskfyllda moment som kan 

orsaka olycksfall. 

Två av de förare som fann brister med stegens lutning hade själva 

konstruerat om den. En förare tyckte fler halksäkra ytor skulle finnas på 

maskinen. Hälften av förarna ansåg att handtagen bör konstrueras om från 

fabrik. En förare tyckte handtag skulle placeras på fler ställen. 

Två förare hade själva konstruerat om handtagen längst fram på maskinen 

och där istället monterat fast hydraulslangar som handtag. Att förarna tar 

saken i egna händer är självfallet ett gott tecken men kan nog i slutändan 

också bidra till att bristerna kvarstår vid tillverkning av nya maskiner. 

För att kunna byta lampor och slangar på högre höjder bör man använda 

stege. Sådana fanns dock inte tillgänglig i alla servicekojor utan förarna hade 

själva fått tagit dit en stege. 

Samtliga förare ansåg att de var maskinens konstruktion i sig som var 

orsaken till att alla servicearbeten inte gick att utföra på ett säkert sätt. 

Mycket klättring var dock den största orsaken som bidrog till olyckor men 

också de hala ytorna och slangbytena som innebär risk av oljestänk.  

Trots hala ytor och klena handtag ansåg hela 7 av 10 förare att arbetsmiljön 

uppfyllde de säkerhetskrav de förväntade sig (figur 5).  

 

4.1.3 Hur är tillgängligheten till skyddsutrustning? 

 

Vad gäller skyddsmaterial som förarna hade tillgång till så hade samtliga 

förare brandsläckare, förbandsmaterial och skyddshandskar. Däremot var det 

bara en som hade tillgång till brandfilt och en som hade larmdosa. Två av 
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förarna hade även hörselkåpor, men ingen av förarna hade tillgång till 

skyddsglasögon (figur 4).  

 

Larmdosor ansåg samtliga förare var något de ville ha, men ändå var de 

endast en förare som hade detta.  

Att inte alla förare hade tillgång till hörselkåpor var anmärkningsvärt liksom 

att endast en hade tillgång till brandfilt. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Studien inriktades på en maskinmodell för att underlätta sammanställning av 

resultat samt för att resultatet skulle bli mer specifikt och fördjupande. 

Viktigt var att vald maskinmodell skulle vara vanligt förekommande och att 

det fanns tillräckligt många maskiner och förare för att kunna genomföra en 

studien och att erhålla ett så trovärdigt resultat som möjligt. 

Avgörande i metoden var de avgränsningar som gjordes. Avstånd till och 

tillgänglighet av förare och maskiner styrde till stor del valet om de kunde 

medverka eller inte. Ytterligare faktorer som påverkade genomförandet av 

studien var årstiden, väglaget och att ett stort område just blivit drabbat av 

stormfällning. 

För att få den information och kunskap jag behövde för att skapa ett 

underlag till intervjuerna träffade jag en maskinförare hos SCA Skog. 

Maskinföraren hjälpte till att förstå vilka egentliga risker som kunde uppstå i 

en skördarförares arbete. Att jag själv var väl informerad samt hade extra 

kunskap om vald maskinmodell var viktigt för att kunna föra ett bra och 

innehållsrikt samtal i samband med intervjuerna. 

Då jag valde ut vilka områden frågorna skulle beröra utifrån vad jag och 

föraren på SCA Skog gick igenom tillsammans kan andra möjliga 

riskområden förbisetts. Detta var jag beredd på och såg intervjuerna och 

diskussionerna kring frågorna som en bra möjlighet att ta upp områden jag 

missat. 

I fomuläret tog även fråga nr 13 upp om det fanns några övriga brister/risker 

som var vanligt förekommande och kunde orsaka olyckor i arbetet i och 

kring maskinen. Här lämnade samtliga förare raderna tomma. 

Intervjuerna bedömdes vara ett bra alternativ för denna studie, då antalet 

respondenter var relativt begränsat samt att man med intervjuer får möjlighet 

att följupa sig i frågeställningarna och att vidare diskutera kring de berörda 

områdena. 

Att förarnas svar behandlades konfidentiellt ansågs som en viktig del för att 

förarna skulle känna att de verkligen kunde öppna sig utan att bli utpekad på 

något vis i hur de svarat på frågorna. 

 

4.3 Framtida Studier 

 

I framtida studier skulle man kunna gå vidare och analysera om det finns 

något samband mellan t.ex. ålder eller antal år i yrket och vilka risker och 
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olycksfall man anser finns i arbetet med en skördarmaskin. Kan det vara så 

att man är man mer riskbenägen när man arbetat en längre tid eller tvärt 

om?! Även maskinens antal körda timmar och årsmodell skulle kunna ställas 

i förhållande till olika riskområden. Det skulle vara intressant att också 

utföra samma studie på förare av en annan liknande maskin av ett annat 

märke men också vad denna studie hade visat för resultat med ett större antal 

respondenter.  

I denna studie då samtliga medverkande var män kan man undra hur 

resultatet blivit om t.ex. hälften varit kvinnor.  

 

Om jag utgår från mig själv som tidigare arbetat med större maskiner kan 

jag ganska snabbt komma på fler saker som jag skulle kunna placera bland 

de riskfyllda områdena. Orsakerna till detta är bl.a. min kroppsbyggnad, 

längd, armarnas räckvidd och ibland också styrka.  

 

En annan tanke för vidare studier är hur förarna går vidare när de konstaterat 

en säkerhetsrisk; vänder de sig till chef eller skyddsombud och vad gör de 

om inget åtgärdas? Larmdosa tex, vad beror det på att alla inte har det689 

Vilka resurser finns för att larma vid olycksfall? Känner förarna till vad de 

kan kräva och när ett skyddsombud kan stänga arbetsplatsen tex? 

 

4.4 Slutdiskussion och slutsatser 

 

Resultatet i denna studie visade tydligt att handtag, fotsteg och byte av 

lampor på skördaren var de områden som förarna ansåg som mest riskfyllda. 

Ett flertal förare ansåg att det var maskinernas konstruktion som var en av de 

stora anledningarna till varför man inte kunde komma undan vissa risker i 

arbetet, men med ändringar av konstruktionen också skulle kunna förebygga 

att många olyckor faktiskt sker. Några förare hade tagit saken i egna händer 

och konstruerat om bl.a. stegar och handtag. Samtliga förare angav att 

maskinen var utrustad med brandsläckare, förbandsmaterial och 

skyddshandskar, dock var det ingen maskin som var utrustad med 

skyddsglasögon. Trots de brister med bl.a. handtag, stegar och hala ytor 

verkar förarna ändå anse sin arbetsmiljö som ganska säker då hela 7 av 10 

förare instämde till stor del med att arbetsmiljön uppfyllde de säkerhetskrav 

de förväntade sig. 

Dagens maskiner har en modern utvecklad teknik och det arbetas ständigt 

med frågor kring förbättringar. Länge har det dock funnits brister vad gäller 

säkerheten. En förklaring till detta skulle kunna vara att den som arbetar 

med ett yrke, där man ständigt utsätts för riskfyllda moment, ej beaktar de 

möjliga olycksfallssituationerna som riskfyllda och att dessa situationer då 

förbises. Kanske man även anpassar sig och utför sitt arbete så att den 

riskfyllda situationen aldrig uppstår, men dock kvarstår. 
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I denna studie, där jag mött tio förare, kan jag ana att en olycka inte alltid 

dokumenterats eller tagits på allvar. Man arbetar vidare och låter det vara 

osagt. Detta tror jag är en av de viktigaste förklaringarna till varför så många 

olyckor fortfarande sker. 

Min uppfattning av hur förarna ser på säkerheten i arbetet är att alla anser 

säkerheten som en av de viktigaste delarna för att man ska kunna utföra ett 

bra arbete. Dock verkar flertalet jag varit i kontakt med ej anse att detta tas 

på allvar. Förarna menar att även om de skulle anmäla varje liten olycka de 

skulle drabbas av, skulle ändå ingen större förändring ske för att hjälpa till 

med förebyggande åtgärder. Här kan jag delvis hålla med, men backar åter 

tillbaka till vikten av att förarna faktiskt dokumenterar de olycksfall som 

sker och att det framför sina åsikter om vad det faktiskt tycker.  

Det flesta framförde i diskussionerna att det mesta utförs av ren vana och det 

som gått bra hittills borde även gå bra nästa gång. En av förarna framförde 

att han trodde erfarna förare tänkte sig för mer än yngre. Har man hoppat ner 

en gång för mycket från maskinen säger ens knän till slut ifrån, vilket gör att 

man en dag tar stegen istället. 

Om nu maskinens konstruktion skulle vara orsaken till mängden 

riskmoment, som kan skapa olyckor kan man anse att det är tillverkarens 

ansvar att ta tag i detta. Vidare kan också anses att förarna själva måste 

framföra detta, med dagens teknik kan inte konstruktionen av ett handtag 

vara komplicerad ingenjörskonst jämfört med maskinens övriga uppbyggnad 

och tekniska utrustning. 

Avslutningsvis kan jag efter denna studie konstatera att även i fortsättningen 

kan maskinföraryrket vara ett arbete som ibland innebär många 

risktaganden. Att det är ett ensamarbete är svårt att komma ifrån så länge 

inte vi går ifrån dagens maskinsystem till förarlösa avverkningsmaskiner.  

Handtagens konstruktion och de hala ytor som många förare var missnöjda 

med anser förarna och även jag som något relativt lätt åtgärdat. Larmdosor 

och övrigt skyddsmaterial är också något som skulle kunna ordnas så att de 

finns tillgängligt när väl olyckan är framme. Självklart innebär samtliga 

åtgärder en kostnad men kan olyckorna minskas och skapa en säkrare 

arbetsmiljö anser jag pengar är en relativt liten fråga i sammanhanget. 

Målet med studien var att skapa underlag för att kunna förebygga skador och 

olycksfall i framtiden, för att nu försöka fullfölja detta kommer förarnas 

åsikter framföras och förhoppningsvis också bidra till att nya maskiner som 

utvecklas kanske också förbättras och på sikt också minskar antalet olyckor.  
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5. Bilagor 
Förteckning över Bilagor 

 

Bilaga 1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning 

användning av traktorer samt ensamarbete. 

Bilaga 2 Komatsu förarhandbok (90TX.1) säkerhetsföreskrifter 

Bilaga 3 Berörda riskområden 

Bilaga 4 Intervjuformulär 
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Bilaga 1 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning, 

användning av traktorer samt ensamarbete. 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning 

 

1§ Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter varje utrustning som 

är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som 

skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, 

som är avsett att uppfylla detta mål. 

 

Följande utrustningar är undantagna från föreskrifterna: 

a)Vanliga arbetskläder och uniformer, som inte är särskilt utformade för att skydda 

arbetstagarens säkerhet och hälsa. 
b)Utrustning som används för självförsvar eller i avskräckande syfte. 

c) Bärbar utrustning för att upptäcka och varna för risker och olägenheter 

5§ Gemensamma skyddsåtgärder skall prioriteras framför individinriktade. 

Personlig skyddsutrustning skall användas när risken inte kan undvikas eller 

begränsas tillräckligt mycket genom allmänna tekniska skyddsåtgärder eller 

arbetsorganisatoriska åtgärder. 

Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma 

riskerna vid arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot 

dessa. Därvid skall hänsyn tas även till risker som utrustningen i sig kan orsaka. 

Bedömningen skall revideras när någon förändring inträffat som har betydelse för 

bedömningen. 
(AFS 2001:3) 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer  

 

5 § Den som arbetar med en traktor skall känna till traktorns konstruktion samt 

dess  
säkerhetsanordningar och egenskaper i den omfattning som behövs för en säker 

användning 
i olika arbetssituationer, använda lämplig arbetsteknik för att undvika ohälsa och 

olycksfall samt ta hänsyn till de särskilda risker för ohälsa och olycksfall som 

terrängen och väderleken kan medföra. (AFS 2004:6). 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete 

 

2§ Vid planering och anordnande av ensamarbete skall arbetstagarens möjligheter 

till kontakt med andra människor beaktas. Det skall särskilt uppmärksammas att 

arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktion för att utföra 

arbetet ensam. Särskild hänsyn skall också tas till arbetstagarens fysiska och 

psykiska förutsättningar för arbete. 

 

4 § Innebär ensamarbete påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall skall det 

ordnas så, att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. Kan godtagbar 
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säkerhet inte erhållas på annat sätt får arbetet inte utföras utan att jämte 

arbetstagaren annan person är närvarande under arbetet. 
(AFS 1982:3) 
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Bilaga 2 
Komatsu förarhandbok (90TX.1) säkerhetsföreskrifter 
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Bilaga 3  

Berörda riskområden 
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Bilaga 4  
Intervjuformulär 
 

Linnéuniversitetet Växjö 

 

Examensarbete 7,5 hp 1TS91E  

Kristina Holmlund 

 
 

 

Maskinförarens uppfattning om risker 

och olyckor i arbetet med skördare. 

 

Komatsu 901 

 

 

Datum _____________ 

 

Namn _____________________________________ Ålder _____       Komatsu Forest 

 

Man   Kvinna   

 

Antal år i yrket ____  

 

Heltid/deltidstjänst ______________ 

 

Antal år körda i Komatsu 901 _____ 

 
 

Anställning hos bolag eller entreprenör ________________________ 

 

Företag _____________________________________________ 

 

Maskintyp/modell _____________________________________ Årsmod ________ 

 

Maskintimmar ____________ 

 

 

Förändring eller utrustning som avviker från grundmodellen? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 



30 

Kristina Holmlund 

 

Övriga upplysningar 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

Denna enkätstudie genomförs inom ramen för ett examensarbete på Skogs - och 

träprogrammet (distans) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Namn och kontaktuppgifter på 

dig som svarar på dessa frågor kommer endast att finnas tillgängliga för mig som 

genomför undersökningen med syfte till att kunna reda ut eventuella oklarheter i svaren. 
Har du några frågor, synpunkter eller vill ta del av resultat av studien kan du kontakta 

mig på nedanstående uppgifter. 

 

 

 

Kristina Holmlund  

Tel. 073-0621484 

E-post. k.holmlund@live.se 
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1. Är fotstegens placering och dimensioner väl utformade så att föraren säkert kan ta sig 

i och ur maskinen? 

 

Ja   Nej  

 

Om svaret är nej, vilken/vilka är bristerna? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

 

 

 

 

2. Är handtag väl placerade och utformade så att föraren säkert kan kliva i och ur 

maskinen? 

 

Ja   Nej  

 

Om svaret är nej, vilken/vilka är bristerna? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

 

 

 

 

3. Finns det godkända halkskydd på alla ytor där man står och går på maskinen? 

 

Ja   Nej  

 

Om svaret är nej, var saknas godkända halkskydd?  

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 
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4. Kan lampor bytas på ett säkert sätt på hela maskinen? 

 

Ja   Nej  

 

Om svaret är nej, var på maskinen går det inte att byta lampor på ett säkert sätt? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

 

 

 

 

5. Kan slangar bytas på ett säkert sätt på hela maskinen? 

 

Ja   Nej  

 

Om svaret är nej, var på maskinen går det inte att byta slang på ett säkert sätt? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

 

 

 

 

6. Kan service utföras säkert på hela maskinen? (Ex. Oljebyten, påfyllning av vätskor, 

smörjning, tvättning, kedjebyte). 

 

Ja   Nej  

 

Om svaret är nej, i vilket/vilka moment kan inte service utföras på ett säkert sätt? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 
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7. Uppfyller hakar och fästanordning till huvar, luckor och fotsteg sin funktion som 

annars skulle kunna innebära en större risk till olycksfall? 

 

Ja  Nej  

 

Om svaret är nej, vilken/vilka är bristerna? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

 

 

 

 

8. Finns brandsläckare och första hjälpen material väl placerat i och på maskinen? 

 

Ja  Nej  

 

Om svaret är nej, vilken/vilka är bristerna? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

 

 

 

 

9. Vid felsökning på maskinens aggregat kan ibland motorn vara tvungen att vara igång, 

vilket innebär att det ligger tryck i hydraulslangarna. Vilken/vilka risker kan detta 

medföra? 

 

 

 

Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att åtgärda bristerna och minska risken för 

olycksfall? 

_________________________________________________________________ 
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10. Sätt kryss för det skyddsmaterial som den maskin du kör är utrustad med. 

 

Brandsläckare  Skyddsglasögon  

 

Brandfilt   Hörselkåpor  

 

 

Förbandsmaterial (ex gasbinda, plåster). Skyddshandskar 

 

Annat? 

 

 

 

 

11. Finns tillgång till larmdosa? 

 

Ja   Nej  

 

 

12. Arbetsmiljön i och kring maskinen uppfyller den säkerhet du förväntar dig? 

 

 

Instämmer helt      Instämmer till stor del      Instämmer till vis del     Instämmer inte alls 

 

 

13. Finns det några övriga risker/brister som är vanligt förekommande och kan orsaka 

olycka i ditt arbete i och kring maskinen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att du ville hjälpa mig att genomföra denna studie. 

 

Kristina Holmlund 
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