
Skärskador på händer och fingrar är den absolut  
vanligaste skadeorsaken i Bravida, ändå kan de 
enkelt undvikas. I den här foldern får du veta hur  
du kan undvika skärskador.

SÅ UNDVIKER DU 
SKÄROLYCKOR
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SKÄROLYCKOR  
– enkla att undvika

Den vanligaste skadeorsaken i byggbranschen är just 
skär skador, och Bravida är inget undantag. Under 2017 
uppskattar Bravida att nästan 40 procent* av de  
inrapporterade skade orsakerna i vårt rapporterings-
system BIA handlar om skärskador på händer och 
fingrar. En siffra som är för hög. 

Skadorna uppstår främst av att man: 
•	 Skär sig på material 

•	 Borrar eller skruvar sig i fingrar/händer 

•	 Använder fel verktyg till fel moment

*Siffrorna baseras på utdrag från BIA för 2017. 

Siffrorna visar vilka kropps delar som medarbetare oftast 
skadar i arbetet oavsett arbetsmoment och skadeorsak. Som 
du ser är det vanligast att hand, handled och finger skadas.

Huvud (ej ansikte) ...........21

Ansikte ............................26

Öga .................................38

Öra ................................... 6

Tand ................................12

Hals, nacke ......................11

Luftvägar ...........................4

Axel .................................20

Arm .................................50

Armbåge ...........................6

Hand, handled ................75

Finger ...........................131

Rygg (ej nacke) ...............38

Bröst:  .............................10 

Mage, bäcken ..................12

Höft, ben .........................13

Ljumske ............................0

Knä ..................................22

Fot, fotled ........................42

Tå ......................................2



Använd alltid skärskyddshandskar
• I Bravida är det obligatoriskt att bära handskar med skärskyddsklass  

3-5 på alla arbetsplatser. 

• Det är möjligt att använda andra typer av handskar om arbetet kräver det. 

• I vissa fall kan det vara möjligt att frångå kravet; då handskar inte har ett 
skyddssyfte, då handskar gör det omöjligt att utföra uppgiften eller om 
det inte finns någon risk för skada om handskar inte används. Detta ska 
då dokumenteras i en skriftlig riskbedömning. 

4 påståenden 
om att använda 
handskar

Andreas tröttnade på att skära sig  
– tog till handskarna

Så beställer du handskar
Handskarna finns att köpa i Bravidasortimentet, på samma plats som  
du beställer arbetskläder på intranätet Brain. Har du själv inte tillgång till  
beställning från Bravidasortimentet kan du prata med din chef, projekt-  
eller serviceledare.
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Det är varmt att arbeta med handskar  
– Ja, men du gör dig inte illa. Värme  
hjälper dessutom mot vibrationsskador. 

Det är klumpigare att arbeta med 
handskar än utan – Har du provat  
Guide klass 5?

Vi har aldrig använt handskar på  
vår arbetsplats! – Förr använde man  
inte bilbälte heller.

Handskar håller aldrig och kostar en 
massa pengar – Handsken Guide 303N 
klass 5 finns i Bravida sortiment. Den har 
exempelvis hållit i mer än fyra månader 
för ventilationsmontörer. 

Andreas Singstedt arbetar som ventilationsmontör på Bravida i 
Stockholm. Att hantera olika material vid montagemoment 

och leveranser hör till vardagen, och både kniv och 
borr är vanliga arbetsredskap. Han arbetade alltid utan 
handskar, men en dag tröttnade han på skärskadorna 
och bestämde sig: 
 – Jag använde aldrig handskar, för ”så har vi alltid 

gjort”. Men jag tröttnade och letade upp och beställde 
handskar med skärskydd. Nu kan jag inte tänka mig att 

jobba utan, berättar han. 

Använd alltid  
STOPP-metoden innan 

påbörjat arbete



TIPS FÖR EN SÄKRARE ARBETSPLATS

 1 Du är ansvarig för din och dina kollegors säkerhet

 2  Alla olyckor kan förebyggas

 3  Följ alltid reglerna

 4  Om du inte vet hur du ska göra – fråga någon

 5  Använd rätt verktyg och utrustning – och använd dem på rätt sätt

 6  Gör en riskbedömning innan du påbörjar ett arbete

 7  Bär åtsittande kläder och skor

 8  Var uppmärksam när du går runt på arbetsplatsen

 9  Ha ordning och reda

 10  Använd personlig skyddsutrustning

Genom att rapportera och åtgärda avvikelser, tillbud och osäkra 
arbets förhållanden blir arbetsmiljön säkrare för dig och din arbetskompis. 
Rapportera med lapp eller BIA på webben eller i appen.


