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Att arbeta säkert på rätt sätt. Att hjälpa företag reda ut och uppfylla snåriga krav. 
Det är vad vi lär ut. Vi ger även inblick i, och förståelse för, varför regelverket ser 
ut som det gör.

Sedan 1975 har vi arbetat med märkesoberoende utbildningar och kurser inom 
mh-branschen. Genom oss har tusentals truckförare och hundratals instruktörer fått 
såväl grund- som vidare utbildning. Lika länge har vi utbildat chefer, arbetsledare, 
arbetsmiljöombud och skyddsombud.

Vi tror benhårt på att rätt utbildad personal är en enorm tillgång. Undersökningar visar 
att rätt utbildade förare minskar skador på truckar, gods och inredning. De har högre 
produktivitet och arbetsglädje och därmed lägre sjukfrånvaro. Det gäller inte enbart 
truckförare utan även deras arbets ledare och chefer. Att leda och övervaka arbetet med 
truckar är en ansvarsfull position som faktiskt kan inne bära skillnaden mellan liv och 
död. Truckar är den maskin som är inblandad i flest olyckor på våra arbetsplatser och 
omgärdas därför av ett rigoröst och komplext regelverk. Ett regelverk som är svårt att 
bena ut och konkretisera på egen hand utan specialiserade kurser. Vi hjälper er förstå 
och hitta i såväl lagbok som föreskrifter. 

UniCarriers Utbildning har också tagit fram ett unikt hälsoprogram, Aktiv, som 
motverkar förslitnings- och belastningsskador hos truckförarna. Programmet består av 
tränings program, framtagna av sjukgymnast, som hjälper förarna sträcka ut steka 
muskler och stärka utsatta områden på kroppen och därmed förebygga ohälsa. 

Ni vet väl att truckförare måste ha dokumenterad utbildning, teoretisk och praktisk?
I den här katalogen hittar ni information om våra kurser, utbildningar, tjänster och produkter. 
Vi anordnar kurserna och utbildningarna på våra fasta utbildningsorter samt ute hos er, 
så kallad företagsförlagd utbildning. För mer information om våra företagsförlagda 
utbildningar, kontakta oss eller gå in på www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar. 

Med förhoppning om ett givande samarbete

Lennart Lövdahl
UniCarriers Utbildning

Välj rätt kurs med 

UniCarriers Utbildning

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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TLP 10 – för garanterad kvalitet

Utbildning för förare

Truckläroplan 10, TLP 10, introducerades 2011-01-01 
för att uppfylla marknadens önskemål om effektivare 
utbildning på olika maskintyper. TLP 10 togs fram av en 
arbetsgrupp inom MaskinLeverantörerna i samarbete med 
Arbetsmiljöverket för att sätta riktlinjer för förar utbildningar. 
En utbildning enligt TLP 10 är helt enkelt en kvalitetsstämpel 
som garanterar att utbildningen uppfyller såväl branschens 
som myndigheternas krav. 
Alla UniCarriers förarutbildningar följer TLP 10. Det gäller 
såväl grundutbildningarna som instruktörs- och 
repetitionsutbildningar.
TLP 10 innebär att man kan välja mellan olika utbildnings-
nivåer beroende på vilka typer av truckar föraren kom mer 
att köra, A, B, C eller D. Utbildningen inom respektive 
grupp anpassas efter trucktypernas egenskaper, risker 
och arbetssätt.
Nytt i TLP 10 är bl.a. att kapacitetsbegränsningen på 
motvikt är borttagen och att man inte behöver en 
AB-utbildning i botten för att få genomgå C. Ny är 
också klassen D, där flak- och dragtruckar numera ligger.

A-utbildning:
Låglyftare och höglyftande ledtruck. Utbildningen är på
ca en dags teori samt praktik efter behov.

B-utbildning:
Höglytande truckar. Utbildningen är på ca två dagars
teori samt praktik efter behov.

C-utbildning:
Specialmaskiner som inte omfattas av AB-utbildningen,
t.ex. hjullastare, grensletruck m.fl. Utbildningen är på ca
en dags teori samt praktik efter behov.

D-utbildning:
Drag- och flaktruckar. Utbildningen är på ca en dags teori
samt praktik efter behov.

Container- timmertruck

A

Plocktruck, 
 låglyftande

Låglyftande åktruck,  
stående/sittande

Ledstaplare

B

SkjutstativtruckMotviktstruck Plocktruck, 
höglyftande

Smalgångstruck FyrvägstruckÅkstaplare, 
stående/sittande

C

Sidlastare
Hjullastare 
(industriell hantering) Grenseltruck

Dragtruck Flaktruck Terminaldragtruck

D

Låglyftare

Teleskoplastare

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Webb-Truck
Utbildning på distans

Med Webb-Truck gör du teoridelen på distans. Studera på de tider och platser som passar dig bäst. 
Det enda du behöver är en uppkopplad dator. Slipp stressen och studera i lugn och ro för effektivare 
inlärning. Nu kan du även lyssna på kursen och ta egna anteckningar för bättre inlärning. Välj själv om 
du lyssnar eller läser, eller kombinerar text/bild med ljud och video.

När du klarat av den teoretiska delen kommer vår 
utbildningsledare ut och du gör slutprovet, 
körövningar och uppkörning på era egna truckar i 
era lokaler. Du har även möjlighet att komma till vår 
körlokal i Mölnlycke och genomföra praktiken där. 
Enklare kan det inte bli!

Se demo här hur enkelt Webb-Truck fungerar.

Utbildning för förare

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
https://www.youtube.com/watch?v=KGX6TtuKGEg
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Utbildning för förare

A-utbildning*

Utbildning för förare av låglyftande plocktruck, ledstaplare, 
låglyftare samt låglyftande åktruck. Utbildningen består 
sammanlagt av två dagar, varav en dag läggs på teori 
och en dag på praktik. Praktiktiden varierar, beroende på 
förarens behov och förkunskaper. 
Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas 
utbildnings intyg (truckkort). 

Ingår: utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på 
våra fasta kurser.  
Fasta utbildningsplatser: se 
www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar 
Finns även som företagsförlagd utbildning och Webb-Truck. 

AB-utbildning*

Utbildning för förare av truckar som till exempel motvikts-
truck skjutstativtruck och smalgångstruck. Utbildningen 
omfattar även trucktyperna i A-utbildningen och pågår i
sammanlagt upp till 5 dagar, varav två dagar teori och 
en till tre dagars praktik. Praktiktiden varierar, beroende 
på förarens behov och förkunskaper. 
Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas 
utbildnings intyg (truckkort). 

Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på 
våra fasta kurser. 
Utbildningsplatser: se 
www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
Finns även som företagsförlagd utbildning och Webb-Truck. 

C-utbildning*

Utbildning för förare av specialmaskiner som inte ingår i 
A- eller B-utbildning. C-gruppen omfattar hjullastare för 
gaffelhantering, sidlastare, grensletruck samt container- 
och timmertruck.
C-utbildningen består av en dags teori och en dag praktik 
per aktuell maskintyp.
Efter godkänt teori- och praktikprov utfärdas
utbildnings intyg (truckkort). 

Ingår: utbildningsmaterial.
Finns endast som företagsförlagd utbildning.  

INNEHÅLL: 

Teoridelen:
Trucktyper, truckens konstruktion, ergonomi, truckens 
arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering, 
arbetarskydd och interna regler, trafik- och säkerhets-
regler, farligt gods samt slutprov.

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manöverorgan, symboler, övningskörning, 
materialhanteringsövningar samt slutprov.

INNEHÅLL: 

Teoridelen (varierar med trucktyp):
Konstruktion, skötsel och daglig tillsyn, arbetssätt,  
trafik- och säkerhetsregler, ergonomi samt slutprov.

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manöverorgan, övningskörning, material-
hanteringsövningar samt slutprov.

INNEHÅLL: 

Teoridelen:
Trucktyper, truckens konstruktion, ergonomi, truckens 
arbetssätt, daglig tillsyn, material- och godshantering, 
arbetarskydd och interna regler, trafik- och säkerhetsregler, 
interna regler, farligt gods samt slutprov.

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manöverorgan, symboler och förar-
plats,  övningskörning, material hanteringsövningar 
samt slutprov.

*   Truckförarutbildning krävs enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §
Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
http://www.av.se
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Utbildning för förare

Komplettering och utbildningsplanering

För komplettering inom samma utbildningsdel krävs godkänt teoretiskt prov. För komplettering från A- till B-behörighet 
måste föraren dock genomgå hela B-utbildningen. Planering är därför A och O för bästa ekonomi i företagets förarutbildnings-
strategi. Vi hjälper er gärna att lägga upp en utbildningsplan.

Kontakta oss på truckskolan@unicarrierseurope.com och berätta mer om era behov. 

Repetitionsutbildning 

Mycket händer i branschen. Trucktyper förändras, hanteringssätt försvinner och nya tillkommer. För att inte prata om 
regelverket som ställer nya krav titt som tätt. En repetitionsutbildning ungefär vart femte år för era truckförare är därför en bra 
investering. Under 4 till 8 timmar uppgraderar och fräschar vi upp deras teoretiska kunskaper.

Finns även som företagsutbildning och Webb-Truck. Utbildningsmaterial ingår. 

Farligt gods för truckförare

Alla som hanterar farligt gods måste, enligt Arbetsmiljölagen 
och MSB:s samt Kemikalieinspektionens föreskrifter, ha 
kunskap om hur gods och ämnen ska hanteras samt hur man 
ska gå tillväga vid olycka eller läckage. Det betyder att 
truckförare som hanterar godset på något sätt måste genom-
gå en ADR 1.3 utbildning.

Utbildning är obligatorisk för alla som på något sätt 
hanterar farligt gods enligt Arbetsmiljölagen samt 
MSB:s och Kemikalieinspektionens föreskrifter.

ADR 1.3. Den vänder sig till så väl truckförare som 
lastar/lossar eller på annat transporterar det farliga 
godset, som till alla andra på företaget som hanterar 
farligt gods. Utbildningen uppfyller ISO:s och ADR:s krav 
och anordnas på ert företag och anpassas efter era 
förut sättningar. Efter genomförd och godkänd utbildning 
utfärdas utbildningsintyg. Allt utbildningsmaterial ingår.

Repetitionsutbildning. Mycket händer på några år och 
farligt gods/farliga ämnen är inget undantag. Inom fem år 
skall en repetitionskurs genomföras för att förnya sitt 
utbildningsintyg och sina kunskaper såväl praktiskt som 
teoretiskt. Utbildningen anordnas på ert företag och allt 
utbildningsmaterial ingår.

Hälsoprogrammet Aktiv

Arbete med truckar sliter på människor. Än är inte den truck konstruerad som 
inte leder till förslitnings- och belastningsskador hos förarna. Skadorna leder i sin 
tur till personligt lidande samt stora kostnader för såväl företaget som samhället. 
Men det behöver inte vara så. Aktiv är ett unikt paket som förebygger ohälsa 
hos truckförare och hjälper er uppfylla kraven på ergonomisk risk bedömning i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

INNEHÅLL:
–  praktiska övningar, framtagna av sjukgymnast, hjälper truckförare motverka skadliga sned-

belastningar som uppstår vid dagligt arbete med truck. Övningarna förklaras pedagogiskt
på 5 stycken planscher och är specialiserade för förare av ledtruckar, lågplocktruckar,
sidsittande truckar, motviktstruckar och ståstaplare och tar ca 10 minuter att genomföra.

Ergonomisk riskbedömning av truckar är ett krav enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 3 § 4. 
Kombinera gärna introduktionen av Aktiv på er arbetsplats med information om de 
belastnings ergonomiska riskerna, vilket är krav enligt AFS 1998:01 Belastningsergonomi.

Beställ planscherna på www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar

Hälsoprogrammet Aktiv 
består av:
Fem planscher med övningar 
pedagogiskt beskrivna, som kan 
sättas upp på lämpliga platser.

DAGLIG TILLSYN AV FÖRARE

Dessa övningar har utformats speciellt efter en analys av truckförares rörelser i denna specifika typ av truck. Råden och övningarna är framtagna 

för att förebygga skador. Övningarna ska inte användas i behandlande syfte. Behandlande övningar behöver anpassas individuellt, speciellt om 

man har nervrelaterade besvär från nacke-/axelområdet ut i armar eller i ländrygg med strålande smärta ner i benet.

Har du belastningsskador – kontakta en legitimerad sjukgymnast och fråga om övningarna är anpassade till dina besvär.

Detta material är framtaget av Birgitta Lövdahl, legitimerad sjukgymnast OMT steg II i samarbete med UniCarriers.

Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Mångfaldigande av materialet får inte ske utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

•  axlarna utsätts för mycket större belastning än normalt 

om armbågarna sticker ut mer än 15 grader från bålen. 

Det är därför viktigt att försöka hålla armbågarna tätt 

intill bålen och axlarna sänkta när du kör trucken.

•  trycka med ett jämnt tryck och med lätt böjd tumme  

när du använder fart-/färdriktningsreglaget.

•  använda tyngdöverföringsrörelse med benen när  

du svänger.

Tänk på att:
10 – 15 minuter

ÖVNING 1

ÖVNING 3

Gör en cirkelrörelse bakåt med armarna. Håll den ena armen framför 

och den andra bakom. Armbågarna ska vara lätt böjda.

   Upprepa 8 gånger/sida

Stå med övre delen av ryggen lätt framåtböjd. Håll en arm framåt med rak armbåge och 

tummen riktad nedåt. Håll med den andra handen ovanför handleden och dra armen snett 

framåt. Håll kvar i cirka 15 sekunder.

Växla mellan höger och vänster sida.

Rörlighet i nacken och axlarna

Töjning av axlarna och skulderbladen

För förare av ledtruckar  

med plattform

ÖVNING 2

Stå cirka 50 cm ifrån pelaren med fötterna. Ta stöd med händerna i axelhöjd.  

Stå framåtlutad med rak rygg och håll in hakan samtidigt som du vrider överkroppen  

lite bakåt och uppåt.

Vrid huvudet åt samma håll som du vrider överkroppen.  

Armen, som är lätt böjd, ska följa med i vridningsrörelsen.

   Upprepa 

cirka 6 

gånger/ 

sida

    Upprepa cirka  

3–4 gånger/arm

Styrka i nacken, axlarna och bröstryggen

1

2
3

4

5

1
2 3

4

1

2

hälsa & säkerhet

DAGLIG TILLSYN AV FÖRARE

hälsa & säkerhet

Dessa övningar har utformats speciellt efter en analys av truckförares rörelser i denna specifika typ av truck. Råden och övningarna är framtagna

för att förebygga skador. Övningarna ska inte användas i behandlande syfte. Behandlande övningar behöver anpassas individuellt, speciellt om

man har nervrelaterade besvär från nacke-/axelområdet ut i armar eller i ländrygg med strålande smärta ner i benet.

Har du belastningsskador – kontakta en legitimerad sjukgymnast och fråga om övningarna är anpassade till dina besvär.

Detta material är framtaget av Birgitta Lövdahl, legitimerad sjukgymnast OMT steg II i samarbete med UniCarriers.

Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Mångfaldigande av materialet får inte ske utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

•  växla ben när du kliver av och på trucken.

• stå med lika mycket belastning på båda fötterna när du 

kör trucken. Helst med lätt böjda knän. Det är viktigt för 

att få en jämn belastning på ländryggen samt förbättra 

ryggens reaktionsförmåga vid tvära stopp.

• dra godset nära pallkanten innan du lyfter. I lyftet är det 

viktigt att hålla ryggen rak och godset så nära kroppen 

som möjligt.

Tänk på att:

10 – 15 minuter

För förare av

lågplocktruckar

ÖVNING 1

ÖVNING 4

Sträck en arm långt framåt. Sträck ut fingrarna på den armen och dra den andra bakåt 

med knuten hand. Det är viktigt att inte svanka när du gör övningen. Håll överkroppen 

upprätt och titta framåt.

Upprepa cirka 

6 gånger/arm

Böj huvudet åt vänster, 

näsan ska peka rakt fram. 

Med vänster hand trycker 

du ner höger skuldra.  

Håll kvar i 15 sekunder. 

Byt sida.

   Upprepa  
3–4 gånger på 

varje sida

Rörlighet i nacken och axlarna

Töjning av nackens sidomuskulatur

1
2

ÖVNING 3

Stå med ländryggen mot en 

pelare eller vägg. Håll fötterna 

en bit ifrån väggen och med 

knäna lätt böjda. Pressa 

ländryggen mot väggen och 

böj dig sedan sakta framåt 

med huvudet först, kota för 

kota tills du hänger framåtböjd. 

Ländryggen ska hela tiden ha 

kontakt med väggen.

Håll kvar töjningspositionen 

cirka 15 sekunder.

   Upprepa 3–4 

gånger

Töjning av ryggsträckaren

2
1

ÖVNING 2

Stå cirka 50 cm ifrån väggen 

med fötterna. Ta stöd med 

händerna i axelhöjd och  

gör armhävningar.

Luta framåt utan att svanka 

och håll in hakan.

   Upprepa  
10 gånger

Styrka i skulderbladen och övre delen  

av ryggen

1

2

DAGLIG TILLSYN AV FÖRARE

hälsa & säkerhet

Dessa övningar har utformats speciellt efter en analys av truckförares rörelser i denna specifika typ av truck. Råden och övningarna är framtagna

för att förebygga skador. Övningarna ska inte användas i behandlande syfte. Behandlande övningar behöver anpassas individuellt, speciellt om 

man har nervrelaterade besvär från nacke-/axelområdet ut i armar eller i ländrygg med strålande smärta ner i benet.

Har du belastningsskador – kontakta en legitimerad sjukgymnast och fråga om övningarna är anpassade till dina besvär.
Detta material är framtaget av Birgitta Lövdahl, legitimerad sjukgymnast OMT steg II i samarbete med UniCarriers.
Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Mångfaldigande av materialet får inte ske utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

•  sitta med jämn belastning på bägge skinkorna.
•  sitt ej lutad åt någon sida en längre tid eller vid flera tillfällen vid samma lastnings- eller lossningstillfälle.

Tänk på att:

10 – 15 minuter

För förare av
motviktstruckar

Övningen ska utföras stående. Böj huvudet snett framåt mot motsatt knä. Vrider du till 
höger så sträcker du vänster arm lite bakåt och vinklar upp handleden. Håll kvar töjningen i cirka 15 sekunder.

Återgå sakta till utgångsläget och gör övningen på vänster sida med höger arm bakåt.

   Upprepa cirka 
3 gånger/sida

Kryp ihop med böjda knän. Håll händerna mot ryggen och håll in hakan mot kroppen. 
Sträck sedan ut kroppen och båda armarna, den ena uppåt och lätt bakåt, den andra 
nedåt och lätt bakåt. Knip ihop skinkorna så du inte svankar eller lutar ryggen bakåt. 
Sträcker du upp höger 
arm ska du ha tyngden på 
höger ben, och omvänt.
Återgå sedan till att krypa 
ihop igen.

Övningen ska göras 
långsamt.

   Upprepa 
8 gånger/
sida

Töjning av skuldrans muskulatur

Smidighet för bröstryggen och skuldrorna

Böj knäna. Sätt händerna på axlarna. När du reser dig upp för du över tyngden på det ena benet och har bara tårna som stöd på detandra benet. Samtidigt sträcker du armen diagonalt framåt. Står du på höger ben sträcker du vänster arm snett åt höger. 

Gå tillbaka till utgångsställningen och  sträck sedan åt andra hållet.

OBS! Ryggen ska vridas, sträck ej armen så långt bort att du lutar framåt.

Upprepa 8 gånger/sida

Styrka i lårens framsida samt i ländryggen och axlarna

ÖVNING 1

ÖVNING 2

ÖVNING 3

1
2

3
4

1

2

3

4

DAGLIG TILLSYN AV FÖRARE

hälsa & säkerhet

Dessa övningar har utformats speciellt efter en analys av truckförares rörelser i denna specifika typ av truck. Råden och övningarna är framtagna 

för att förebygga skador. Övningarna ska inte användas i behandlande syfte. Behandlande övningar behöver anpassas individuellt, speciellt om 

man har nervrelaterade besvär från nacke-/axelområdet ut i armar eller i ländrygg med strålande smärta ner i benet. Har du belastningsskador – kontakta en legitimerad sjukgymnast och fråga om övningarna är anpassade till dina besvär.

Detta material är framtaget av Birgitta Lövdahl, legitimerad sjukgymnast OMT steg II i samarbete med UniCarriers.

Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Mångfaldigande av materialet får inte ske utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

•  titta framåt så fort du har möjlighet, till exempel när du 

väntar, för att vila nackmuskulaturen.•  när du sitter i trucken; vila armen på armstödet och 

handen på miniratten med knoppen i handflatan. På så 

sätt minimerar du belastningen på handleden.

•  sträcka ut fingrar och rygg om du haft ett långt pass i 

trucken. Du kan exempelvis avlasta ryggen genom att 

”hänga” på kanten på en dörr. 

Tänk på att:

10 – 15 minuter

För förare avsidsittande truckar

ÖVNING 1

ÖVNING 4

Stå brett isär med fötterna 
och med böjda knän. Håll händerna på axlarna. 

Spänn magen och vrid bålen åt sidan, återgå sedan till neutralläge innan 
du vrider åt andra hållet.

Glöm inte att spänna magen vid vridningarna. Huvudet ska följa med vid 
vridningarna.

   Upprepa  10 gånger/sida

Övningen utförs stående. Håll händerna om bakhuvudet. Pressa försiktigt huvudet bakåt 

mot händerna. Håll kvar nacken genom att hålla in hakan. Töjningen sker genom att du 

håller in hakan.
Huvudet får absolut inte böjas framåt. Du kan hjälpa till med händerna om du vill men var 

försiktig. Håll kvar i cirka 8–10 sekunder och slappna av mellan töjningarna.

  Upprepa 2–3 gånger

Rörlighet i bröstryggen

Töjning av nackens övre del

1
2

3
ÖVNING 2

Luta överkroppen framåt,  
böj det främre benet rejält, 
och sätt bara i tårna på det 
bakre benet.

Håll fötterna brett isär.
Tyngden ska ligga på det 
främre benet. Sträck ut diagonalt motsatt arm inklusive fingrar och ben. Svanka ej i ländryggen.
   Upprepa  6 gånger/sida

Styrka och smidighet i axlarna,
ryggen och benen

1
2

ÖVNING 3

Övningen utförs stående. Sträck armarna utåt och uppåt sidan, dock ej högre än axelhöjd.

Vik sedan in underarmarna bakom ryggen, så att du kommer så högt bakom ryggen som 

möjligt (se bild 2).
Återgå sedan till utgångsläget och gör samma rörelser genom att växla armen nedåt bakåt 

och uppåt bakåt bakom nacken (se bild 3).   Upprepa cirka 6–7 gånger/arm

Styrka och smidighet i skulderpartiet

1
2 3

1 2

DAGLIG TILLSYN AV FÖRARE

hälsa & säkerhet

Dessa övningar har utformats speciellt efter en analys av truckförares rörelser i denna specifika typ av truck. Råden och övningarna är framtagna 

för att förebygga skador. Övningarna ska inte användas i behandlande syfte. Behandlande övningar behöver anpassas individuellt, speciellt om 

man har nervrelaterade besvär från nacke-/axelområdet ut i armar eller i ländrygg med strålande smärta ner i benet.

Har du belastningsskador – kontakta en legitimerad sjukgymnast och fråga om övningarna är anpassade till dina besvär.

Detta material är framtaget av Birgitta Lövdahl, legitimerad sjukgymnast OMT steg II i samarbete med UniCarriers.

Materialet är skyddat enligt upphovsrättslagen. Mångfaldigande av materialet får inte ske utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

•  stå med jämn belastning på båda benen när du kör.  

Det fördelar belastningen på diskarna i ländryggen på 

ett bättre sätt.•  helst inte luta dig bakåt mot trucken när du kör.  

En sådan arbetsställning ökar risken för att diskarna 

belastas fel och skadas.

•  ha en så rak hållning som möjligt i nacke och rygg, 

både när du kör och inte kör trucken. Då undviker du 

extrem vridning och bakåtböjning av nacken. Annars 

finns det risk att ledband och andra strukturer töjs ut.

• inte stå för lång tid i trucken utan paus.

Tänk på att:

10 – 15 minuter

För förare av 
ståstaplare

ÖVNING 1

ÖVNING 4

Håll händerna på axlarna med böjda armbågar, se första bilden. För ihop armbågarna och 

ta sedan tillbaka dem till utgångsläget. Håll ryggen rak, den ska inte svanka.

   Upprepa  10 gånger

Stå på höger ben, böj vänster 

knä 90 grader bakåt utan  

att nudda högerbenet.  

Håll ryggen rak och lyft 

sedan ut höger arm 
utåt uppåt, ej över 

axelhöjd. Håll kvar i cirka  

5 sekunder.
Byt ben och arm.
   Upprepa cirka  
6 gånger/sida

Smidighet för ryggens övre del

Styrka i axlarna, ryggen och höfterna  

med samtidig balansträning

ÖVNING 2

Böj benen. När du reser dig upp för du över tyngden på det ena benet och har bara tårna 

som stöd på det andra benet. Samtidigt sträcker du armen diagonalt framåt. Står du på 

höger ben sträcker du vänster arm snett åt höger.

Gå tillbaka till utgångsställningen  

och sträck sedan åt  
andra hållet.

OBS! Ryggen ska  
vridas, sträck ej  

armen så långt bort  
att du lutar framåt.
   Upprepa  8 gånger/ sida

Styrka i lårens framsida samt  

i ländryggen och axlarna

1
2

4
3

ÖVNING 3

Se första bilden för utgångsställning. Sänk sedan kroppen så långt att du orkar lyfta  

dig tillbaka.
OBS! Denna rörelse kan vara mycket belastande för axlarna. Var försiktig och gå ej långt 

ner i rörelsen om du inte vill belasta axelleden.

   Upprepa cirka 5–6 gånger

Styrka i skulderbladen och

överarmarnas baksida

1 2
3

2
1

1
2
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Arbete på hög höjd/ 
Mobila arbetsplattformar

Utbildning för användare av skylift och saxplattformar. 
Utbildningen omfattar en dag, varav ungefär hälften består 
av teori och resten praktiska övningar. Utbildningen ger 
användaren insikt och kunskap kring mobila arbetsplatt-
formars risker och hur dessa kan undvikas. Följer standard 
SS-ISO18878:2004 och Liftläroplanen (LLP).

Utbildning är ett krav enligt SS-ISO 18878:2004 
Grundutbildning.

Traversutbildning

Företagsförlagd utbildning i användning och hantering av travers. Deltagarna får kunskap om hur man använder lyftmaterialet 
och kör travers säkert och effektivt. Utbildningen omfattar både radiostyrd och manöverbordskontrollerad travers.  
Tidsåtgången varierar mellan 4 och 8 timmar beroende på utbildningsupplägget. 

Utbildning är ett krav enligt AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” och SS-ISO 9926-1.

INNEHÅLL: 

Teoridelen:
Förarkrav, konstruktion, besiktning, skötsel och daglig 
tillsyn, arbetssätt, trafik- och säkerhetsregler, ergonomi
samt slutprov.

Praktikdelen:
Daglig tillsyn, manövrering, övningskörning, 
säkerhetsutrustning.

Utbildning för förare

Fallskyddsutbildning

En fallolycka är den vanligaste olyckan på svenska arbetsplatser. Därför är en utbildning i fallskydd en självklar del i alla 
säkerhetsprogram.Grundkurs i fallskydd går under en dag igenom vad ni ska ta hänsyn till när era anställda arbetar på höjd, 
och hur ni undviker och hanterar eventuella fallolyckor. Det är en viktig del i att era anställda ska kunna känna sig trygga. 
Utbildningen anpassas enligt era behov. Rätt utbildning för ert företag garanterar en säkrare arbetsplats.

Kursen innehåller och behandlar: fallteori, fallskyddsutrustning, räddning och evakuering, underhåll och dokumentation.

Efter en genomförd utbildning får ni ett giltigt intyg.

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Instruktörsutbildningar

Instruktörsutbildning truck

Har ni återkommande stort utbildningsbehov på företaget kan egna interninstruktörer vara en bra investering. Truckinstruktörs-
utbildningen tar cirka 5 dagar i anspråk och genomförs enligt TLP 10. Utbildade instruktörer ges även möjlighet att följa med 
UniCarriers instruktörer under en vecka för att komma igång med sin egen undervisning på ett bra sätt. I utbildningen ingår 
det handledarmaterial som behövs för att köra egna utbildningar efter instruktörsexamen.

Efter utbildningen blir man legitimerad truckinstruktör, med behörighet att utbilda truckförare och utfärda truckkort enligt 
Truckläroplan 10 (TLP 10). Kursmaterial till sina deltagare beställer instruktören sedan från oss.

Varje år i början på hösten genomför vi en vidareutbildning där vi tar upp nyheter, fördjupar oss i viktiga ämnen, lyssnar på 
intressanta föredrag och nätverkar med kollegor i liknande positioner. Denna träff, som sträcker sig över tre dagar, brukar 
vara väldigt väldigt uppskattad och rekommenderas till alla våra instruktörer.

Instruktörsutbildning lift

Har ni behov av att regelbundet utbilda liftanvändare kan det vara smart att ha en egen liftinstruktör i personalen.

UniCarriers utbildar liftinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda liftanvändare på det 
egna företaget. Utbildningen omfattar såväl grundlig genomgång av det regelverk som gäller runt liftar och materialhantering 
samt pedagogik, teknik och ergonomi. I utbildningen ingår allt material som behövs för att köra egna utbildningar.

Instruktörsutbildningen är på 16 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 18878:2013 
och Liftläroplanen (LLP) samt kraven från AFS 2006:6. Man ska ha genomgått liftförarutbildning för att bli vår instruktör.

Efter utbildningen får man behörighet att utbilda liftanvändare och utfärda utbildningsbevis. Kursmaterial till sina deltagare 
beställer instruktören från oss.

Kan vid behov även förläggas till företaget.

Instruktörsutbildning travers

Har du många traversförare i verksamheten och kanske ett behov av att regelbundet utbilda traversförare eller användare av 
andra typer av lyftredskap? Då kan det löna sig att ha en egen traversinstruktör i företaget.

Vi utbildar traversinstruktörer som efter genomgången och godkänd utbildning får rätt att utbilda traversförare och utfärda 
utbildningsbevis på det egna företaget. Utbildningen omfattar såväl lagar, regler, föreskrifter och standard som konstruktion, 
lastkoppling, lastredskap, varselmärkning och varselsignaler. Traversinstruktörsutbildningen innehåller även grundläggande 
pedagogik.

Utbildningen är på 16 timmar och innefattar både teori och praktik. Utbildningen följer standard SS-ISO 9926-1 samt kraven 
från AFS 2006:6. Man ska ha genomgått traversförarutbildning för att bli vår instruktör. I utbildningen ingår allt material som 
behövs för att köra egna utbildningar. 

Efter utbildningen får man behörighet att utbilda traversförare och utfärda utbildningsbevis. Kursmaterial till sina deltagare 
beställer instruktören från oss.

Kan vid behov även förläggas till företaget.

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Lager- och materialhanteringsmiljöer där truckar används är de klart mest regelomgärdade 
arbetsplatserna i landet. Det handlar om många delar av lagboken som exempelvis 
miljöbalken, arbetsmiljölagen, brottsbalken och trafiklagen. På dessa lagar läggs sedan 
föreskrifter från så vitt skilda myndigheter som Arbets miljöverket och MSB. Som om inte 
det vore nog finns en uppsjö standarder, dels för truckar och dels miljö- och kvalitets-
standarderna. Lägg sedan EG-rätt och EU-direktiv ovanpå allt det och du får en 
djungel av paragraftecken som är svår att hitta ut ur. 

Var lugn! Vi på UniCarriers Utbildning fungerar som er kompass genom paragrafdjungeln. 
Under många år har vi genomfört kurser för chefer, arbetsledare, skyddsombud, 
arbetsmiljöombud och alla andra som på något sätt har en arbets ledande eller 
kontrollerande befattning. 

Vi hjälper er reda ut vilka regler och lagar som gäller, vad de innebär för dig och 
företaget samt vad som är ditt, och andras, ansvar. 

I alla våra kurser ingår ett omfattande kursmaterial inne hållande allt från fakta späckade 
kompendium till relevanta lagtexter, föreskrifter och förarbeten. 

UniCarriers chef- och arbetsledarkurser:

Chefens kompass genom 
paragrafdjungeln

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar


Mer information: www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar 13Bokning: www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar

I föreskrifterna om användning av truckar står det i 20 § 
”Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall 
ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs 
för att arbetet ska kunna utföras säkert.”. 
Det är ju rätt självklart, men vad innebär det egentligen? 
Det reder vi ut under en fullspäckad dag där du som chef 
och arbetsledare får veta vilka krav som ställs såväl på dig 
som på ditt företag. Du får kunskap om och insikt i vad 
föreskrifterna betyder och hur de ska tolkas nere på lagret. 

Vi går också igenom föreskrifternas krav på riskbedömning och ger er tips och råd om hur ni kan komma igång 
med säkerhetsarbetet på ert företag. Syftet med kursen är att uppfylla kraven i Arbetsmiljö verkets föreskrift 
”Användning av truckar” 18 §. Vi går också igenom standarden SS-ISO 18878:2013 som tar upp vad förare 
skall ha för kunskaper. Efter kursen utfärdas utbildningsintyg.

Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på våra fasta utbildningsplatser. 
Dessa finns på vår hemsida www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar. Finns även som företagsförlagd utbildning.

Utbildningen är ett krav enligt AFS 2006:5 Användning av truckar 18 §. 
Läs mer på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Ansvar och säkerhet kör vi även för de som leder och övervakar arbete med sky- och saxlyft.

Ansvar och säkerhet 
–  för de som leder och övervakar arbete i lagermiljö med truckar

eller mobila arbetsplattformar

UR INNEHÅLLET: 

Lagar och regler i truckmiljö, trafiklagstiftning, 
arbetsgivaransvar – delegering, förarens ansvar, 
utbildningskrav, praktiskt säkerhets-arbete, skötsel 
och underhåll, lagermiljö – pallställ, ekonomi och 
uppföljning, brott och straff.

Arbetsledarkurser/Tjänster

Egenkontroll av pallställage

Arbetsmiljölagen, AFS samt standarderna ställer krav på att en tekniskt kunnig person ska utföra kontroller 
minst var tolfte månad. En skriven rapport ska lämnas till ansvarig för lagerinredningens säkerhet, med 
observationer och förslag på eventuella åtgärder. Denna person ska också fungera som kontakt mot 
leverantören och vara ansvarig för att lagerpersonalen får vederbörlig information och utbildning.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap i att utföra kontroll av pallställagen på det egna företaget. 
Utbildningen är på två dagar; en dag teori och en dag praktik. 

Ur innehållet:
• Säker lagerhantering
• Användning av utrustning
• Arbetsmiljölagen (AML)
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Standarderna (SS-EN)

Ingår: allt utbildningsmaterial samt lunch och kaffe på våra fasta utbildningsplatser. Dessa finns på vår hemsida 
www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar.

Finns även som företagsförlagd utbildning.

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Riskbedömning i truckmiljö 
enligt AFS 2006:5 § 3

Truckar är vårt farligaste arbetsredskap. Dagligen inträffar 
olyckor med truckar. Den vanligaste olyckan är någon form 
av klämskada och de allvarligaste olyckorna inträffar vid 
kollisioner och vältning. 

För att komma tillrätta med olyckorna började ett nytt 
regelverk gälla 1 juli 2007. I de nya föreskrifterna läggs mer 
ansvar på arbetsgivaren att utbilda, informera och skapa 
rutiner kring det säkerhetsförebyggande arbetet. Förutom 
de rena skaderiskerna pekar myndigheten också på 
ergonomin som en risk vid truck användande. 
Vid Arbetsmiljöverkets inspektions insatser ute på landets 
arbetsplatser där truckar används tittar man speciellt på 
punkterna under § 3 i AFS 2006:5, Användning av truckar. 

Fast ni behöver inte vänta till det inträffar en olycka eller inspektörerna kommer på 
besök för att uppfylla föreskrifternas krav. Atlet har under flera år genomfört risk-
bedömningar i truckmiljöer. Under överenskommen tid samlar vi alla som är involverade 
och ansvariga för företagets arbetsmiljö och går gemensamt igenom föreskrifterna. 
Utifrån dem genomför vi tillsammans den praktiska riskbedömningen för att identifiera 
era farliga platser. 
Syftet med riskbedömningen är att hjälpa er se säkerhetsriskerna och starta ett aktivt 
säkerhetsarbete där alla, såväl förare som chefer, är delaktiga. 
Bedömningen tar allt från en halv dag till flera dagar i anspråk beroende på hur stor 
verksamheten är och efteråt upprättas en rapport med handlingsplan för riskhantering. 

Kontakta oss på truckskolan@unicarrierseurope.com för mer information och 
bokning av riskbedömning.. 

Riskbedömning av arbetsredskap

Enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter ska truckar och andra arbetsredskap som t ex 
liftar och traverser risk bedömas. Fast vad innebär egentligen föreskrifternas punkter och 
hur ska man gå tillväga för att uppfylla dem? Vi samlar alla på ert företag som är 
ansvariga enligt reglerna om undersökning och riskbedömning. Vi går igenom tillämpliga 
föreskrifter och visar er hur och när en riskbedömning av arbets redskap och –utrustning 
ska genomföras samt hur och när den ska följas upp.

Arbetsledarkurser/Tjänster

Utdrag ur AFS 2006:5 Användning av truckar

Undersökning och riskbedömning
3 § Arbetsförhållandena skall undersökas och riskerna 
bedömas när truckar skall användas. Följande skall då 
särskilt undersökas:
1. egenskaperna hos truckarna,
2. hur truckarna skall användas,
3. miljön där truckarna skall användas,
4. de belastningsergonomiska förhållandena,
5. behovet av skyddsutrustning,
6. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper
7. behovet av skötsel och underhåll av trucken.

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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Arbetsledarkurser/Tjänster

Företagsförlagd utbildning

De allra flesta av våra utbildningar kan vi anordna ute på ert företag, så kallad företagsförlagd 
utbildning. Det finns flera fördelar med att använda ert företag som skolsal. Vi tar då, oavsett 
utbildning eller kurs, exempel från er verksamhet. Utbildningen blir då mer effektiv och anpassad.

Kontakta oss för mer information och prisuppgift.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete började gälla 2001 togs ett historiskt steg i 
svensk arbetsmiljörätt. Nu lades ansvaret för såväl förebyggande som uppföljande insatser över på 
arbetsgivaren medan nuvarande Arbetsmiljöverket fick en kontrollerande funktion. 
1 juli, 2007 började fyra nya föreskrifter gälla och de berör alla inom materialhanterings branschen. 
De förenklar och förtydligar betydelsen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i vår branschvardag. 

Reglerna kring det systematiska arbetsmiljöarbetet är bra, men det är ibland svårt för ansvariga att få 
klarhet i vilket ansvar företaget har. Kursen genomförs på er arbetsplats och syftar till att hjälpa er att 
komma igång med arbetet utifrån era förutsättningar samt visar hur man enklast och effektivast uppfyller 
alla krav. Under kursen lär ni er också hur man gör såväl övergripande riskbedömningar som 
riskbedömningar för enskilda maskiner eller hjälpmedel.
Kursen tar en dag i anspråk och vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsmiljöombud, 
inköps- och serviceansvariga med flera som kommer i kontakt med kravet på riskbedömning. 
Allt utbildningsmaterial ingår och efter genomgången kurs utfärdas ett intyg. 

Travers– instruktörsutbildning
Farligt gods/farliga ämnen – ADR 1.3
Ansvar och säkerhet
Egenkontroll av pallställage
Riskbedömning 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Följande kurser och utbildningar anordnas som företagsförlagda utbildningar:

Truckförarutbildning A, AB, C resp D
Truck – instruktörsutbildning 
Repetitionsutbildning för truckförare
Mobila arbetsplattformar
Mobila arbetsplattformar – instruktörsutbildning 
Traversutbildning

http://www.unicarrierseurope.se/truckutbildningar
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UniCarriers Kompetens- och Utbildningscenter 

Tel. 031 - 98 42 71   Växel. 031-98 40 00

truckskolan@unicarrierseurope.com

www.truckforarskolan.com    

www.unicarrierseurope.se

http://www.truckforarskolan.com
http://www.unicarrierseurope.se

