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Förord 
Detta examensarbete är den sista pusselbiten i min civilingenjörsutbildning i maskinteknik vid 
Linköpings universitet. Arbetet har utförts på Linköpings universitet på Avdelningen för 
industriell arbetsvetenskap och fältarbete har skett regelbundet till Saab Automobile AB i 
Trollhättan.  
 
Jag skulle vilja tacka min handledare Jörgen Eklund, professor vid Institutionen för 
Ekonomisk och Industriell utveckling, för all den kunskap och engagemang han har bidragit 
med under arbetets gång. Jag skulle även vilja tacka alla andra personer vid Linköpings 
universitet som har hjälpt till när det har behövts. 
 
Vidare skulle jag vilja tacka Saab Automobil AB:s personal för det mottagande jag har fått 
under fältarbetet och för all den hjälp som har givits. Speciellt skulle jag vilja tacka följande 
personer: 
 
Ingrid Svensson, SaabHälsan 
Jessica Degermosse, PQED 
Lars Fredriksson, arbetsledare dörrlina höger 
 
Jag skulle även vilja tacka Patricio Riquelme, anställd inom SMARTA-projektet, för ett gott 
samarbete. 
 
Jag hoppas att rekommendationerna och slutsatserna i detta examensarbete kan komma till 
användning hos Saab Automobile AB i deras fortsatta arbete mot en effektivare och 
belastningsergonomiskt bättre produktion. 
 
 
 
 
Linköping, februari 2007 
 
 
Jimmie Sollén
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Sammanfattning 
I Saab Automobile AB:s monteringsfabrik produceras cirka 130 000 bilar per år. Arbetet på 
monteringslinan blir därför monotont, och operatörerna har ett belastningsergonomiskt 
ansträngande arbete. Av denna anledning utvecklade Saab sin egen belastningsergonomiska 
utvärderingsmall BUMS, som ligger som grund för hur företaget hanterar 
belastningsergonomiska frågor. Under 2006 har Saab arbetat med ett projekt, LYFTET, för att 
förbättra den belastningsergonomiska situationen på Saabs arbetsplatser. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om arbetsstationer som, utifrån BUMS-
bedömningar, klassats belastningsergonomiskt dåliga arbetsstationer är relaterade till sämre 
kvalitet, lägre produktivitet och därmed högre kostnader jämfört med övriga arbetsstationer. 
Examensarbetet ska även undersöka om förbättringar inom LYFTET ger bättre kvalitet, högre 
produktivitet, fysiskt lättare arbete och belastningsergonomiskt bättre arbetsstationer. 
 
Kvalitetsdata, produktivitetsdata och BUMS-data från Saabs monteringsfabrik har samlats in, 
analyserats och bearbetas, samt litteratur och forskningsartiklar har byggt upp en bas i form av 
en referensram. Resultaten har sedan diskuterats utifrån denna referensram och slutsatserna 
har tagits fram. 
 
Resultatet visar att en arbetsstation som har BUMS-klassats som belastningsergonomiskt 
dålig (röd) producerar fyra gånger så många fel som en belastningsergonomiskt bra 
arbetsstation (grön). Resultatet indikerar även vissa samband mellan produktivitet och 
belastningsergonomi. På dörrlinan har LYFTET minskat besvären för operatörerna, gett 
fysiskt lättare arbete, minskat antalet kvalitetsfel och har haft en positiv effekt på 
produktiviteten. 
  
De slutsatser man kan dra av detta arbete är att BUMS kan användas som ett verktyg för att 
förbättra kvalitet, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Det finns både rent ekonomiska och 
personalekonomiska aspekter som åskådliggör nackdelarna med belastningsergonomiskt 
dåliga arbetsstationer. LYFTET har varit ett bra projekt på dörrlinan och har inneburit att den 
belastningsergonomiska arbetsmiljön har förbättrats samtidigt som de ekonomiska 
konsekvenserna av LYFTET har varit positiva. 
 
De framtagna resultaten och slutsatserna grundar sig på information och data från Saabs 
monteringsfabrik i Trollhättan. Resultaten från denna studie bedöms som tillämpliga i 
verksamheter med liknande typ av arbete.  
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Begreppsordlista 
Arbetsledare – Arbetsledaren är den person som är ansvarig på respektive avdelning/lina. 
Arbetsledning – Arbetsledningen är lagledarna och arbetsledaren tillsammans. 
Arbetsrotation – Innebär att personalen inom ett arbetslag roterar kring de uppgifter som de 
svarar för 
Balanstid – Den tid som åtgår för att utföra alla arbetsmoment på en arbetsstation. 
Beläggningsgrad – Anger i procent hur stor del av takttiden som ett arbetsmoment fyller. 
BUMS – Ett belastningsergonomiskt verktyg som används på Saab. 
Direct Run Ratio – Svarar för hur stor del av bilarna som rullar av linan utan att först tas av 
linan för reparation. 
Dörrlinan – Är hos Saab ett samlat namn för de två fysiska linorna DörrH och DörrV. 
Feltyp – Alla fel som benämns likadant i STABS bildar en feltyp. 
Korrigerare – Är de personer som reparerar uppkomna fel. 
Lagledare – Lagledaren är ansvarig för ett arbetslag om 4-6 personer. 
LYFTET – Ett projekt vilkets huvudsyfte är att eliminera alla röda arbetsstationer. 
SMARTA – Ett projekt som ingår i Arbetslivsinstitutets temaverksamhet. 
STABS – Ett datasystem som används för att lagra och söka kvalitetsbrister, fel. 
Takttid – Är den tid operatören har på sig innan han måste vara klar med alla arbetsmoment 
på sin arbetsstation. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel finns bakgrunden till detta examensarbete. Vidare byggs detta på 
med en företagsbeskrivning. Här beskrivs även syftet, frågeställning och de begränsningar 
som rapporten har. För att förenkla för läsaren avslutas kapitlet med en förklaring av hur 
rapporten är uppbyggd. 
 

1.1 Bakgrund 
Saab Automobile AB:s monteringsfabrik ligger i Trollhättan. I denna anläggning sker 
monteringen på lina och många av arbetsuppgifterna är väldigt monotona, vilket ger en ökad 
risk för belastningsskador. För att, på ett systematiskt sätt, kunna utvärdera vilka skadliga 
effekter varje arbetsstation kan ha på människan tog Saab Hälsan, Saabs företagshälsovård, 
under mitten av 90-talet fram en egen utvärderingsmall, kallad BUMS, 
Belastningsergonomisk UtvärderingsMall Saab. Denna har nu använts i monteringsfabriken i 
över tio år.  
 
År 2005 beslutade Saab Automobile att man skulle försöka eliminera alla arbetsstationer som 
BUMS har klassat som belastningsergonomiskt dåliga. Detta arbete beslutades gå under 
namnet LYFTET och skulle fortlöpa fram till årsskiftet 2006/2007. Utöver målet med att 
eliminera alla arbetsstationer som har BUMS-klassats som belastningsergonomiskt dåliga 
skulle man även försöka stabilisera kvaliteten på en tillfredställd nivå och även försöka 
minska resursåtgången i processerna. 
 
Arbetslivsinstitutet har sedan 2004 bedrivit ett projekt som kallas SMARTA, strategier, 
metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete. SMARTAs huvudsyfte är att bidra 
till ett hållbart arbetsliv där arbetsmiljöarbetet är en resurs för både arbetsplatsen och 
individen. Arbetslivsinstitutet är i Saabs fall intresserade av att undersöka vilka effekter 
bedömningsmodellen BUMS har på kvaliteten och produktiviteten. Man är även intresserad 
av att undersöka vilka effekter projektet LYFTET har på arbetsmiljön i allmänhet och på 
belastningsergonomin i synnerhet. 
 
Saab i sin tur är intresserade av att undersöka vilka ekonomiska effekter, det arbete de lägger 
ner inom arbetsmiljön, har. Även om många tidigare undersökningar inom detta område tyder 
på att förbättrad belastningsergonomisk arbetsmiljö ger positiva ekonomiska effekter så vill 
Saab kunna presentera mer specifika siffror för just deras fall, och på detta sätt kunna få 
ytterligare argument för framtida arbetsmiljöförbättringar. 
 
Det arbete som har genomförts bygger på ett samarbete mellan Linköpings universitet, 
Arbetslivsinstitutets projekt SMARTA och Saab Automobile AB i Trollhättan. En rapport 
med delar av det framarbetade resultaten har getts ut av Arbetslivsinstitutet. Detta 
examensarbete är en andra rapport och en tredje rapport kommer att ges ut av Linköpings 
universitet. 
 
Under arbetets gång har ett nära samarbete skett mellan författaren av detta examensarbete 
och Patricio Riquelme, anställd inom SMARTA-projektet. Rapporten som kommer att ges ut 
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av Linköpings universitet är skriven av Patricio Riquelme och författaren av detta 
examensarbete. 
 

1.2 Saab Automobile AB, BUMS och LYFTET 
Saab Automobile AB är ett företag inom biltillverkningsindustrin. Deras huvudkontor ligger i 
Trollhättan tillsammans med deras största bilmonteringsfabrik. Företaget hade 2005 cirka 
5500 anställda och år 2006 tillverkades 133 137 bilar. Företaget ingår i och ägs av koncernen 
General Motors. Saab finns representerat i över 50 länder och deras viktigaste marknader 
finns i Västeuropa, USA och Australien. Även försäljningen till diplomatkåren räknas som en 
av de viktigaste marknaderna. 
 
Saab bildades 1937 och var ursprungligen ett företag som tillverkade militärflygplan. Den 
första Saaben som rullade på vägarna tillverkades 1947 och två år senare startades 
serietillverkningen av Saab 92. Över 20 000 Saab 92 producerades fram till 1956 då 
tillverkningen av denna bil upphörde. Året innan hade produktionen av Saab 93 startats och 
1959 börjades även Saab 95 att tillverkas. 1990 bildades sedan Saab Automobile AB och fram 
till dess hade välkända bilmodeller som Saab 99, Saab 900 och Saab 9000 producerats. 1997 
började modell 9-5 att produceras och året därpå såg även Saab 9-3 dagens ljus. I dag står 
Saab 9-3 för den största delen av försäljningen och monteringen på fabriken i Trollhättan. 
 
Monteringsarbetet i Trollhättan sker längs en monteringslina och arbetet är uppdelat på 13 
olika avdelningar/linor. Arbetet sker på två skift och under varje skift finns det en arbetsledare 
per avdelning. Han eller hon är i sin tur ansvarig för mellan tre och sex arbetslag. Varje 
arbetslag består av fem eller sex personer där en av personerna är lagledare och ansvarar för 
respektive arbetslag. Varje arbetslag ansvarar för fyra till fem arbetsstationer. Varje 
arbetsstation är uppbyggd av ett antal arbetsmoment och varje arbetsmoment kan vara mer 
eller mindre belastningsergonomiskt krävande. På varje lina finns det även cirka 10 % 
extrapersonal som kan rycka in och hjälpa till när den ordinarie personalen inte hinner med. 
Dessa personer kallas ambulerande extrapersonal. Tillsammans på monteringsfabriken i 
Trollhättan finns det över 300 arbetsstationer. 
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Arbetsstation                                                                  

Figur 1-1: En lina/avdelning består av en arbetsledare, tre till sex arbetslag med respektive lagledare 
och fyra till fem arbetsstationer per arbetslag. Varje arbetsstation är i sin tur uppbyggd av ett antal 
arbetsmoment. 
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Inledning 

BUMS är skapat för att vara en objektiv och standardiserad metod för hantering av 
belastningsergonomiska frågor. Den har använts i över 10 år och är en del av företagets 
systematiska arbetsmiljöarbete. Det tänkta arbetsområdet för BUMS är linjebunden montering 
men den fungerar även bra på andra repetitiva arbeten. Den är uppbyggd enligt en färgskala 
som anger hur belastningsergonomiskt farligt en station eller ett arbete är, enligt: 
 
 Grönt: Målzon. Obetydlig risk för belastningsskada, utom möjligen för vissa 
  särgrupper. Acceptabelt. 
 Gult: Normzon. Risk för belastningsskada för vissa arbetstagare. Möjligen 
  oacceptabelt, expertfunktion kan vid behov tillkallas för noggrannare 
  värdering av den sammanlagda belastningen. 
 Rött: Åtgärdszon. Stor risk för belastningsskada för flertalet arbetstagare. 
  Oacceptabelt. Krav på förändring, arbetsrotation bör införas fram till 
  acceptabel lösning. 
  
Det som avgör vilken färg en arbetsstation får är en rad faktorer som antal repetitioner, lyft, 
arbetsområde, krafter, arbetsställningar med mera. Varje enskild faktor tilldelas en färg, röd, 
gul eller grön, och det sammanslagna resultatet avger sedan vilken färg hela stationen får. 
Under början av 2006 fanns det cirka 40 röda, 180 gula och 80 gröna arbetsstationer fördelade 
på de 13 olika linorna på Saab. En medellina innehåller följaktligen 3 röda, 13 gula och 6 
gröna arbetsstationer. 
 
LYFTET, som påbörjades 2005 är ett projekt som har tre olika mål. Man vill minska 
resursåtgången i företagets processer med 10 %, man vill uppnå en stadig Direct Run Ratio på 
85 % och man vill eliminera samtliga BUMS. LYFTET har pågått hela 2006 och har 
implementerats på företagets samtliga monteringslinjer, även de som inte har några röda 
stationer. Som en del i detta arbetar även personalen på linorna varje vecka med 
förbättringsgrupper där man undersöker vilka möjliga förbättringar det finns att göra. Tanken 
är att man ska eliminera steg, moment som inte tillför värde till produkten och 
belastningsergonomiskt tunga moment, vilket ska resultera i färre röda stationer och som en 
följd av detta skall Direct Run Ratio stabiliseras på 85 % och resursåtgången i företagets 
processer ska minska.  
 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om stationer som, utifrån BUMS-
bedömningar, klassats som belastningsergonomiskt dåliga är relaterade till sämre kvalitet och 
produktivitet gentemot stationer som, utifrån BUMS-bedömningar anses vara 
belastningsergonomiskt bättre. Examensarbetet ska även undersöka om förbättringar 
genomförda i LYFTETs regi ger bättre kvalitet, fysiskt lättare arbete, belastningsergonomiskt 
bättre arbetsstationer och därigenom högre produktivitet. 
 
Utöver detta skall examensarbetet, i de fall det är möjligt, försöka beskriva vilka ekonomiska 
skillnader det finns mellan gröna, gula och röda stationer. Även ekonomiska aspekter av de 
förändringar som har gjorts inom LYFTET skall beskrivas. 
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1.4 Frågeställningar 
Under arbetets gång skall detta examensarbete försöka svara på ett par frågeställningar. Dessa 
är framtagna för att på ett så tydligt sätt som möjligt ge svar på arbetet med BUMS och Saabs 
förbättringsprojekt, LYFTET. 
 

• Orsakar arbetsstationer som BUMS klassat som röda, fler kvalitetsfel än 
arbetsstationer som BUMS klassats som gröna eller gula? 

• Kan man se någon skillnad mellan stationer som BUMS klassat som röda och 
stationer som BUMS klassat som gula och gröna, med avseende på produktiviteten? 

• Har LYFTET inneburit några positiva förbättringar på arbetsmiljön, kvaliteten och 
produktiviteten? 

• Vad kan Saab Automobile AB spara på att eliminera stationer som av BUMS 
klassats som röda? 

 

1.5 Avgränsningar 
Ett arbete av detta slag kan ta mycket tid i anspråk och därför är det viktigt att avgränsa sig. 
De viktigaste med dessa avgränsningar är att de lämnar ute information som inte är av intresse 
för arbetets resultat men att de samtidigt fångar upp information som är viktig för ett lyckat 
resultat.  
 
Då LYFTET kommer att pågå hela år 2006 kommer det vara omöjligt att följa upp de delar 
som genomförs under de sista två månaderna av 2006. Detta då det inte kommer att finnas tid 
till att mäta ett efterresultat av genomförda förändringar. Även bland de tidigare genomförda 
förändringarna kommer vissa avgränsningar att göras, på grund av tidsaspekten på 
examensarbetet. 
 
En del av det material som finns hos Saab har, av sekretesskäl, inte kunnats förmedlas vidare 
till oss. Detta har lett till att vissa kompromisser och avgränsningar har genomförts, till 
exempel vissa resultatredovisningar.  
 
Vad gäller uppföljningen och bearbetningen av den fullständiga kvalitetsstatistiken är detta 
arbete alldeles för stort för att kunna genomföras inom detta examensarbetes tidsramar. Därför 
har avgränsningar gjorts till specifika avdelningar och modeller.  
 

1.6 Rapportens struktur 
Tanken är att man ska kunna följa en röd tråd genom hela examensarbetet. Meningen är att de 
tre första kapitlen skall ge mer fakta kring de faktorer som är viktiga för rapportens resultat 
och slutsatser.  
 
Till varje kapitelinledning finns en kort beskrivning som skall hjälpa läsaren att få en tydlig 
bild av vad som kommer att presenteras i varje kapitel. Med denna information kan läsaren 
själv avgöra om han eller hon behöver fördjupa sig i kapitlet. Generellt kan man säga att den 
oinvigde läsaren bör läsa samtliga kapitel, medan läsaren med kunskaper inom området kan 
gå direkt från metodkapitlet till resultatkapitlet. 
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Metod 

2 Metod 
Detta kapitel beskriver de metoder och tillvägagångssätt som arbetet är uppbyggt av. Först 
beskrivs de mer planerande delarna i examensarbetet, med uppgiftsplanering och 
litteraturstudie. Sedan fås en inblick hur själva arbetet har gått till väga. Även eventuella 
felkällor och arbetet med att minimera dessa redovisas i detta kapitel. 
 

2.1 Genomförande av examensarbetet 
Examensarbetet genomfördes under en 20 veckor lång tidsperiod. En viktig del i 
genomförandet av detta examensarbete var den planeringsrapport som arbetades fram. Basen 
för examensarbetet lades sedan i form av en litteraturstudie och denna bit övergick sedan allt 
mer i en datainsamlingsdel. Denna del var den mest tidskrävande delen och utfördes i 
samarbete med SMARTA och Saab Automobile AB i Trollhättan. Den sista biten var sedan 
att ta fram ett resultat och väga detta resultat mot referensramen och från detta bygga upp en 
diskussion och slutsats. 
 

2.1.1 Uppgiftsplanering 
Planeringen av uppgiften påbörjades under vecka 36 och resulterade i en planeringsrapport 
som har legat som grund under hela arbetets gång. Rapporten innehöll en veckoplanering och 
allt eftersom förutsättningarna förändrades har även veckoplaneringen uppdaterats. Utöver 
veckoplaneringen gjordes även en grov planering av examensarbetet och denna planering 
gjordes för att bättre kunna strukturera upp arbetet. Förvånansvärt få förändringar har gjorts 
från denna första planering. 
 

2.1.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien påbörjades utifrån en litteraturöversikt, gjord av Bo Hansson, som tog upp 
intressant litteratur inom området. Även äldre examensarbeten låg till grund för den 
litteraturöversikt som gjordes. Från denna litteratur söktes sedan ytterligare litteratur och från 
detta byggdes litteraturstudien, likt en snöboll som rullas och blir allt större. De områden som, 
efter ett par rundor, ingen intressant litteratur funnits till söktes då på universitetsbibliotekets 
hemsida. För att även få med den nyaste forskningen inom området söktes även information 
från databaser som Arbline, Ergonomics Abstracts, Scirus och Scopus. Då en sökning på 
enstaka ord som belastningsergonomi, kvalitet, produktivitet eller arbetsmiljö resulterade i 
tusentals träffar söktes litteratur med kombinationer av dessa ord. Av denna funna litteratur 
byggdes sedan referensramen upp, vilken ligger som grund till hela arbetet. 
 

2.1.3 Datainsamling 
Datainsamlingen påbörjades under oktober månad med en insamling av kvalitetsstatistik för 
hela Saab-fabriken. Den kvalitetsstatistik jag fick tillgång till gällde de kvalitetsfel som 
hittades vid respektive kontrollstation som finns utefter linan. Tillsammans finns det sju 
kontrollstationer och fel som rapporteras in från dessa lagras i datasystemet STABS. Saab 9-3 
är den bil som produceras mest på fabriken och står för ca 75 % av produktionen. Av denna 
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anledning, och för att minimera antalet feltyper1 som senare skulle undersökas, valde jag att 
enbart undersöka denna modell. Om även andra bilmodeller hade tagits med i statistiken 
skulle antal feltyper ha närmare fördubblats. För att ytterligare få ner antalet feltyper till ett 
hanterbart antal valde jag att endast undersöka två avdelningar, DörrH och DörrV2. Dessa 
avdelningar valdes av tre anledningar. De har båda genomgåtts av en förändring under 
LYFTETS regi, fördelningen av röda, gula och gröna stationer skulle, enligt den information 
jag fick, stämma bra överens med den fördelning som råder över hela Saabs fabrik och antal 
fel som hade blivit inrapporterade från denna station låg nära snittet över hur många fel som 
hade blivit härledda till respektive lina. 
 
Den förändring som genomfördes på DörrH och DörrV var samma på båda dessa linor. Man 
bytte, under helgen mellan vecka 35 och vecka 36, ut det fästelement som användes på station 
913, DörrH, och på station 910, DörrV3, för att montera fönsterhissen. Vecka 35 monterades 
fönsterhissen med ett fästelement som gängades för hand och vecka 36 monterades 
fönsterhissen med ett fästelement som kunde gängas in med en skruvdragare.  
 
Insamlingen av statistiken skedde under början av vecka 41 och för att kunna undersöka 
effekter av den gjorda förändringen valde jag att samla in statistik från vecka 27 till vecka 40 
med undantag för vecka 29 till 31 och delar av vecka 28 och 32 då det var semester. Den 
statistik vi hade bestod både av inrapporterade fel och inrapporterade korrigeringar av 
uppkomna fel. Detta gjorde att vissa fel fanns rapporterade två gånger och för denna studie 
var det endast av intresse att undersöka varje fel en gång. I vissa fall fanns det dock inget 
inrapporterat fel, trots att det fanns en inrapporterad korrigering av ett fel och i dessa fall 
behölls det felet. Efter att ha reviderat den ursprungliga statistiken gjordes en lista med 
samtliga förekommande fel. I denna lista hade alla förekommande möjliga dubbelfel, alltså fel 
som har blivit inrapporterat som dels vanlig fel och dels som korrigering, markerats för senare 
genomgång tillsammans med arbetsledningen4. Från denna lista byggdes en lista per 
respektive avdelning med de feltyper som förekom på avdelningen.  
 
Nästa del var att härleda respektive feltyp till en specifik station på avdelningarna DörrH och 
DörrV. Detta gjordes genom att arbetsledningen på respektive avdelning fick gå igenom 
respektive lista. Deras första uppgift var att gå igenom de markerade dubbelfelen för att på så 
sätt undvika att något fel togs med två gånger, men även för att undvika risken att ett fel helt 
eliminerades. Deras huvuduppgift var dock att passa respektive feltyp till respektive station 
och sedan avgöra hur stor del av varje feltyp som uppkommit vid monteringen och hur stor 

                                                 
1 Fel som benämnts likadant i den insamlade statistiken bildar en feltyp. 
2 Dessa avdelningar är i mångt och mycket lika, med en stor skillnad, på Saab 9-3 monteras låsmekanismen alltid 
på DörrV, oberoende om det är en vänster eller högerstyrd bil. Detta gör att monteringsstationerna på respektive 
DörrH och DörrV skiljer sig från varandra. DörrV innehåller även en extra station för att ha möjlighet att 
montera låsmekanismen. 
3 Enligt Saab skall dessa stationer ha varit röda innan förändringen skedde men den enda dokumentation som 
finns att tillgå är en BUMS-bedömning från station 913 på DörrH, gjord vecka 48. Denna BUMS-bedömning är 
gul och indikerar att stationen var röd innan. Man kan med denna information säga att station 913 på DörrH var 
röd innan förändringen och därför kommer denna station betraktas som röd i denna rapport. Från DörrV finns 
ingen BUMS-bedömning för station 910, varken före eller efter förändringen. 
4 Arbetsledningen på respektive avdelning består av arbetsledaren som är ansvarig för att hela avdelningen 
fungerar. Under sig har han lagledare som är ansvariga för respektive arbetslag, om fem, sex personer. På DörrV 
respektive DörrH jobbar det 4 arbetslag per skift. 
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del som har uppkommit före eller efter monteringen. För att säkerställa att alla fel, som 
uppkommit vid monteringen, kom med jämfördes listorna från DörrH och DörrV och de 
feltyper där respektive avdelning var oense om fick genomgå en extra kontroll hos 
arbetsledningen. När detta arbete sedan var färdigt sammanställdes listorna så varje rad i 
listan bestod av feltyp, stationsnummer och en viktning beroende på hur stor del av feltypen 
som uppkommit vid monteringen. Sammanlagt var det ungefär 48 % på DörrH och 39 % på 
DörrV av alla fel som hade uppkommit vid monteringen.  
 
Den sista delen i denna tvärsnittsstudie var att jämföra dessa listor med BUMS-bedömningar 
för respektive arbetsstation och på detta sätt undersöka hur många fel en röd, en gul och en 
grön station producerar. Jag samlade in de BUMS-bedömningar som fanns att tillgå och på 
DörrH fanns det 11 gjorda BUMS-bedömningar och på DörrV fanns det ingen. För att kunna 
få fram ett resultat så behövdes samtliga BUMS-bedömningar på DörrH så 
företagshälsovården på Saab utförde BUMS-bedömningar på resterande sex stationer på 
DörrH. Det visade sig dock omöjligt att överföra BUMS-bedömningar från DörrH till DörrV 
då arbetsmomenten kommer i olika ordning på DörrV jämfört med DörrH. Inte heller fanns 
det någon möjlighet att utföra BUMS-bedömningar på hela DörrV. Detta gjorde att DörrV 
inte kundes tas med i tvärsnittsstudien. 
 
De BUMS-bedömningar som tagits fram för DörrH jämfördes sedan med listan över 
kvalitetsstatistik som tidigare arbetats fram med arbetsledningen. Efter det kunde man sedan 
jämföra stationer med röd, gul och grön BUMS-bedömning för att se om dessa skiljer sig åt i 
kvalitetsstatistiken.  
 
För att kunna se vilka kostnader det fanns för att reparera felen gick jag vidare med att 
undersöka den tid det tog att reparera de fel som hade uppkommit. För att göra det möjligt för 
korrigerare och arbetsledningen att gå igenom listan slumpade jag fram 10 % av samtliga fel 
som hade härletts till respektive station på DörrH. Sammanlagt slumpades 85 fel fram, 
fördelat på 47 olika feltyper. Dessa feltyper fick sedan korrigerare och arbetsledaren på Dörr 
H gå igenom och uppskatta reparationstiderna för samtliga feltyper. Man angav även om 
något ersättningsmaterial behövdes vid reparationen. Dessa ersättningsmaterial skulle sedan 
kostnadssättas men då varje del kommer i många olika versioner var det en omöjlighet att 
kostnadssätta dessa ersättningsmaterial. För att göra detta hade det behövts information om 
exakt vilken bilmodell det var som felet uppstod i. Den lönekostnad som har använts har 
erhållits från Saab och grundar sig på en medellön hos operatörerna inklusive sociala avgifter 
och semesterersättning. De så kallade overheadkostnaderna har alltså inte tagits med i denna 
lön. 
 
Det sista vi tittade på inom tvärsnittsstudien var balanstiderna för respektive station. Dessa 
togs fram av arbetsledaren på DörrH och de tider som han hade att tillgå var medelbalanstiden 
för respektive stationer.  
 
Nästa del som undersöktes var de förändringar som hade utförts under LYFTETs regi. Detta 
genomfördes i form av en förändringsstudie på DörrH. Anledningen till att DörrV inte har 
tagits med i denna studie är för att det inte finns någon BUMS-bedömning som kan användas 
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för att styrka vilken färg station 910 på DörrV hade innan, respektive efter förändringen. 
DörrV har dock använts i vissa delar och resonemang i resultatkapitlet. 
 
Alla fel som mellan vecka 27 och vecka 40, uppkommit och härletts till station 913, DörrH, 
togs ut och sammanslogs i en lista. Denna lista delades sedan upp i två delar där första delen 
innehöll fel från vecka 27 till vecka 35, minus fyra veckors semester och den andra delen 
innehöll fel från vecka 36 till vecka 40, det vill säga efter förändringen. Sedan togs data fram 
för antalet producerade bilar under den första perioden och den andra perioden. Dessa data 
samkördes sedan med antalet fel före respektive efter förändringen för att sedan undersöka 
vilka effekter förändringen hade haft.  
 
För att statistiskt säkerställa de framtagna resultaten kring produktivitet och kvalitet har, i de 
fall där röda stationer jämförts med gula stationer, studentens T-test använts. Studentens T-
test är ett parametriskt test som avgör om resultaten är signifikanta eller ej och kan med fördel 
användas när man vill undersöka om avvikelsen mellan två populationer är statistiskt 
säkerställd eller ej (Jonsson och Norell, 2002). I de fall där jämförelse sker med den enda 
gröna stationen på DörrH har ett Z-test använts. Z-test kan användas då man jämför ett värde 
mot en population, något som studentens T-test inte kan. Dock är studentens T-test ett säkrare 
test då man jämför två små populationer (Ejlertsson, 1992). 
 
För att statistiskt undersöka kvalitetsförändringen i förändringsstudien användes ett Z-test. Z-
test kan användas för att undersöka signifikans mellan två värden. Värdena måste vara 
tillräckligt stora så att man kan approximera normalfördelningen till Poissonfördelning 
(Kanji, 1993). 
 

2.1.4 Framtagning av enkät 
För att ytterligare undersöka vilka effekter den förändring som gjordes på dörrlinan har haft 
arbetades en enkät fram. Enkätens syfte var att undersöka vilka effekter förändringen har haft 
hos de anställda på dörrlinan, som består av två fysiska linor, DörrH och DörrV. Anledningen 
till att enkäten gjordes för både DörrV och DörrH var att förändringen är exakt samma och 
bristen av BUMS-bedömningar för DörrV kommer således inte att ha någon betydelse 
eftersom jag, med enkäten, enbart är ute efter de effekter som förändringen har haft hos de 
anställda. Vi är följaktligen inte intresserade av vilken färg stationerna, 913 på DörrH och 910 
på DörrV, har utan enbart hur förändringen har förändrat de självupplevda besvären hos de 
anställda och hur förändringen har förändrat arbetet på ovan angivna stationer. 
 
De förutsättningar som vi arbetade efter vid framtagningen av enkäten var att allt skulle få 
plats på ett blad. Detta med anledning av att vi skulle minimera strul med borttappade papper. 
Med endast en sida fylls enkäten i på ett par minuter och detta är av betydelse för att få så 
många som möjligt av dem som arbetar på station 913, DörrH, och 910, DörrV, att fylla i 
enkäten. Den framarbetade enkäten finns, i sin fulla form, under bilaga 1. 
 
Det test som användes för att undersöka om operatörernas upplevda förändringar kan anses 
som statistiskt signifikant var teckentestet. Ett teckentest är ett enkelt test som har en stor 
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tillförlitlighet redan vid ett lågt antal observationer. Det använder sig enbart av två skalor, 
plus och minus (Siegel, 1956). 
 

2.2 Felkällor 
I detta kapitel följer en analys av de felkällor som kan ha påverkat resultatet, samt en 
redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att minimera dessa. 
 

2.2.1 Datainsamlingen 
När det gällde kvalitetsfel som upptäcktes på linan skall dessa rapporteras in i datasystemet 
STABS. Här finns det en risk att alla fel inte rapporteras in alls, vilket resulterar i en 
underdrift av antal fel i STABS. Detta är dock något som berör alla feltyper så den 
procentuella skillnaden mellan olika feltyper torde vara densamma. 
 
När arbetsledningen på respektive avdelning skulle härleda feltyperna till specifika 
arbetsstationer fanns det en risk att inte alla feltyper, som kan härledas till en specifik station, 
kom med. Även bedömningen av hur stor del som uppkommit vid monteringen var ett 
riskmoment. För att undvika att onödiga fel gjordes här så jämfördes listorna mellan DörrH 
och DörrV och feltyper där arbetsledningen på respektive avdelning hade svarat olika 
(uppkommit vid monteringen respektive ej uppkommit vid monteringen) returnerades för 
ytterligare en kontroll hos arbetsledningen. 
 
Vad gäller BUMS-bedömningarna finns alltid risken att de innehåller felaktigheter. För att 
undvika detta skall bedömningarna göras efter en framtagen mall. För att ytterligare undvika 
misstag skall personer som använder BUMS vara utbildade och kvalificerade inom verktyget. 
En sista kontroll av BUMS-bedömningarna gjordes av författaren där sammanställningen 
kontrollerades så att inga misstag hade gjorts i denna fas. 
 
Eftersom tidsåtgången för reparationen av uppkomna fel byggde på en uppskattning av 
korrigerarna och arbetsledaren på DörrH fanns det en risk att tidsuppskattningen inte stämde 
helt överens med verkligheten. För att undvika detta måste en tidsstudie genomföras och mäta 
ett antal reparationer av just de feltyper som efterfrågades. Detta är i realiteten inte 
genomförbart eftersom många fel bara har uppkommit en gång under de elva veckor som 
mätningen skedde och då skulle vara omöjlig att få ett bra värde på. 
 

2.2.2 Enkäten 
Att ta fram en enkät är ett komplext arbete och oberoende hur bra frågorna i enkäten är finns 
det en risk att dessa tolkas på fel sätt. Det önskvärda vore att validera enkäten på en 
provgrupp, med kunskaper inom området, och se hur dessa personer ser på enkäten och på så 
sätt verifiera att enkäten fungerar som tänkt. Detta var inte möjligt i det här projektet utan 
istället bollades enkäten fram och tillbaks och en mindre validering gjordes med två 
testpersoner. Efter att enkäten var frambearbetad så säkerställdes att frågorna uppfattades på 
ett korrekt sätt genom att arbetsledaren på DörrH fick höra frågorna och sedan förklara vad 
han ansåg att frågorna syftade på. 
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3 Referensram och litteraturöversikt 
I detta kapitel redovisas bakgrundskunskap för de områden som berör detta examensarbete. 
Först kommer respektive område att beskrivas för att sist knyta samman vilka samband som 
finns mellan respektive område.  
 

3.1 Arbetsmiljö 
”Arbetsmiljö är de faktorer i omgivningen som påverkar en människas arbetsprestationer och 
välfärd på kort och lång sikt” (Gröjer och Liukkonen, 1990). Denna beskrivning anser jag 
bäst framställer vad ordet arbetsmiljö handlar om, allt som påverkar våra prestationer och vår 
hälsa. Gröjer och Liukkonen (1990) beskriver fyra olika sätt att synliggöra arbetsmiljö. Det 
första och mest grundläggande är att beskriva arbetsmiljön genom olika mätningar (till 
exempel buller). Det andra sättet är att beskriva vilka konsekvenser en given arbetsmiljö kan 
ha på enskilda individer, det vill säga vilka skador arbetsmiljön kan ge (till exempel 
eventuella hörselskador). Det tredje sättet är att fånga individens faktiska reaktion på en given 
arbetsmiljö (exempelvis frånvaro på grund av hörselskador, orsakat av buller). Det fjärde 
sättet är att beskriva hur individen reagerar på olika insatser i arbetsmiljön (till exempel vilka 
effekter på frånvaron en investering i bullerdämpande åtgärder får).  
 
Vid arbete inom arbetsmiljöområdet finns det inga självklara regler. En arbetsmiljö som har 
brister behöver inte leda till arbetsskador medan en arbetsmiljö som verkar bra istället kan 
leda till många och svåra arbetsskador. Arbetsmiljön är väldigt komplex och omfattar väldigt 
stora delar av ett företags arbete. Professor Veikko Teikari har utvecklat en modell över 
arbetsmiljön, figur 3-1, och där kan man se dess komplexitet (Gröjer och Liukkonen, 1990). 
 
Fysisk Arbetsmiljö 
Buller 
Belysning 
Kemiska hälsorisker 
Klimat 
Ergonomi 

Arbetsmarknadspolitik 
Lagar och avtal 
Reglering 
Försäkringar till exempel 
arbetsskadestyrning 
Forskning 

Individen 
Värderingar 
Motivation 
Självkänsla 
Attityder 
Kompetensutveckling 
Trivsel 

Organisation 
Arbetets uppläggning och 
innehåll 
Standard 
Rationalisering och 
automatisering 
Lokalt arbetsmiljöarbete 

 
Figur 3-1: Fyrfältsmodellen visar den komplexitet som finns inom området arbetsmiljö (Gröjer och 
Liukkonen, 1990). 
 
Både Gröjer och Liukkonen (1990) och Axelsson (1995) påpekar hur viktigt det är att se 
helheten när man tittar på arbetsmiljön. Till exempel kan en arbetsmiljö vara skadlig för en 
person medan samma arbetsmiljö upplevs som bra och positiv för en annan person, helt 
beroende på hur personen fungerar och dess sociala miljö (mer om detta i kapitel 3.1.4).  
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Arbetsmiljön är i Sverige reglerad i tre olika steg. Det första och mest övergripande steget är 
de lagar som är antagna av riksdagen. Den viktigaste lagen är arbetsmiljölagen, AML, som tar 
upp generella krav för arbetsmiljön. Nästa steg utgörs av förordningar som regeringen har 
utfärdat. Det sista steget är de regler som är utkomna av arbetsskyddsstyrelsen (ASS). 
Arbetsskyddsstyrelsen är idag ombildat till Arbetsmiljöverket (AV)5. AV arbetar fram 
föreskrifter som företagen är tvungna att hålla sig inom. Dessa föreskrifter innehåller mer 
detaljerade regler om tillåten arbetsmiljöstandard. Exempel på dessa föreskrifter är AFS 
1998:1, som behandlar de belastningsergonomiska förhållandena inom arbetet och AFS 
2001:1, som behandlar systematiskt arbetsmiljöarbete (Nationalencyklopedin, 2006a). Utöver 
detta finns det kollektivavtal och lokala bestämmelser som företagen måste rätta sig efter. 
Företagen kan även ha egna bestämmelser men dessa måste följa de bestämmelser som finns 
skrivet i lagarna, förordningarna och föreskrifterna (Andersson et al, 2006).  
 
Arbetsmiljölagen är inte enbart skriven för att förebygga olycksfall och ohälsa utan den 
strävar också att ge ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredställelse, gemenskap och personlig 
utveckling. Vidare finns det i lagen bestämmelser om vilka krav som finns på 
arbetsförhållandena. Dessa är relativt allmänt skrivna och använder begrepp som lämplig, 
tillfredställande och liknande. Mer preciserade regler hittas istället i de föreskrifter och 
förordningar som finns (AML, 2005).  
 
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos arbetsgivaren. Denna skall vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna 
skall även informera vilka risker det finns vid ett visst arbete och de har även ett ansvar att se 
till att arbetstagaren har korrekt utbildning. Arbetstagaren i sin tur har också ett ansvar 
gentemot arbetsgivaren. De ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder som 
krävs för god arbetsmiljö. De ska även följa de bestämmelser som finns och använda den 
skyddsutrustning som är tillgänglig. Arbetstagaren måste meddela arbetsgivaren, så snabbt 
som möjligt, vid eventuella farosituationer. Den grundläggande idén med arbetsmiljölagen är 
att arbetstagare och arbetsgivare skall samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Samarbete är 
inte bara en önskan utan är även en förutsättning för att arbetsmiljöarbetet skall bli så bra som 
möjligt (AML, 2005).  
 

3.1.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
I AML tredje kapitlet, paragraf 2a kan man läsa ”arbetsgivaren skall systematiskt planera, 
leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö”. För att kunna strukturera upp detta arbete har 
arbetsmiljöverket kommit ut med författningssamling AFS 2001:1, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, SAM. I SAM kan man bland annat läsa hur arbetet ska struktureras upp, 
vilka regler som gäller och även här poängterar man vikten av samarbete mellan arbetsgivare 
och arbetstagare. 
 
SAMs huvudsyfte är att få organisationer att i det dagliga arbetet arbeta mot en bättre 
arbetsmiljö. Man ska försöka förbättra både den fysiska arbetsmiljön såväl som den sociala 
och psykosociala. Man ska även arbeta mot en förbättrad arbetsplats, så att de anställda 
                                                 
5 Skribentens kommentar. 
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varken skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa (Arbetsmiljöverkets hemsida). För att klara 
av detta är det viktigt att arbetsgivaren har ett system som kan spåra upp brister i arbetsmiljön. 
Systemet skall även vara utformat så att problem som har kommit fram, blir åtgärdade. Vid 
systematiskt arbetsmiljöarbete är det mycket viktigt att information sprids inom företaget så 
att alla inblandande har rätt kunskap och information. Detta gäller över alla instanser, vilket 
innebär att såväl beslutsfattare som arbetaren på golvet skall vara väl uppdaterad om SAM 
och dess innebörd (Lange, 2002). 
 
De positiva effekterna av ett bra systematiskt miljöarbete är många. Man upptäcker snabbare 
risker i arbetet och åtgärder kan vidtas innan problemen blir för stora (Arbetsmiljöverkets 
hemsida). Man får personalekonomiska vinster eftersom stor personalomsättning, hög 
sjukfrånvaro och många arbetsskador är kostsamma. Då frånvaron minskas är det lättare att 
planera arbetet, vilket leder till att alla vet vad deras uppgift är, vilket i sin tur leder till 
minskad stress. Minskad stress och personer som vet vad de ska göra innebär att kvaliteten 
ökar. Ökad kvalitet innebär även produktivitetsvinster då saker görs rätt från början. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet kan även bidra med effektivitetsvinster eftersom man ofta 
tittar på processer och vad som kan förbättras. En annan sak som kan innebära väldigt stora 
förbättringar är ökad kreativitet. En arbetare som ser att arbetsmiljöarbetet tas på allvar känner 
själv ansvar och vill vara med och hjälpa till. Detta gör att han dels kommer med förslag på 
arbetsmiljöförbättringar, vilket i sig är positivt för företaget, men oftast kommer även 
effektivitetsförbättringar och andra förslag in, vilka kan förbättra företagets kärnverksamhet. 
Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete resulterar även i en ökad ”goodwill” hos både 
företagets anställda, blivande anställda och kunder (Lange, 2002) 
 
Arbetsmiljöverket gjorde mellan åren 2001 och 2002 en undersökning för att undersöka hur 
företag ser på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet visar att arbetet går åt rätt håll 
även om det inte är några stora förändringar mellan åren. Det finns även en hel del skillnader i 
uppfattningen om det systematiska arbetsmiljöarbetet mellan arbetsgivare och skyddsombud. 
År 2002 svarade 41 % av arbetsgivarna och 29 % av skyddsombuden att de har ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Samma år ansåg 90 % av alla arbetsgivare att systematiskt 
arbetsmiljöarbete leder till bättre arbetsmiljö. Samma siffra hos skyddsombuden ligger på 
ungefär 85 %. 65 % av arbetsgivarna och 70 % av skyddsombuden anser att systematiskt 
arbetsmiljöarbete leder till förbättrat ekonomiskt resultat (Rapport 2003:2). 
 

3.1.2 Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi handlar om arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra 
förhållanden som direkt eller indirekt kan inverka på hälsan i rörelseorganen6 (AFS, 1998:1). 
Traditionellt sett var belastningsergonomi mest inriktat mot anatomi, fysiologi och 
medicinska problem men idag har områdets utvecklats till att få ett mer helhetsperspektiv. 
Nuförtiden tar man hänsyn till en social, psykisk och biologisk samverkan. Detta har lett till 
att belastningsergonomin till stor del kan sägas vara en förutsättning för kvalitet, i den 
bemärkelsen att en produkt skall vara lämpat för användning av såväl den interna som den 
externa kunden (Axelsson, 1995).  
 
                                                 
6 Med rörelseorganen menas muskler, senor, skelett, brosk, ledband, samt vissa nerver (AFS 1998:1). 
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Arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar, eller belastningsskador, är en heterogen grupp 
av sjukdomar vilket innebär att det är svårt att säga exakt vad som orsakar dem. Mekaniska 
faktorer såsom kraft, ställning och antal repetitioner är viktiga riskfaktorer men det finns även 
en rad andra faktorer, exempelvis psykosociala faktorer, som har stor betydelse vid 
uppkomsten av belastningsskador (Kourinka och Forcier, 1995).  
 
Ett vanligt begrepp inom belastningsergonomin är belastningsdos och det anger hur tungt, hur 
ofta och hur länge en belastning sker. En hög belastningsdos innebär en ökad skaderisk men 
även för låga belastningsdoser innebär en ökad skaderisk. Detta eftersom stillasittande arbete 
och annat arbete med låg belastning innebär att rörelse- och cirkulationsorganen inte aktiveras 
tillräckligt mycket. Om inte rörelseorganen aktiveras kontinuerligt kommer individen att 
tappa styrka och rörligheten kommer att försämras. Detta i sin tur kan leda till en minskad 
”tålighet” mot belastning (AFS 1998:1). Om en skadlig rörelse på nytt följs av en skadlig 
rörelse ökar risken drastiskt för belastningsbesvär. För att kroppen och musklerna ska kunna 
återhämta sig är det viktigt med mikro- och makropauser7 kombinerat med längre vilopauser 
såsom rast, lunch och kväll/helg (Kourinka och Forcier, 1995).  
 
Det finns ett par belastningstyper som i sig kan vara skadliga och bör undvikas. Enstaka höga 
belastningar kan innebära en akut överbelastning (AFS 1998:1). Höga lokala belastningar kan 
även orsaka skador på hud, nerver, slemsäckar och blodådror. Dessa skador kan innebära 
allvarliga men och smärta och skador kan uppstå redan vid kortvariga höga belastningar 
(Kourinka och Forcier, 1995). Samma symptom kan uppstå vid upprepade måttliga 
belastningar. Statiskt muskelarbete innebär att musklernas spänns utan att detta medför 
rörelser i den led musklerna spänner sig över. Efter fortsatt statiskt arbete blir musklerna 
överbelastade och smärta uppkommer. Detta kan på sikt få skadliga följder och ofta räcker det 
med endast kroppsdelens egentyngd för att överbelastning skall uppstå. När samma kroppsdel 
under lång tid utför arbeten som på ett likartat sätt belastar muskler och leder uppstår ensidigt 
upprepad belastning. Denna typ av belastning innebär att omgivande muskler arbetar nära 
nog statiskt. Detta kan få samma konsekvenser som vid statiskt arbete. Både när det gäller 
statiskt eller ensidigt arbete så är det viktigt att uppmärksamma tidiga tecken på 
överbelastning då det kan ta månader eller år för en skada att utvecklas. Det kan också finnas 
en rad omkringliggande faktorer som förstärker besvären. Sådana faktorer kan vara 
exempelvis hårda golv, olämpliga arbetsställningar eller psykiska förhållanden som stark 
tidspress, onödigt höga krav eller arbeten som kräver full koncentration under lång tid (AFS 
1998:1). Det är av stor vikt att man planerar väl vid arbetsstationsutformning. Om man inte 
lägger in pauser, mikro och makro, och ett så pass varierat arbete som det möjligen går, 
kommer belastningsbesvär att uppkomma (Kourinka och Forcier, 1995).  
 
Olika ställningar kan även de öka risken för belastningsbesvär. Som grund kan man säga att 
ingen ställning är bra om man utsätts för den för ofta och utan vila emellan. Till exempel att 
ligga anses som en bekväm ställning men ligger man för länge får man liggsår. Kourinka och 
Forcier (1995) pratar om tre olika kännetecken för ställningar som kan orsaka 
belastningsbesvär. Extrema ställningar som ligger nära ledens ytterläge och som kräver 

                                                 
7 Mikropaus beskrivs som att muskelaktiviteten går ner till noll och makropauser är kortare vilopauser om 10-20 
sekunder per tio minuter. 
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muskelaktivitet för att hålla kvar ledens position8. Denna position belastar leden samtidigt 
som den blockerar blodflödet i kroppen och extrema ställningar innebär ofta att musklerna 
belastas statiskt eftersom man måste arbeta hårt med muskeln för att behålla ledens position. 
En ställning som gör att gravitationen verkar på leden innebär att man arbetar med 
kroppsdelar långt ifrån kroppen. Till exempel om man måste bära stora saker med armarna 
långt ifrån kroppscentrum, vilket innebär att ligament och muskler i rygg och axlar måste 
kompensera den ökade belastning som uppkommer. Böjda och vridna icke extrema 
ställningar kan ändra muskelns funktion. Detta uppstår exempelvis om man ska gripa 
någonting. Om man griper efter en detalj med rak handled kan muskeln arbeta med 100 % 
men desto mer man böjer handleden desto mindre blir muskelns kapacitet. Detta innebär att 
även vid små krafter blir ansträngningen stor, vilket gör att personen snabbar blir trött och 
skador lättare uppkommer (Kourinka och Forcier, 1995).  
 
Det finns en rad områden och metoder som stödjer det övergripande syfte som 
belastningsergonomin har och det är viktigt att ha en övergripande kunskap om dessa 
(Axelsson, 2005). Antropometri är läran om människans måttförhållanden. Tillämpad 
antropometri används för att anpassa arbete och arbetsmiljö till människans anatomiska och 
fysiologiska förutsättningar. Den biomekaniska antropometrin beräknar de belastningskrafter 
som kroppens leder och muskler utsätts för i olika arbetsställningar (Nationalencyklopedin, 
2006b). Vidare kan man använda sig av elektromyografi, EMG9, eller skattningar för att 
utvärdera den fysiska aktiviteten. Checklistor och observationer är två metoder som finns för 
att utvärdera och utforma arbetsstationer (Axelsson, 1995). 
 
Över 70 % av alla anmälda arbetssjukdomar och över 20 % av alla arbetsolycksfall härrör från 
belastningsergonomin. Tillsammans utgör dessa mer än 40 % av alla anmälda arbetsskador. 
Hög sjukfrånvaro, åtgärder för rehabilitering och störningar i produktionen kostar företagen 
stora summor (AFS 1998:1). Även den statistik som Arbetsmiljöverket (2006) tagit fram i sin 
rapport ”Statistik om belastningsergonomi” ligger på liknande nivåer. Under 2005 låg fysisk 
belastning bakom 34 % av alla anmälda arbetsskador. 
 
Att skapa förutsättningar för förändringar, till exempel genom arbetsgrupper som har 
möjlighet att genomföra förändringar, är fördelaktigt både för företaget och för individen. 
Företaget kan effektivisera verksamheten och få bättre kvalitet på produkter och service. 
Individen i sin tur får större inflytande över sin arbetsmiljö och har därmed möjligheter att 
förbättra den. Detta i sin tur medför att individen troligtvis tycker att arbetet blir mer 
intressant (Börnfelt, 2006). omkring 
 
Under årens lopp har det växt fram en rad olika hjälpmedel eller metoder som finns till för att 
underlätta beräkningarna av hur belastningsergonomiskt tungt ett arbete är. Gemensamt för 
dessa metoder är att de alla tar hänsyn till kraft och ställningar. Vissa metoder är uppbyggda 
för icke repetitiva arbeten medan andra metoder är gjorda för repetitiva arbeten. En vanlig 
metod är den italienska metoden OCRA. Denna metod är allmänt skriven och kan på så vis 

                                                 
8 Exempelvis knäleden har ett rörelseomfång från 0 grader till cirka 135 grader. Dock räknas inte läget kring 0 
grader som en extrem position eftersom ingen muskelaktivitet behövs för att hålla kvar ledens position 
(Kourinka och Forcier, 1995). 
9 EMG mäter den elektriska aktiviteten i skelettmuskulaturen (Nationalencyklopedin, 2006c).   
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användas i många olika arbeten. Resultatet tas fram genom matematiska beräkningar 
beroende på ställningar, kraft och hur repetitivt arbetet är (Occhipinti, 1998). En annan metod 
som används mycket är ”rapid upper limb assessment”, RULA. Även RULA är en allmän 
metod men till skillnad mot OCRA beräknas inte resultatet enligt matematiska formler. 
Istället är metoden uppbyggd av ett antal sektioner som betygssätts på en skala mellan ett och 
fyra beroende på hur tungt, hur länge och hur ofta du lyfter och vinkeln på olika kroppsdelar. 
Ur detta kan man sedan läsa av i en tabell hur skadlig just det specifika arbetsmomentet är 
(McAtamney och Corlett, 1993). En annan metod som har många avknoppningar är ”Ovako 
work posture analysing system” OWAS. Detta system ligger som grund till många andra 
metoder som exempelvis det ovan nämnda RULA och PATH (McAtamney och Corlett, 1993 
och Buchholz et al, 1996). OWAS använder sig av nummer och ett kodsystem för att avgöra 
hur belastningsergonomiskt tungt ett arbete är. Den stora fördelen med OWAS är att den är 
lätt att använda och att den är snabb (Karhu et al, 1977). 
 
Utöver dessa mera allmänna metoder så är det även vanligt att större företag vidareutvecklar 
sitt eget system. Beräkningsmodell ergonomi, BME, är en sådan. Den är framtagen av Volvo 
Personvagnar AB och används som ett hjälpmedel för att åskådliggöra olika arbetsmoment. 
Modellen utgår från tre olika faktorer, arbetsställning, kraft/vikt och frekvens. Inom dessa tre 
faktorer finns en rad olika moment som klassificeras och sedan sammanställs dessa och ger 
hela arbetsmomentet en färg, grön, gul eller röd. Grön färg betyder att arbetsmomentet inte 
har någon skadlig inverkan på kroppen, gul färg innebär att arbetsmomentet kan ha en skadlig 
inverkan, om man utsätts för momentet ofta och röd färg betyder att arbetsmomentet har en 
skadlig inverkan på kroppen (Björk, 2006).   
 

3.1.3 BUMS 
Den modell som används av Saab Automobile AB kallas BUMS och den ligger till grund för 
den klassificering av de olika arbetsstationer som finns i Saabs produktion. Den är framtagen 
av Saab Hälsan i Trollhättan och bygger på de krav som ställs inom General Motors 
International Organisation och inom svensk lag. Syftet med utvärderingsmallen är att den ska 
vara ett enkelt hjälpmedel för produktionstekniker, skyddsombud och arbetsledare inom 
produktion och resultatet skall utgöra en grund för arbetet mot en optimal ergonomisk 
utformad arbetssituation (BUMS, utgåva 10).  
 
20 punkter utvärderas separat och varje punkt får en färg, grön, gul, röd eller dubbelröd10, och 
en viktning mellan ett och tre, beroende på antingen hur många repetitioner som görs under en 
timme eller hur stor del av takttiden som situationen uppstår. Dessa punkter sammanställs och 
en helhetsbedömning görs och beroende på hur många gröna, gula och röda punkter stationen 
har erhålls en sammanvägd färg på hela arbetsstationen. Se bilaga 2, för att se hur 
utvärderingsmallen ser ut. Den sammanvägda färgen säger hur belastningsergonomiskt farlig 
arbetsstationen är. Grön svarar för en belastningsergonomiskt bra station, gul anger att 
stationen möjligen är oacceptabel och röd svarar för att stationen är belastningsergonomiskt 
oacceptabel och en förändring måste genomföras (BUMS, utgåva 10): 
 
                                                 
10 Dubbelrött innebär att denna punkt är oacceptabel och hela arbetsstationen får automatiskt, oberoende hur 
stationen ser ut i övrigt, en sammanvägd färg som är röd, oacceptabelt. 
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BUMS-verktyget har en rad förutsättningar och begränsningar och det är viktigt att känna till 
dessa. En utvärdering skall endast göras av personer som genomgått en introduktion till 
arbetssättet eller själva studerat och är väl insatta i BUMS-konceptet. Arbetssättet utvärderar 
inte samverkan mellan alla belastningsfaktorer men pekar ut faktorer som är kritiska inom ett 
arbetsmoment. Den sammanvägning som görs grundar sig på erfarenheter inom Saab i 
Trollhättan. BUMS huvudsakliga användningsområde är linjebundet monteringsarbete men 
den fungerar även bra på andra repetitiva arbetsuppgifter. Vad gäller andra områden kan 
mallen användas för att exempelvis påvisa problem inom vissa specifika områden (BUMS, 
utgåva 10). 
 
BUMS mallen består av fyra sidor där sida ett är en sammanfattning av stationen där viktiga 
fakta berörande bland annat stationens sammanvägda färg och antal röda och dubbelröda 
bedömningspunkter skrivs in. Sida två och tre är sedan själva utvärderingsmallen där de 20 
punkterna finns beskrivna och där sista delen av sida tre beskriver hur sammanvägningen 
görs. Den sista sidan beskriver en lyftekvation som måste göras om punkt 3.1 på sidan tre 
blivit bedömd som röd. Nedan kommer en presentation av de 20 punkterna och en 
genomgång av de skadliga effekterna, på respektive punkt, som en belastningsergonomiskt 
dålig arbetsstation innebär (BUMS, utgåva 10). 
 
1.1 Repetitioner. 
Summan avser antal repetitioner, per timme, av samma eller likartade rörelser. Exempel på 
samma rörelse kan vara slag med hand eller klubba, tryck eller åtdragningar. Exempel på 
likartade rörelser kan vara antal fingerrörelser vid äntring av en eller flera skruvar11 (BUMS, 
utgåva 10). Repetitivt arbete ger upphov till en ständig och likformad belastning. Det räcker 
att man arbetar med egentyngden för att muskler och leder skall belastas på ett ogynnsamt 
sätt. Följden blir allvarliga skador eller besvär, som inträder gradvis och som tar lång tid att 
läka eller aldrig läker. När skadan väl uppstått återfås besvären även vid kortvarig, liknande, 
belastning (AFS1998:1, 1998). 
 
2.1 Förekommande arbetsställning. 
Denna punkt tar hänsyn till vilka arbetsställningar som förekommer under arbetet. Vid flera 
arbetsställningar bedöms den skadligaste. Exempel på skadliga arbetsställningar är liggande, 
knästående, huksittande eller halvliggande (BUMS, utgåva 10). Sittande arbetsställning ger 
bättre precision och medför mindre belastning på blodcirkulationen. Långvarigt sittande kan 
medföra exempelvis ryggproblem. Stående arbete är dock att föredra om man eftersträvar 
rörlighet, räckvidd och styrka. Arbete knästående, hukande eller nigsittande ökar risken för 
överbelastning på enskilda kroppsdelar. Exempel på dessa arbetsställningar ges i figur 3-2. 
Vid liggande arbete sker arbetet oftast med upplyfta armar. Detta innebär en ökad trötthet 
vilket medför ökad skaderisk. Oavsett ställning är det en fördel om den endast är 
tidsbegränsad. Detta medför att riskerna för överbelastning minskar (AFS 1998:1). 
 

                                                 
11 Äntring av en skruv innebär att man fäster en skruv med handen. 
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Figur 3-2: Knästående på ett ben, knästående på två ben och huksittande (BUMS, utgåva 10). 
 
2.2 Åtkomlighet/dold montering 
Arbete på ovandel och på front tillåter en god åtkomlighet och sikt. Vid arbete på sidan av ett 
objekt eller med hinder i vägen måste man ofta vrida sig för att se och komma åt. Vid arbete 
under eller bakom ett objekt måste man ofta vrida sig till ytterlägen och arbete sker ofta med 
armar ovan axlar vilket snabbt kan resultera i belastningsskador. Även vid arbete där hela 
kroppen är inne i kupén, bagageutrymmet eller motorrummet måste kompensering ske, ofta i 
form av framåtböjning eller vridning (BUMS, utgåva 10). 
 
2.3 Frigång för hand/finger och verktyg. 
Frigången vid manuell inpassning mäts mellan operatörens hand, finger eller verktyg och 
arbetsområdets begränsningsytor. Om operatören inte har möjlighet att lätt komma till med 
sin hand, sitt finger eller sitt verktyg kommer monteringen att ta längre tid. Skarpa kanter och 
små öppningar ökar även risken för islag av kroppsdel eller artikel vilket innebär ökad 
skaderisk. Frigången mäts mellan det minsta avståndet så i figur 3-3 nedan blir det minsta 
avståndet 2 cm (BUMS, utgåva 10). 
 
 
 

2 ,0  c m

3 ,0  c m

 
 
Figur 3-3: Frigång för hand, finger och verktyg (BUMS, utgåva 10). 
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2.4 Arbetsområde för hand. 
Figur 3-4 nedan beskriver det arbetsområde (den box) som händerna helst ska befinna sig 
inom under arbete. Ur belastningsergonomiskt perspektiv skall helst också armbågarna 
befinna sig inom detta område. A i figuren är avståndet från golv till axel, B är avståndet från 
golv till knogarna då armen hänger utmed sidan, C är avståndet mellan armbågarna då 
armarna är sträckta åt sidan och D är avståndet från kroppens lodlinje till knogarna då 
armarna är sträckta rakt fram12 (BUMS, utgåva 10). Om man arbetar utanför boxen innebär 
det att man måste ta i mer när man lyfter, får svårare att arbeta med precisionskrävande 
uppgifter och arbetar med armar, axlar och leder närmare ytterlägena. Detta medför att man 
snabbare blir trött eftersom man måste ta i mer, snabbare tappar koncentrationen eftersom det 
är svårare att bevara hög fokus under längre perioder och ökar risken för belastningsskador då 
leder och muskler måste arbeta hårdare (AFS 1998:1). 
 

 
Figur 3-4: Boxens begränsningsområde (BUMS, utgåva 10). 
 
2.5 Handgrepp. 
Greppvänlighet och diameter tjocklek på artikel eller verktyg (gäller ej maskindrivet 
handverktyg) bedöms under denna punkt. Om diametern eller tjockleken är för liten eller för 
stor medför detta att det blir svårare att greppa detaljen. Även andra faktorer såsom heta 
detaljer (över 55°C), vassa kanter (undantag om skärskyddshandskar används) och hala ytor 
bedöms (BUMS, utgåva 10). Om objektet är varmt, kallt eller på annat sätt är svårt att greppa 
ökar riskerna för belastningsskador (AFS 1998:1). 
 
2.6 Understödsyta, ytarea vid tryck. 
Understödsyta definieras som den tillgängliga ytan på en detalj som ett finger/tumme eller 
flera fingrar/handlov kommer i kontakt med under kraftutvecklingen (över 10 N), som till 
exempel vid placering eller fastsättning av en detalj. Om kontaktytan är liten vid 
kraftutvecklingen kan, förutom direkt smärta, även belastningsbesvär uppkomma. Även 
kvaliteten på det utförda arbetet kan bli lidande om tillräcklig kraft inte kan uppnås innan 
smärta uppstår, som till exempel vid för liten tryckarea (BUMS, utgåva 10). 
 
 

                                                 
12 För medel svenska mannen är dessa mått, A=1445, B=760, C=945, D=665 (BUMS, UTGÅVA 10). 
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2.7 Detaljens storlek/utbredning 
Stora och otympliga detaljer är svåra att hantera på grund att tyngdpunkten ofta hamnar långt 
från kroppen, vilket innebär att extra kraft måste användas. Eftersom mer kraft måste 
användas blir man fortare trött i musklerna vilket innebär en ökad risk för belastningsskada. 
Vid arbete med stora detaljer blir oftast precisionen sämre. Även små detaljer kan innebära 
besvärlig hantering så om möjligt skall dessa integreras i större detaljer (BUMS, utgåva 10). 
Om möjlighet finns till att minska stora detaljerna storlek skall detta göras så ofta som 
möjligt. På detta sätt minskas risken för belastningsskador (AFS 1998:1).   
 
2.8 - 2.11 Arbetsställning för rygg, nacke, handled, axel och arm. 
Arbetsställningen för rygg gäller i första hand framåtböjning och detta kan kombineras med 
sidovridning av ryggen. Detsamma gäller för nacken, framåtböjning kombinerat med antingen 
vridning till endera sida eller böjning med huvudet mot axel, sidoböjning. Vad gäller 
bakåtböjning behandlas all sådan som skadlig. Arbetsställningen för axel och arm gäller 
vilken vinkel man har mellan armen och sidan av kroppen (abduktion) eller vilken vinkel man 
lyfter armen framåt, vinkel mellan armen och framsidan av kroppen (flexion). Vad gäller 
arbetsställningen för handleden förklaras detta bäst av figur 3-5a och b. Vid arbete med 45o 
flexion kan endast 60 % av maximal greppstyrka utnyttjas och vid 65o kan endast 40 % 
användas (BUMS, utgåva 10). Att arbeta kraftigt böjd, vriden eller sträckt medför ökad risk 
för belastningsskador eftersom lederna belastas nära eller i sina ytterlägen. Om det samtidigt 
uppstår en vridning, böjning eller sträckning ökar skaderisken avsevärt (AFS 1998:1). 
 

 

a. 
b. 

Figur 3-5a: Ulnar och radial avvikelse. Figur 3-5b: Extension och Flexion.  
(BUMS, utgåva 10) 
 
3.1 Lyftmoment tvåhandslyft. 
Det horisontella avståndet i meter gånger vikten i kilogram gånger Newtons 
gravitationskoefficient (avrundat till 10) blir lyftmomentet (BUMS, utgåva 10). Lyft av tunga 
bördor innebär en risk för ländrygg, skuldror och axlar att bli överbelastade. Knän kan också 
påverkas skadligt med tunga lyft, till exempel när man lyfter på hårda underlag. Även hjärtat 
och lungorna måste arbeta hårdare vid lyft, vilket innebär att man blir tröttare snabbare, vilket 
resulterar i ytterligare risk för belastningsskador (AFS 1998:1). 
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3.2 Enhandslyft. 
Vikten av objektet som lyfts eller hålls med en hand. Den andra handen måste utföra annat 
arbete, till exempel äntra en skruv, för att lyftet skall räknas som enhandslyft. När vikter lyfts 
eller hålls med en hand orsakar detta asymmetri i kroppen. Kroppen kommer alltså att spänna 
ben, rygg och armmuskler för att kompensera denna asymmetri (BUMS, utgåva 10). En ökad 
muskelanspänning innebär ökad risk för belastningsskador. Extra kritiskt är detta då det sker i 
form av snedbelastning som fallet är vid enhandslyft (AFS 1998:1). 
 
4.1 Skjuv- och dragkrafter, hela kroppen. 
Den kraft i Newton (Newtons gravitationskoefficient, 9,81) som är nödvändig för att trycka 
eller dra ett objekt. Hela kroppen skall kunna användas och man ska ha bra grepp med båda 
fötterna mot underlaget. Initialt kan kraften vara något större (BUMS, utgåva 10). Höga 
skjuvkrafter innebär en ökad belastning av ländryggen vilket resulterar i ökad risk för 
belastningsskador. Även andra utsatta delar, till exempel armar, knän och skuldror, får en 
ökad risk för belastningsskador vid höga skjuvkrafter. Störst är risken för belastningsskador 
om skjuvkrafterna är höga samtidigt som man måste arbeta med hög precision. I dessa fall 
försöker kroppens muskler kompensera för de svårigheter man kan få i precisionen (AFS 
1998:1). 
 
4.2 Trycka med hand, arm. 
Den högsta kraft som åtgår för att sätta dit en detalj med hjälp av handloven eller hela handen. 
Om man kan använda ett så kallat precisionsgrepp, där två fingrar och tumme är involverade, 
bedöms detta i denna grupp. Om handleden tvingas användas i ytterläge kan inte maximal 
styrka åstadkommas (BUMS, utgåva 10). Vid arbete med hårt tryck spänns musklerna extra 
mycket vilket ökar risken för belastningsskador (AFS 1998:1). Detta gäller även för punkt 
4.3, trycka med finger, nedan.  
 
4.3 Trycka med finger. 
Den högsta kraft som behövs för att fastsätta en detalj med hjälp av ett finger, fingertopp eller 
om detaljen hålls i handen med hjälp av omslutande fingrar. Vid arbete nära handledens 
ytterläge kan inte maximal styrka åstadkommas (BUMS, utgåva 10).  
 
4.4 Förflyttning (steg). 
Antal sammanhängande steg till och från arbetsområdet. Ett lågt antal steg minskar risken för 
statisk belastning medan många steg ger hög energiåtgång hos operatören (BUMS, utgåva 
10). Ett högt antal steg ökar hjärtats och lungornas verksamhet vilket ger en ökad 
trötthetskänsla. Ökad trötthet ökar risken för fel och belastningsskador (AFS 1998:1). Detta 
gäller även för punkt 4.5, klättra och kliva, nedan. 
 
4.5 Klättra och kliva. 
Den totala höjden som en operatör förflyttar sig under en minut. Exempelvis när han kliver 
upp och ner från truckar, upphöjda golv eller trappsteg. En stor lägesnivåskillnad innebär en 
stor energiåtgång hos operatören, vilket kommer att trötta ut operatören (BUMS, utgåva 10). 
 
 

 21



Belastningsergonomiska förbättringar hos Saab Automobile AB 

4.6 Åtdragningsmoment handmaskin. 
Åtdragningsmomentet är den drivkraft som en handmaskin måste ha för att åstadkomma 
specificerat åtdragningsmoment. Vinkelmaskiner är maskiner som bildar rät vinkel mot 
objektet och innebär att en hävarm fås. Pistolmaskiner är av typen vanliga borrmaskiner och 
innebär att något mindre hävarm fås än vid vinkelmaskiner. Raka maskiner går i rak linje från 
objektet och med dessa maskiner fås ingen hävarm alls. Raka maskiner bör förses med 
mothåll för att på ett ergonomiskt riktigt sätt kunna användas (BUMS, utgåva 10). Pistolgrepp 
har en hävarm men utformningen av greppet gör att största delen av momentet tas upp 
närmast lodlinjen, det vill säga med minsta hävarm. Därför är det fördelaktigast att använda 
pistolgrepp vid låga åtdragningsmoment. Vinkelmaskin däremot arbetar med stor hävarm 
vilket är fördelaktigast ur ergonomiskt perspektiv. Speciellt farligt är det ryck som uppstår i 
slutfasen och detta tillsammans med höga åtdragningsmoment ökar risken för 
belastningsbesvär på handleder, armar och axlar (Hägg, 2001).  
 
Det vanligaste är att man BUMSar en arbetsstation men det går också att BUMSa en operatör. 
Skillnaden mellan att BUMSa en arbetsstation mot att BUMSa en operatör är att när man 
BUMSar en operatör tar man hänsyn till alla de arbetsstationer och arbetsmoment som 
operatören genomför medan när man BUMSar en arbetsstation tittar man endast på det arbete 
som finns på stationen (BUMS, utgåva 10). 
 

3.1.4 Psykosocial arbetsmiljö 
1974 började arbetarskyddsfonden använda begreppet psykosocial i ett 
arbetsmiljösammanhang. Man använde det ordet som ett sammanfattande begrepp inom den 
arbetslivsforskning som behandlade allmänpsykologiska, socialpsykologiska, arbets- och 
organisationspsykologiska samt arbetssociologiska frågeställningar. Officiellt blev begreppet 
1976 då arbetsmiljöutredningen presenterade sitt betänkande med bland annat en bilaga kallad 
”Rapporter i psykosociala frågor” (Dahlgren och Dahlgren, 1990). 
 
Inom det psykosociala synsättet på arbetsmiljö anser man att människans upplevelser av 
arbetet, hennes arbetsglädje och välbefinnande är ett resultat av ett samspel mellan människan 
och arbetsmiljön. I figur 3-6 finns en förenklad modell som ofta används som utgångspunkt 
för forskning inom området psykosocial arbetsmiljö. 
  

 

 

    Objektiv 
arbetsmiljö 

Upplevd 
arbetsmiljö 

Reaktioner på 
arbetsmiljön 

 

Hälsotillstånd 

 

Individanknutna Egenskaper 

 

Mellanmänskliga relationer 

 
 
Figur 3-6: Modell för det psykosociala synsättet på arbetsmiljön (Katz och Kahn, 1978). 
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Den objektiva miljön är de faktiska förhållandena som förekommer i en arbetsorganisation, 
till exempel arbetets upplägg, fysisk arbetsmiljö, tekniska produktionsprocessen och arbetets 
innehåll. Den upplevda arbetsmiljön däremot bygger på hur varje enskild individ upplever 
arbetsmiljön (Axelsson, 1995).  
 
Människan har ett visst behov och för att förstå hur människan kan motiveras i arbete är det 
viktigt att förstå teorierna kring detta. Mazlows behovspyramid är ett sätt att angripa detta på. 
Den består av fem steg och bygger på att individen eftersträvar att tillgodose en behovsnivå i 
taget. De fem stegen är: 
 
 1. Fysiologiska behov        2. Trygghet         3. Social gemenskap       
       4. Uppskattning         5. Självförverkligande 
 
Mazlows behovspyramid bygger på subjektivt upplevda behov och önskningar vilket innebär 
att olika individer kommer att tolka de olika stegen på sitt eget sätt, och agera därefter. 
Pyramiden är dock uppbyggd så att man kan hoppa över flera steg, vilket egentligen är emot 
dess grundförutsättning. En vidareutbyggnad av Mazlows tänkande har Hertzberg gjort i sitt 
utvecklande av tvåfaktorsteorin. Han bygger sin teori kring två olika faktorer, dels 
hygienfaktorer och dels motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är viktiga för att undvika 
vantrivsel men är i sig inte tillräckliga för att skapa arbetsmotivation. Till hygienfaktorerna 
hör till exempel den fysiska arbetsmiljön, anställningstrygghet, relationer till arbetskamrater 
och ledning, löner och sociala förmåner. Dessa kan jämföras med Mazlows första tre steg i 
behovspyramiden. Motivationsfaktorerna däremot, kan frambringa arbetsmotivation, förutsatt 
att hygienfaktorerna är uppfyllda. Exempel på motivationsfaktorer är möjlighet till 
ansvarstagande, uppskattning i arbetet, arbetsuppgiftens art, yrkeskunnande, möjlighet till 
personlig utveckling och befordringsmöjligheter. Dessa faktorer motsvarar de två sista stegen 
i Mazlows behovspyramid. Det speciella med Hertzbergs teori är att man kan se att de 
faktorer som skapar en hög arbetsmotivation inte nödvändigtvis är desamma som undanröjer 
missnöje (Axelsson, 1995). 
 
Dessa teorier ovan kan ses som en bas inom det psykosociala arbetsmiljöområdet men det de 
saknar är en helhetsbild. Detta är något som Thorsrud och Emery (1969) utvecklat under sina 
försök i Norge på 60-talet. Det intressanta med deras arbete är att de dels har tagit fram en 
allmän metod men de har även vidareutvecklat denna och tagit fram riktlinjer för arbete inom 
det psykosociala arbetsmiljöområdet. Meningen med dessa riktlinjer är att de ska vara till 
hjälp vid utformning eller omformning av arbetsinnehållet. Dessa riktlinjer är: 
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På det individuella planet:  På grupplanet: 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Optimal variation i arbetet. 

2  En meningsfull sammansättning av 
deluppgifterna så att arbetet i så stor 
utsträckning som möjligt framstår som en 
enda samlad huvuduppgift. 

3  Optimal längd på arbetscykeln. 

4  Möjlighet att uppställa mål och 
standards för produktionskvantitet och  
-kvalitet och att regelbundet informera om 
resultaten. 

5  ”Marginaluppgifter” (uppgifter av 
service- eller frivillig karaktär) av 
förberedande art eller av servicekaraktär 
byggs in i arbetet.  

6  De uppgifter arbetet omfattar bör fodra 
en viss grad av omsorg, skicklighet, 
kunskap och inom arbetsmiljön respekterad 
insats. 

7. Arbetet bör kunna ses som ett nyttigt 
bidrag till produktionen eller tjänsten – 
nyttigt sett ur konsumentens synvinkel. 

Arbetsuppgifterna bör hänga samman med 
varandra, byte av uppgifter med kamrater 
(arbetsrotation) ska kunna ske eller fysisk 
närhet förekomma…  

8  …när det råder tillräckligt nära samband 
mellan uppgifterna (på tekniska eller 
psykologiska grunder). 

9  …när arbetet innebär en relativt kraftig 
psykisk påkänning (stress). 

10  …när de enskilda arbetsuppgifterna till 
synes inte bidrar till att skapa någon 
slutprodukt. 

11  När flera enskilda arbetsuppgifter är 
sammanknutna, antingen genom inbördes 
sammanhang eller genom arbetsbyte 
kamrater emellan, bör de 

• framstå som en samlad huvuduppgift 
som uppenbart bidrar till en nyttig produkt,

• ge vissa möjligheter att uppställa normer 
och mottaga information om 
produktionsresultaten, 

• innebära en viss kontroll över 
”marginaluppgifterna”. 

 
Figur 3-7: Riktlinjer för utformning av arbetsinnehåll (Thorsrud och Emery, 1969). 
 
Stress och krav i arbetslivet är begrepp som ligger väldigt nära arbetsutformningen och 
arbetsinnehållet. Även utformningen av tekniska och organisatoriska system har stor 
betydelse på stressen och kraven. Om stimuleringsgraden i arbetet är för låg presterar man 
sämre och detta kan i värsta fall få konsekvenser på hälsan. Samma sak gäller om individens 
förutsättningar överskrids, det vill säga man blir överstimulerad. Den slutsats man kan dra av 
detta är att människan presterar och trivs bäst vid en lagom belastningsnivå. Dock ska man 
komma ihåg att ordet lagom är starkt individbaserat och skiljer sig mycket från individ till 
individ. Om individen har höga psykosociala arbetskrav, lågt inflytande och dålig kontroll 
över arbetet är risken för stress högre gentemot individer som har lägre psykosociala 
arbetskrav, stort handlingsutrymme och kan bestämma över sin arbetssituation. Generellt kan 
man säga att individen presterar på topp då han upplever situationen som behagligast 
(Axelsson, 1995).  
 
Det finns många studier som påvisar vinsten av en bra psykosocial arbetsmiljö. Thorsrud och 
Emery (1969) fann i sina försök på norska företag att bättre arbetsorganisation innebar ökad 
tillfredställelse hos arbetarna och ökad produktivitet. Riksförsäkringsverket (2003) fann i sin 
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analys att det finns klara samband mellan psykosocial arbetsmiljö och långtidssjukskrivna. 
Arbeten med höga psykosociala arbetskrav och låg kontroll13 innebär särskilda hälsorisker. 
Även examensarbeten på området har påvisat samband mellan psykosocial arbetsmiljö och 
hälsa. Lind (2005) har visat att det finns klara samband mellan stress på arbetet och den 
självuppskattade hälsan.  
 

3.2 Kvalitet 
Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” och betyder ”beskaffenhet”. Detta är en 
gammal betydelse men även idag förekommer ordet beskaffenhet, till exempel inom 
stålindustrin då man pratar om ett ståls beskaffenhet, eller egenskap (Bergman och Klefsjö, 
2001). 
 
I dag finns det ett antal olika definitioner på ordet kvalitet. I Bergmans och Klefsjös bok 
”Kvalitet – från behov till användning” definierar de kvaliteten hos en produkt som: 
 
 Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa,   
 och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 
 
En annan äldre, men mycket vanlig definition kommer från Joseph Juran14, och den lyder: 
 
 Fitness for use 
 
Översatt till svenska blir detta ungefär ”lämplighet för användande”. Den andra definitionen 
är en äldre definition men många senare kvalitetsdefinitioner har kommit att bygga på denna. 
Även den ovan först nämnda, nyare, definitionen bygger på Jurans definition (Bergman och 
Klefsjö, 2001). 
 
Kvalitetsbegreppet är mycket gammalt och redan för 4000 år sedan vid pyramidbyggandet, i 
det forntida Egypten, förekom det kvalitetskontroller. Under romartiden var man mycket 
angelägna om att producera, bland annat broar, med mycket hög kvalitet. Än idag finns dessa 
pyramider och broar kvar trots tusentals år av väder och vind.  
 
Under guldmyntstillverkningens dagar utvecklades kvalitetskontrollen och man började 
systematiskt undersöka kvaliteten hos de guldmynt som producerades. Under 1900-talets 
första hälft tog kvalitetsarbetet riktig fart med förgrundsmän som Shewhart15, Deming16 och 
Juran. Just Deming och Juran sägs vara två av de mest bidragande anledningarna till Japans 
kvalitetstänkande som började i mitten av 50-talet. Japan var ett land i spillror efter 2:a 

                                                 
13 Arbeten i denna grupp ses som mest stressfulla (Riksförsäkringsverket, 2003). 
14 Joseph Moses Juran (1904-), delade med Deming synsättet att företagsledningen hade en mycket viktig roll i 
kvalitetsarbetet. I hans bok, Managerial Breakthrough, betonade han vikten av ständigt arbeta med 
kvalitetsförbättringar och denna bok blev en revolution i synen på arbetet med kvalitet (Bergman och Klefsjö, 
2001). 
15 Walter Andrew Shewhart (1891-1967), förespråkade om hur man skulle kunna ta till vara på data och ur dessa 
dra slutsatser för att minska spridningen i tillverkningsprocessen (Bergman och Klefsjö, 2001). 
16 William Edwards Deming (1900-1993), arbetade med Shewhart under 30-talet och påverkades starkt av hans 
statistiska synsätt. Deming ansåg också att företagsledningen hade en mycket viktig roll i kvalitetsarbetet 
(Bergman och Klefsjö, 2001).  
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världskriget och de tankar och idéer som Juran och Deming hade introducerades av 
Ishikawa17 till japanska företag. Detta kom att fortsätta utvecklas i Japan av en rad olika 
personer och under 30 år (cirka 1955-1985) kom Japan att bygga upp ett kvalitetstänkande 
som många västerländska företag än idag har svårt att konkurrera med. Under 80-talet började 
många västerländska företag inse att man måste ta hjälp av det japanska tänkandet för att 
kunna konkurrera med de japanska företagen på riktigt. I början av detta arbete var det många 
västerländska företag som misslyckades och detta berodde på att man bara såg till specifika 
delar, man introducerade till exempel kvalitetscirklar, utan resultat. Genombrottet kom dock 
när ledningarna började inse att man själv måste driva förbättringsarbetet. Detta i kombination 
med ett mer helhetstänkande gjorde att många västerländska företag på allvar började ta upp 
konkurrensen med de japanska företagen. 
 
I dagsläget bygger kvalitetsutvecklingen mycket på en helhetssyn, att skapa en kultur som 
företaget kan arbeta efter. Detta har lett till att man idag, mer än någonsin, poängterar vikten 
av att ledningen är med i arbetet och arbetar mot tydliga ledningsstrategier18 (Bergman och 
Klefsjö, 2001).  
 

3.2.1 Olika kvalitetsbegrepp 
Kvalitet kan betyda mycket olika beroende på vilken person man frågar och även beroende på 
vilken definition man använder. I figuren nedan presenteras fem olika synsätt gällande just 
kvalitet. Dessa är det transcendenta, det produktbaserade, det användarbaserade, det 
produktionsbaserade och det värdebaserade, synsättet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transcendent Produktions-

baserad 

Användar-
baserad 

Produkt-
baserad 

Värde- 
baserad 

Figur 3-8: Kvalitetsbegreppets fem perspektiv (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
Det transcendenta synsättet betyder att kvalitet inte kan preciseras utan det kan bara upplevas, 
det vill säga att kvalitet ligger i ögat hos betraktaren. Förespråkare för det produktbaserade 
synsättet menar istället att kvalitet är någonting som går att mäta och en produkts kvalitet 

                                                 
17 Kaoru Ishikawa (1915-1989), var ordförande för den japanska tekniker- och ingenjörsorganisationen ”JUSE”. 
Det var även han som bjöd in både Deming (1950) och Juran (1954) till Japan för att kunna ta del av dessa 
personers idéer och tankar. Han har haft stor betydelse för det ”japanska undret” (Bergman och Klefsjö, 2001). 
18 Det finns dock en annan syn/skola på hur kvalitetsarbetet utvecklats och denna syn är mycket mer styrd än den 
som beskrivits ovan. I dagsläget är också den ovan beskrivna skolan den som är mest erkänd i västvärlden 
(Bergman och Klefsjö, 2001). 
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bestäms av dess egenskaper. Enligt Garvin (Bergman & Klefsjö, 2001) är kvalitet de 
egenskaper som en produkt besitter och detta medför att högre kvalitet kostar mer. Inom det 
användarbaserade synsättet menar man att det är kunden som bestämmer en produkts 
kvalitet. Förespråkare av det produktionsbaserade synsättet menar att kvalitet är starkt knutet 
till antal kassationer. Detta innebär att man höjer kvaliteten genom att förbättra 
produktionstekniken. Det sista synsättet enligt Garvin är det värdebaserade synsättet. 
Förespråkare av detta synsätt menar att en produkt har hög kvalitet om den har de rätta 
egenskaperna till ett acceptabelt pris. En slutsats som Garvin drar är att en organisation inte 
kan stirra sig blind på ett av dessa synsätt utan att olika delar av organisationen måste använda 
sig av olika synsätt.  
 
Om vi tittar på de två definitionerna för kvalitet, givna i början av detta avsnitt kan man säga 
att båda dessa definitioner ligger närmast det användarbaserade synsättet (Bergman och 
Klefsjö, 2001). 
 

3.2.2 Total Quality Management eller Offensiv kvalitetsutveckling 
Total Quality Management, TQM, eller som Bergman och Klefsjö (2001) har översatt det, 
offensiv kvalitetsutveckling, innebär att organisationen arbetar aktivt med såväl förebyggande, 
som förbättringar av dålig kvalitet. En viktig poäng med offensiv kvalitetsutveckling är att 
integrera kvalitetsfrågor in i den normala verksamheten, det vill säga att kvalitetsarbetet är ett 
ständigt pågående arbete, som en del av företagets normala verksamhet. 
 
För att en organisation ska lyckas med offensiv kvalitetsutveckling är det mycket viktigt att 
ledningen helhjärtat går in och stödjer kvalitetsutvecklingen både ekonomiskt, moraliskt och 
resursmässigt. Resursmässigt innebär bland annat att ledningen själva måste gå in och aktivt 
leda och delta i det praktiska arbetet. Det är också viktigt att man i företagets policy belyser 
hur ledningen ser på kvalitetsfrågor och på vilket sätt företaget arbetar med 
kvalitetsförbättringar. Detta kombinerat med engagemang från ledningen gör att medarbetarna 
ser hur viktigt företaget anser att kvalitetsarbetet är vilket ger större engagemang även från 
medarbetarna. Detta bildar en av de viktigaste bitarna i offensiv kvalitetsutveckling, att 
kvalitet fås med hjälp av allas deltagande (Bergman och Klefsjö, 2001). Offensiv 
kvalitetsutveckling står för ständiga förbättringar och därför är det viktigt för företaget att i sin 
strategiska plan sätta ett mål som gör att företaget hela tiden måste sträva efter att bli bättre i 
sitt kvalitetsarbete (Russel och Taylor, 1998).  
 
Inom offensiv kvalitetsutveckling finns det fem viktiga hörnstenar som hela organisationen 
står på (Bergman och Klefsjö, 2001). Dessa hörnstenar är: 
 

• kunderna står i centrum 
• basera beslut på fakta 
• arbeta med processer 
• arbeta med ständig förbättring 
• skapa förutsättningar för delaktighet 
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För att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling ska bli effektivt och resultatet ska bli positivt 
är det viktigt att dessa hörnstenar drar åt samma håll så att man kan skapa en helhetsbild. 
Detta får man genom lämpligt val av arbetssätt och verktyg. 
Med kunderna i centrum menas att det är kunden som bestämmer kvaliteten på en produkt 
och inte företaget. För att företaget ska kunna få del av vad kunden vill är det viktigt att göra 
marknadsundersökningar men det är också viktigt att försöka sätta sig in i kundens behov. 
Detta är mycket vanligt när till exempel kunden inte riktigt vet vad de vill ha (Bergman och 
Klefsjö, 2001). En annan viktig sak som företaget måste tänka på är att ett företag inte enbart 
har externa kunder utan även interna kunder, medarbetare. En medarbetare som är missnöjd 
kommer i sin tur inte att medverka till att höja kvaliteten. Detta är något som Eklund (1995) 
påvisat i sin studie på en svensk bilfabrik. Undersökningen visar dels att arbetarna inte orkar 
anstränga sig i längden för att rätta till andras fel. Istället låter man dessa fel bli rättade senare 
i olika kontrollstationerna. Den visar också att arbetarna tröttnar om man inte får någon 
respons på de idéer och förslag man lämnar.  
 
Att basera beslut på fakta innebär, som det låter, att man så långt som möjligt försöker 
eliminera slumpfaktorn och basera sina beslut på ren fakta. Detta gör man enkelt med hjälp av 
olika typer av diagram och tabeller. Man ska hålla det så enkelt som möjligt men ändå försöka 
få fram så mycket fakta som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2001). 
 
En viktig hörnsten är arbetet med processerna19. En process omvandlar resurserna som 
företaget har, till ett resultat som sedan kunden tar del av. Hur bra en process är beror dels på 
hur effektiv den är, det vill säga hur mycket resurser den använder per färdigt resultat, och 
dels på hur träffsäker den är, det vill säga hur väl den uppfyller kundens önskemål. Ofta delas 
processen upp i tre delprocesser, dessa är: huvudprocesser, stödprocesser och 
ledningsprocesser. Huvudprocessens uppgifter är att uppfylla de externa kundernas behov, 
stödprocessens uppgift är att stödja huvudprocessen. Stödprocessernas kunder är alltså 
interna. Ledningsprocessens uppgifter är dels att besluta om organisationens mål och 
strategier men också att förbättra organisationens övriga processer (Bergman och Klefsjö, 
2001). 
 
Utan att ständigt arbeta med förbättringar kommer företaget att hamn efter i 
kvalitetsutvecklingen vilket kommer leda till mer missnöjda kunder. Grundregeln för 
kvalitetsförbättringar är att aldrig bli nöjd utan istället alltid sträva mot att åstadkomma bättre 
produkter och arbetssätt med mindre resurser (Bergman och Klefsjö, 2001). Eftersom man 
ständigt vill förbättra är det viktigt att problem kommer upp till ytan och inte göms undan. 
Därför är det viktigt inom företaget att ha en attityd som inte letar syndabockar utan istället 
belönar de som belyser problem (Russel och Taylor, 1998). En viktig del i detta är Kaizen där 
man, så fort ett fel upptäcks, rapporterar det. Efter att orsaken till felet har upptäckts skall ett 
lösningsförslag göras så att framtida fel elimineras. En grundtanke med Kaizen är att alla ska 
delta, oberoende vart i organisationen man befinner sig. Graden av deltagande kan dock 
variera från förslagslåda till organiserade grupper (Imai, 1986). Kaizen är inte det enda 
systemet som finns till förfogande men som Eklund (2000) skriver är det mycket viktigt att 
man bestämmer vilket mål man ska ha, vilka arbetsmetoder man vill använda sig av och vilket 

                                                 
19 En process är en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman och Klefsjö, 2001). 
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sorts belöningssystem som ska finnas. Om man först grundligt svarar på dessa frågor har man 
större möjligheter att systemet kommer att fungera på det sätt man är ute efter.  
 
För att en arbetare aktivt ska medverka i kvalitetsarbetet gäller det att han känner att han är 
delaktig och har möjligheten att förbättra arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ”skapa 
förutsättningar för delaktighet” (Bergman och Klefsjö, 2001). Ett exempel på detta kommer 
från Carlzon (1985), där två stenhuggare, som tillverkar fyrkantiga granitblock, tillfrågades 
vad de sysslar med. Den förste stenhuggaren svarar kort att han gör fyrkantiga granitblock 
medan den andre stenhuggaren glatt svarar att han är med i byggandet av en ny katedral. Den 
första stenhuggaren visste inte vad han gjorde och hade svårt att motivera sig medan den 
andra stenhuggaren exakt visste vad han gjorde och kände att var medlem av en större 
gemenskap. Nyckelord under denna hörnsten är kommunikation, information, delegation och 
utbildning. En arbetare som vet hur en sak ska göras, vet varför det ska göras och känner 
ansvar gentemot en annan medarbetare, känner större delaktighet och detta kommer att leda 
till att han vill utföra ett bättre arbete. Ett intressant ordspråk som Carlzon (1985) använde sig 
av i sin bok, “Riv pyramiderna”, lyder, ”en människa som inte har information kan inte ta 
ansvar. En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar”. Detta ordspråk 
beskriver två av de nyckelord som nämndes ovan, att kommunicera och informera.  
 
Det är inte bara folk inom den egna organisationen som måste bli delaktiga i kvalitetsarbetet 
utan detsamma gäller alla leverantörer som företaget har. Om dessa levererar material med 
dålig kvalitet kommer detta spegla av sig på de färdiga produkterna (Bergman och Klefsjö, 
2001).  
 
Motorola har utvecklat ett eget system som man kallar för Six Sigma20, som innebär att man 
ska sträva efter att minimera antal defekter till 3,4 defekter per en miljon försök. Detta mål ser 
möjligtvis vid första anblicken helt omöjligt ut men det finns företag som redan idag 
överträffar detta. Ett exempel på detta är flygbolagen, där till exempel hela flygtrafiken i USA 
opererar på 6,2 sigma, de har alltså mindre än 3,4 dödsfall per en miljon passagerare (Harrold, 
1999). Inom bilindustrin är det dock svårare att applicera detta på den färdiga bilen eftersom 
en bil består av tusentals delar och ännu fler moment som kan gå fel. Men det går självklart 
att applicera detta på varje enskilt moment för att sedan binda ihop momenten till en hel 
kedja. År 1997 producerade man inom biltillverkaren Toyota 31 felfria bilar av 100 medan 
amerikanska biltillverkare endast producerade nio felfria bilar av hundra. Man kan alltså se att 
det finns väldigt stora skillnader både mellan olika områden och mellan olika företag inom 
samma område (Bylinsky, 1998). 
 

3.2.3 Kostnad för kvalitet 
I dagens industrisamhälle är kostnaderna kring kvaliteten och kvalitetsbrister en av de mest 
kostsamma delarna för ett företag. Det finns många uppskattningar för hur mycket kvalitet, 
eller snarare kvalitetsbrister, kostar för ett företag. Bergman och Klefsjö (2001) pratar om att 

                                                 
20 Six Sigma är ett metodiskt arbetssätt där man är ute efter att eliminera variationen och onödigt slöseri i 
produktionen och på så sätt maximera kvalitetsutfallet. Ordet sigma kommer från den matematiska statistiken 
och betyder just variation. Ju högre sigma-nivå, desto mindre variation, vilket i sin tur ger högre kvalitet 
(Pyzdek, 2001). 
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kvalitetsbristkostnaden inom den svenska industrin kan uppgå till 35 % av företagets 
omsättning. Liknande siffror har Keller (2004) kommit fram till. I figur 3-9 nedan kan man se 
hur mycket kvalitetsbristkostnaden står för i förhållande till hur många defekter företaget har. 
Ett företag som kan förbättra sin variation med en sigma-nivå har möjligheten att öka sina 
intäkter med 10 %.  
 
Sigma-nivå Antal defekter per miljon försök Kvalitetsbristkostnad 

2 308,357 (Företag utan konkurrens) 50 % av försäljningen 
3 66,807 (Industri medel) 25 % av försäljningen 
4 6,210 (Industri medel) 15  % av försäljningen  
5 233 5 % av försäljningen 
6 3.4 (Världsklass) 1,5 % av försäljningen  

 
Figur 3-9: Kvalitetsbristkostnad i förhållande till antal defekter per miljon försök (Keller, 2004). 
 
Det finns många olika sätt att beskriva hur mycket kvalitet kostar men den beskrivning som 
jag tycker ger klarast bild över olika kostnadsgrupper kommer från Russel och Taylor III 
(1998). De menar att det finns två huvudgrupper när man beskriver kvalitetskostnaden, dels 
kostnaden som uppstår för att erhålla och bibehålla god kvalitet, dels kostnad av dålig 
kvalitet, kvalitetsbristkostnad. Procentuellt står kvalitetsbristkostnaden för mellan 70 och 90 
procent av den totala kostnaden för kvalitet (Russel och Taylor III, 1998).  
 
Kostnaden för att erhålla och bibehålla god kvalitet delas sedan upp i två kostnadsgrupper, 
kostnad för förebyggande åtgärder och kostnad för att mäta kvalitet. I den första gruppen 
ingår kostnader för utveckling och införandet av ett kvalitetssystem, kostnaden för att designa 
produkter som håller hög kvalitet, kostnaden för att ha kvalitetssäkra processer, kostnad för 
kvalitetsträningsprogram för anställda och informationskostnaden, det vill säga den kostnad 
för att lagra, bearbeta och utvärdera kvalitetsdata. Dessa kostnader kan härledas till det 
ständiga arbetet med att förbättra kvaliteten. Kostnader i den andra gruppen kan härledas till 
det arbete som läggs ner för att säkerställa att man har en viss kvalitet. Här ingår till exempel 
kostnader för att testa kvaliteten på produkter, kostnaden för den utrustning som behövs för 
att kunna utföra dessa tester, kostnaden för den tid som det tar att justera mätmaskinerna och 
kostnaden för produktionsstopp beroende på dålig kvalitet (Russel och Taylor III, 1998). 
 
Även gruppen kvalitetsbristkostnad går att dela upp i två mindre grupper. Dessa är interna och 
externa kvalitetsbristkostnader. I den första gruppen ingår de interna kvalitetsbristkostnader, 
det vill säga alla kvalitetsbristkostnader som upptäcks innan de lämnar företaget. I denna 
grupp ingår kostnaden för produkter med så låg kvalitet att de måste slängas, lönekostnader, 
materialkostnader och indirekta kostnader, kostnaden för att göra om arbete på produkter som 
inte har tillräcklig kvalitet, kostnaden för att leta reda på orsaken till varför fel uppkommer, 
kostnaden för stillestånd på produktionsarbetet och kostnad för försäljning av produkter med 
låg kvalitet, till reapris. Den andra gruppen är de externa kvalitetsbristkostnader, det vill säga 
kostnaden för produkter som har sålts med låg kvalitet och måste reklameras/repareras. Här 
ingår kostnaden för att på ett bra sätt bemöta en kund som erhållit en produkt med dålig 
kvalitet, kostnaden för att handhavande och reparation av produkter som kunden returnerat på 
grund av dålig kvalitet, garantikostnader, eventuella kostnader som företaget kan få på grund 
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av det ansvar man har för produkten gentemot kunden och förlorat goodwill (Russel och 
Taylor III, 1998). 
 
Den beskrivning som Bergman och Klefsjö (2001) använder sig av liknar i mångt och mycket 
också denna. Dock poängterar de vikten av att inte jämföra de förebyggande kostnaderna 
(kostnad för att erhålla och bibehålla kvalitet) med kvalitetsbristkostnaderna. De menar att 
detta är missvisande då förebyggande kostnader borde ses som en investering och att dessa 
kommer att leda till en sänkning av det externa och interna kostnaderna under en lång tid. 
 
Oftast är det de interna kvalitetsbristkostnaderna som är lättast att beräkna och enligt 
uppskattningar som Bergman och Klefsjö (2001) har tagit upp står dessa kostnader för cirka 
40 % av den totala kvalitetskostnaden (kostnaden för goodwill ej medräknat). 
 
Även Pyzdek (2001) nämner en klar skillnad mellan företag som satsar på kvalitet gentemot 
de som inte har någon direkt kvalitetsåtgärd. Han har med en undersökning, gjord av Chicago 
Graduate School of Business, tittat på amerikanska företag som har haft en långvarig satsning 
på kvalitetsåtgärder. Undersökningen visar att intäkterna årligen ökat med 8,3 % hos dessa 
företag medan snittet i USA ligger på 4,2 %. 

3.2.4 Olika sätt att mäta kvalitet 
Traditionellt sett har företagen oftast mätt de ekonomiska resultaten men denna typ av 
mätning har en stark nackdel, den mäter endast hur företaget har presterat och tar inte någon 
hänsyn till hur företaget mår, det vill säga hur framtiden ser ut. För att säkerställa att företaget 
även kommer att gå bra i framtiden krävs det att man även mäter indikationer på hur väl 
företaget mår. En viktig bit i detta är just ett väl fungerande kvalitetssystem. För att kunna 
förverkliga ett fungerande kvalitetssystem är det viktigt att man mäter en rad olika uppgifter 
om kvaliteten. Med dessa mätningar kan man dels förbättra de områden som man har en 
otillfredsställd kvalitetsnivå och dels använda resultatet i mätningarna för att se hur bra man 
lyckas upprätthålla de mål och krav som man har ställt på sig själv (Dahlgaard et al, 2002).  
 
Dahlgaard et al (2002) beskriver tre olika områden där det är viktigt att göra mätningar. Dessa 
tre områden är tillfredställelsen hos externa kunder, CSI, tillfredställelsen hos interna kunder, 
ESI, och övriga kvalitetsmått som mäter företagets processer. 
 
CSI innebär att man mäter hur den externa kunden ser på företagets kvalitet. I denna grupp tar 
man inte enbart med de bitar som har med själva produkten att göra utan man ser även på hur 
kunden uppfattar företagets leveranstider, garantier, priser, service med mera. Det viktiga är 
alltså att inte bara fokusera på huvudprodukten utan även på alla kringdetaljer som styr hur 
väl en produkt fungerar. 
 
ESI däremot innebär att man mäter företagets andra kund, nämligen den interna kunden, 
medarbetarna. Dahlgaard et al (2002) nämner ordet människokvalitet, som myntades av 
Masaaki Imai i sin bok “Kaizen” som utkom 1986. Dahlgaard et al (2002) och Imai (1986) 
menar att det är viktigt att inte enbart tänka på kvalitet som produktkvalitet utan mer som just 
människokvalitet. De menar att om man lyckas ”bygga in” kvalitet hos medarbetarna är man 
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halvvägs mot att uppnå kvalitetsmålen. En av de viktigaste mätpunkterna inom 
människokvalitet är just ESI. 
 
Både ESI och CSI är fokuserat mot kunden och som sagts tidigare, inom kvalitetsarbetet är 
kunden det viktigast ett företag har. Det är kunden som köper varan och gör så att företaget 
får ett bra resultat. Därför är det viktigt att kontrollera kvaliteten innan den når kunden så att 
den håller en tillfredställande nivå. Denna kontroll görs i olika kvalitetskontrollpunkter. Att 
mäta kvalitet endast på färdiga produkter ger den nackdelen att man blir mycket långsammare 
att reagera när ett fel uppstår. Det blir oftast också många gånger billigare att reparera ett fel 
direkt än att göra det senare när man tillverkat hela produkten. I det nya kvalitetstänkandet 
mäter man istället kvalitet under processens gång för att säkerställa att man inte bearbetar 
felaktiga detaljer. För att det ska bli lättare för ledningen att övervaka och se effekter av 
gjorda kvalitetsåtgärder krävs det att man mäter kvalitet på samma sätt på alla delar i 
organisationen. Det vanligaste sättet att mäta kvalitet är att ta antal defekter dividerat med 
antal testade enheter, vilket ger antal defekter per enhet. Dahlgaard et al (2002) och Imai 
(1986) definierar två olika sorters kontrollpunkter. Den ena kontrollerar resultatet medan den 
andra kontrollerar processen. Fördelen med att mäta kvaliteten på processen är att man kan se 
hur en process mår och därigenom göra ändringar redan innan man har mätt kvaliteten på 
resultatet ur processen. Detta ger ett snabbare och smidigare system. 
 

3.3 Produktivitet 
Produktivitet är mycket användbart för en organisation för att mäta deras 
konkurrenskraftighet gentemot andra organisationer. Den är också mycket användbar när man 
vill se på organisationens utveckling över tiden. Definitionen för produktivitet beskrivs enligt 
en matematisk formel där man tar hänsyn till inputs och outputs, det vill säga vad man stoppar 
in i organisationen och vad som sedan kommer ut. Formeln ser ut enligt (Russel och Taylor 
III, 1998): 
 

 Produktivitet 
Input

Output
=  

 
Denna formel är allmänt känt bland yrkesutövare och forskare och går ofta under namnet 
totalfaktorproduktivitet. Detta innebär att man mäter alla faktorer som organisationen stoppar 
in och tar ut (Olhager, 2000).  
 
För att bättre förstå vad produktivitet innebär finns det mer kvalitativa definitioner. En av de 
mest välkända är denna, som formulerades under en kongress i Rom 1958: 
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 Produktivitet är vad människan kan åstadkomma med material, kapital och 
teknologi. Produktivitet är framförallt en personlig attityd. Det är en 
inställning till framsteg, som gör att man ständigt söker förbättra det som 
existerar. Det är en övertygelse om att vi i dag kan göra bättre än i går och 
att vi i morgon kan göra bättre än i dag. Det är en vilja att förbättra nuläget 
oavsett hur bra det verkar vara, eller hur bra det verkligen är. Det är en 
fråga om en ständig anpassning av mänskligt och ekonomiskt liv till 
förändrade förhållanden. Det är en ständig tillämpning av nya teorier och 
metoder. Och grunden är tilltro till människans möjligheter att förbättra sina 
villkor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna definition ger en humanistisk grundsyn och fokuserar produktionsbegreppet på 
mänskligt arbete och skaparkraft. Denna definition må vara gammal men den belyser de 
viktigaste bitarna i ordet produktivitet. Redan samma år, 1958, börjades denna definition att 
användas av Japan Productivity Center, JPC, och används fortfarande för att beskriva vad 
produktivitet är. Den största skillnaden mellan ovan nämnda definitioner är att den första 
används för att jämföra produktivitet, antingen internt eller med andra organisationen, medan 
den andra i större utsträckning används som mål eller vägledning (Helling, 1991). 
 
När man pratar om produktivitet hör man ofta ord som ord som effektivitet (inre och yttre) 
och lönsamhet. Inre effektivitet kan definieras som ”att göra saker rätt” medan yttre 
effektivitet kan beskrivas som ”att göra rätt saker”. Lönsamhet definieras som relationen 
mellan vinst och kapital. Med andra ord kan man säga att lönsamheten är produkten av 
vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten (Olhager, 2000). 
 
Viktigt att tänka på är att produktivitet och lönsamhet inte är samma sak. Även om ett företag 
har hög produktivitet kan lönsamheten vara låg beroende på, till exempel dålig yttre 
effektivitet. Det man ska sträva efter är alltså ett samspel mellan effektivitet (inre och yttre) 
och produktivitet för att därigenom få lönsamhet (Johansson och Linderhed, 1993). 
 
Produktivitet betyder för de flesta att man gör eftermätningar, till exempel på hur förhållandet 
mellan input och output står till. Detta är den del ett företag har för att effektivt kunna jämföra 
olika delar med varandra eller kunna jämföra sitt eget företag med andra företag. Det är få 
böcker som har påpekat att även mjukare delar som närvaro, personalomsättning, och 
kompetensutveckling har stor betydelse för ett företags produktivitet. Ett företag som inte 
utbildar, vårdar och tar hand om den personal som man har kommer att lida av 
produktivitetsnedgångar i framtiden. Att mäta dessa förutsättningar för produktivitet ger ett 
bra komplement till traditionella produktivitetsmätningar. Fördelen med att mäta dessa saker 
är att man kan se och därmed förebygga kommande produktivitetsnedgångar. Dessa 
mätningar har Liukkonen (1992) valt att kalla förebyggande produktivitetsmätningar.  
 
Det är av stor vikt att man utformar produktionssystemet på rätt sätt och generellt vill man 
uppnå ett högt resursutnyttjande, korta ledtider och en hög flexibilitet. Eventuell överkapacitet 
vill man ha sent i produktionskedjan så att det bildas ett ”sug” genom hela verkstaden. På 
detta sätt så tas bearbetade produkter snabbt om hand i nästa produktionssteg och inga köer 
bildas. Det finns fem olika grundtyper av produktionssystem och dessa presenteras nedan i 
ordning efter ökande flödesorientering (Olhager, 2000). 
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• Fast position 
• Funktionell verkstad 
• Flödesgrupp 
• Lina 
• Kontinuerlig tillverkning 

 
De fyra första typerna är produktionssystem som tillverkar diskreta produkter medan den sista 
typen, kontinuerlig tillverkning, ofta avser produkter som flödar mellan produktionsstegen 
och försäljningen sker oftast i liter eller ton. Fast position används främst för mycket stora 
produkter eller produkter som inte kan flyttas, till exempel broar, hus eller fartyg. Funktionell 
verkstad är uppbyggd så att kompetens inom samma område är samlad till ett och samma 
ställe. Fördelen med denna typ av verkstad är att den är väldigt flexibel men istället tar 
produktionen lång tid och transporterna mellan olika funktioner är oftast väldigt långa. I en 
flödesgrupp placeras maskiner och utrustning efter varandra för att minimera 
transportvägarna. Denna typ av verkstad kräver att efterfrågevolymen är relativt hög, 
samtidigt som det inte finns allt för många olika produkter och varianter (Olhager, 2000). 
 
Att producera på lina innebär att alla maskiner ligger längs en lång lina och maskinerna är 
oftast specialkonstruerade för att klara av just en sorts produkt. När man producerar på lina 
måste efterfrågan var hög och relativt jämn och man kan oftast bara producera en typ av 
produkter med små variationer. Ofta sammanbinds även de olika produktionslinorna med 
automatiska transportörer för att för att ge snabbare och enklare transporter mellan linorna. 
Man skiljer mellan två typer av linor där den första typen kallas styrande band. När man 
producerar på styrande band kopplas olika linor ihop omedelbart, vilket gör att man inte har 
någon buffert mellan linorna. Den andra typen kallas flytande band och möjliggör 
buffertering mellan olika stationer och linor. Denna typ av linor är inte lika störningskänsligt 
som styrande lina är (Olhager, 2003 och Russel och Taylor III, 1998). 
 

3.3.1 Olika produktivitetsbegrepp 
Det vanligaste sättet att mäta produktivitet är det som nämndes ovan, totalfaktorproduktivitet. 
Problemet med detta mätinstrument är att det kan vara komplicerat att ta fram siffror för 
totalfaktorproduktiviteten. Därför ska man vara extra försiktig när man tolkar förändringen för 
just totalfaktorproduktiviteten. En ökning behöver inte innebära att produktiviteten blivit 
bättre utan det kan innebära att sammansättningen bara har förändrats något (SOU 1991:82). 
 
För att slippa detta fenomen kan företaget använda sig av antingen partiell produktivitet eller 
flerfaktorproduktivitet. Partiell produktivitet innebär att man tittar på hur produktiviteten 
förändras gentemot en enstaka resurs eller produktionsfaktor. Denna formel ser ut som 
följande (Olhager, 2000):  
 

 Produktivitet 
faktorenskildavInput

Output
=  

 
Om man istället tittar på flerfaktorproduktivitet tittar man istället på ett antal resurser eller 
produktionsfaktorer. Detta görs främst om man vill undersöka kritiska partier eller om man 
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vill undersöka någon resurs som samverkar med någon eller några andra. Denna formel ser ut 
som följande (Olhager, 2000): 
 

 Produktivitet 
beaktassomfaktorerdeavInput

Output
=  

 
Några intressanta sätt att använda dessa formler är att ta fram kapitalproduktiviteten. Detta 
gör man genom att ställa satsat kapital gentemot produktionsresultatet enligt följande (SOU 
1991:82): 
 

 
Kapital

esultatoduktionsrrPduktivitetKapitalpro =  

 
På detta sätt kan man undersöka hur användandet av lokaler, personal, maskiner, 
kontorsmaterial och så vidare, står gentemot det resultat man kan visa. Ett annat mycket 
vanligt produktivitetsmått är arbetsproduktivitet. Detta får man genom att ställa upp total 
produktion genom arbetskraftsinsats. Denna produktivitet är förhållandevis enkel att räkna ut 
men säger ganska mycket om hur effektiv arbetskraften är. Det vanligaste måttet att mäta 
detta är ”produktion per arbetad timma” och denna kan jämföras antingen inom det egna 
företaget eller gentemot andra företag inom samma bransch (SOU 1991:82). 
 
När man mäter partiell produktivitet och ibland även flerfaktorproduktivitet över tid kan vissa 
komplikationer förekomma. Om man mäter exempelvis arbetsproduktiviteten finns det en rad 
kringliggande faktorer som är intressanta, som kanske inte alltid tas med. Till exempel inköp 
av en ny maskin eller orderhöjningar som lett till högre arbetstakt. Därför är det mycket 
viktigt att resurser närliggande eller som direkt påverkar den produktivitet du mäter är 
konstant eller tas med i beräkningarna (SOU 1991:82). 
 
Vad gäller förebyggande produktivitetsmätningar har dessa en mycket viktig roll i ett företags 
framtida produktivitetsarbete. Den bygger på att man, i förebyggande produktivitetssyfte, 
även tittar på hur arbetsförhållandena är (trivseln), arbetsinnehållet ser ut 
(utvecklingsmöjligheter), kompetensen bevaras (utbildning, möjlighet till intern rörlighet) och 
ledarskapet utövas (personalomsättning, närvaro, frånvaro med mera). Om man, till exempel, 
märker att man har svårt att rekrytera arbetskraft kan detta leda till att man får ta in icke 
kvalificerad arbetskraft vilket kan leda till låg arbetsproduktivitet i framtiden (Liukkonen, 
1992). 
 

3.3.2 Produktivitetsförbättringsmetoder 
Det finns många olika sätt att förbättra produktiviteten i ett företag. Russel och Taylor III 
(1998) har delat in produktivitetsförbättringar i fem olika kategorier och som tidigare sagts 
när det gäller produktivitet är allt beroende av förhållandet mellan input och output. De fem 
kategorierna är: 
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• Att bli mer effektiv – begreppet effektivitet har vi tidigare pratat om och det är också 
det vanligaste sättet att få högre produktivitet, att öka outputen utan att ändra inputen, 
man effektiviserar. 

• Nedskärning – innebär att man minskar inputen medan outputen förblir densamma. 
• Expandera – innebär att man med en viss ökning på inputen får en större ökning på 

outputen. 
• Reducering – vilket innebär att både inputen och outputen minskar, dock sker en 

större minskning på inputen. 
• Åstadkomma genombrott – i vissa fall kan man åstadkomma ett genombrott på en 

viss marknad och detta betyder att man minskar inputen trots att outputen ökar. 
 
Nedan visar figur 3-10 grafiskt skillnaden mellan ovan angivna kategorier.  
 

Effektivare Nedskärning Expandera Reducering Genombrott

Input
Output

 
 
Figur 3-10: Fem olika kategorier av produktionsförbättringar (Russel och Taylor III, 1998). 
 
Tidigare har nämnts de båda begreppen inre och yttre effektivitet. Dessa båda begrepp 
angriper produktiviteten från två olika håll. Med förbättringar på den inre effektiviteten 
kommer förbättringarna att synas främst på input sidan. Man stoppar alltså in mindre 
produkter i företaget. För yttre effektivitet är det tvärt om, förbättringarna kommer främst att 
synas som förändring på output sidan. Man har alltså hittat en produktmix som bättre passar 
marknadens och kundens behov (Olhager, 2000). 
 
Begreppet produktivitetsförbättringsmetoder kan delas in i två olika grupper. På ena sidan har 
vi de hårda delarna och på andra sidan har vi de mjuka delarna. De hårda delarna bygger mest 
på direkta metoder för att få upp produktiviteten. Dessa har förekommit i stor skala det 
senaste århundradet, exempelvis automatisering och datorisering. Man har kunnat få fram 
bättre, starkare och mer tillförlitliga maskiner som har gjort en direkt inverkan på 
produktiviteten. De mjuka delarna däremot ger ingen direkt produktivitetsökning (oftast) utan 
ger möjlighet att bygga upp företagets produktivitet från grunden. I denna grupp ingår 
exempelvis arbetsförhållande, utbildning, ledarskap men också ergonomi. Ett problem som 
uppstår när man arbetar med förbättringar på dessa delar är att det ibland är svårt att hålla 
jämvikt mellan olika områden. Till exempel räcker det enbart inta att satsa stort på 
förbättringar inom arbetsförhållandena utan att även göra en satsning på övriga områden som 
till exempel arbetsinnehåll, kompetens och ledarskap (Liukkonen, 1992). 
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3.3.3 Slöseri, eller Muda 
Slöseri är ett av det enklaste sättet att få låg produktivitet. Alla som har arbetat med 
produktion har någon gång hört den japanska termen muda. Muda definieras som ”allting 
som är slöseri och inte ökar värdet för kunden” och tillsammans med Kaizen arbetar man 
kontinuerligt med att ta bort alla resurser som inte tillför något värde till produkten (Liker, 
2004). 
 
Toyota definierade i sin egen filosofi, Toyota Production System, TPS, begreppet ”sju sorters 
slöseri” och med detta menar man att det finns sju huvudgrupper av slöseri. På senare tid har 
även en åttonde grupp inkommit så nedan beskrivs åtta grupper. 
 

• Kassationer – det är slöseri att producera detaljer som antingen måste kasseras eller 
omarbetas för att man ska kunna sälja produkten  

• Överproduktion – det är slöseri med kapital att producera mer produkter än man kan 
sälja. Detta binder kapital och kan leda till kassationer. 

• Transporter – det är slöseri att transportera produkter onödigt mycket då det dels tar 
tid innan man kan sälja produkterna och det dels kan uppkomma skador på 
produkterna. 

• Väntan – det är slöseri för arbetarna att dels vänta på att få arbete och dels vänta på 
att få ge sig ifrån avklarat arbete. Långa väntetider kommer också att resultera i att 
onödigt mycket kapital binds i produktionen.  

• Lager – det är slöseri att ha produkter i lager. En produkt som ligger på lager kan inte 
tillföra företaget några pengar. Den kommer heller inte kunna användas av kunden 
innan den är färdigproducerad.  

• Rörelser – det är slöseri och skadligt för en arbetare att måsta gå, böja sig, sträcka sig 
och leta efter produkter. Detta tar tid och kan orsaka skada på arbetarna. 

• Ineffektiva processer – det är slöseri att använda en alltför dyrbar process. Det finns 
inget värde för företaget att ge en produkt en egenskap som inte efterfrågas av 
konsumenterna. Detta gäller även för medarbetarna, det är slöseri att använda en 
person till en process som han eller hon är överkvalificerad för. 

• Medarbetarnas skicklighet – det är slöseri att inte använda sina medarbetares 
kreativitet. Även om en arbetare är anställd för en specifik uppgift ska man ta till 
vara på eventuella andra färdigheter denna person kan besitta.  

 
Den sista gruppen som bygger på att utnyttja all den kunskap, kompetens och kreativitet som 
ens medarbetare besitter, är en mycket viktig del för att kunna eliminera de övriga sju sorterna 
av slöseri (Imai, 2006 och Liker, 2004). 
 
Ett mycket bra sätt att eliminera slöseri är att använda sig av Just In Time, JIT, filosofin. JIT 
bygger på att man inte gör någonting förrän det verkligen behövs. Varje produkt och varje 
artikel produceras och köps in i precis rätt tid och i precis rätt kvantitet. På detta sätt får man 
bort onödigt mycket produkter i arbete, samtidigt som man producerar produkterna endast när 
dessa efterfrågas av en köpare (Russel Taylor III, 1998). 
 
En stor fördel med JIT är att man använder sig av så lite produkter i arbete som möjligt, vilket 
innebär att man snabbt kommer att kunna se och därmed rätta till de olika brister som kan 
finnas i produktionen. En brist kan visserligen ofta döljas av tillräckligt mycket lager och 
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produkter i arbete men detta kostar mycket för företaget, exempelvis i form av ökad 
kapitalbindning och ökade lagerkostnader. Med JIT går det alltså snabbare att upptäcka ett 
misstag (Olhager, 2000). 
 
En JIT organisation har sex kännetecken. Dessa kännetecken är (Wild, 1995):  
 

• att man arbetar med ett ”pull” system istället för ett ”push” system21. 
• att man vill minimera ställtiden och minimera partistorleken. Dessa två är starkt 

bundna då man är tvungen att minska ställtiden då partistorleken minskar, annars 
skulle man få en alldeles för lång ledtid. 

• att man vill effektivisera flödet så man slipper onödiga transporter. 
• att man vill involvera och få med personalen i så mycket arbete som möjligt. På detta 

sätt får man engagerad personal som vill och kan vara med och hjälpa. 
• Kanban. Kanban innebär att man arbetar med informationskort som skickas runt med 

varje behållare eller transportställning. På detta kort står det information om hur 
mycket som skall produceras, vart det sedan ska skickas och vem som har beställt 
produkten. 

• att man vill uppnå fullständig överskådlighet. Man vill att allting skall vara så enkelt 
som möjligt så man lätt kan överskåda hela systemet. 

 
Mycket av detta ovan liknar vad som togs upp i TQM avsnittet ovan och detta är ingen slump. 
Olhager (2000) menar att JIT bygger på TQM med det tillägget att man i JIT vill skapa korta 
och säkra leveranstider. Det system som Toyota utvecklade under 60- och 70-talet, TPS, är en 
utveckling av just JIT och TQM. 
 

3.4 Samband mellan olika aspekter 
Detta kapitel är tänkt att bättre knyta ihop de ovan beskrivna områdena. På detta sätt kan man 
få en bättre förståelse över hur de olika områdena påverkar varandra. Först kommer 
sambandet mellan produktivitet och kvalitet att redas ut. Efter det utvecklas sambandet mellan 
kvalitet/produktivitet och arbetsmiljö för att sist avsluta med att beskriva hur 
kvalitet/produktivitet/arbetsmiljö påverkar ett företags lönsamhet. 
 

3.4.1 Produktivitet och kvalitet 
Det finns många samband mellan produktivitet å ena sidan och kvalitet å andra sidan. En 
förbättrad kvalitet inom produktionen innebär att produktiviteten ökar. Detta eftersom man får 
färre kassationer, mindre omarbetningar och mindre justeringar (SOU 1991:82). Oxenburgh et 
al (2004) tar det hela ett steg längre i deras bok ”Increasing productivity and profit through 
health & safety”. De menar att produktivitet och kvalitet ligger än närmre varandra. 
Produktivitet är inte bara är hur hög output du har utan även vilken kvalitet produkterna 
besitter.  
 

                                                 
21 I ett pull system “drar” man ut produkterna när det behövs, det vill säga när man har en köpare på produkten. I 
ett push system däremot så producerar man så mycket produkter som möjligt och de produkterna som inte säljs 
läggs på lager (Wild, 1995). 
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Det finns många rapporter såväl som forskning som stöder detta resonemang. Både Eklund 
(2000) och Hendrick (2003) påvisar i sin forskning sambanden mellan ökad kvalitet och ökad 
produktivitet, i form av färre kassationer, mindre omarbetningar och även genom bättre flöden 
och bättre arbetsstationer. Ki-panel Produktion AB (Hansson, 1995) genomförde ett program 
för att komma tillrätta med sina lönsamhets- och kvalitetsproblem. Programmet innebar att 
man investerade i modernisering och effektivisering av tillverkningsprocessen. Projektet gav 
utöver ökad produktivitet även högre kvalitet, lägre sjukfrånvaro och större trivsel. Ericsson 
AB i Katrineholm (Petterson, 1994) ville förbättra sin kvalitet. Projektet innebar bland annat 
att personalen utbildades och nya system infördes, bland annat kvalitetsstyrningssystem. Detta 
ledde till en förhöjd kvalitet hos produkterna, en lägre sjukfrånvaro och personalomsättning 
(som också var delar av målet). Den förhöjda kvaliteten innebar också att färre produkter 
kasserades och färre omarbetningar gjordes. De nya systemen innebar också att felen 
upptäcktes snabbare vilket gav en lägre omarbetningskostnad.  
 

3.4.2 Arbetsmiljö och kvalitet/produktivitet  
Arbetsmiljön påverkar den enskildes hälsa, motivation, trivsel och så vidare. Detta i sin tur 
påverkar effektiviteten vid närvaro, frånvaro och personalomsättning. Detta innebär i sin tur 
att arbetsmiljön spelar en stor roll i hur effektivt en arbetare arbetar när han är på arbetet, hur 
lång tid en person behöver vara borta från arbetet innan han/hon känner att han/hon orkar med 
arbetet. I grunden kan man säga att en bra arbetsmiljö gör att personalen trivs på arbetet och 
orkar arbeta utan att kroppen tar skada22 (Oxenburgh et al, 2004). 
 
Även inom detta område finns forskning och fallrapporter som stödjer sambandet mellan 
kvalitet/produktivitet och arbetsmiljö. Hägg (2003) understryker sambandet mellan just 
belastningsergonomi och kvalitet/produktivitet. Han poängterar också vikten av allas 
deltagande för ett lyckat ergonomiskt tänkande. Vidare i sin avhandling beskriver han 
möjligheterna att integrera just kvalitet med ergonomitänkandet. Detta är något som verkligen 
behöver poängteras, att ergonomi inte är fristående från kvalitet och produktivitet utan en del 
av det. ABB Ventilation Products AB (Janson, 1994) behövde i början av 90-talet höja sin 
produktivitet. I detta arbete ville man även försöka ta bort ergonomiskt olämpliga 
arbetsstationer. Resultatet blev att produktiviteten ökade betydligt samtidigt som de 
belastningsergonomiska förutsättningarna inom företaget förbättrades. Exempelvis är 4,5 
miljoner ensidiga plockrörelser, förr betjänad av personal, borta. Nu utför en robot denna 
krävande arbetsuppgift. Eklunds (1995) undersökning av en svensk bilmonteringsfabrik visar 
att belastningsergonomiskt dåliga arbetsstationer står för tre gånger så många 
kvalitetsproblem, gentemot en arbetsstation med bra belastningsergonomi. Ett annat exempel 
på effekter av förbättrad ergonomi är den förändring som SKF Mekan AB (Augustson, 1994) 
stod för. Man var medveten att man behövde förbättra organisationen för att kunna erbjuda 
attraktivare arbetsuppgifter och miljöer. Ett steg i detta var att förbättra de ergonomiska 
förutsättningarna. Resultatet blev en förbättrad arbetsmiljö och med detta kom effektivare 
flöden, vilket gav bättre produktivitet och mindre kassationer. Även produktkvaliteten höjdes 
avsevärt. 
 
                                                 
22 Alltså samma sak som Hertzberg tidigare beskrivit med sina hygienfaktorer och motivationsfaktorer, se kapitel 
3.1.4. 
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3.4.3 Lönsamhet och kvalitet/produktivitet/arbetsmiljö 
Om en produkt innehar hög kvalitet innebär detta att man oftast kan ta mer betalt för 
produkten. Detta är av stor betydelse för ett företags lönsamhet då sambandet mellan 
lönsamhet och produktivitet kan beskrivas som: 
 
 onprisrelatitetproduktiviLönsamhet ⋅=  
Prisrelationen är alltså skillnaden mellan output priset och input priset vilket innebär att 
effektivitetsförbättringar och produktivitetsförbättringar ger en bättre lönsamhet för företaget 
(SOU 1991:82). 
 
Bjurström (2003) menar att det är svårt att generalisera ett samband mellan lönsamhet och 
arbetsmiljö/ergonomi men sannolikheten att ett projekt blir lönsamt ökar om man tar med ett 
arbetsmiljötänkande vid införandet. Han framhåller också vikten av att se på helheten, alltså 
inte arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet var för sig, och därigenom öka den totala 
lönsamheten. 
 
Hagö (1994) tittade på Haldex AB och deras förändring av företaget i slutet av 80-talet. 
Företaget led av hög sjukfrånvaro och personalomsättning och hade stora problem att klara av 
alla leveranser. För att förbättra detta bestämde man sig för att förändra så att personalen blev 
mer delaktig i frågor som berörde dem. Personalen fick genomgå omfattande utbildningar och 
man investerade i mer ergonomisk utrustning. Detta ledde till en mer engagerad 
personalstyrka, färre reklamationer, ökad produktivitet och fördubblad omsättning. 
Sjukfrånvaron minskade med nästan 400 % och personalomsättningen minskade med 2000 %. 
I Ballingslöv tittade Gartsjö (1994) på Ballingslöv AB som ingår i Electroluxkoncernen. Ökad 
personalomsättning och frånvaro innebar att man var tvungen att initiera ett omfattande 
utvecklingsprogram där viktiga hörnstenar var totalkvalitet, kundfokusering, 
kompetensutveckling samt miljö och ergonomiförbättringar. Resultatet blev en minskad 
sjukfrånvaro och minimerad personalomsättning. Utöver detta ökade produktiviteten och 
kvaliteten märkbart. Man bedömde att man tjänade minst 3 miljoner kronor per år i och med 
detta utvecklingsprogram. 
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4 Resultat och analys 
Resultaten kommer att redovisas i två skilda kapitel. Det första kapitlet innehåller 
utvärderingen av BUMS-modellen och är en tvärsnittstudie. Det andra kapitlet innehåller 
resultaten inom projektet LYFTET och denna studie är en förändringsstudie. Vad gäller den 
insamlade statistiken från DörrV kommer denna endast att användas i vissa delar av 
förändringsstudien medan den i tvärsnittsstudien inte kommer att användas alls eftersom inga 
BUMS-rapporter finns för de stationer som ingår i DörrV. 
 

4.1 BUMS – Tvärsnittsstudie 
En av de viktigaste delarna med denna tvärsnittsstudie är att undersöka om röda stationer 
orsakar fler fel än gröna och gula stationer. Efter det undersöks produktiviteten och 
tidsåtgången för reparationer av kvalitetsbrister. Slutligen utreds de ekonomiska aspekterna av 
de framtagna resultaten i kvalitets- och produktivitetskapitlen.  
 

4.1.1 Kvalitet 
För att undersöka om det finns något samband mellan kvalitet och belastningsergonomi 
härleddes varje fel som har uppkommit på DörrH till en specifik station. Detta redovisas i 
figur 4-1 nedan, som procentandel av samtliga härledda fel. Samtliga stationer har blivit 
BUMS-bedömda och resultatet visade att det finns en ganska stor spridning mellan de 16 
stationerna. Av samtliga stationer finns det 10 stycken som är, av BUMS, bedömda som gula, 
fem stycken är bedömda som röda och endast en är bedömd som grön.  
 

Andel av alla fel som har uppkommit på DörrH, per respektive 
station
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Figur 4-1: Andel, per station, av samtliga fel som har härletts till en station på DörrH. (figuren 
bygger på ett sampel av 855 fel) 
 

 41



Belastningsergonomiska förbättringar hos Saab Automobile AB 

I figur 4-1 ovan, har alla fel som har härletts till en station tagits med. De fel som har 
uppkommit före eller efter monteringen filtrerades bort genom att arbetsledningen svarade på 
frågan, ”hur stor del av denna feltyp har uppkommit vid monteringen”. Resultatet redovisas i 
figur 4-2 nedan. 
  

Andel av alla fel som har uppkommit vid monteringen på DörrH, per 
respektive station
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Figur 4-2: Andel, per station, av alla fel som har uppkommit vid monteringen på DörrH. (figuren 
bygger på ett sampel av 648 fel) 
 
Det man kan se från figur 4-2 är att tre av de fem röda stationer ligger bland topp fyra, av 
stationer som har flest fel. Man kan även se att procentandelen, per station, för samtliga röda 
stationer har ökat, efter bortfiltreringen av fel som inte har uppkommit vid monteringen. För 
gula stationer har procentandelen, per station, ökat för hälften och minskat för hälften av 
stationerna. För den enda gröna stationer har procentandel fel minskat efter bortfiltreringen av 
fel som har uppkommit före eller efter monteringen.  
 
Det finns alltså stora skillnader mellan stationer med röd, gul och grön färg för hur stor andel 
av alla fel på DörrH som har berott på monteringen och hur stor andel som har uppkommit 
före eller efter monteringen. I figur 4-3 nedan redovisas hur dessa skillnader varierar mellan 
röda, gula och gröna stationer. 
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Procent av felen som har uppkommit vid monteringen

93%

65%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RÖD GUL GRÖN

 
 
Figur 4-3: Procent av alla härledda fel som har uppkommit vid monteringen fördelat på respektive 
stationsfärg, röd, gul och grön. (figuren bygger på ett sampel av 855 fel) 
 
Från figuren ovan kan man se att skillnaderna är stora mellan hur stor del som har uppkommit 
vid monteringen och hur stor del som har uppkommit på grund av andra orsaker. Av alla fel 
som har uppkommit på röda stationer har 93 % uppkommit vid monteringen medan samma 
siffra för gula stationer är 65 %. För den gröna stationen har drygt 50 % uppkommit vid 
monteringen.  
 
Sedan testades skillnaderna mellan röda-gula, röda-gröna och gula-gröna stationer för att se 
om det finns någon statistisk signifikans mellan dessa skillnader. Resultatet redovisas i figur 
4-4 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Testvärde Observationer p-värde 
 
Röd – Gul T-test 1,49 15 ,082 
Röd – Grön Z-test 3,80 6 ,000* 
Gul – Grön Z-test 0,19 11 ,424 

Figur 4-4: Signifikanstest för att se om det föreligger någon statistisk skillnad mellan antalet fel 
uppkomna vid monteringen och fel uppkomna på grund av annat. (*p<0,05) 
 
Det föreligger alltså endast en statistiskt säkerställd skillnad mellan röda och gröna stationer. 
Man kan även se att skillnaden mellan gula och röda stationer ligger nära ett statistiskt 
säkerställt resultat. Mellan gula och gröna stationer finns det inget statistiskt samband.  
 
Därefter slogs samtliga röda stationer samman till en grupp, samtliga gula stationer slogs 
samman till en andra grupp och den gröna stationen redovisas i en tredje grupp. Med denna 
uppdelning kan man se hur stor del av alla fel som har uppkommit vid monteringen på röda, 
gula respektive gröna stationer. För att tydligare åskådliggöra hur skillnaden ser ut mellan 
respektive BUMS-klassificering (färg) finns en kolumn till. Denna kolumn anger hur stor 
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andel, av samtliga fel som har uppkommit vid monteringen, som medelstationen för 
respektive färg har. Resultaten redovisas nedan i figur 4-5.   
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Figur 4-5: Andelen av samtliga fel, per respektive stationsfärg, som har uppkommit vid monteringen 
på DörrH och andelen fel som medelstationen för respektive färg har. (figuren bygger på ett sampel 
av 648 fel) 
 
Man kan se att de röda och de gula stationerna, står för nästan lika stor andel av samtliga fel 
som har uppkommit vid monteringen, ungefär 50 %, detta trots att det finns dubbelt så många 
stationer som har blivit BUMS-klassade som gula. Den röda medelstationen står för nästan 
dubbelt så många fel som den gula medelstationen och den gula medelstationen i sin tur, står 
också den för nästan dubbelt så många fel som den gröna medelstationen. Det skiljer alltså 
nästan fyra gånger mellan antalet fel uppkomna på en station som av BUMS har klassats som 
oacceptabel och en station som klassats som acceptabel, eller belastningsergonomiskt bra.  
 
Nedan redovisas resultatet från signifikanstestet på skillnaden mellan röda-gula, röda-gröna 
och gula-gröna stationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Testvärde Observationer p-värde 
 
Röd – Gul T-test 1,18 15 ,141 
Röd – Grön Z-test 1,95 6 ,026* 
Gul – Grön Z-test 1,21 11 ,113 

Figur 4-6: Signifikanstest för att se om det föreligger någon statistisk skillnad mellan röda gula och 
gröna stationer, för fel uppkomna vid monteringen. (*p<0,05) 
 

44 



Resultat och analys 

Man kan se att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan röda och gröna stationer. För 
de övriga två skillnaderna, mellan röda och gula stationer och mellan gula och gröna stationer, 
ligger dessa en bit över signifikansgränsen p<0,05. 
 

4.1.2 Produktivitet 
Av de framslumpade felen eliminerades samtliga fel som hade uppkommit före eller efter 
monteringen. Kvar fanns 30 röda, 29 gula och endast ett grönt fel. Från dessa fel arbetades det 
fram en medeltid, för hela DörrH, för reparationer av fel uppkomna vid monteringen. 
Anledningen till att det inte arbetades fram en medeltid för respektive BUMS-klassificering 
var att det endast fanns ett enda fel för gröna stationer.  
 
Efter sammanslagning av de framslumpade felen som uppkommit vid monteringen och med 
den tidsåtgång som behövs för att reparera dessa fel blir medeltiden för att reparera ett fel, 
som är uppkommet i monteringen på DörrH, 134 sekunder. 
 
Vidare undersöktes balanstiderna för respektive station. Balanstiderna varierade från 71 % av 
takttiden upp till 94 % på de 16 olika stationerna. Dessa slogs ihop med respektive färg och 
ett snitt arbetades fram för respektive färg. Resultatet beskrivs i figur 4-7 nedan.  
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Figur 4-7: Procentuell beläggningsgrad av röda, gula och gröna stationer, beräknat som medel på 
respektive stationsfärg. 
 
Man kan se att det rör sig om små skillnader, trots att skillnaderna i takttid var ganska stora 
bland de 16 stationerna. Både röda och gröna stationer har en medelbalanstid på 82 % av 
takttiden medan gula stationers medelbalanstid ligger något högre, på 84 %. 
 
Även här gjordes sedan ett signifikanstest för att se om det fanns några statistiskt säkerställda 
skillnader mellan balanstiderna på röda, gula och gröna stationer. Resultatet redovisas i figur 
4-8 nedan. 
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Testvariabler Typ av test Testvärde Observationer p-värde 
 
Röd – Gul T-test 0,55 15 ,302 
Röd – Grön Z-test 0,060 6 ,476 
Gul – Grön Z-test 1,23 11 ,110 
 

Figur 4-8: Signifikanstest för att se om det finns några statistiskt säkerställda skillnader mellan 
balanstiden för respektive färg. 
 
Testet visar att samtliga skillnader är för små för att det ska gå att statistiskt säkerställa några 
skillnader.  
 

4.1.3 Ekonomiska konsekvenser 
Den period som vi valde att undersöka, 2006-07-03 – 2006-10-05, innehöll nio fulla 
produktionsveckor och två produktionsveckor där endast ett av skiften arbetade. Under denna 
period producerades 16 018 9-3:or och sammanlagt inrapporterades det 1 353 fel till STABS. 
Under ett helt år och på samtliga bilmodeller gör detta att ungefär 11 250 fel, som härstammar 
från DörrH, blir inrapporterade till STABS. Av dessa var det cirka 50 % som var uppkomna 
vid monteringen och kunde härledas till en specifik station. 
 
Resultatet i slutet av kapitel 4.1.1 visar att röd medelstation svarar för 9,6 % av samtliga fel 
som uppkommit vid monteringen på DörrH, en gul medelstation svarar för 4,9 % och en grön 
medelstation svarar för 2,7 %. Absoluttalen från dessa procent byggs sedan vidare med den 
tidsåtgång som det tar att reparera ett fel. Denna tidsåtgång arbetades fram i kapitel 4.1.2 och 
det resultat som används här är medeltidsåtgången för att reparera ett fel på DörrH. Detta 
byggs vidare med den lönekostnad som Saab använder som standard. Sammanställningen av 
detta kan ses i figur 4-9 nedan. 
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Figur 4-9: Kvalitetsbristkostnaden, per år, för medelstationen där hänsyn har tagits till lönekostnaden 
för reparationen.  
 

46 



Resultat och analys 

En röd arbetsstation kostar alltså Saab 1 905 kronor mer per år än en gul arbetsstation gör, 
enbart i lönekostnaden, ej overheadkostnaden, som åtgår för att reparera de, vid monteringen, 
uppkomna felen. En gul arbetsstation i sin tur kostar 891 kronor mer än en grön arbetsstation. 
Dessa kostnader i sig är inte allt för stora men utöver dessa kostnader tillkommer det många 
andra kvalitetsbristkostnader.  
 

4.2 LYFTET - Förändringsstudie 
Under LYFTETs regi har ett antal förändringar gjorts och ett av målen med LYFTET var att 
alla röda och dubbelröda stationer skulle elimineras. Totalt fanns det cirka 40 röda stationer 
vid årets början och fram till och med vecka 39 hade cirka sju stycken av dessa gått från röd 
till icke röd. För att undersöka vilka effekter dessa förändringar har haft på kvaliteten och 
produktiviteten har en förändringsstudie gjorts på dörrlina. Vidare har en enkätundersökning 
gjorts för att fånga upp operatörernas reaktioner och besvärsförändringar i och med 
förändringen.  
 
Dörrlinan har genomgått en likadan förändring på två stationer, station 913, DörrH, och 
station 910, DörrV. Vad gäller station 910 på DörrV kommer denna station inte att tas med i 
kvalitetskapitlet och i produktivitetskapitlet kommer den endast att omnämnas. I enkätkapitlet 
och senare i kapitlet om de ekonomiska konsekvenserna kommer dock stationen att finnas 
med. Den förändring som genomfördes var att det fästelement som man använde för att fästa 
fönsterhissen på dörren byttes ut. I och med denna förändring kunde man efter förändringen 
skruva in fästelementet med en skruvdragare, gentemot för hand som man gjorde innan.  
 
Även i detta kapitel är tanken att kvalitet och produktiviteten skall bygga fram ett resonemang 
kring de ekonomiska konsekvenserna. Dessa resonemang och resultat understöds sedan av de 
resultat som enkätundersökningen har givit. 
 

4.2.1 Kvalitet 
Under den undersökta perioden, vecka 27 till och med vecka 40 minus fyra veckors semester 
rapporterades det in drygt 100 fel i STABS som kunde härledas till station 913. Bland dessa 
fel finns både fel som har sitt ursprung från monteringen och andra fel som har uppkommit 
före eller efter monteringen. Anledningen till att ingen skillnad har gjorts mellan dessa fel är 
eftersom det är av intresse att se till hela den förändring som har gjorts och inte bara 
undersöka de delar som berör själva monteringen. 
 
De fel som uppkom innan förändringen slogs samma som en grupp och de fel som 
uppkommit efter förändringen slogs samman som en annan grupp. Med denna uppdelning, 
och med hänsyn till antalet producerade bilar före respektive efter förändringen, får man på ett 
enkelt sätt fram ett förändringsindex som visar hur andelen fel har förändrats före, respektive 
efter utbytet av fästelementet. Resultatet redovisas i figur 4-10 nedan. 
 

 47



Belastningsergonomiska förbättringar hos Saab Automobile AB 
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Figur 4-10: Förändring av kvalitetsutfallet för station 913 på DörrH efter utbytet av fästelementet. 
(figuren bygger på ett sampel av 106 fel) 
 
Man kan se i figuren ovan att andelen fel, efter att man bytt ut fästelementet på station 913, 
DörrH, minskat med nästan en tredjedel till 72 % mot andelen fel som uppkom innan 
förändringen. Om man ser över ett helt år innebär detta, med absoluttalen, att antalet fel 
minskas med 291 stycken.  
 
Sedan genomfördes ett Z-test för se om skillnaden före respektive efter förändringen är 
signifikant. Resultatet av detta test redovisas i figur 4-11. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Testvariabler Typ av test N1 N2 Z-värde p-värde 
 
Före – Efter Z-test för att jämföra 60 43 4,11 ,000* 
 två mätvärden** 
**t1 = t2

Figur 4-11: Ett Z-test för att se om skillnaden i kvalitetsstatistiken är signifikant. (*p<0,05) 
 
Testet ovan åskådliggör att skillnaden i kvalitet, före respektive efter förändringen, är 
statistiskt signifikant.  
 

4.2.2 Produktivitet 
Man har under LYFTETs regi arbetat hårt inom Saab med att minska resursåtgången i 
processerna så att man ska kunna uppnå målet med att minska dessa med 10 %. För arbetet på 
linan har detta bland annat inneburit att materialet har kommit närmare linan och att 
materialet inkommer i allt större utsträckning sekventiellt vilket gör att buffertutrymmena blir 
mindre och det går snabbare för operatören att ta rätt material. Det primära arbetet med 
LYFTET har dock varit att arbeta bort belastningsergonomiskt tunga stationer och på så vis 
öka produktiviteten. 
 
På DörrH, station 913, resulterade detta i att man har bytt fästelementet så att man kunde 
använda en skruvdragare istället för att, som tidigare, skruva in fästelementet för hand. Den 
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tidsbesparing som detta innebar på station 913 var 12 sekunder. 12 sekunder per bil innebär 
att station 913 på DörrH sparar, under ett helt år, 444 timmar. 444 timmar motsvarar drygt en 
fjärdedel av en operatörs årsnormtid, det vill säga den tid en operatör ska arbeta per år. Utöver 
detta tillkommer även den tid som sparas på station 910, DörrV, som också har genomgått 
samma förändring. I och med den gjorda förändringen frigör man alltså en halv 
heltidsanställning, för arbete med annat. 
 
I kapitel 4.1.2 räknades det fram hur lång tid det tar att reparera ett fel som har uppkommit vid 
monteringen. I detta kapitel kan vi dock inte använda oss av denna tid då vi här även tar 
hänsyn till de fel som har uppkommit före och efter monteringen. Därför måste vi ta fram en 
ny medeltid för att reparera ett fel som har uppkommit vid DörrH, där vi tar hänsyn till alla 
fel. Samma data som användes i kapitel 4.1.2 används här med den skillnaden att vi inte tar 
bort de fel som inte har uppkommit vid monteringen. Detta ger att ett medelfel på DörrH tar 
124 sekunder att reparera. Från kapitel 4.2.1 ser vi att antalet fel har, utslaget på ett år, 
minskat med 291 stycken. Detta innebär att man från station 913, DörrH, under ett helt år 
sparar drygt 10 timmar i reparationer i och med den gjorda förändringen. 
 

4.2.3 Enkät 
Enkäten ger ytterligare ett mått på hur väl de förbättringar som har gjorts har slagit igenom. 
Även om resultaten pekar mot en förbättrad kvalitet och produktivitet kan förändringen ha 
varit negativ för operatörerna. I figur 4-12 redovisas vilka besvär som operatörerna vid station 
913, DörrH, och station 910, DörrV, anser att de själva har. 
 

Självupplevda besvär

75%

20%

25%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

händer/handleder/underarmar

nacke/axlar/skuldror

rygg

annan kroppsdel

 
 
Figur 4-12: Före utbytet av fästelementet upplevde operatörerna kroppsliga besvär i ovan angivna 
kroppsdelar. (figuren bygger på svar från 20 personer) 
 
I figur 4-14 kan man se att 75 % av alla som arbetar på station 913 på DörrH och på station 
910 på DörrV anser sig ha haft besvär med händerna/handlederna/underarmarna. Att så 
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många ansåg sig ha besvär med händer/handleder/underarmar medan endast 10-25 % ansåg 
sig ha problem med andra kroppsdelar är mycket visande på vilket område som var det största 
problemområdet på dessa stationer.  
 
Från Saabs sida var man medveten om detta problem och under LYFTETs regi kom 
förändringen under veckoskiftet 35-36. Efter att förändringen hade genomförts behövde 
operatörerna inte arbeta med handleden nära ytterläget som innan och antal repetitioner kunde 
också minskas vilket innebar att station 913 på DörrH blev BUMS-klassad som gul, istället 
för röd som den var innan förändringen. Gällande station 910 på DörrV finns inga 
dokumenterade BUMS-bedömningar men samma förändring av arbetsförhållandena som har 
genomförts på station 913, DörrH, har genomförts på station 910, DörrV. Detta innebär alltså 
en förbättring i BUMS-bedömningen, även om detta inte måste innebära att stationen byter 
färg som station 913 på DörrH gjorde. Detta eftersom det finns vissa skillnader i 
arbetsinnehållet mellan station 910 på DörrV och station 913 på DörrH vilket innebär att 
BUMS-bedömningen blir annorlunda. 
 
För att få en uppfattning om hur denna förändring har upplevts av operatörerna fick de 
personer som svarat att de hade problem med händer/handleder/underarmar svara på 
ytterligare en fråga. Det som frågades var om man upplever att förändring som gjordes har 
inneburit någon förändring av de besvär man tidigare hade. Resultatet av denna fråga 
redovisas i figur 4-13 nedan. 
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Figur 4-13: Efter utbytet av fästelementet upplevde operatörerna följande förändringar av besvären i 
händer/handleder/underarmar. (figuren bygger på svar från 15 personer) 
 
Två tredjedelar av samtliga personer som angav att man hade besvär i 
händer/handleder/underarmar innan förändringen, angav nu att man fått något mindre eller 
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mycket mindre besvär efter förändringen. Av de 13 % som angav att man hade fått ökade 
besvär efter förändringen angav hälften att detta var till följd av fritidsaktiviteter medan den 
andra hälften angav att man inte visste orsaken till de ökade besvären. För de personer som 
angav att man fått minskade besvär angav 40 % att det berodde på den förändring som 
genomfördes, 30 % visste inte vad det kunde bero på, 20 % ansåg att det berodde på förändrat 
arbetsinnehåll medan 10 % ansåg att det berodde på fritidsaktiviteter. 
 
Resultatet i figur 4-13 ovan testades för statistisk signifikans med ett teckentest. Eftersom 
teckentest endast tar hänsyn till om det är en positiv eller negativ förändring har mycket 
mindre besvär och något mindre besvär slagits samman till en grupp, mindre besvär. Något 
mer besvär blir då ensamt i sin grupp, mer besvär. Resultatet från teckentestet redovisas i 
figur 4-14 nedan. 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Mindre besvär Mer besvär p-värde 
 

Mer – Mindre besvär Teckentest 10 2 ,039* 

Figur 4-14: Teckentest för att se om förändringen av besvären för händer/handleder/underarmar är 
statistiskt signifikant. (*p<0,05) 
 
Teckentestet visar att det föreligger en statistiskt säkerställd förbättring av besvären i 
händer/handleder/underarmar.  
 
För att ytterligare undersöka hur arbetssituationen på stationen som förändrades frågades även 
personerna om man upplever att arbetet på stationen har förändrats fysiskt för 
händer/handleder/underarmar. Resultatet redovisas i figur 4-15 nedan. 
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Förändring av arbetet för händer/handleder/underarmar

7%

71%

21%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

mycket fysiskt
lättare

något fysiskt
lättare

oförändrat något fysiskt
tyngre

mycket fysiskt
tyngre

 
 
Figur 4-15: Efter utbytet av fästelementet upplevde operatörerna att arbetet, för 
händer/handleder/underarmar, förändrats enligt följande. (figuren bygger på svar från 14 personer) 
 
Nästan 80 % av alla tillfrågade ansåg att arbetet hade blivit fysiskt lättare för 
händer/handleder/underarmar efter att man bytt ut fästelementet vid fastsättningen av 
fönsterhissen. Intressant är att även de personer som ansåg att deras besvär i 
händer/handleder/underarmar ökat något sedan förändringen, här tyckte att arbetet blivit något 
fysiskt lättare eller oförändrat. 
 
Även här genomfördes ett teckentest för att se om arbetet har förändrats efter utbytet av 
fästelementet. Mycket fysiskt lättare och något fysiskt lättare bildar en grupp, fysiskt lättare. 
Resultatet redovisas i figur 4-16 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Fysiskt lättare Fysiskt tyngre p-värde 
 
Lättare – Tyngre  Teckentest 11 0 ,001* 
Fysiskt 

Figur 4-16: Teckentest för att se om den upplevda förändringen av arbetet för 
händer/handleder/underarmar är statistiskt signifikant. (*p<0,05) 
  
Man kan alltså utläsa ur teckentestet att det föreligger en statistiskt signifikant förbättring av 
det fysiska arbetet för händer/handleder/underarmar. 
  
Vad gäller de nacke/axlar/skuldror, rygg och övriga kroppsdelar så var antalet personer med 
besvär, per grupp, lägre än för gruppen med gällande besvär i händer/handleder/underarmar. 
Nedan i figur 4-17 redovisas hur besvären har förändrats för dessa grupper. 
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Förändring av besvär för övriga kroppsdelar
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Figur 4-17: Efter utbytet av fästelementet upplevde operatörerna följande förändringar av besvären i 
övriga kroppsdelar. (figuren bygger på svar från fyra personer för nacke/axlar/skuldror, fem personer 
för rygg och två personer för annan kroppsdel) 
 
Man kan se att det finns en minskning även av dessa besvär. Ungefär 50 % av samtliga 
personer som hade besvär i någon annan kroppsdel än händer/handleder/underarmar ansåg att 
deras besvär hade blivit något mindre eller mycket mindre. 
 
Ett teckentest genomfördes för de tre grupperna för att se om förändringen är statistiskt 
signifikant. Resultatet redovisas i figur 4-18 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Mindre besvär Mer besvär p-värde 
 
Mer – Mindre besvär 
Nacke/axlar/ skuldror Teckentest 2 0 ,500 
Rygg Teckentest 3 0 ,250 
Övriga kroppsdelar  1 0 ej genomförbart

Figur 4-18: Teckentest för att undersöka om förändringen av besvären för övriga grupper är 
statistiskt signifikant.  
 
Det man kan se ur figuren ovan är att man inte, för någon av de övriga grupperna har en 
signifikant förändring av de upplevda besvären. Gällande det tredje testet ”Övriga 
kroppsdelar” var antalet personer för få för att få ett testresultat. 
 
Eftersom man kan se på samtliga övriga grupper att operatörerna upplever en förbättring av 
besvären görs ett teckentest på nacke/axlar/skuldror, rygg och övriga kroppsdelar, som en 
homogen grupp. Denna hopslagning möjliggörs av att antalet svar och resultatet av svaren är 
väldigt lika för samtliga övriga grupper. Personer som svarat att man har fått något mindre 
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besvär och mycket mindre besvär slås samman som en grupp, mindre besvär. Resultatet av 
detta teckentest redovisas i figur 4-19 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Mindre besvär Mer besvär p-värde 
 
Mer – Mindre besvär 
Övriga besvärsgrupper Teckentest 6 0 ,031* 

Figur 4-19: Teckentest för att undersöka om förändringen av besvären för övriga grupper, som en 
homogen grupp, är statistiskt signifikant. (*p<0,05) 
 
Efter denna sammanslagning kan man alltså säga att operatörerna, efter att man bytt ut 
fästelementet på station 913, DörrH, och på station 910, DörrV, har fått en statistiskt 
signifikant minskning av besvären i övriga grupper. Detta resultat bygger på att övriga 
grupper, nacke/axlar/skuldror, rygg och övriga kroppsdelar, alla behandlas som en homogen 
grupp. 
 
Vidare ställdes frågan om man anser att arbetet har blivit fysiskt lättare för 
nacke/axlar/skuldror, rygg och övriga kroppsdelar, efter att förändringen har genomförts. 
Resultatet av denna fråga redovisas i figur 4-20 nedan. 
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Figur 4-20: Efter utbytet av fästelementet upplevde operatörerna att arbetet, för övriga grupper, 
förändrats enligt följande. (figuren bygger på svar från 13 personer för samtliga grupper) 
 
Här kan man se att det finns en markant skillnad mellan samtliga övriga kroppsdelar, där 31 
% anser att det blivit något fysiskt lättare efter förändringen, och 
händer/handleder/underarmar där nästan 80 % anser att arbetet har blivit något fysiskt lättare 
eller mycket fysiskt lättare.  
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Vidare gjordes det teckentest för att undersöka om förändringarna hos dessa tre grupper är 
statistiskt signifikant. Resultaten av dessa test redovisas i figur 4-21 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Fysiskt lättare Fysiskt tyngre p-värde 
 
Lättare – Tyngre fysiskt 
Nacke/axlar/ skuldror Teckentest 4 0 ,125 
Rygg Teckentest 4 0 ,125 
Övriga kroppsdelar Teckentest 4 0 ,125 

Figur 4-21: Teckentest för att undersöka om den upplevda förändringen av arbetet för övriga grupper 
är statistiskt signifikant. (*p<0,05) 
 
Resultatet visar att det inte finns någon statistiskt säkerställd fysisk skillnad för någon av de 
övriga tre grupperna. 
 
På samma sätt som tidigare slås dessa tre grupper samman för att då undersöka om det finns 
någon statistiskt säkerställd skillnad. Resultatet från denna sammanslagning redovisas i figur 
4-22 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Testvariabler Typ av test Fysiskt lättare Fysiskt tyngre p-värde 
 
Lättare – Tyngre fysiskt 
Övriga besvärsgrupper Teckentest 12 0 ,000* 

 
Figur 4-22: Teckentest för att undersöka om den upplevda förändringen av arbetet för övriga 
grupper, som en homogen grupp, är statistiskt signifikant. (*p<0,05) 
 
Om man slår samman övriga grupper kan man alltså med statistisk säkerhet säga att arbetet 
har blivit fysiskt lättare. Man ska dock även här ha i åtanke att detta endast gäller om man ser 
övriga grupper som en homogen grupp och ej om man tittar på varje grupp var för sig. 
 
Den förändring som gjordes var i största mån en förbättringsåtgärd som skulle förbättra 
området kring händer/handleder/underarmar. Detta är något som även resultaten understryker. 
Att även andra grupper har förbättrats i en positiv riktning är något som är mycket bra 
eftersom det tyder på att förbättringen inte har inneburit några negativa följdeffekter på någon 
annan kroppsdel.  
 

4.2.4 Ekonomiska konsekvenser 
Kapitel 4.2.2 visar att det efter förändring som gjordes på station 913, DörrH, sparas cirka 10 
timmar årligen i reparationstid och drygt 444 timmar sparas per år från stationen i och med att 
man tjänar 12 sekunder i monteringstid per bil. Detta innebär, med en normallön för en 
operatör att den årliga besparingen blir: 
 

kronorbesparingÅrlig 80091454202 ≈×=  
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Saab sparar alltså årligen nästan 92 000 kronor i och med denna förändring, enbart i 
lönekostnader, ej overheadkostnaderna, för mantimmarna. Detta är endast räknat för station 
913 på DörrH men även station 910 på DörrV genomgick samma förändring och det är högst 
troligt att även denna besparing ligger kring den som gjordes på DörrH. Detta då den största 
besparingen ligger i de 12 sekunder som sparas i och med utbytet av fästelementet, och denna 
besparing görs på både DörrH och DörrV. Dock kan man inte dra några slutsatser om hur 
förändringen i kvalitet har varit på station 910, DörrH. 
 
Utöver denna besparing har operatörerna som arbetar på dessa två stationer avsevärt förbättrat 
sina självuppskattade besvär. Två tredjedelar av alla som arbetar på dessa stationer och som 
hade besvär i händer/handleder/underarmar och över hälften som hade besvär i andra 
kroppsdelar ansåg att besvären hade blivit bättre sedan man bytte fästelementet. Gällande det 
fysiska arbetet ansåg 80 % av samtliga operatörer att arbetet blivit fysiskt lättare för 
händer/handleder/underarmar. För övriga kroppsdelar var samma siffra något lägre, 39 %, 
men fortfarande fanns där en signifikant skillnad, då man tittade på övriga kroppsdelar som en 
homogen grupp. 
 
Besparingen blir alltså totalt ungefär 184 000 kronor i sänkta lönekostnader, ej 
overheadkostnaderna, för station 913 på DörrH och station 910 på DörrV. Till denna 
besparing tillkommer även lägre personalkostnader i och med att operatörernas besvär har 
förbättrats och minskade kvalitetsbristkostnader. 
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5 Diskussion 
Under det här kapitlet kommer en diskussion att föras kring de metoder som har använts samt 
hur man skulle kunna förbättra metoderna i fortsatta studier. Vidare förs en diskussion kring 
de resultat som arbetades fram i föregående kapitel. Denna diskussion ligger sedan till grund 
för slutsatserna och rekommendationerna. 
 

5.1 Metoddiskussion 
Metoddiskussionen utgår från de metoder som har använts i examensarbetet och denna 
diskussion ska belysa positiva och negativa aspekter med metoden. Förslag kommer även att 
ges på hur metoderna skulle kunna förbättras så att fortsatta studier inom området kan 
utvecklas. 
 

5.1.1 Litteraturstudien 
Litteraturstudien har byggts upp för att ligga till grund för det fortsatta arbetet och belyser de 
viktigaste delarna inom detta examensarbete. Den ligger även som en grund för den oinvigde 
läsaren så att denna ska kunna läsa och förstå resultatet. Med den begränsade tid som fanns att 
tillgå kunde denna studie inte utökas, vilket i vissa fall skulle vara önskvärt. 
 

5.1.2 Datainsamlingen 
I inledningsskedet besöktes Saab två gånger för att få en bild över hur BUMS, LYFTET, 
produktionen och verksamheten på Saab fungerade. Denna bild kom, över de månader som 
detta examensarbete sträckte sig över, att ständigt ändras. Anledningen till detta var många 
men de starkast bidragande skälen var:  
 

• att informationen om fördelningen av röda BUMS-bedömningar över de 13 linorna 
inte stämde överens med verkligheten. 

• att BUMS-bedömningar enligt uppgift skulle vara gjorda på de flesta arbetsstationer. 
I verkligheten saknades BUMS-utvärderingar på över hälften av alla stationer på 
dörrlinan. 

 
Enligt uppgifterna från de två inledande mötena med Saab var dörrlinan den lina som bäst 
representerade medellinan hos Saab. Dörrlinan, som består av två linor, DörrH och DörrV, 
hade genomgått en förändring i LYFTETs regi. Den svarade för ungefär 15 % av uppkomna 
fel i fabriken, alltså ganska exakt 2/13 vilket svarar för två linor av fabrikens 13. De hade 
tillsammans sju röda stationer till och med vecka 35 och sex röda efter vecka 35. Sex röda 
stationer är lika många som två medellinor på Saab skulle ha (se kapitel 1.2). Det visade sig 
dock att dörrlinan var överrepresenterade av röda stationer och bara på DörrH fanns det till 
och med vecka 35 sex röda stationer och därefter fanns det fem.  
 
Valet av dörrlinan hade kunnat undvikas, och en mer representativ lina hade kunnat väljas om 
information hade kontrollerats före det slutgiltiga beslutet att välja dörrlinan. Här skulle en 
närhet till företaget underlätta mycket i och med att man då hade kunnat få en bättre personlig 
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kontakt med personalen på Saab. Denna närhet skulle kunna erhållas genom att utföra hela 
projektet på plats på Saab. 
 
Att BUMS-bedömningar inte görs regelbundet innebär, utöver de problem som det medförde 
för detta examensarbete, att Saab tappar en del av nyttan med BUMS. BUMS är ett 
hjälpmedel som belyser belastningsergonomiskt tunga stationer och därmed underlättar för 
produktionstekniker att planera var insatser behöver göras och veta vilka stationer som kan 
belastas med ett extramoment samt vilka stationer som redan är fullbelagda, ur ett 
belastningsergonomiskt perspektiv. Om BUMS bedömningar ej finns för vissa stationer 
innebär detta att produktionsteknikerna förlorar ett viktigt verktyg i sitt arbete. 
 
Detta examensarbete hade underlättats om det hade varit möjligt att genomföra en utbildning i 
BUMS-verktyget. En sådan utbildning tar mindre än en dag att genomföra och efter 
genomförd utbildning hade det varit möjligt att själv gå in och göra en BUMS-utvärdering på 
de stationer där inga finns. 
 
Genomgången av de framtagna kvalitetslistorna gjordes i samråd med arbetsledningen på 
DörrH och DörrV. Detta var ett mycket snabbt och smidigt sätt att härleda feltyperna, från de 
kvalitetslistorna som tidigare hade arbetats fram, till respektive station. Speciellt då många fel 
kunde ha uppkommit av samma orsak, trots att de i STABS har angivits med olika namn. 
Vidare var det nödvändigt att samarbeta med arbetsledningen då det skulle fastställas om 
feltyperna hade uppkommit vid monteringen eller om de hade uppkommit till följd av andra 
orsaker. Detta arbete hade varit omöjligt utan stor kunskap om arbetet på dörrlinan. 
 
Kvalitetsmätningen i förändringsstudien, det vill säga studien av LYFTET, underlättades av 
att delar av arbetet redan hade gjorts i tvärsnittsstudien, det vill säga studien av BUMS. Det 
var dock en stor nackdel att inte kunna använda den information och statistik som arbetats 
fram från DörrV. Att kunna använda denna statistik hade gett bättre styrka i undersökningen.  
 
En undersökning av samtliga förändringar som har gjorts inom LYFTET skulle kunna bidra 
med en klarare bild över hur kvalitetsutfallet har förändrats. Detta arbete skulle dock ta 
mycket tid i anspråk, men även detta arbete hade underlättats med en större närhet till Saab. 
 
Produktivitet var svårt att mäta i tvärsnittsstudien. Mätningen av balanstiderna kan vara en bra 
idé att fortsätta utveckla. En mätning med fler stationer över ett större område skulle kunna ge 
en bättre uppfattning om vilka skillnader det finns mellan stationers beläggningsgrad och färg. 
Men även här uppstår problemet att BUMS-bedömningar saknas på många stationer och dessa 
skulle behöva göras innan en sådan undersökning kan ta form.  
 
Vad gäller undersökningen av reparationstiderna och reparationskostnaderna, för fel 
uppkomna vid monteringen, bör en sådan undersökning göras med ett större antal 
arbetsstationer för att uppfatta skillnader mellan röda, gula och gröna stationer. Att även få 
med ersättningsmaterialkostnaden, vilket var den ursprungliga planen, är här mycket viktigt 
då denna kostnad troligtvis är ganska stor. I det här fallet gick det inte att lösa eftersom vi inte 
visste exakt vilka typer av bilar som hade blivit reparerade. Detta skulle kunna lösas på två 
olika sätt. Den första och mest tidskrävande sättet är att gå igenom fel för fel i STABS och ta 
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fram exakt vilka bilmodeller som har reparerats med vad. Detta skulle ge en exakt uppfattning 
av vilka ersättningsmaterial som har använts. Dock skulle det ta väldigt mycket tid i anspråk. 
Den andra metoden är att själv delta i monteringsarbetet och intervjua operatörer för att få en 
bättre bild av de olika detaljer som monteras. Med denna kunskap skulle det vara lättare att ta 
fram en medelkostnad för alla versioner inom en detaljserie. Detta skulle, med bra kunskap 
om vilka detaljer som används, spara mycket tid men fortfarande ge ett bra resultat.  
 
Produktivitetsmätningarna för förändringsstudien var däremot lättare att göra eftersom studien 
endast innehöll ett förändringsvärde som svarade för hur många sekunder som hade sparats in 
efter förändringen. Att utöka denna studie och ta med fler stationer hade varit ett effektivt sätt 
att undersöka större delar av LYFTET. Nackdelen hade blivit att inkluderingen av 
kvalitetsaspekten i studien är tidskrävande, speciellt när rådata från STABS ska utvärderas.   
 
En intressant aspekt utifrån en produktivitetssynpunkt vore att mäta hur mycket varje 
arbetsstation använder den ambulerande extrapersonalen. Denna personal är extrapersonal och 
behövs i normalfallet inte i produktionen utan ska täcka upp sjukdomar, utbildning och 
framförallt vara till hjälp när operatörerna inte hinner med. 
 
Enkäten gav ett bra komplement till de mer hårda data som kvalitets- och produktivitetsdata 
gav. Utan den information som enkäten gav fanns ingen riktig information om hur 
operatörerna upplever att arbetet har förändrats och denna del är mycket viktig. Enkätens 
frågor behandlade hur arbetet och besvären hade förändrats men det hade även varit av 
intresse att kunna ställa några av frågorna i form av en kort intervju. Detta hade speciellt varit 
önskvärt för de sista frågorna där operatörerna fick svara på vad de trodde var orsaken till 
deras ändrade besvär. En intervju hade kunnat ge en bättre insikt i operatörernas tankar kring 
de förändrade besvären. 
 
Detta del-kapitel skulle jag vilja avsluta med en diskussion kring fyrfältsmodellen i figur 3-1 
(kapitel 3.1). Denna figur visar tydligt på vilket komplext arbete det är att mäta och arbeta 
med arbetsmiljö. Med mer tid skulle denna studie kunna utökas och ta med fler delar av 
fyrfältsmodellen men det är nästintill en omöjlighet att fokusera på alla delar i modellen på en 
gång. Detta skulle göra arbetet väldigt komplext och det skulle ta enormt med tid i anspråk. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Diskussionen kring resultatkapitlet avser att ge läsaren en bättre förståelse av resultaten 
samtidigt som resultaten knyts samman med den teoretiska referensramen och tidigare resultat 
inom området. 
 

5.2.1 Tvärsnittsstudien 
En röd arbetsstation innebär att stationen har BUMS-klassats som belastningsergonomiskt 
oacceptabel (se kapitel 3.1.3). Detta innebär att stationen, på det fysiska planet, är påfrestande 
för människan. En station som är fysiskt påfrestande kan i många fall överskrida människans 
förmåga och överstimulering sker. I kapitel 3.1.4 kan man läsa att ett fysiskt ansträngande 
arbete i kombination med hög takt, lågt inflytande över arbetsstationens innehåll och små 
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möjligheter till förändring av arbetsinnehållet gör att risken för stress ökar. Att ökad stress 
innebär sämre kvalitet är något som bland annat tas upp av Lange (2002) i kapitel 3.1.1. 
 
En arbetsstation som däremot har BUMS-klassats som belastningsergonomiskt acceptabel är 
mindre påfrestande för människan och ger bättre möjligheter att återhämta sig under mikro- 
och makropauser. Detta innebär att människan orkar hålla fokus längre och därmed görs färre 
misstag (se kapitel 3.1.2). En grön arbetsstation innebär att operatören får en acceptabel 
belastning vilket medför att operatören tränar rörelse- och cirkulationsorganen. Detta i sin tur 
innebär att operatören får en bättre motståndskraft mot överbelastning (se kapitel 3.1.4). 
 
Enligt det resultat som presenterades i figur 4-5 (se kapitel 4.1.1) orsakar en röd arbetsstation 
dubbelt så många fel som en gul arbetsstation och nästan fyra gånger så många fel som en 
grön arbetsstation. Mellan röd och gul arbetsstation finns det ingen signifikant skillnad men 
siffrorna stämmer väl överrens med de resultat som Eklund (1995) presenterade i sin studie av 
en svensk bilmonteringsfabrik (se kapitel 3.4.2). Enligt denna studie orsakar 
belastningsergonomiskt dåliga stationer tre gånger så många fel som en 
belastningsergonomiskt bra station. Därmed finns det all anledning att anta att resultaten från 
den gjorda studien i detta examensarbete överrensstämmer med verkligheten. 
 
Att kvalitet och ergonomi är något som står varandra väldigt nära är något som bland annat 
Hägg (2003) har tagit upp (se kapitel 3.4.2). Han med andra poängterar att kvalitet och 
ergonomi inte är fristående från varandra utan att det ena ger det andra. Med denna insyn kan 
man säga att BUMS-bedömningar som verktyg verkar fungera. Det är utarbetat utifrån ett 
belastningsergonomiskt perspektiv (se kapitel 3.1.2 och 3.1.3) och i figur 4-5 (se kapitel 
4.1.1) kan man se att det finns ett samband mellan kvalitet och belastningsergonomi.  
 
En jämförelse mellan de fem hörnstenarna i TQM (se kapitel 3.2.2) och BUMS-modellen 
visar vilka möjligheter modellen har. Kunderna står i centrum innebär i detta fall de interna 
kunderna (se kapitel 3.2.4) och syftar till operatörerna. BUMS-verktyget kan användas för att 
understödja och hjälpa dessa kunder mot ett belastningsergonomiskt bättre arbete. Att basera 
beslut på fakta betyder här att BUMS-bedömningarna används för att urskilja exempelvis 
vilka stationer som behöver förbättras (LYFTET, senare diskussion), vilka stationer som kan 
belastas med ytterligare moment, utan att detta innebär en belastningsergonomisk oacceptabel 
arbetsstation och så vidare. I arbetet med processerna kan vissa delar av BUMS-
bedömningen vara till hjälp. Exempelvis kan ett högt antal sammanhängande steg i BUMS-
bedömningen innebära att materialplatser ligger avlägset eller att något annat ligger långt 
ifrån den förädlande stationen. Denna information kan vara till hjälp för att minska 
tidsåtgången i vissa processer. I arbetet med att ständigt förbättra sig är BUMS ett mycket 
viktigt verktyg. På Saab finns det en skillnad på faktor två i uppkomna fel mellan röda, gula 
och gröna station (se figur 4-5, kapitel 4.1.1). Man bör alltså ha så många gröna och så få gula 
stationer som möjligt. I detta arbete kan BUMS-verktyget vara till stor hjälp, som till exempel 
i LYFTET. BUMS belyser kritiska moment på arbetsstationen och kan ses som både ett 
kommunikationsverktyg och ett informationsverktyg. Operatörerna ser att det finns problem 
och eftersom man inte vill arbeta på en belastningsergonomiskt dålig arbetsstation deltar man 
i arbetet att förbättra stationerna. Man har skapat förutsättningar för delaktighet. Allt detta 
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indicerar ytterligare det som har diskuterats ovan, att belastningsergonomi (BUMS) är en 
förutsättning för att kvalitet ska finnas. 
 
Från figur 4-3 (se kapitel 4.1.1) erhålls resultatet för hur stor andel av alla fel som har 
uppkommit vid monteringen. För röda stationer har 93 % av felen uppkommit vid 
monteringen, för gula stationer 65 % och för den gröna stationen endast 53 %. Dessa 
procentandelar kan, vid första anblicken, se något besynnerliga ut. Dock ter de sig ganska 
logiska vid en närmare anblick. Både gröna, gula och röda stationer torde ha lika många fel 
som har uppkommit på grund av andra anledningar än monteringen. Utöver detta tillkommer 
de fel som har uppkommit vid monteringen. Röda stationer har fyra gånger fler fel som har 
uppkommit vid monteringen än gröna stationer och gula har dubbelt så många fel som har 
uppkommit vid monteringen. Därav blir procentandelen fördelad som i figur 4-3. 
 
Den framtagna medeltiden i kapitel 4.1.2 är, utifrån en röd stations perspektiv, aningen 
konservativ. Detta påstående grundar sig på de fakta från kapitel 3.1.4, att individen presterar 
som bäst då han upplever situationen som bäst. Om man arbetar på en station med stora 
påfrestningar presterar man alltså inte perfekt. Detta gör att det tar längre tid att utföra ett 
arbetsmoment på en röd station än om det kan utföras på en grön station. Detta i sin tur borde 
innebära att även reparationer och utbyte av detaljer borde ta längre tid om man måste arbeta i 
en belastningsergonomisk dålig arbetsmiljö. Reparationer av fel uppkomna på röda stationer 
borde därmed ta längre tid än reparationer av fel från gröna och gula stationer. Från de data vi 
har kan man också se att röda stationer tar något längre tid att reparera än gula stationer (både 
gula och röda stationer har över 30 fel). Det enda gröna felet har dock en betydande mycket 
längre reparationstid än både gula och röda stationer. Av denna anledning har en medeltid för 
samtliga stationer använts. 
 
I kapitel 3.3 beskrivs förebyggande produktivitetsmätningar och bland annat diskuteras det 
om vikten att ta hand om och vårda personalen. I detta arbete kan BUMS fungera som ett 
viktigt verktyg. BUMS belyser kritiska moment (som tidigare nämnts) och därmed har till 
exempel produktionstekniker möjlighet att sätta in arbetsrotation eller ombalansera delar av 
en lina om arbetssituationen är alltför dålig.  
 
Fysiskt påfrestande arbete innebär bland annat att kroppen måste ta mer pauser för att inte 
överbelastas och att musklerna fortare blir trötta (se kapitel 3.1.2 och 3.1.3). Av denna 
anledning borde belastningsergonomiskt dåliga stationer ha mer vilotid än en 
belastningsergonomiskt bra station. Med denna extra vilotid kan kroppen återhämta sig för att 
klara av nästa kraftansträngning. 
 
I figur 4-7 (se kapitel 4.1.2) kan man se att det finns en viss skillnad i medelbeläggningsgrad 
mellan röda och gula stationer. Denna skillnad är dock inte signifikant men med ett större 
sampel skulle troligen denna skillnad bli mer säkerställd. Den gröna stationen ligger 
emellertid lägre än väntat, men med ett större antal stationer (fanns bara en grön station på 
DörrH) skulle troligen gröna stationers beläggningsgrad ligga över gula och röda stationers. 
Detta eftersom det behövs mer vilotid mellan de fysiska ansträngningarna då arbetet är tyngre 
(se kapitel 4.1.2) 
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Mellan gula och röda stationer finns det alltså en liten skillnad både vad gäller 
beläggningsgraden (se figur 4-7, kapitel 4.1.2) och den tidigare diskuterade reparationstiden 
även om skillnaderna är små och inte signifikanta. Det är troligt att dessa skillnader skulle bli 
mer markanta med ett större statistiskt underlag. Angående den gröna stationen kan man inte 
säga så mycket då dessa data endast avspeglar ett fel och en balanstid. 
 
Från figur 4-9 (se kapitel 4.1.3) kan man se att en röd station kostar cirka 2 000 kronor mer än 
en gul station och en gul i sin tur kostar cirka 1 000 kronor mer än en grön station. Detta är 
alltså endast en liten del av de interna kvalitetsbristkostnaderna. Om man tittar på figur 3-9 (se 
kapitel 3.2.3) kan man se att skillnaden mellan en röd och en grön station ligger ungefär kring 
en halv sigma-nivå. Utifrån detta ligger totalkostnaden på en röd station cirka 5 % över en 
grön stations totalkostnad. Det finns alltså mycket mer pengar att spara än de lönekostnader 
som åtgår för att reparera de uppkomna felen.  
 
Enligt Bergman och Klefsjö (se kapitel 3.2.3) står den interna kvalitetsbristkostnaden för cirka 
40 % av den totala kvalitetsbristkostnaden (goodwill ej medräknat). De interna 
kvalitetsbristkostnaderna består bland annat av kostnaden för produkter med så låg kvalitet att 
de måste slängas, materialkostnader och indirekta kostnader, kostnaden för att göra om arbete 
på produkter som inte har tillräcklig kvalitet, kostnad för verktyg och lokal där reparationer 
kan ske, kostnaden för att leta reda på orsaken till varför fel uppkommer, kostnaden för 
stillestånd på produktionsarbetet, kostnad för försäljning av produkter med låg kvalitet till 
reapris och lönekostnaden. Man kan se att lönekostnaden endast är en liten del av den interna 
kvalitetsbristkostnaden. 
 
Utöver den del som man kan spara på de interna kvalitetsbristkostnaderna finns det även stora 
pengar att tjäna på goodwill. Goodwill är något som är mycket svårt att mäta men som har 
stor inverkan på hur bra ett företag kommer att lyckas. Om Saab producerar bilar av bättre 
kvalitet kan de överträffa de krav och förväntningar som kunden har. Detta innebär att kunden 
blir positivt överraskad, vilket resulterar i en ökad goodwill (se kapitel 3.2 och 3.2.3). Ett 
arbetsmiljöarbete uppfattas även det som positivt av kunden och kommer att ge ökad 
goodwill. Det kommer även att innebära att människor vill arbeta på företaget, vilket innebär 
att företaget lättare kommer att hitta kvalificerad arbetskraft (se kapitel 3.1.1). 
 

5.2.2 Förändringsstudien 
Den kvalitativa produktivitetsdefinitionen från kapitel 3.3 anser jag vara mycket talande för 
Saabs arbete med LYFTET. Produktivitet är vad människan kan åstadkomma med material, 
kapital och teknologi. Det är alltså människan man sätter fokus på och det är människan som 
kan åstadkomma produktivitet. En belastningsergonomiskt dålig station innebär att människan 
får sämre förutsättningar för att åstadkomma produktivitet. Det är dessa stationer som 
LYFTET vill arbeta bort. Det är en övertygelse om att vi i dag kan göra bättre än i går och 
att vi i morgon kan göra bättre än i dag. LYFTET arbetar med att förbättra arbetssituationen 
för arbetarna och man tar hjälp av olika förbättringsgrupper. Förbättringsgrupper är ett 
delmoment inom Kaizen och innebär att man jobbar med ständig förbättring. Om man 
ständigt förbättrar sig kommer man att göra saker bättre imorgon. Och grunden är tilltro till 
människans möjligheter att förbättra sina villkor. Operatörerna vill inte jobba i en 

62 



Diskussion 

belastningsergonomiskt dålig miljö och i förbättringsgrupperna får man möjligheten att 
förbättra sina egna villkor (se kapitel 3.1.2).  
 
LYFTETs mål med att eliminera alla röda stationer är ett högt satt mål vilket kommer att bli 
svårt att nå. Men det är fortfarande ett viktigt mål, så att man hela tiden kan förbättras, och 
strävan att få med både operatörer och ledning i detta mål är viktigt. Kaizen är en viktig del i 
detta arbete och de förbättringsgrupper som finns är en viktig del av detta. De får med 
operatörerna i förbättringsarbetet och de förslag som där kommer upp kan förverkligas med 
hjälp av ledningen. Vikten av att få med alla i förbättringsarbetet är något som tas upp av Imai 
(1986) i kapitel 3.2.2. Han menar att grunden i ett lyckat förbättringsarbete är allas 
deltagande. 
 
Som produktionsförbättringsmetod kan LYFTET ses som en blandning av effektivisering och 
personalnedskärning. Man vill minska resursåtgången i processerna med 10 % vilket innebär 
att man effektiviserar processerna. Men man vill även få till en belastningsergonomiskt bättre 
produktion vilket innebär att arbetet ska gå bättre och snabbare och därmed kan man minska 
på den ambulerande extrapersonalen som företaget har. Om personalen får en bättre 
arbetsmiljö kan frånvaron minska och minskad frånvaro innebär att personalen vet exakt vilka 
som är deras arbetsuppgifter. Att veta vad som ska göras och vara frisk innebär att kvaliteten 
ökar och produktivitetsvinster uppnås, företaget blir alltså effektivare (se kapitel 3.1.1). 
 
Den förändring som undersöktes innebar innan förändringen ett påfrestande arbete för främst 
handlederna. När man skruvar in ett fästelement för hand kommer man ofta nära ytterläget för 
vridning av handleden. Att arbeta nära eller i en leds ytterläge innebär ökad risk för 
belastningsskador. Att skruva in ett fästelement innebär dessutom ett högt antal repetitioner 
vilket medför repetitivt arbete i ytterläge. Även detta medför en ökad risk för 
belastningsskador. Sedan innebär även ett högt antal repetitioner i sig att 
avlastningsperioderna blir kortare, vilket även det innebär en ökad risk för att 
belastningsbesvär ska inträffa (se kapitel 3.1.2 och 3.1.3). Sammantaget finns det alltså tre 
moment i det gamla sättet att montera, som var för sig innebär en ökad risk för 
belastningsbesvär. 
 
Resultatet från figur 4-10 (se kapitel 4.2.1) visar att det efter förändringen finns en signifikant 
minskning av antalet fel som har uppkommit på station 913, DörrH. Minskningen är 28 % och 
är därmed en bit över de resultat som redovisades i BUMS-kvalitetsavsnittet (se kapitel 4.1.1) 
där det redovisades skillnader på nästan en faktor två mellan gula och röda stationer. Detta 
kan förklaras med att station 913 på DörrH efter förändringen är en gul station som ligger så 
nära röd som en station kan komma. Det räcker med att endast en av punkterna (se kapitel 
3.1.3) i bedömningen ändrar färg, från grön till gul eller från gul till röd, för att hela stationen 
ska ändra färg. Detta tyder på att det fortfarande finns potential för stationen att minska 
antalet uppkomna fel där, även om stationen fortsätter att vara gul.  
 
Det går alltså inte enbart att stirra sig blind på vilken färg stationen har utan det är även av 
intresse att se hur själva BUMS-bedömningen ser ut. Jag tycker att det finns anledning att 
utveckla BUMS-bedömningen så att den inte enbart innehåller en färg utan även något mer 
som talar om hur stationen ser ut. Min tanke är att man skulle kunna använda sig av en 
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undergradering i form av en siffra, ett till tre, där siffran ett svarar för att stationen ligger nära 
att ändra färg till en belastningsergonomiskt bättre färg, gul för röda stationer och grön för 
gula stationer. En tvåa svarar för att stationen ligger stabilt på den färg den redan har och 
trean svarar för att stationen ligger nära att ändra färg till en belastningsergonomiskt sämre 
färg. På detta sätt kan verktyget effektiviseras och till exempel produktionstekniker eller 
arbetsledare direkt kan se, vilken färg stationen har och om den ligger nära till en förändring. 
 
Från kapitel 4.2.2 framgår att förändringen medförde en tidsvinst på 12 sekunder per dörrlina. 
Sammanlagt på båda dörrlinorna medför detta att en halv heltidsanställning frigörs, enbart i 
monteringstid, från dörrlinan. Anledningen att man kan ta med DörrV i denna beräkning är att 
även DörrV har genomgått exakt samma förändring och därmed har det även där gjorts en 
tidsbesparing på 12 sekunder. Efter förändringen gjordes ingen ombalansering23, men senare i 
december 2006 genomfördes en stor ombalansering av hela Saabs fabrik. I denna 
ombalansering kunde Saab utnyttja den gjorda tidsbesparingen. 
 
Arbetsmiljö är de faktorer i omgivningen som påverkar en människas arbetsprestationer och 
välfärd på kort och lång sikt (se kapitel 3.1). Detta är den definition som Gröjer och 
Liukkonen (1990) har använt sig av för att beskriva arbetsmiljö. Om man tittar på enkäten 
(bilaga 1) är den utformad för att undersöka vad operatören upplever att förändringen har 
inneburit. Det behöver inte innebära att operatören upplever en positiv förändring bara för att 
BUMS-bedömningen visar så. Det kan finnas förhållanden som gör att operatörerna upplever 
förändringen som negativ (se kapitel 3.1.4). Frågorna om hur man upplever att besvären och 
arbetet på stationen har förändrats kan ge svar på hur ”välfärden på kort och lång sikt” 
kommer att förändras. Arbetsprestationerna står i nära samband med välfärden eftersom friska 
människor utan besvär presterar bättre än sjuka människor med besvär (se kapitel 3.1.1). 
 
Vid jämförelse av figur 4-13 och figur 4-14 (se kapitel 4.2.3) kan man märka en tydlig 
skillnad. I första figuren var det några operatörer som ansåg att deras besvär i 
händer/handleder/underarmar hade ökat efter förändringen medan andra figuren visar att 
samtliga operatörer ansåg att arbetet hade blivit fysiskt lättare eller oförändrat. Detta är något 
som indikerar att förändringen har haft ett bra resultat på problemområdet 
händer/handleder/underarmar. Anledningen till att vissa operatörer har fått ökade besvär i 
händer/handleder/underarmar är sannolikt på grund av andra faktorer än just förändringen. En 
person angav även att hans ökade besvär var orsakat av fritidsaktiviteter. 
 
Det är även intressant att besvären minskade så kraftigt för de övriga kroppsdelarna, 
nacke/axlar/skuldror, rygg och övriga kroppsdelar. Mellan 50 och 60 % hade fått minskade 
besvär från dessa kroppsdelar och 31 % tyckte att arbetet var något fysiskt lättare efter 
förändringen (se figur 4-17 och 4-20, kapitel 4.2.3). Båda dessa resultat är statistiskt 
signifikanta om man jämför övriga kroppsdelar som en homogen grupp. Anledningen till 
dessa stora, positiva, förändringar kan vara många men troligen är det framförallt två 
bakomliggande orsaker. Den första är att man numera inte behöver skruva in fästelementet för 
hand och därmed behöver musklerna i händer/handleder/underarmar inte arbeta lika hårt. 
Detta innebär att de muskler som förr behövde avlasta händerna/handlederna/underarmarna 
                                                 
23 Med ombalansering menas att man lägger till och tar bort moment på stationen så att den får andra 
arbetsuppgifter. 
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nu inte behöver arbeta lika hårt. Detta medför att risken för belastningsbesvär minskar för 
även dessa kroppsdelar (se kapitel 3.1.2 och 3.1.3). Den andra orsaken kan vara att 
operatörerna ser att man investerar i åtgärder för att förbättra den belastningsergonomiska 
situationen på arbetsplatsen. Detta gör att man blir mer positiv till arbetsplatsen och därmed 
förbättras operatörernas syn på arbetsmiljön och man upplever att besvären och arbetet har 
blivit bättre. Detta resonemang kan jämföras med Katz och Kahns (1978) modell för det 
psykosociala synsättet på arbetsmiljö (figur 3-6, kapitel 3.1.4). 
 
Att människan presterar bäst när belastningen är lagom är något som togs upp i kapitel 3.1.4. 
Eftersom 75 % av operatörerna kände besvär i händer/handleder/underarmar borde alltså 
arbetsbelastningen ha varit för hög innan förändringen. Från figur 4-13 och figur 4-15 (se 
kapitel 4.2.3) kan man se att nästan 70 % av operatörerna anser att besvären har minskat och 
cirka 80 % av operatörerna tycker att arbetet blivit fysiskt lättare för 
händer/handleder/underarmar. Detta borde innebära att operatörerna presterar bättre efter 
förändringen. Att även drygt 50 % (figur 4-17, kapitel 4.2.3) anser att besvären har minskat 
och 31 % (figur 4-20, kapitel 4.2.3) anser att arbetet har blivit fysiskt lättare för övriga 
kroppsdelar, innebär att förändringen inte verkar ha medfört några negativa effekter. 
 
Från kapitel 4.2.4 ser man att besparingen som gjordes med förändringen uppgår till 184 000 
kronor per år från dörrlinan. I denna siffra finns den produktivitetsvinst som görs och den 
lönebesparing som görs i och med att det blir färre fel att reparera. Som nämndes i kapitlet 
ovan finns det en rad övriga interna kvalitetsbristkostnader. Dessa har inte innefattats i de 
gjorda beräkningarna men man bör ha dessa i åtanke då de utgör en mycket stor del av de 
interna kvalitetsbristkostnaderna. 
 
Att besvären har minskat så mycket för operatörerna tyder på att den framtida sjukfrånvaron 
även kommer att minska. Belastningsergonomin står för cirka 40 % av alla anmälda 
arbetsskador (se kapitel 3.1.2) så det finns stora besparingsmöjligheter här. Utöver detta så 
innebär lägre sjukfrånvaro att kvaliteten och produktiviteten förbättras (se kapitel 4.1.1) vilket 
innebär ännu mer möjligheter till ekonomiska besparingar. 
 
Avslutningsvis skulle jag vilja framföra några fördelar och nackdelar med Saabs arbete med 
BUMS och LYFTET. BUMS är ett väldigt viktigt verktyg som kan användas för att 
systematiskt förbättra arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet. Man ska dock komma ihåg att 
om modellen inte används korrekt förlorar verktyget i styrka och det blir en kostnad för Saab 
istället för en tillgång. LYFTET är ytterligare ett bevis för Saabs arbete med att kontinuerligt 
förbättra arbetsmiljön och därmed även förbättra kvalitet och produktivitet. Med ett mål på 
noll röda arbetsstationer blir det svårt för Saab att nå målet, men företaget får ett krav på sig 
att ständigt förbättras och detta anser jag vara viktigt. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Under detta kapitel presenteras slutsatserna av detta examensarbete. Även rekommendationer 
för Saab och förslag på uppföljning till detta arbete och förslag på kommande arbeten 
återfinns i detta kapitel. 
 

6.1 Slutsatser 
Det finns ett samband mellan hur belastningsergonomiskt tung en station är och hur många fel 
som uppkommer där. En station som, av BUMS, klassats som röd producerar nästan fyra 
gånger så många fel som en station som har klassats som grön och två gånger så många fel 
som en station som har klassats som gul. Det är alltså en faktor två mellan respektive BUMS-
färg. 
 
Det finns många svårigheter med att mäta produktivitet. Bland annat måste ett tillräckligt stort 
sampel mätas för att sambanden skall åskådliggöras. De två mätningar som genomfördes, 
beläggningsgrad och reparationstid, indikerar ett svagt samband mellan belastningsergonomi 
och produktivitet. En röd station har något högre beläggningsgrad än en gul station och ett fel 
uppkommet på en röd station tar något längre tid att reparera än ett fel uppkommet på en gul 
station. Det statistiska underlaget är dock för litet för att kunna dra säkra slutsatser gällande 
detta samband.  
 
LYFTET har varit ett projekt med positiva resultat för Saab och dörrlinan. Efter förändringen 
har antalet uppkomna fel på station 913, DörrH, reducerats med nästan 30 %. 24 sekunder 
sparas per tillverkad bil efter förändringen, 12 sekunder från station 913, DörrH, och 12 
sekunder från station 910, DörrV. För operatörerna på de båda stationerna har besvären i 
händerna/handlederna/underarmarna minskat med nästan 70 % och arbetet upplevs som 
fysiskt lättare för händerna/handlederna/underarmarna enligt 80 % av operatörerna. För övriga 
kroppsdelar har besvären minskat med över 50 %, och 31 % anser att arbetet för övriga 
kroppsdelar har blivit fysiskt lättare. Detta är ett starkt incitament för en fortsatt förbättring av 
den belastningsergonomiska miljön hos Saab. 
 
En röd station kostar nästan 3 000 kronor mer per år än en grön station och nästan 2 000 
kronor mer än en gul station, enbart i den lönekostnad som åtgår för att reparera felen. Utöver 
detta tillkommer en rad direkta kostnader som materialkostnader, overheadkostnaden och 
kostnaden för att leta reda på orsaken till varför fel uppkommer samt indirekta kostnader. 
Även kostnaden för förlorad goodwill är en viktig del i den totala kostnaden. 
Förändringsstudien visar att den förändring som genomfördes på dörrlinan medför en 
besparing på 184 000 kronor per år enbart i produktivitetsvinst och den minskade 
lönekostnader för att reparera fel. 
 

6.2 Rekommendationer 
BUMS verktyget är ett viktigt verktyg för frågor kring den belastningsergonomiska 
arbetsmiljön. Det är också viktigt i det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med att 
ständigt förbättra ergonomi, kvalitet och produktivitet. Därför är det viktigt att BUMS inte 
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blir en andrahandsprioritering utan att det används som det verktyg det är. BUMS-
bedömningar bör vara gjorda för samtliga stationer och de bör finnas väl synliga för både 
arbetsledaren och produktionsteknikern så att de kan använda dessa i sitt arbete. 
 
BUMS-verktyget bör även vidareutvecklas. En utveckling skulle kunna vara i form av en 
undergradering med siffror, ett till tre, där siffran ett svarar för att stationen ligger nära att 
ändra färg till en belastningsergonomiskt bättre färg. En tvåa svarar för att stationen ligger 
stabilt på den färg den redan har och en trea svarar för att stationen ligger nära att ändra färg 
till en belastningsergonomiskt sämre färg. Exempelvis ”gul 3” svarar mot en station som 
ligger nära det röda området medan ”gul 1” svarar mot en station som ligger nära det gröna 
området. Man får alltså mer information och på detta sätt kan verktyget effektiviseras och 
användandet av verktyget kan underlättas. 
 

6.3 Förslag till uppföljningar och kommande arbeten 
Sambandet mellan ergonomi, kvalitet och produktivitet är ett mycket intressant område där 
det fortfarande finns mycket kvar att undersöka. Här kommer förslag på uppföljningar till 
detta examensarbete utifrån de tankar och idéer som jag har. 
 

• Följa upp hela LYFTET. En uppföljning av LYFTET med hänsyn till kvalitet, 
produktivitet och hälsa skulle kunna ge en intressant bild av hur väl projektet har 
slagit igenom i Saabs produktion. Man skulle även här kunna ta med 
sjukfrånvaroaspekten och undersöka hur väl denna korrelerar med den 
självuppskattade hälsan. 

• En bredare studie på hur kvalitetsskillnaderna mellan gröna, gula och röda stationer 
avspeglar sig på kvalitetsbristkostnaden. Framförallt kan man göra en djupare 
undersökning av de inre kvalitetsbristkostnaderna för att undersöka vilka skillnader 
som finns mellan röda, gula och gröna stationer. 

• En utveckling av BUMS-verktyget där man undersöker hur man ska dra gränserna 
för när siffran ett, två och tre ska användas. Detta bör göras så att siffran fylls i 
automatiskt när man sammanställer utvärderingen på datorn. På detta sätt blir det 
inget extra jobb för den som ska göra utvärderingen. 
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Bilagor 

Bilagor 
I detta kapitel finns de bilagor som examensarbetet i tidigare skede har refererat till. 
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Bilaga 1 
ENKÄT VID DÖRRLINAN 

 
”Enkät?” Linköpings universitet bedriver i samarbete med Arbetslivsinstitutet ett projekt tillsammans 
med SAAB för att studera effekter av arbetsmiljöarbete. För att göra detta önskar vi att Du deltar i 
denna korta enkät som delas ut till operatörerna vid dörrlinan. Via Ditt deltagande kan vi få en bättre 
bild av de effekter som utbytet av fästelementet vid fastsättningen av fönsterhissen kan ha bidragit till 
vid dörrlinan, och ett underlag för framtida arbetsmiljöförbättringar. 
 
”Är jag anonym?” Din enkät är helt anonym och omfattar inga personuppgifter. Enkäten 
sammanställs tillsammans med enkäter från övriga operatörer vid dörrlinan. Sammanställningen utförs 
av Jimmie Sollén från Linköpings universitet och redovisas till våren i dennes examensarbete samt för 
SAAB. 
 
”Hur deltar jag?” Besvara frågorna nedan genom att kryssa i bäst passande svarsalternativ enligt 
instruktion. Stoppa ner enkäten i det medföljande kuvertet och förslut kuvertet. Ge sedan kuvertet till 
arbetsledaren som vidarebefordrar enkäterna till oss.  
 
Vid frågor om enkäten, tveka inte att höra av dig! 
 
Mvh 
 
Jimmie Sollén, Linköping universitet  070 – 256 73 69 

2) Före utbytet av fästelementet vid fastsättningen av fönsterhissen upplevde jag kroppsliga besvär i 
(flera kryss möjliga): 

1) Jag arbetar helt och hållet eller mest vid: 
 
  höger dörrlina   vänster dörrlina 
 
 

  
  händer/handleder/  nacke/axlar/   rygg   annan kroppsdel      
     underarmar      skuldror      vilken: 
            _______________ 

76 

3) Efter utbytet av fästelementet vid fastsättningen av fönsterhissen upplever jag (ett svar per rad): 
 
  mycket något oförändrade något   mycket  
   mindre besvär mindre besvär besvär mer besvär mer besvär 
a) i händer/ handleder/     
 underarmar 
 
b) i nacke/axlar/skuldror       
 
c) i rygg       
 
d) i annan kroppsdel       
  



Bilagor 

4) Efter utbytet av fästelementet vid fastsättningen av fönsterhissen upplever jag att arbetet vid stationen 
är (ett svar per rad): 
 
  mycket något något mycket  
   fysiskt lättare fysiskt lättare oförändrat fysiskt tyngre fysiskt tyngre
a) för händer/ handleder/     
 underarmar 
 
b) för nacke/axlar/skuldror       
 
c) för rygg       
 
d) för annan kroppsdel      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Om du i fråga 3a uppgav att du har haft förändrade besvär (händer/handleder/underarmar), tror du att 
dina förändrade besvär har ett samband med någon av följande faktorer (ett eller flera kryss): 
 

  fritidsaktiviteter  
 

 förändrat arbetsinnehåll 
 

 utbytet av fästelementet vid fastsättningen av fönsterhissen 
 

 något annat arbetsmoment, ange vad: ________________________________________ 
 
 annat, ange vad: _________________________________________________________ 

 
  vet ej 

6) Om du i fråga 3b uppgav att du har haft förändrade besvär (nacke/axlar/skuldror), tror du att dina 
förändrade besvär har ett samband med någon av följande faktorer (ett eller flera kryss): 
 

  fritidsaktiviteter  
 

 förändrat arbetsinnehåll 
 

 utbytet av fästelementet vid fastsättningen av fönsterhissen 
 

 något annat arbetsmoment, ange vad: ________________________________________ 
 
 annat, ange vad: _________________________________________________________ 

 
  vet ej 
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Titel 
Belastningsergonomiska förbättringar hos Saab Automobile AB 

- 
och dess effekter på produktivitet och kvalitet 

Författare 
Jimmie Sollén

Sammanfattning 
I Saab Automobile AB:s monteringsfabrik produceras cirka 130 000 bilar per år. Arbetet på monteringslinan blir därför 
monotont, och operatörerna har ett belastningsergonomiskt ansträngande arbete. Av denna anledning utvecklade Saab 
sin egen belastningsergonomiska utvärderingsmall BUMS, som ligger som grund för hur företaget hanterar 
belastningsergonomiska frågor. Under 2006 har Saab arbetat med ett projekt, LYFTET, för att förbättra den 
belastningsergonomiska situationen på Saabs arbetsplatser. 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om arbetsstationer som, utifrån BUMS-bedömningar, klassats 
belastningsergonomiskt dåliga arbetsstationer är relaterade till sämre kvalitet, lägre produktivitet och därmed högre 
kostnader jämfört med övriga arbetsstationer. Examensarbetet ska även undersöka om förbättringar inom LYFTET ger 
bättre kvalitet, högre produktivitet, fysiskt lättare arbete och belastningsergonomiskt bättre arbetsstationer. 
 
Kvalitetsdata, produktivitetsdata och BUMS-data från Saabs monteringsfabrik har samlats in, analyserats och bearbetas, 
samt litteratur och forskningsartiklar har byggt upp en bas i form av en referensram. Resultaten har sedan diskuterats 
utifrån denna referensram och slutsatserna har tagits fram. 
 
Resultatet visar att en arbetsstation som har BUMS-klassats som belastningsergonomiskt dålig (röd) producerar fyra 
gånger så många fel som en belastningsergonomiskt bra arbetsstation (grön). Resultatet indikerar även vissa samband 
mellan produktivitet och belastningsergonomi. På dörrlinan har LYFTET minskat besvären för operatörerna, gett fysiskt 
lättare arbete, minskat antalet kvalitetsfel och har haft en positiv effekt på produktiviteten. 
  
De slutsatser man kan dra av detta arbete är att BUMS kan användas som ett verktyg för att förbättra kvalitet, samtidigt 
som arbetsmiljön förbättras. Det finns både rent ekonomiska och personalekonomiska aspekter som åskådliggör 
nackdelarna med belastningsergonomiskt dåliga arbetsstationer. LYFTET har varit ett bra projekt på dörrlinan och har 
inneburit att den belastningsergonomiska arbetsmiljön har förbättrats samtidigt som de ekonomiska konsekvenserna av 
LYFTET har varit positiva. 

Nyckelord 
BUMS, Arbetsmiljö, Belastningsergonomi, Kvalitet, Produktivitet, Montering 

x 
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