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Sammanfattning

Föreliggande arbete inriktas mot belastningsproblem inom tillverkningsindustrin 
och speciellt vid manuell montering och fokuserar effekter och konsekvenser av 
en företagsutvecklad participativ modell vars syfte är att minska risken för 
belastningsskador. Avhandlingens övergripande syfte är att bidra med kunskap 
om en företagsutvecklad belastningsergonomisk förbättringsmodell med fokus 
på vad som underlättar respektive försvårar implementering och tillämpning av 
en sådan modell. Avhandlingen bygger på litteraturgenomgång och tre studier. 
Samtliga är empiriska studier och genomförda i bilindustri och en av studierna 
har också genomförts vid konfektyrtillverkning. Resultaten är baserade på 
observationer, intervjuer, enkäter och företagsintern dokumentation.   

Den första studien rör hur förbättringsarbetet bedrivits i monteringsfabriken i en 
bilindustri med fokus på hur kvalitets- och ergonomifrågor integrerats i 
förbättringsarbetet.

Den andra studien beskriver förbättringsarbetet vid både bilmontering och 
konfektyrtillverkning och fokuserar på vilket sätt förbättringsarbetet är 
participativt och till vilken grad förbättringsarbetet hanterar belastningsbesvär 
inom använda system.

Den tredje studien beskriver en företagsutvecklad belastningsergonomisk 
förbättringsmodell och fokuserar implementering, tillämpning och 
effekter/förändringar vid användandet av denna modell samt vad som stödjer 
respektive försvårar en hållbar användning.

På bilföretaget bedrevs förbättringsarbetet med en komplicerad struktur och i 
många olika grupper och med den internt utvecklade modellen BME 
(Beräknings Modell Ergonomi). På konfektyrföretaget var förbättringsarbetet 
mer informellt och hade snabba beslutsvägar med ett förslagssystem och närhet 
till företagsledningen. 

BME modellen har bland annat lett till ett ökat intresse för arbetsmiljöfrågor, 
förbättrat den belastningsergonomiska kompetensen i företaget, enkelt 
visualiserat arbetsmiljön, tydliggjort besluts- och processvägar för 
förbättringsarbete, skapat unika team för belastningsergonomiskt arbete, men 
har samtidigt en konfliktpotential, upplevts resurskrävande och komplicerar 
skyddsombudens granskande roll i arbetsmiljöarbetet.



Abstract

This thesis focuses on musculoskeletal disorders in Swedish industry and 
especially manual assembly, and focuses on effects and consequences of a 
company developed participatory model with the aim to reduce risks for 
musculoskeletal disorders. The overall purpose of this thesis is to shed light and 
develop knowledge of the model with the aim to reduce risks for 
musculoskeletal disorders by focusing factors supporting and hindering the 
implementation and application of such a model. Three papers form the 
foundation of the thesis. They are all empirical studies, and were carried out in a 
car assembly plant. One of the studies also include a confectionary company. 
The results are based on observations, interviews, questionnaires and company 
documents.

Paper I focuses on continuous improvements in an assembly plant for cars and 
how quality- and ergonomics issues are integrated in that work. 

Paper II describes the work with continuous improvements at the car assembly 
as well as at the confectionary manufacturer and focuses participation and 
musculoskeletal disorders within these systems. 

Paper III describes a company developed participatory model with the aim to 
reduce risks for musculoskeletal disorders and focuses the implementation and 
application of this model. The study also focuses on changes and effects and 
factors supporting and hindering the implementation and application.

In car assembly, continuous improvements had a complicated structure and a lot 
of forums and an internally developed model, BME. In the confectionary 
manufacturer, the continuous improvements were more informal and were based 
on a suggestion scheme and a short communication channels with management. 

The use of the BME model lead to increased interest in work environment 
issues, improved the competence in ergonomics, supported visualisation, 
clarified ways for processes and decisions, created unique teams for ergonomic 
assessments, but had simultaneous a potential for conflicts, was resource 
demanding and complicated the role for the safety representatives in their task of 
dealing with work environment issues.      
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1 Inledning  

I detta inledningskapitel, presenteras en bakgrundbeskrivning för ämnet i fokus, 
dvs. företagsutvecklade förbättringsmetoder för att hantera belastningsskador. 
Fallstudieföretaget presenteras, liksom den modell, för att hantera 
belastningsergonomin, fallstudieföretaget utvecklat och implementerat. 
Inledningen avslutas med denna licentiatavhandlings fokus och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Nästan var fjärde sysselsatt person i Sverige 2006 hade under de senaste 12 
månaderna haft någon form av besvär som de hänför till arbetet enligt 
Arbetsmiljöverkets och SCB:s statistik (2006). För samtliga var denna siffra 
24%, något mer för kvinnor (27%) än för män (21%). Av dessa är det mer än var 
tredje person (37%) som också varit sjukfrånvarande på grund av dessa besvär. 
Arbetare redovisar oftare än tjänstemän besvär som följd av påfrestande 
arbetsställningar, korta upprepade arbetsmoment och tung manuell hantering, 
och kvinnor oftare än män. Särskilt bland kvinnliga arbetare bedöms besvären 
på grund av dessa orsaker öka med stigande ålder, och var femte kvinnlig 
arbetare över 50 år eller äldre anger besvär på grund av påfrestande 
arbetsställningar (ibid.). Arbetsrelaterade belastningsbesvär är inte bara ett 
nationellt problem.  
I USA tog år 1999 nästan en miljon människor ledigt från arbetet för att 
behandla och återhämta sig som följd av arbetsrelaterade belastningsbesvär eller 
funktionsnedsättning i rygg och nacke (Panel on Musculoskeletal Disorders and 
the Workplace, 2001).  
Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk 
belastning och andra förhållanden påverkar kroppens rörelseorgan. Det är mer 
än 1,5 miljoner sysselsatta i Sverige som dagligen upplever sitt arbete som 
belastningsergonomiskt påfrestande. Belastningsfaktorer är den enskilt största 
orsaken till frånvaro från arbetet, den vanligaste orsaken till uppgivna 
arbetsorsakade besvär och till anmälda arbetsskador (AFA Försäkring, 2006; 
Lundholm & Swartz, 2006). Totalt utgör belastningsskadorna 36 procent av 
samtliga anmälda arbetssjukdomar och arbetsolyckor (Lundholm & Swartz, 
2006). Bland de långtidssjukskrivna dominerar skelettets och rörelseorganens 
sjukdomar hos både män och kvinnor. Industriarbetare är en av de arbetsgrupper 
som är mest drabbade (AFA Försäkring, 2006). Av de som anmält sina 
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belastningsbesvär som arbetsskada år 2004-05 är lyft och förflyttning av bördor 
samt repetitivt arbete de vanligaste nämnda faktorerna, kvinnliga montörer har 
högst relativ frekvens för anmälda belastningssjukdomar (Arbetsmiljöverket, 
2006).  
De senaste decennierna har industriarbete genomgått stora förändringar. Från 
tiden runt andra världskriget då tayloristiska och fordistiska principer användes 
var det vanligt med enkla, repetitiva arbetsuppgifter vid ett löpande band. Senare 
växte en socioteknisk inriktning fram som kännetecknas av självstyrande 
grupper och arbete i längre arbetscykler. Sedan ett par decennier har 
industriföretagen tagit intryck av japanska och amerikanska 
organisationsprinciper såsom Total Quality Management (TQM), Kaizen, Time 
Based Management, Lean Production med flera (Docherty & Huzzard, 2003). 
Lean Production liknar i vissa avseenden tayloristiska principer med löpande 
band, men samtidigt ska arbetarna delta i förbättringsarbete. Det finns ingen 
tydlig bild över vilken eller vilka koncept industriföretagen väljer att följa. Dock 
verkar det som om man inte följer ett enda koncept utan anpassar det efter den 
egna verksamheten. (se Dabhilkar, 2006; Bengtsson och Ljungström, 1998; 
Womack, 1990; Deming, 1986) 
Svensk lagstiftning kräver att arbetsgivare systematiskt arbetar med att förbättra 
arbetsmiljön och säkerställa de krav som ställs på den verksamhet man bedriver 
(se Gullberg & Rundqvist, 2004; AFS 2001:1). Företagen är därmed lagstadgade 
att arbeta med ergonomiska frågor. Intresset tycks dock öka mot att allt fler 
företag utvecklar egna modeller och metoder för att arbeta med 
arbetsmiljöfrågor vilket tyder på att det finns andra drivkrafter än de rent 
lagstadgade. Allt fler företag utvecklar eller anpassar också befintliga modeller 
till sin egen verksamhet.  
Den moderna formen av förbättringsarbete i produktion kan genomföras av 
experter eller av anställda i den direkta produktionen, av enskilda operatörer 
eller arbetslag (Nilsson, 1999). Svenska chefer tycks dessutom ha förhållandevis 
lätt att delegera ansvar och befogenheter. Berger (1999) framhåller att i 
organisationer där man arbetar med ständiga förbättringar förflyttas arbetet från 
specialister till att involvera de anställda.  
Kan man då se några effekter vid implementering av olika modeller för 
förbättrad arbetsmiljö? Det är problematiskt att utvärdera effekter av olika 
satsningar då det är många olika variabler som påverkar ett förbättringsarbete. 
Eklund m fl. (2006) lyfter fram problem med att effekten ibland kan definieras 
som grad av måluppfyllelse, att vissa indikationer är lätta att mäta medan andra 
är svåra. Viss del av effekterna kan bero på faktorer som ligger utanför 
verksamhetens eller projektets kontroll, medan andra delar av effekterna kan 

 4 



Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

komma från faktorer som påverkats, liksom att det är svårt att avgöra vilken 
tidshorisont som man ska använda när man fastställer effekter. 
Effekter av förbättringsarbete kan beskrivas som påverkan på hälsa, 
sjukfrånvaro, rehabilitering etc. bland personal, sjukskrivna och arbetsskadade. 
Effekter kan mätas i subjektiva termer såsom om man upplever en förbättring 
efter en åtgärd när det gäller exempelvis besvär, motivation, 
påverkansmöjligheter etc. Effekter kan också mätas på andra sätt som 
exempelvis minskad eller ökad sjukfrånvaro, arbetsförmåga, arbetsskador etc. 
Man kan också gå längre och koppla dessa effekter eller insatser med effekter 
inom andra områden såsom produktivitet, kvalitet etc. (Eklund m fl., 2006) 
Mycket av den forskning som bedrivits inom belastningsskadeområdet har 
handlat om att kartlägga uppkomst och identifiering av skador och riskfaktorer. 
Det saknas dock omfattande forskning om hur företagsutvecklade eller 
anpassade modeller uppkommer, implementeras och integreras i verksamheten 
samt hur användare av sådana modeller upplever påverkan på verksamheten och 
arbetsmiljön.  
 

1.2 Deltagande företag 

1.2.1 Volvo Personvagnar AB 
Officiellt sett räknas 1927, året då den första serietillverkade bilen, ÖV 4, 
lämnade monteringslinjen som året då Volvo Personvagnar AB startades. AB 
Volvo blev ett självständigt bolag 1935 och påbörjade 1959 förberedelserna 
inför en ny personbilsfabrik i Torslanda, utanför Göteborg. År 1964 invigdes 
den nya Torslanda-fabriken (Volvo Personvagnar, 2005:b). 
Sedan 1999 är Volvo Personvagnar AB ett helägt dotterbolag till Ford Motor 
Company och ingår i moderbolagets division för högklassiga bilmärken – 
Premier Automotive Group (PAG).  Anläggningen i Torslanda är en av två 
anläggningar för tillverkning av Volvobilar. Den andra är belägen i belgiska 
Gent. År 2005 var cirka 5500 personer anställda vid Torslandafabriken och det 
producerades ungefär 444 000 bilar i fabrikerna och av dessa 193 021 från 
Torslandafabriken.  
Företagets filosofi när det gäller de anställda bygger på medarbetarskap, 
lagarbete och gott ledarskap. Vidare strävar Volvo Personvagnar efter att 
erbjuda alla medarbetare en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner och 
möjlighet till personlig utveckling (Volvo Personvagnar, 2005:a). Volvo har en 
tradition att arbeta med arbetsmiljöfrågor och har under åren arbetat fram 
ledningssystem för dessa frågor (Munck-Ulfsfält, 2003). 
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Volvo Personvagnars produktionsanläggning i Torslanda är uppdelad i 
karosseri, måleri och slutmontering (kallad monteringsfabriken), som utgör 
själva produktionen av bilen och ett antal stödfunktioner som kvalitet, teknik, 
personalresurser och ekonomi. När bilen passerat monteringsfabriken är den klar 
att distribueras till kund. Monteringsfabriken är den del av 
produktionsanläggningen som fokuseras i denna avhandling.  
I monteringsfabriken arbetade år 2005 cirka 2400 personer, förutom personal 
inom stödfunktionerna och det producerades cirka 4400 bilar per vecka. De 
arbetade enligt KLE-strategin (Kvalitet, Leveransprecision och Ekonomi och i 
denna fabrik hade KLE utvecklats till att omfatta kvalitet, leverans, ekonomi, 
personal, teknik, miljö och lagutveckling). Slutmonteringen var indelad i fem 
produktverkstadsområden: Door, MP Area, Trim, Chassie och EDP. MP var en 
förkortning av Marriage Point, där karossen sattes samman med bilens 
underrede. Vid EDP utfördes slutkontroll samt eventuella justeringar av bilen då 
den var färdig och hade körts av linan. Till varje produktverksverkstad var 
resurser från stödfunktionerna Teknik, Personal, Kvalitet, Driftsäkerhet, 
Ekonomi och Verksamhetsutveckling knutna. 
All produktion skedde mot kundorder, vilket betyder att det alltid fanns en 
beställning på en bil innan produktionen startades. Produktionen i 
slutmonteringen skedde längs en driven lina med korta arbetsmoment. Varianter 
av bilmodeller förekom blandat, där cirka varannan bil var en XC90, 35 procent 
var V/XC70 och 15 procent var S80. De fyra produktverkstadsområdena längs 
linan var indelad i avdelningar, som även kallades banavsnitt. Det fanns mellan 
fem och nio banavsnitt inom varje produktverkstadsområde. Ett banavsnitt 
bestod av ett flertal olika arbetsmoment så kallade balanser. 
Vid de olika balanserna utförde operatören ett flertal arbetsmoment. Arbetstiden 
vid respektive balans varierade stort, från några sekunder till upp till cirka fyra 
minuter. Det vanligaste var att operatören arbetade på varje bil, balansen hade då 
grad ett och kallades enkelbalans. Arbetade operatören på varannan bil, utförde 
två personer samma arbetsmoment, men på olika bilar, och balansen kallades för 
dubbelbalans.  
I monteringsfabriken bedrevs arbetet i två skift, ett fast dagskift och ett fast 
kvällsskift. Pauser och raster förekom på fasta tider under skiften och då 
stannade linan. Dock förekommer det att man på prov tillämpar så kallade 
rullande avlösningar, vilket innebär att produktionen är igång hela tiden och att 
man turas om att ta rast. För varje produktverkstad fanns en 
produktverkstadschef (PVC), som ansvarade för att leda arbetet i 
produktverkstaden. PVC hade även ansvar för det förebyggande och 
kontinuerliga förbättringsarbetet samt att arbetet i produktverkstadsområdet 
utfördes med rätt ställda krav på arbetsmiljö, skydd och säkerhet. 
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Varje banavsnitt hade en produktionsledare (PL), per skift. PL fördelade ansvar, 
befogenheter och etablerade arbetssätt som säkerställde att produkterna och 
processen uppfyllde kraven på kvalitet, leveransprecision och ekonomi (KLE). 
Det var PL som löpande ansvarade för att arbetet i banavsnittet utfördes enligt 
gällande lagkrav och direktiv med avseende på arbetsmiljö, skydd och säkerhet. 
Som stöd till produktionsledaren i arbetsmiljöarbetet, fanns bland annat 
produktionstekniker (Local Manufacturing Engineer (LME)), som tillhörde 
teknikavdelningen. Det ingick i arbetsuppgifterna för LME att ha ansvar för att 
genomföra balansförändringar och se till att kontinuerlig revision av 
balanseringen genomfördes samt att delta i arbetet med ergonomi och 
arbetsmiljö. Dessutom fanns andra experter internt på företaget som medverkade 
i förbättringsarbetet liksom en företagshälsovård.  
 

1.3 Översiktlig beskrivning av modellen BME 

 

BME är en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell utvecklad vid 
Volvo Personvagnar AB, Torslanda. Avsikten med modellen är att få en första 
indikation om ett visst arbete eller arbetsmoment innebär hälsofarliga fysiska 
belastningar eller inte, och därmed ge ett underlag för åtgärder. Modellen är 
uppbyggd enligt ett tre-zons-system (rött-gult-grönt). Man bedömer tre faktorer; 
arbetsrörelse-/ställning, tid/frekvens och kraft. Vid bedömningen ges varje 
faktor ett värde mellan ett till tre, uppdelat i sju steg (se figur 1).  
 

1
1,4
1,7
2
2, 4 
2,7
3 

Figur 1. BME-modellens sju steg vid bedömning (efter Amprazis, 2004).
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

Vid bedömningen används ett protokoll (se figur 2). Varje enskilt arbetsmoment 
bedöms var för sig och protokollförs. Det är bara de värdeskapande momenten 
som bedöms.  
  

Car Torslanda År vecka Avd.nr Balansnamn

Belastnings Ergonomisk Dokumentation 73470/570

Utfärdare Bilar/Tim Typ Kommentarer Ändringar för utgåva

Christian Olofsson 74250 70 3 Ombalansering

Sammanställning

Arbetsmoment % Mom Variant A K F KV S Kroppsdel Kommentar Åtgärdsförslag
Klippa av gummiband V-luftslang UP28 10% 1 5cyl U turbo

2,4 1
1 2,4

Montera clips för tcv-slang vid bromsrör 8% 1 6 cyl turbo 2,7 3 1 8,1 Fingrar
Montera boosterslang 50% 1 UP28 2,7 2,7 1,4 10,2
Montera ejektor till fläktkåpa 8% 1 6T UP28 2,7 2,4 1 6,5
Montera clips till vakuumswitch 35% 1 V-Pump 

UP28 2 3
1 6,0

Montera clips till RS-box 38% 1 P28 V-
Pump 2,4 2,7

1 6,5

Montera vacuumslang till clips RS-box 38% 1 P28 V-
Pump 2,4 3

1 7,2 Handled

Montera vacuumslang till ejektor 38% 1 P28 V-
Pump 2,7 2,7

1 7,3

Anslut brunt K-don till V-pump switch 38% 1 P28 V-
Pump 2,7 2,4 1 6,5

Tag tvärstag ifrån racks 100% 1 88
2 3

1 6,0 Rygg Mycket tungalyft med tvärstag Införskaffa lyftverktyg till 
tvärstag

Lämna över tvärstag 100% 1 88 3 3 1,7 15,3
Äntra 2st bultar 100% 2 88 2,4 1 1 2,4 Rygg
Äntra 1st bult & mutter mellan tvärstag & 
motor

100% 1 88
3 2,7

1,7 13,8

Drag 2st bultar på tvärstag 100% 2 88 2 3 1 6,0
Drag 1st bult & mutter med buffogrip 100% 1 88 2,7 1 1,7 4,6 Fingrar
Montera gummihatt på tvärstagets mittenbult 100% 1 88

2,7 3
1,7 13,8 Rygg,Nacke

Placera RS-box i läge 100% 1 88 2,7 2,7 1,7 12,4
Demontera lock till RS-box 100% 1 88 2,4 1,7 1 4,1
Drag fast RS-box (2st skruvar) 100% 2 88 2,4 2 1 4,8 Vinkeldarare 10Nm
Placera B+ kabel (nr1) på pinnskruv 100% 1 88 2,4 1 1 2,4
Placera B+ kabel (nr2) på pinskruv 100% 1 88 2,4 1,4 1 3,4 Fingrar
Tryck fast B+ kabel (nr2) med granclips 100% 1 88

2,7 3
1,7 13,8 Fingrar B+ kabel svår att tycka i clips Hjälpverktyg att trycka 

fast B+ kabel med
Tryck ner B+ (nr2) kabel i clips 70% 1 88 Bensin 2,7 2,7 1,4 10,2
Anslut 4-poligt K-don till regulator 1% 1 CNG/LPG 2,7 1,4 1 3,8
Anslut grått K-don 100% 1 88 2,4 1,7 1 4,1 Fingrar
Tryck ner gummitätning 100% 1 88 2,7 3 1,7 13,8
Äntra mutter på pinskruv till RS-box 100% 1 88 2,4 1 1 2,4
Drag mutter på pinskruv till RS-box 100% 1 88 2 2,4 1 4,8
Tag och lämna över elkylskablage 89% 2 U 8cyl 2,4 2 1 4,8

Bandel
Tvärstag vä 

Hanteringen av tvärstag är mycket påfrestande för rygg och axlar.

1347009

Balansnummer

1:4202/W505

1,5

Tim/dag

 

Figur 2. Protokoll som användes vid bedömningar med BME-modellen. (För 
mer detaljer kring protokollet se artikel III)
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

Genom att multiplicera värdet för arbetsrörelse-/ställning med värdena för 
tid/frekvens och kraft får man ett s.k. kubvärde (se Sperling et al., 1993). Detta 
innebär att värdena för varje enskild faktor vägs samman och är därmed 
beroende av varandra, vilket exempelvis kan resultera i att ett moment med ett 
rött kraftkrav bedöms vara acceptabelt om förutsättningarna för arbetsställning 
och frekvens bedöms som goda (gröna) (se figur 3). 

 
Figur 3. Kubmodellen.
 
När en balans (arbetsstation) bedöms delas den in i ett antal enskilda 
arbetsmoment, där varje moment bedöms för sig. Efter detta räknas ett 
snittvärde fram för balansen, vilket kategoriseras som röd, gul eller grön (se 
figur 4). Resultatet kan sedan användas för att förbättra arbetsmiljön vid ett 
banavsnitt. Man kan exempelvis också inom balansen se vilka arbetsställningar 
som är mest utsatta.  

 Tvärstag vä KV Variant 
2,4 8,1 10,2 6,5 6 6 15,3 2,4 13,8 6 4,6 13,8 12,4 4,1 4,8 2,4 3,4 13,8 10,2 3,8 4,1 

13,8 2,4 4,8 4,8 
2,4 10,2 6 6 15,3 2,4 13,8 6 4,6 13,8 12,4 4,1 4,8 2,4 3,4 13,8 10,2 3,8 4,1 13,8 2,4 
4,8 4,8

8,1 6,5 7,2 7,3 6,5 6 15,3 2,4 13,8 6 4,6 13,8 12,4 4,1 4,8 2,4 3,4 13,8 10,2 4,1 13,8 
2,4 4,8 4,8 
0 

Beläggning vid Balansens KUB värde87% 6,3

0,0 0% 0,0

P28 7,4 50% 3,7

15% 1,1

P26 7,2 35% 2,5

P23 7,2   

Figur 4. Figuren visar hur bedömningarna av en balans visualiseras i rött-gult-
grönt. (För mer detaljerad information om figuren se artikel III)
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

Modellen stödjer ett participativt arbetssätt och utvecklades för att utföras av två 
representanter; en produktionstekniker och ett skyddsombud tillsammans. Olika 
typer av kunskap och erfarenhet tillfördes genom samarbetet.  
För att få utföra BME analyser måste man först gå en intern BME utbildning 
som består av utbildning i ergonomi, Volvos standarder samt modellen BME. 
Dessutom ingår handledarstödda BME analyser vid det egna banavsnittet. Ett 
utbildningsmaterial finns framtaget som sedan kan fungera som stöd vid fortsatt 
tillämpning av metoden. 
För en mer utförlig beskrivning av modellen BME, se Artikel III. 
 

1.4 Fokus för denna licentiatavhandling 

 

Denna licentiatavhandling fokuserar effekter och konsekvenser av en 
företagsutvecklad participativ modell vars syfte är att minska risken för 
belastningsskador. 
Avhandlingen inriktas mot belastningsproblem inom tillverkningsindustrin och 
speciellt vid manuell montering. Resurserna för att lösa problem med 
belastningsbesvär har genom åren varit omfattande både från samhällets sida 
genom bland annat lagstiftning men även från företagens sida, med många 
frivilliga initiativ. Man har inom forskningen lagt ner stora resurser och tid på att 
kartlägga vilka besvär som uppträder och hur dessa uppstår. Bidraget i denna 
licentiatavhandling är att ge en ökad förståelse för en företagsutvecklad modells 
utveckling, implementering och integrering i verksamheten samt kunskap om 
hur användare upplever modellen och arbetsformen samt huruvida intresset för 
arbetsmiljöfrågor påverkats. Detta innebär att ge ett exempel på en modell för 
förbättringsarbete med participativt förhållningssätt med syfte att minska risker 
för belastningsskador. I detta ligger att beskriva en arbetsmodell, dess tillkomst, 
beslutsvägar, processer, samverkan, stöd, acceptans, och visualisering samt 
tydliggöra vad som stödjer och försvårar en sådan arbetsmodell.  

1.5 Syfte 

 

Syftet med licentiatarbetet är att bidra med kunskap om en företagsutvecklad 
belastningsergonomisk förbättringsmodell med fokus på vad som underlättar 
respektive försvårar implementering och tillämpning av en sådan modell.   
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

1.5.1 Forskningsfrågor 
Följande forskningsfrågor har formulerats för respektive delstudie. 
 
Förberedande studie 1 vid bilföretaget (Artikel I) 

� Hur bedrivs förbättringsarbetet vid bilföretaget? 

� Hur integreras kvalitets- och ergonomifrågor i förbättringsarbetet? 
 
 Förberedande studie 2 vid bilföretaget och konfektyrföretaget (Artikel II) 

� Hur bedrivs förbättringsarbetet i de två företagen? 

� På vilket sätt är förbättringsarbetet participativt? 

� I vilken utsträckning hanterar förbättringsarbetet belastningsbesvär inom 
använda system?  

 
Fallstudie i bilföretaget (Artikel III) 

� Varför utvecklades en egen modell för att förebygga belastningsbesvär i 
monteringen? 

� Hur implementerades och användes denna modell? 

� Vilka effekter/förändringar kan man se efter implementeringen? 

� Vad stödjer respektive försvårar användandet av denna modell?
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

 
 

2 Teoretisk referensram  

2.1 Arbetsvetenskap 

Begreppen ergonomi, arbetsvetenskap och arbetsmiljö hänger starkt ihop och det 
är därför svårt att göra en klar åtskillnad dem emellan. Ofta ses arbetsvetenskap 
som ett paraplybegrepp och forskningsområde som omfattar ergonomi och 
arbetsmiljöfrågor.  
Nationalencyklopedin (1989) skriver att arbetsvetenskap är ” 
 

Vetenskapen om relationerna mellan människan och hennes 
arbetsmiljö. Gemensamt för hela detta tvärvetenskapliga område  
är en inriktning mot praktiska resultat i form av förbättrad  
arbetsmiljö.   
 

Denna definition beskriver att arbetsvetenskap handlar om arbetsmiljöfrågor. 
Holmer (2006) skriver att arbetsvetenskap som begrepp tidigt var knutet till 
rationaliseringsrörelsen, till de tekniska högskolorna och till produktivitet och 
lönsamhet. Därefter har begreppet vidgats till att inkludera psykosociala frågor, 
makt- och inflytandefrågor, frågor som hör till arbetets organisering såsom 
ledningsstrategier, förändringsprocesser, yrkesroller och kompetensfrågor, men 
också arbetsrätt, arbetstagarnas positioner och arbetsmarknadens parter samt att 
behandla relationen mellan arbetsliv och privatliv. Därmed menar Holmer 
inrymmer det arbetsvetenskapliga fältet människans arbete, människan i arbete 
och processer som gäller detta arbete både i en övergripande samhällelig 
kontext, i en institutionell och organisatorisk inramning och i situationsbundna 
handlingar. Arbetsvetenskap måste således ses som en tvärvetenskap, där 
samarbete sker mellan olika ämnen.     
Kadefors (2006) skriver att ”mycken teknisk forskning och utveckling om 
produktionssystem har stor betydelse för anställdas arbetssituation, men utan att 
nödvändigtvis utgöra exempel på teknisk arbetsvetenskap. Det är först när det 
finns ett tydligt hänsynstagande till den arbetande människans villkor som 
arbetsvetenskap uppstår” (s. 31).  
Begreppet ergonomi är mångtydigt och tvärvetenskapligt. Den antagna 
definitionen av International Ergonomics Assosiation (IEA) lyder: 
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

 
Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned  
with understanding of the interaction among humans and other  
elements of a system, and the professions that applies theory,  
principles, data and methods to design in order to optimize human  
well-being and overall system performance. 
Ergonomists contribute to the design and evaluation of tasks, jobs, 
products, environments and systems in order to make them compatible 
with the needs, abilities and limitations of people.  

The International Standard Organisation har använt sig av en definition i ’ISO 
6385:2004 Ergonomic principles in the design of work system’ att arbeta efter 
som lyder: 

Ergonomics produces and integrates knowledge from the human 
sciences to match jobs, systems, products and environments to the 
physical and mental abilities and limitations of people. In doing so it 
seeks to safeguard safety, health and well-being whilst optimising 
efficiency and performance. (Wilson, 2005) 

I Sverige används ordet ergonomi ofta synonymt med belastningsergonomi, dvs. 
fysisk belastning i arbete, vilket är en feltolkning och överensstämmer inte med 
definitionerna. Man kan dock se en viss indelning av det ergonomiska fältets 
specialistområden, en sådan vanlig indelning är; belastningsergonomi, kognitiv 
ergonomi, organisations (social) ergonomi och slutligen systemergonomi 
(Wilson, 2005).  Den internationellt vedertagna definitionen med ett tydligt 
systemperspektiv används även av Ergonomi Sällskapet Sverige (ESS). 
Utgångspunkten från den definitionen tillämpas också i denna avhandling.  

2.2 Belastningsbesvär 

 

Belastningsbesvär hänförs till tillstånd som involverar nerver, senor, muskler 
och kroppens stödstrukturer (Bernard, 1997). Arbetsrelaterade belastnings- 
(muskuloskeletala) besvär, på engelska work-related musculoskeletal disorders 
(WMSDs), är ett stort problem i främst den industrialiserade delen av världen. 
WMSDs står som en paraplyterm som grupperar samman specifika 
arbetsrelaterade belastningsbesvär (Hagberg m. fl., 1995). Det är en heterogen 
grupp besvär som per definition har att göra med arbetet. Mekaniska faktorer 
såsom tid, repetition, kraft och arbets-/kroppsställning är de primära 
riskfaktorerna, men det finns andra faktorer såsom organisatoriska och 
psykosociala som påverkar utfallet i hög grad. 
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

En individuell operatör inom tillverkningsindustrin kommer i sin arbetsmiljö att 
utsättas för belastningsergonomiska risker. Kvinnor i tillverkningsarbeten, som 
maskinoperatörer, reparatörer och verkstadsmekaniker, är särskilt utsatta för 
belastningssjukdomar. Konsekvenser för de människor som drabbas av 
belastningsskador blir ofta allvarliga och besvären långvariga. De individuella 
riskerna är väl studerade liksom kopplingen mellan WMSDs och 
arbetsbelastning, psykosocial arbetsmiljö etc. Skademekanismerna bakom 
arbetsrelaterade belastningsbesvär är multifaktoriella, vilket gör det svårt att 
etablera tydliga riktlinjer i form av tillåten belastning, repetivitet, krafter etc. (se 
exempelvis; Bernard, 1997; Kadefors, 2006; Kourinka & Forcier, 1995; Panel 
on Musculoskeletal Disorders and the Workplace, 2001; van der Beek & Frings-
Dresen, 1998). Generellt sett visar jämförelser mellan män och kvinnor i Sverige 
att andelen arbetsskador och besvär är högre bland kvinnor vad beträffar nacke 
och skuldra (Hagberg, 1996). 
År 2004 anmäldes i Sverige 18 000 nya belastningsskador, varav 11500 hade 
orsakats av långvarig påfrestning på kroppen och bedömts som en 
belastningssjukdom. De resterande 6500 kunde hänföras som en 
belastningsolycka (Lundholm & Swartz, 2006).  
Det är inte lätt om ens möjligt att fastställa enkla diagnoser om varför en 
belastningsskada drabbar en enskild människa. Om en person drabbas, varför 
drabbas då inte kollegan som utför samma arbete? Panel on Musculoskeletal 
Disorders and the Workplace (2001) poängterar att det är många faktorer att ta 
hänsyn till (1) fysiska, organisatoriska och sociala aspekter av arbetet och 
arbetsplatsen, (2) fysiska och sociala aspekter av livet utanför arbetsplatsen, 
inklusive fysiska aktiviteter (exempelvis hushållsarbete, sport och 
träningsprogram), ekonomiska incitament, kulturella värderingar och, (3) 
individens fysiska och psykologiska förutsättningar. De viktigaste faktorerna 
inkluderar ålder, kön, BMI (body mass index), personliga vanor inkluderat 
rökning och troligen aspekter av genetiska förutsättningar. Komplexiteten med 
att komma fram till någon form av lösning är att samtliga dessa faktorer 
interagerar och varierar över tid och från en situation till en annan. Vad denna 
forskargrupp försöker göra är att möta komplexiteten av problemet genom att 
möta de faktorer som anses ha betydelse för risker för belastningsbesvär i 
arbetssammanhang från ett hel-människa-perspektiv (se figur 5).  
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Beständig förbättring? 
- om en företagsutvecklad belastningsergonomisk modell

                    
 

Figur 5. Figur ur Panel on Musculoskeletal Disorders and the Workplace 
(2001). 
Man utgick från två huvudprinciper, det första var att bemöta belastningsbesvär 
från ett hel-människa-sammanhang istället för att fokusera enskilda 
kroppsregioner isolerat. Det andra var att dra lämpliga vetenskapliga slutsatser 
utifrån bland annat vävnadsbiologi, biomekanik, epidemiologi, och 
interventionsstrategier för att utveckla samband av bevis rörande styrkan av 
relationen mellan belastningsbesvär och mångsidigheten av arbete och 
individuella faktorer.  
Panelen kom fram till att eftersom arbetsplatsrelaterade besvär och individuella 
risker och besvär är olösligt bundna, ska arbetsrelaterade belastningsbesvär 
bemötas ur ett hel-människa-sammanhang.  
Panelen lyfter fram att; 

� det finns tydliga samband mellan ryggbesvär och fysisk belastning såsom 
manuell hantering, belastande moment, frekvent böjning och vridning, 
tungt fysiskt arbete, och helkroppsvibrationer. De finner också att 
arbetsrelaterade psykosociala faktorer har samband med besvär i nedre 
delen av ryggen och inkluderar snabba arbetsrörelser, monotont arbete, 
låg arbetstillfredsställelse, låg egenkontroll och arbetsstress, 
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� för besvär i nacke/axlar, hand/handled är det repetition, kraft och 
vibrationer som är speciellt viktiga arbetsrelaterade faktorer. Höga krav i 
arbetet och hög arbetsstress är arbetsrelaterade psykosociala faktorer som 
har samband med utvecklandet av besvär i axlar och nacke,  

� några avgörande individuella faktorer som har stor påverkan på 
utvecklandet av belastningsbesvär såsom stigande ålder, kön, BMI och 
individuella psykosociala faktorer, 

� anpassade interventioner som inkluderar ergonomiska principer för att 
minska fysiska såväl som psykosociala stressorer bör introduceras. För att 
vara effektiva ska dessa interventionsprogram inkludera deltagande från 
de anställda, engagemang från/av ledningen, och utvecklandet av 
integrerade program som rör utrustningens design, arbetsmetod, 
tillvägagångssätt och organisatoriska system. (Panel on Musculoskeletal 
Disorders and the Workplace, 2001) 

 

2.3 Psykosocial arbetsmiljö 

 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer har alltmer fokuserats när det gäller relationen 
till besvär i rörelseorganen. 
Det finns flera teorier om hur ansvar och inflytande i arbetet hänger ihop. En av 
de med mest genomslag är den så kallade krav-kontroll modellen (Karasek, 
1979). Den används för att bland annat förklara upplevelser av psykosocial 
arbetsmiljö. Enligt modellen förklaras den psykosociala arbetsmiljön dels av 
vilka krav den arbetande upplever och dels vilka möjligheter till egenkontroll 
som upplevs. Höga krav i kombination med låg egenkontroll klassas som 
högstressarbete vilket ur hälsohänseende anses mest riskfyllt. Kombinationen 
höga krav och hög egenkontroll klassas däremot som ett aktivt arbete, vilket 
enligt modellen är det mest eftersträvansvärda. Låga krav i kombination med 
hög egenkontroll ger lågstressarbeten och slutligen låga krav och låg 
egenkontroll i kombination ger passiva arbeten, denna kategori kan leda till 
passivitet och inlärd hjälplöshet. Modellen har utvecklats med ett tillägg av 
socialt stöd (Karasek och Theorell, 1990). Det sociala stödet fungerar som en 
buffert vilket betyder att man genom att få feedback, emotionellt stöd eller 
praktiskt stöd kan stå ut med ett exempelvis högstressande arbete. Johansson 
Hanses (1997) forskning visar att om en arbetssituation karakteriseras av höga 
psykiska krav, dåligt handlingsutrymme och dåligt social stöd innebär det att 
anställda oftare rapporterade smärta i rörelseorganen. Han poängterar också 
svårigheten med att fastställa gränsvärden för risker att drabbas av besvär i 
rörelseorganen. Det är flera faktorer som samverkar på ett ogynnsamt sätt. Men 
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Johansson Hanse (1997) pekar på att om man ser till grupper av människor kan 
man utgå från att de som har ont i nacke, skuldror eller rygg också har en 
otillfredsställande psykosocial arbetsmiljö.  
Håkansson m fl (2007) fann i fem fallstudier att ansvaret för det praktiska 
arbetsmiljöarbetet var delegerat till första linjens chefer. Det framkom att det 
främst var huvudskyddsombuden på samtliga företag som var den starka 
drivkraften i arbetsmiljöfrågorna. Som tillägg till huvudskyddsombuden nämns 
främst chefer högre upp i hierarkin än första linjens chefer som drivande i dessa 
frågor.  
Det finns flera studier som visar att genom att förbättra den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön påverkas ekonomiska effekter positivt för företagen 
(Abrahamsson, 2000; Johansson, 1997). Båda dessa studier finner att 
produktivitets- och kvalitetsvinster är de största ekonomiska effekterna av 
arbetsmiljöförbättringar. Abrahamsson (2000) menar att en väl genomförd 
arbetsmiljöåtgärd som involverar personalen och tar ett helhetsgrepp om hela 
produktionsprocessen kan medföra stora ekonomiska vinster för företagen. 
Eklund m. fl. (2006) pekar på att problemen med forskning kring arbetsmiljö 
och arbetsmiljöarbetets betydelse för företagens lönsamhet i många fall har 
sämre utgångsläge när det gäller att kunna säkerställa eventuella effekter. Det 
beror dels på att processerna ofta är kontinuerliga och därmed svårare att fånga 
upp i effektstudier, dels på att effekterna av ett bra arbetsmiljöarbete och insatser 
för att förbättra arbetsmiljön många gånger är utsträckta i tiden. 
 

2.4 Modeller för arbetsmiljöarbete 

 

I många länder finns det rekommendationer, standarder eller lagstiftning som 
begränsar de fysiska (och psykiska) kraven som exempelvis lyft på arbetsplatsen 
(Helander, 2006).  
Sammanställningar över vilka metoder och verktyg som idag finns och används 
inom arbetsmiljöområdet har gjorts (se Neumann, 2006; Sturesson, 2006). 
Sturessons (2006) studie visar att många företag och organisationer har 
modifierat eller anpassat redan befintliga och kända arbetsmiljömodeller och 
verktyg för att de ska passa den egna specifika verksamheten. Även helt 
egenutvecklade metoder/modeller/processer används i arbetsmiljöarbetet. 
Dessutom finns en önskan i företagen om att bättre integrera arbetsmiljöarbetet i 
det vardagliga arbetet.  
Enligt Neumann (2006) finns det inget ”bästa” verktyg, utan verktyg bör väljas 
utifrån vad man vill uppnå. Ofta behöver man använda sig av många olika 
verktyg för att täcka in det område man vill värdera. 
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En vanligt förekommande guideline vid manuella lyft är National Institute of 
Occupational Safety and Health (NIOSH) Equation for Evaluation of Manual 
Lifting (Waters m. fl., 1993).  
Kihlberg m. fl (2005) finner i sin utvärdering av en förändring av 
produktionssystemet i ett elektronikföretag som innebar en ökad 
automatiseringsgrad att de som utformar produktionssystemet har stort ansvar 
för hur de ergonomiska förhållandena blir i systemet. Produktionsteknikern bör 
utveckla strategier i planeringen av det nya systemet som inte bara tar hänsyn till 
produktiviteten utan också beaktar de ergonomiska förhållandena. Vid 
planeringen bör inte bara de tekniska systemen bestämma systemets utformning 
utan även montörernas arbetsförhållanden måste tas med. Resurssnåla 
utvärderingsmetoder som samtidigt ger produktionsteknisk och ergonomisk 
information är därför viktiga att utveckla (ibid.)  
Falck (2007) kommer, i sin licentiatavhandling där hon utvärderade metoder för 
ergonomisk utvärdering både avseende utvecklingsfas av produkt såsom i 
produktionsfas, fram till att arbete med ergonomi måste ske på ett oavbrutet, 
mångsidigt och pro-aktivt sätt för att uppnå hållbara resultat. Det måste omfatta 
både produkten och produktionsprocessen och alla människor som arbetar där. 
Alltså inte bara de som är anställda för att ansvara för att förebygga ohälsa, utan 
alla anställda har ett ansvar att arbeta på rätt sätt och använda de hjälpmedel som 
finns etc. För att lyckas med ambitionen att förebygga arbetsrelaterade 
belastningsbesvär, måste företaget ta huvudansvaret och fokusera på ergonomin 
på alla nivåer i organisationen. Ett fåtal specialister kan inte hantera det tunga 
arbetet själva, och så länge som ergonomisk utbildning inte är standard för 
ingenjörer och andra nyckelpersoner, måste företagen själva tillhandahålla detta 
för sina anställda. (ibid.) 
Oberoende av vilka verktyg eller modeller som används vid arbetsmiljöarbete 
har Åteg m. fl (2005) sammanfattat de viktigaste inslagen som en metod bör 
innehålla för att skapa motivation och engagemang för arbetsmiljöarbetet. Dessa 
egenskaper är: 

� Interaktivitet, dvs. ett brett deltagande av berörda och involvering av 
medarbetare. 

� Förändringskompetens, dvs. att metoden stödjer att deltagarna skapar 
kunskaper om hur förändringsprocesser kan genomföras 

� Arbetsmiljökunskap, dvs. att metoden bidrar till ett ökat 
arbetsmiljökunnande på arbetsplatsen och att deltagarna skapar kunskaper 
om arbetsmiljöfaktorer och hur de kan åtgärdas. 
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� Handlingsutrymme, dvs. att metoden bidrar till att deltagarna upplever att 
det finns en möjlighet att påverka det rådande tillståndet och att det finns 
möjlighet att uppnå det eftersträvade utfallet. 

� Systematik, dvs. att metoden guidar deltagarna genom ett 
förändringsarbete och bidrar till att skapa ett underlag för 
beslutsprocesser. 

� Integrerbarhet, dvs. att metoden innehåller rutiner som bidrar till att 
säkerställa de förbättringar som genomförs, stabilisera de nya 
arbetsformerna och ger möjlighet till utvärdering och fortsatta aktiviteter 
för att nå ytterligare förbättringar.   

Det är inte nödvändigt att en metod innehåller samtliga dessa egenskaper. 
Avgörande är istället att den tillämpas med en strävan att uppfylla var och en av 
dessa egenskaper. (ibid.) 
Belastningsergonomiska problem och risker kan hanteras på principiellt olika 
sätt i existerande verksamheter. Gustavsen (1996) skiljer på tre olika sätt, 
nämligen ”a specification model” som kan liknas med detaljföreskrifter, ”a 
procedural model” som kan liknas med systematiskt arbetsmiljöarbete samt ”a 
development model” som kan liknas med frivilliga system hos företag och 
organisationer, av typen ständiga förbättringar.  

2.4.1 Svensk lagstiftning och detaljföreskrifter  
Arbetsmiljölagen är en ramlag som innehåller grundläggande värderingar och 
principer och anger minimikraven för arbetsplatsernas arbetsmiljöverksamhet. 
Den preciserar inte krav på detaljnivå utan innehåller mer allmänna riktlinjer 
eftersom den ska passa alla verksamheter (Gullberg och Rundqvist, 2004).  
Arbetsmiljölagen kompletteras med ett hundratal föreskrifter som var och en 
fokuserar ett område. Föreskrifterna är mer detaljerade och ger exempelvis råd 
eller definierar krav på exempelvis hur ett specifikt ämne ska hanteras eller ger 
riktlinjer vid buller.  
En föreskrift inom det belastningsergonomiska området är AFS 1998:1 som 
innehåller rekommendationer för bland annat arbetsställningar, räckvidder, lyft 
etc. Denna föreskrift kompletteras med en föreskrift som fokuserar manuell 
hantering, alltså lyft (AFS 2000:1). AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning 
tydliggör vilka krav som finns på och i utrymmen på arbetsplatser avseende 
exempelvis belysning, ventilation, skyddsanordningar, personalutrymmen etc. 
Svensk arbetsmiljölagstiftning är relativt detaljerad och förespråkar ett 
participativt arbetssätt genom att stödja bland annat skyddskommittéer och 
skyddsombudens roller. 
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2.4.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Seden 1991 kräver arbetsmiljölagstiftningen att alla företag ska bedriva ett 
’systematiskt arbetsmiljöarbete’ (SAM). Med SAM menas ”arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant 
sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås” (AFS 2001:1). För att tydliggöra arbetsgivares skyldigheter 
i arbetsmiljöområdet finns föreskriften 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
(med ändringar AFS 2003:4).  Arbetsmiljökraven gäller förbättringar av 
arbetsmiljön i psykiskt, fysiskt, organisatoriskt och socialt avseende. Kraven 
handlar i första hand om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och skapa 
utvecklande och meningsfulla arbeten.  
I Sverige har fackföreningar och företag en tradition att arbeta tillsammans kring 
arbetsmiljöfrågor, där fackföreningar ofta tar på sig rollen som kontrollanter och 
pådrivare för att arbetsmiljölagstiftningen följs. Skyddsombuden (SO) har en 
stark rättslig ställning och har en viktig roll i det dagliga arbetsmiljöarbetet 
(Steinberg 2003). SO:s uppgift är att företräda arbetstagarna genom att 
medverka i arbetsmiljöarbetet (ibid.). En sammanställning gjord av Andersson 
m fl. (2006) visade att SAM införts i väldigt begränsad omfattning i svenska 
företag, trots lagstadgade krav.  Enligt Blomquist och Johansson (2003) anser ca 
41% av tillfrågade företag sig infört ett fungerande arbetsmiljöarbete. Samtidigt 
anser nästan alla arbetsgivare (90%) att systematiskt arbetsmiljöarbete leder till 
en allmän förbättring av arbetsplatsen och till färre arbetsrelaterade olyckor och 
sjukdomar (ibid.). 

2.4.3 Frivilliga system 
Många företag utvecklar egna modeller för att hantera arbetsmiljöfrågor. Hägg 
(2003) genomförde en granskning av företagsinitiativ av ergonomiska modeller 
och fann att dessa var viktiga för produktiviteten, kvalitet och anställdas 
välmående i många verksamheter.  En deltagande ansats var en basförutsättning 
för att modellen skulle lyckas. Experter i ergonomi, externa eller interna, är 
också nödvändiga. Det fanns några få exempel där kvalitet och ergonomi var 
integrerade. En majoritet av programmen var främst ansedda som hälso- och 
säkerhetsfrågor. (ibid.) 
De flesta stora företag har en plan för hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas 
(Andersson m. fl. 2006). Man har i tidigare forskning funnit att man oftast 
behandlar arbetsmiljöfrågor separerade från andra verksamhetsfrågor i företagen 
(Dul & Neumann, 2005, Frick, 1995; Hägg, 2003). Dock finner Håkansson och 
Isidorsson (2006) i sin studie på fem fallföretag att fabriksledningen ser ett 
tydligt samband mellan arbetsmiljö och övriga verksamhetsfrågor som 
produktivitet, effektivitet och kvalitet. Men i praktiken är alltid produktiviteten 
prioriterad om det inte gäller olycksfall. Arbetsmiljöfrågorna betraktas som 
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viktiga, men de är oftast sekundära och blir snarare effekter av de åtgärder inom 
produktivitet, effektivitet och kvalitet som man vidtar. Man fann att 
arbetsmiljöfrågorna varken kunde betraktas som åtskild från övrig verksamhet 
eller helt integrerad. Det var snarare så att förbättrad arbetsmiljö sågs som en 
positiv effekt av satsningar inom andra områden. Därmed anser Håkansson och 
Isidorsson (2006) att man för dessa fem fallföretag kan se en avancering av 
arbetsmiljöarbetet till att vara en positiv sidoeffekt ifrån att ha betraktats som en 
sidovagn.  
Arbetsmiljön påverkar ekonomin i ett företag på flera sätt. Liukkonen och 
Gröjer (1990) har visat att dålig arbetsmiljö leder till ökade kostnader avseende 
sjukfrånvaro, personalomsättning, produktionsbortfall etc. och att investeringar i 
bättre arbetsmiljö ofta är lönsamt. Detta resonemang bekräftas också i en EU-
rapport (De Greef & Van den Broek, 2004) där slutsatsen dras att 
arbetsmiljöåtgärder har positiva effekter på företagens produktivitet. Dessutom 
finns det forskning som visar att ergonomiska problem i hög grad hanteras och 
löses inom ramen för kvalitetsinitierade strukturer för participativ 
problemlösning (Axelsson 2000, Eklund 1997, Zink 1991, Noro och Imada 
1991). Några av dessa och andra studier visar också att belastningsergonomiska 
problem ofta är en direkt orsak till att kvalitetsbrister uppstår (Eklund 1995).  
 

2.5 Ständigt förbättringsarbete  

 

En utgångspunkt för frivilliga system, som ständiga förbättringar, hittar man 
inom kvalitetsrörelsen. Teoretiska utgångspunkter finner man hos främst 
Shewhart, Deming, Juran, Crosby och Imai (se exempelvis Shewhart, 1931; 
Deming, 1986; Juran, 1951; Crosby, 1979; och Imai, 1986). Man har inom 
denna rörelse utvecklat synsätt, principer och ett stort antal metoder för praktisk 
tillämpning.  
Ständiga förbättringar (SF) översatt från engelskans Continuous Improvements 
(CI) är ett koncept som främst kommer från Total Quality Management (TQM) 
rörelsen och från Japanska produktionssystems filosofier såsom Kaizen (Imai, 
1986). TQM-filosofin poängterar att det är kunden som är det centrala och att 
det är denna som ska tillfredsställas. Kunden kan både vara den externa kunden 
(exempelvis beställare av produkt) såsom den interna kunden (den anställde) 
(Bergman & Klefsjö, 2001). TQM-filosofin förespråkar en delad funktion av 
arbete, både vanligt arbete och förbättringsarbete (Shiba m. fl., 1993) TQM är en 
sammansättning av normativa antaganden, koncept, tekniker och modeller, 
inkluderat ständiga förbättringar (se exempelvis Deming; 1986, Hackman and 
Wageman, 1995; Bergman och Klefsjö, 2001; Glover, 2000).   
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Lillrank & Kano (1989, i: Nilsson, 1999 s. 10) ger en definition av den moderna 
formen av förbättringsarbete, ständiga förbättringar, som ”en ändamålsenlig 
uppsättning och explicitgjorda principer, mekanismer och aktiviteter, inom vilka 
särskilda verktyg och metoder används i en organisation med syfte att 
åstadkomma kontinuerliga och systematiska förbättringar när det gäller 
leveranser, arbetsoperationer och produktionssystem”. 
Ur ett organisationsdesignperspektiv har CI definierats som ’a purposeful and 
explicit set of principles, mechanisms, and activities within an organisation 
adopted to generate ongoing, systematic and cumulative improvement in 
deliverables, operating procedures and systems. CI contributes positively to the 
organisation’s target achievement’ (Lillrank et al., 2001).
Bhuiyan och Baghel (2005) definierar CI mer generellt som en kultur med 
ständiga förbättringar med mål att eliminera ’slöseri’ i alla system och processer 
i en organisation. Detta involverar att alla arbetar tillsammans för att genomföra 
förbättringar utan att nödvändigtvis göra stora ekonomiska investeringar.  
På arbetsplatsen har CI definerats som ‘ongoing improvement involving 
everyone – top managers, managers and workers ’ (Imai, 1986). Glover (2000) 
framhåller att praktiserandet av CI har blivit en normal funktion inom 
organisationer. 
Bergman & Klefsjö (2001) översätter Kaizen med ”förändra till det bättre”, 
medan Nilsson (1999) använder översättningen ”förbättra i små steg”. Samstämt 
är att innebörden i Kaizen är att alla inblandade ska bidra till förbättring av de 
olika processerna i en organisation genom att kontinuerligt arbeta med 
förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2001; Nilsson, 1999; Imai 1986). Imai (1986) 
menar att Kaizen i hög grad är människoorienterat och inriktat på människors 
insatser snarare än på ett resultatinriktat tänkande, som har visat sig vara 
framträdande inom västerländska företag. 
Axelsson (2000) presenterar i sin doktorsavhandling att sambanden mellan 
belastningsproblem i termer av bl a dåliga arbetsställningar och kvalitetsbrister 
är förvånansvärt starka. Det finns således väl underbyggda argument till att se 
ständiga förbättringskoncept, såsom participativ problemlösning, som ansatser 
där man kan förbättra belastningsergonomiska förhållanden och kvalitet 
samtidigt.  
Flera av de metoder och modeller som utvecklats inom TQM och lean 
production är enkla, participativa metoder, som är avsedda att användas av alla 
anställda, har fått en stor genomslagskraft. Ursprunget för TQM kommer från 
Toyota med deras Toyota Production System (se Liker, 2004). Ständiga 
förbättringsmetoder har utvecklats ur koncept för kvalitets- och/eller process 
förbättringar, med syfte att minska slöseri (waste), förenkla produktionen och 
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förbättra kvaliteten. De mest kända av dessa metoder är lean manufacturing, six 
sigma, the balance scorecard och lean six sigma (Bhuiyan och Baghel, 2005). 
Exempel på CI-koncept är PDCA-cykeln (plan-do-check-act), vanligtvis känd 
som Demings cykel (Deming, 1986). Åtskilliga alternativa beskrivningar av 
cykeln har utvecklats genom åren, och många företag har utvecklat den för att 
passa den egna verksamheten (Eklund, 2000).  
En annan vanligt förekommande modell är kvalitetscirklar, vilka troligtvis är 
användbara för att hjälpa en organisation att bli mer effektiv. En styrka är att 
kvalitetscirklar tillåter organisationen att bemöta problem som de inte bemöter i 
den ordinarie verksamheten, antingen på grund av tidsbrist, otydliga 
definitioner, ansvar och mål, eller avsaknad av intresse hos ledare eller arbetare 
(Lawler & Mohrmar, 1985). 
 

2.6 Participation 

 

Participation är en viktig hörnsten för TQM (Bergman and Klefsjö, 2001; Imai, 
1986). Axelsson (2000) poängterar hur viktigt det är inom förbättringsarbete att 
ha motiverade och engagerade medarbetare, ständigt lärande och ett positivt 
klimat för förändringar och förbättringar. Deltagande av anställda på alla nivåer 
vid utveckling av arbete och arbetsmiljö är ett viktigt koncept i modern 
ergonomi (Noro and Imada, 1991). Participativ ergonomi är beskriven som; 
‘practical ergonomics with necessary actors in problem solving’ (Kuorinka, 
1997), och av Haines and Wilson (1998) som; 

the involvement of people in planning and controlling a significant  
amount of their own work activities, with sufficient knowledge and  
power to influence both processes and outcomes in order to achieve  
desirable goals.  

Cutton m. fl. (1988) poängterar att det är viktigt att operatörer utvecklar idéer 
för förbättringar tillsammans med chefer. Operatörerna anses vara experter på 
sitt eget arbete. Att introducera kunskap från arbetarna vid ergonomiska 
förbättringsprogram hör väl ihop med Japanska managementfilosofier som 
Kaizen (Imai, 1986). Ur denna synvinkel är partipativ ergonomi ett 
paraplykoncept under vilken olika synsätt samlas. En gemensam strategi för 
participativ ergonomi är att så många människor som möjligt i företaget ska 
involveras i förbättringsprocessen (see Noro and Imada, 1991). 
Förbättringsprocesser skiljer sig åt beroende på vilket synsätt eller vilken 
strategi företaget använder. Ett sätt att utveckla den participativa ansatsen är att 
förse operatörerna med enkla metoder för självutvärdering av arbetsmiljön 
(Hägg, 2003).  
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Kuorinka (1997) poängterar att participativ ergonomi är en ansats som 
härstammar från olika trender såsom participation i samhället, organiseringen av 
produktion med hänsyn till sociotekniska principer, och utvecklingen av 
ergonomi från ’mikro’ till ’makro’. Där makroergonomi förklaras som att 
ergonomin förflyttats mot ett systemperspektiv. Metoderna i participativ 
ergonomi är inte en solid kunskap baserad på teoretiska begrepp. Det är bara en 
samlig av strukturer och ansatser som har visat sig användbara i händerna på 
kompetenta ergonomiska praktiker. (ibid.)  
Möjligheten att kunna påverka den egna belastningsergonomiska situationen 
genom ständigt förbättringsarbete är viktigt för motivationen och utvecklingen 
av fungerande arbetsmiljöarbete (Rapp & Eklund 2007; Rapp & Eklund, 2002). 
Överlevnaden av olika koncept eller modeller för ständigt förbättringsarbete är 
dock ett problem som lyfts fram (Rapp & Eklund, 2002). 
 

2.7 Ledningsstrategier 

 

Ledarskapet har betydelse för medarbetarnas hälsa visar bland annat en 
sammanställning av forskning om ledarskap och hälsa (Dilchmann, 2006). 
Endast ett fåtal studier visade direkta samband mellan ledarskap och 
arbetstillfredsställelse, dock finns det desto säkrare samband mellan 
arbetstillfredsställelse och hälsa. Dilchmann menar då att eftersom ledaren så 
starkt kan påverka arbetstillfredsställelsen i termer av hur kontroll utövas, vilka 
krav som ställs, socialt stöd, så talar detta för ett indirekt samband mellan 
ledarskap och hälsa hos de anställda.  
En aspekt inom arbetsorganisatorisk forskning och utveckling är strategier vid 
förändringar i arbetsmiljön. Ledarskapet och på vilket sätt som 
förändringsstrategier genomförs framhålls som de viktigaste faktorerna vid 
hälsofrämjande processer (Menckel & Österblom 2000). Ingelgårds (1998) 
studie visade att varken ägarförhållanden eller storlek på arbetsplatsen hade 
betydelse för om en förändring lyckades eller inte. Avgörande faktor var istället 
ledarnas inställning till medarbetarna.  
Saksvik och Quinlan (2003) genomförde en jämförelse mellan Norge och Australien avseende 
faktorer för ett effektivt och fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och sammanfattar tre 
huvudpunkter (1) ledarskapets betydelse genom den dagliga regleringen och i det praktiska 
utövandet, (2) medarbetares delaktighet och inflytande i problemlösning och 
problemidentifiering och (3) effektiva system för att förstå om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet uppnår målen, dvs. verkligen främjar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. 
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3 Metod 

Här ges en kort presentation av de metoder som använts i de olika studierna, en 
redogörelse för tillvägagångssätt, analys och validering av data. 

 
Studierna har genomförts ur ett kvalitativt perspektiv och är av explorativ 
karaktär, vilket betyder att den avser ge en djupare förståelse för ett fenomen, i 
detta fall, hur en belastningsergonomisk modell implementerats och integrerats i 
det ständiga förbättringsarbetet i en verksamhet.  
Främst har en abduktiv ansats tillämpats då syftet har varit att skapa både en 
förklarings- och en förståelsemodell (Alvesson och Sköldberg, 1994). Ett enskilt 
fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster. Tolkningen bör sedan 
styrkas med nya fall. Under processens gång utvecklas dels det empiriska 
tillämpningsområdet, dels justeras och förfinas teorin.  När abduktion används är 
det enligt Dubios och Gadde (2002) för att upptäcka nya relationer/variabler, 
detta för att förstå och för att utveckla en teori. Vid fallstudier med abduktiv 
ansats åsyftar förhållningssättet till vad Dubios och Gadde kallar för ”systematic 
combining”, vilket förklaras som en systematisk och ständig växling mellan 
teoretiska utgångspunkter och empirisk data. Det teoretiska ramverket ändras 
successivt när det konfronteras med empirin, men också av teoretisk förståelse 
som förvärvas under forskningsprocessen.  
Den explorativa ansatsen i kombination med god tillgång till det empiriska fältet 
gjorde det möjligt att både beskriva kontext och specificerade fall som är 
relevanta för forskningsfrågorna. Därmed var fallstudiemetodiken (Yin, 1994) 
med ett ’singel case’ mest användbart. Arbetet i artikel I och artikel II var främst 
en orientering inom området för att samla information och bygga upp kunskap 
för att planera den fallstudie (artikel III) som senare ägde rum i 
monteringsfabriken vid Volvos Torslandafabrik.   

3.1 Datainsamling 

 

Flera olika metoder har använts i avhandlingsarbetet, så kallad 
metodtriangulering har tillämpats (Starrin m. fl. 1991). Här ges en övergripande 
beskrivning av samtliga använda metoder. Vilka metoder som använts i de olika 
artiklarna framgår i tabell 1. 
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3.1.1 Intervju 
Bryman (2002) gör en jämförelse mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer 
där han bl a skriver ”I kvalitativ forskning kan intervjuerna avvika i tämligen 
stor utsträckning från varje form av intervjuguide eller frågeschema som har 
formulerats. De kan ställa nya frågor som en uppföljning av det som 
intervjupersonerna svarat, och de kan variera ordningsföljden i frågorna (till 
och med ordalydelsen)” (s. 300). 
Den form av intervju som genomförts i detta arbete är av karaktären semi-
strukturerad intervju. Rollen för intervjuaren i detta sammanhang är enligt 
Westlander (2000) att ta reda på intervjupersonens egen syn på saker inom varje 
på förhand bestämt område. Samtliga intervjuer har haft en tematiserad guide 
med förberedda frågor, dock har innehållet i guiden vidgats under intervjun samt 
omarbetats efter varje intervjutillfälle samt anpassats för respektive 
intervjuperson. Vid planering och genomförande av intervjuer har de sju steg 
som Kvale (1997) presenterat använts som stöd, dvs. (1) Tematisering, (2) 
Planering, (3) Intervju, (4) Utskrift, (5) Analys, (6) Verifiering, (7) 
Rapportering. Uppföljande intervjuer har också använts och då saknat en guide 
utan syftat till att komplettera eller förtydliga redan befintlig data.  

3.1.2 Observation 
Bryman (2002) beskriver strukturerade observationer som ”en direkt observation 
av beteenden och en registrering av dessa utifrån kategorier som bestämts innan 
man startar datainsamlingen” (s. 173). Vidare skriver han att ”etnografi och 
deltagande observation inbegriper ett långvarigt engagemang från forskarens 
sida när det gäller de studerade personernas sociala liv” (s. 276). I detta 
avhandlingsarbete har olika typer av observationer använts. Passiva 
observationer användes vid möten i olika forum med fokus på ASG-möten 
(arbets- och miljösäkringsgrupp) samt vid rundvandringar i fabriken och mer 
aktiva observationer under BME utbildning. Dessutom har spontan observation 
ägt rum, då i stort sett fri tillgång till företaget har funnits och utnyttjats för att 
öka förståelsen och kunskapen om aktuella problem eller processer, metoder, 
verktyg i företaget.  

3.1.3 Genomgång av företagsdokumentation 
Bisantz och Drury (2005) menar att företagsdokument representerar en värdefull 
resurs vid ergonomiska analyser, men att denna data måste beaktas noga. Den 
som anväder sig av denna typ av data måste fundera över om datans kvalitet och 
hur den påverkats. Problemen består främst i att denna typ av data är insamlad i 
annat syfte är för en ergonomisk utvärdering och blir därmed inte kompletta. 
Men som komplement till andra metoder i syfte att öka förståelsen är 
företagsdokumentation en god källa. (ibid.) I den här studien har företagsintern 
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dokumentation har kompletterat övriga datainsamlingsmetoder. De dokument 
som användes var främst mötesprotokoll med bilagda handlingsplaner över 
problem, åtgärdsförslag och genomförande, skaderapportering, statistik etc., 
men även exempelvis organisationsscheman, måldokument, viss PR-
dokumentation. Olika verktyg och metoder som användes i förbättringsarbetet 
studerades också för att öka förståelsen kring hela processen med förbättringar. 
Dessutom studerades utbildningsmaterial kring BME-modellen samt några 
protokoll från BME-bedömningar.  Volvos intranät har också använts för att 
söka information och kompletterat övriga informationskällor. 

3.1.4 Enkät 
Två enkäter har använts i fallstudien (artikel 3). Båda enkäterna riktade sig till 
personer som genomgått en BME utbildning och använde sig av modellen i sitt 
arbete. Syftet med enkäterna var att få en breddad syn på hur modellen 
fungerade, hur utbildningen upplevdes, hur samarbetet kring modellen 
fungerade och eventuella effekter efter införandet av modellen i verksamheten. 
Användandet av enkät i denna studie kan liknas vid strukturerade intervjuer (se 
Bryman 2002, Trost 1994), med mestadels slutna frågor med givna 
svarsalternativ, men också öppna frågor och alltid en möjlighet för respondenten 
att kommentera frågor och svar. Frågorna i enkäterna bygger på erfarenhet som 
byggts upp genom intervjuer och observationer samt under deltagandet vid BME 
utbildningen. Enkäterna finns i bilaga 1 och bilaga 2. 
 
Tabell 1. Använda metoder för respektive artikel.
 
 Intervju Observation Dokumentation Enkät 

Artikel I 
Förberedande 
studie 

� � �  

Artikel II 
Förberedande 
studie 

� (�) �  

Artikel III 
Fallstudie 

� � � � 

 

3.2 Tillvägagångssätt 

 
Förberedande studier genomfördes inledningsvis med fyra intervjuer på 
bilfabriken och fyra intervjuer på konfektyrfabriken. På bilfabriken genomfördes 
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intervjuer med  bilmontör, huvudskyddsombud för monteringsfabriken, 
produktverkstadschef för en av sex produktverkstäder i monteringsfabriken samt 
teknikchef för monteringsfabriken. På konfektyrfabriken intervjuades 
fabrikschef, arbetsledare, eldsjäl för förslagssystemet och en operatör.  
Därefter startade en lång observationsperiod på bilföretaget. Vissa 
observationstillfällen var inbokade och mer av en passiv karaktär, vid möten på 
ASG, ombalanseringsmöten etc., men parallellt med de inbokade 
observationstillfällena genomfördes passiva respektive deltagande observationer 
i fabrikens lokaler på ett ostrukturerat och spontant sätt. Eftersom generös 
tillgång till miljön i fallstudieföretaget fanns utnyttjades dagar med inbokade 
möten med att utforska miljön fritt under övrig tid. Dessa observationer utgjorde 
en ovärderlig erfarenhet och kunskapskälla vilket ökade förståelse för den miljö 
som studerades. Dessa stunder var också ett sätt att verifiera information som 
uppkommit på möten eller vid samtal med människor på fabriken, ett sätt att 
med egna ögon se exempelvis en arbetsuppgifts genomförande och öka 
förståelsen för de samtal och diskussioner som ägde rum om just den 
arbetsuppgiften etc. Parallellt med observationerna användes 
företagsdokumentation av olika slag samt företagets intranät för att öka 
förståelsen för metoder, verktyg och processer på företaget.  
Observationerna kompletterades med intervjuer av produktionsledare, 
produktionstekniker (utvecklare av BME), huvudskyddsombud och en facklig 
arbetsmiljöansvarig. Kopplat till projektet fanns hela tiden en referensgrupp med 
nyckelpersoner på företaget som regelbundet ett par gånger per år hade träffar 
för att stämma av arbetet, rapportera resultat och diskutera fortsatt arbete. Denna 
grupp var en bra inputkälla för arbetet och en form av kvalitetssäkring samt ett 
sätt att snabbt få tillgång till personer och material på företaget. När BME 
modellen var utvecklad hölls ett flertal korta intervjuer med den tekniker som 
utvecklat BME samt fackliga representanter. Några utbildningsdagar 
observerades med ett deltagande förhållningssätt och i anslutning till dessa dagar 
observerades dessutom ett team bestående av skyddsombud och tekniker när de 
använde BME för första gången. När utbildningsinsatsen var avslutad 
genomfördes den första enkäten för den grupp som genomgått BME 
utbildningen. En ny enkät genomfördes efter ca ett år till de som då var 
användare av BME modellen.  
Eftersom datan i stor utsträckning härrör från intervjuer och observationer utgör 
det samlade materialet en ganska omfattande och ostrukturerat textmaterial, 
vilket inte alltid är lätt att analysera. Tillvägagångssättet har främst inspirerats av 
grounded theory då insamling och analys av data skett parallellt och i en 
växelverkan med varandra (se Bryman, 2002). Kodning har skett inom olika 
delområden/teman i studien och data har samlats in, kontinuerligt jämförts med 
datan och begrepp, mättats och prövats. Syftet har varit att komma fram till 
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faktisk teori, det vill säga ”teori i en viss empirisk situation eller på ett faktiskt 
område” (Bryman, 2002, s. 376). Avhandlingsarbetat har varit en lång process 
med varierande aktivitetsgrad för olika perioder vilket framgår i figur 6. 
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Figur 6. Aktivitetsgraden genom forskningsprocessen.
 

3.3 Validering av resultat 

Kvale (1997) definierar validitet med att man mäter vad man avser att man 
mäter. Enligt Kvale finns tre olika valideringskontext, intervjupersonen, 
allmänheten och forskarsamhället. Trovärdigheten byggs upp genom planering i 
undersökningens alla faser och reflektion över utfall.  
Ett sätt att under processens gång validera sitt insamlade material är exempelvis 
att låta intervjupersoner läsa och kommentera utskrifter från intervjutillfället. 
Thomsson (2002) ställer sig tveksam till att lämna ut utskrifter av 
intervjumaterialet till de deltagande för att be om förklaringar, reflexioner etc., 
då hon menar att skillnaden mellan tal- och skriftspråk är så stora, samt att 
intervjupersonerna ofta är väldigt ovana att behandla denna typ av material. Ska 
man lämna ut materialet bör man låta texten genomgå en noggrann språklig 
justering som inte ändrar innehållet eller syftningen i uttalandet enligt Thomsson 
(2002).  
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I detta arbete har i de flesta fall ett transkriberat intervjumaterial lämnats ut för 
kommentar från respondenterna. Undantag från detta har gjorts vid kortare 
klargörande intervjuer med huvudskyddsombud samt den tekniker som i 
huvudsak utvecklade modellen BME. I de fallen har däremot förtydligande 
diskussioner förts för att eliminera missförstånd. Validering av övrig 
datainsamling har skett genom ständigt pågående diskussioner och rapportering 
av delresultat tillsammans med representanter för både företag och fack. Syftet 
med dessa möten har förutom att sprida resultat varit att undanröja missförstånd 
och gemensamt påverka processen.  
Validering av enkäter genomfördes dels innan de användes för att innehåll och 
språk skulle överensstämma med företagets. Detta genomfördes genom att 
representanter på företaget tittade på utkast och testbesvarade enkäten innan den 
slutgiltiga versionen fastställdes. Anonymiteten skyddades genom slutna 
svarskuvert och resultaten diskuterades med olika representanter från företag 
och skyddsorganisationen både för att informera men också säkerställa 
resultatens rimlighet.  
Genom att använda sig av flera olika metoder, s.k. triangulering, validerades de 
olika metodernas resultat mot varandra genom studiens gång. Detta förstärktes 
också genom de regelbundna avstämningarna med nyckelpersoner på företaget. 
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4 Summering av artiklar 
 

I detta kapitel presenteras korta sammanfattningar av de artiklar som är 
bilagda. Artikel I och II genomfördes som förberedande studier. Huvudsyftena 
med de två artiklarna var att få en uppfattning om hur förbättringsarbete 
bedrivs och hur man i företag hanterar och eventuellt kopplar samman 
processer med ergonomiskt arbete och arbete med kvalitetsfrågor. Den tredje 
studien (artikel III) sammanfattar en större fallstudie, där processen vid 
utvecklandet, implementering och användandet av en företagsutvecklad 
belastningsergonomisk modell följdes.

 

4.1 Artikel I 

Integrating ergonomics and quality – Forums for continuous improvements 
work in an Assembly plant 

Introduktion Ergonomisk forskning och forskning inom kvalitetsområdet har 
länge varit åtskilda. Idag finns det studier som visar på samband mellan dessa. 
Man har också påvisat att ergonomiska problem till stor del hanteras och löses 
med metoder från kvalitetsrörelsen, exempelvis genom participativ 
problemlösning. Många av de metoder som finns inom kvalitetsområdet är 
avsedda att involvera både arbetare och ledning, medan man inom 
ergonomiområdet har många metoder utvecklade för experter såsom ergonomer. 
Syftet med denna studie var att beskriva ständiga förbättringsaktiviteter i en 
monteringsfabrik för biltillverkning och integrationen av kvalitets- och 
ergonomiarbetet. Studien var ett pilotprojekt av ett större forskningsprojekt. 
Metod Anställda med olika arbetsuppgifter och roller intervjuades. De fyra 
intervjuade var bilmontör, huvudskyddsombud för monteringsfabriken, 
produktverkstadschef för en av sex produktverkstäder i monteringsfabriken samt 
teknikchef för monteringsfabriken. Intervjuresultatet diskuterades sedan med 
chef och projektledare av ett utvecklingsteam i monteringsfabriken. 
Företagsintern dokumentation studerades också, och observationer genomfördes 
vid några möten och aktiviteter i fabriken. All data samlades in under våren 
2002.   
Resultat Många aktiviteter inom kvalitets- och ergonomiområdet ägde rum i 
monteringsfabriken. Vid sidan av kända kvalitetsmetoder såsom Six Sigma 
användes företagsutvecklade eller anpassade metoder, modeller och verktyg, 
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speciellt inom ergonomiområdet. I huvudsak utgjorde fyra forum basen för det 
organiserade ständiga förbättringsarbetet; KLE-stopp, produktionslagsmöten, 
Arbets- och miljösäkringsgruppsmöten (ASG), Skydds- och miljögruppsmöten 
(SMG) (se tabell 2). Anställda med olika roller och funktioner inom företaget 
deltog på dessa möten, såsom operatörer, produktionsledare, fackliga 
representanter, skyddsombud, samt olika resurspersoner till exempel ergonomer, 
tekniker, konstruktörer etc.  

Tabell 2. Översikt av företagets mötesforum, nivå i företaget, aktiviteter och 
metoder samt deltagare.   
Nivå i 
företaget

Forum Aktivitet (och metod) Deltagare

Produkt 
verkstad 

Skydds- och 
miljögrupp 
(SMG) 

Följer upp och assisterar 
arbetet i ASG  
Strategiskt forum för 
ergonomi, säkerhet och 
miljö  

Produktverkstadschef   
Huvudskyddsombud 
Produktionstekniker 
Ergonomiansvarig  
Andra 

Risk analys (Produktion) 
Konsekvensanalyser 
(personal) 
Checklistor 
Handlingsplaner 

Arbets- och 
miljösäkrings 
grupp 
(ASG) 

Processförbättringar  

Produktionsledare 
produktionstekniker 
Skyddsombud 
Andra  

Diskussioner om 
produktionsproblem och 
lösningar  

Banavsnitt 

Produktions-
lagsmöte 
 

Följer upp resultat av 
lösningar 

Produktionsledare 
Kvalitetsansvarig i KLE-
laget (montör) 
Andra 
 

Ett öppet möte för alla 
ämnen och förslag  
Processförbättringar 

KLE-lag 
eller 
banavsnitt 

KLE-stopp 

Information 

Produktionsledare 
Ett helt KLE-lag eller all 
personal vid ett 
banavsnitt 
Andra 

 

Vid KLE-stoppen (KLE står vid denna fabrik för kvalitet, leverans, ekonomi, 
personal, teknik, miljö och lagutveckling) deltar alla anställda, man samlar ett 
arbetslag eller flera beroende på hur man är organiserad. I de övriga tre forumen 
förekommer ett mer representativt deltagande i form av att exempelvis 
skyddsombud som representerar de anställda vid ett helt banavsnitt. KLE-
stoppen samlar alla anställda inom ett KLE-lag eller produktionslina för att 
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diskutera och lösa problem gemensamt, samt att distribuera information. Vid 
produktionslagsmöten samlades alla funktioner i produktionen för att diskutera 
nyheter och lösa problem. Fokus vid dessa möten är kvalitet och produktivitet. I 
ASG arbetar man med att lösa olika former av arbetsmiljöproblem, ergonomi 
och risker. Vid införande av nya rutiner i monteringsfabriken hanteras dessa i 
med hjälp av olika verktyg och måste godkännas av ASG innan införandet. ESG 
assisterar och kontrollerar det arbete som äger rum i ASG. Problem som på 
något sätt är för stora att hantera i ASG lyfts upp till ESG, varvid exempelvis 
ekonomi kan vara ett skäl.  
Diskussion och konklusion I monteringsfabriken är det den lokale 
produktverkstadschefen som tar beslut om struktur och vilka metoder som ska 
användas i det ständiga förbättringsarbetet. Detta medför att arbetet skiljer sig 
något åt i fabriken. Exempelvis genomför vissa produktverkstäder ASG och 
produktionslagsmöten tillsammans, där ASG främst behandlar ergonomi och 
arbetsmiljö och produktionslagsmötena produktion och kvalitet. Att integrera 
skilda forum med olika fokus kan vara ett sätt att integrera ergonomi och 
kvalitet, men det kan också medföra att tyngdpunkten hamnar på ett område.  
Representationen i de olika forumen är ganska olika. I KLE-stoppen deltar alla 
anställda, i de andra tre forumen förekommer ett representativt deltagande. 
Förbättringsarbetet med kvalitets- och ergonomifrågor har en antydan till brist 
på struktur. Både ergonomi- och kvalitetsfrågor värderas högt av både chefer 
och anställda, dock prioriteras kvalitetsarbetet högre.      
Ergonomiska problem och förbättringar diskuterades flitigt av både chefer och 
montörer, men mycket av förbättringsarbetet utfördes av stödpersonal, 
exempelvis ergonomer. 

4.2 Artikel II 

Participation in Continuous improvement for solving musculoskeletal 
problems

Introduktion Deltagande av anställda i förbättringsarbetet har betonats inom 
kvalitetsrörelsen. Många metoder och aktiviteter har utvecklats för att förbättra 
produktkvalitet, processer och arbetsförhållanden. Dessa metoder är baserade på 
deltagande av alla i såväl produktionsarbete som utvecklingsarbete. Inom det 
ergonomiska fältet är dock förbättringsarbete med fokus på belastningsbesvär 
mycket expertorienterat, dock forskas det mycket kring deltagande ergonomi. 
Syftet med denna studie var att beskriva system för ständigt förbättringsarbete 
och hur och till vilken grad belastningsbesvär löses med en participativ ansats.  
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Metod Den förberedande studien genomfördes vid två fabriker, en 
konfektyrfabrik och en bilfabrik. Intervjuer genomfördes med nyckelpersoner i 
de två studerade företagen. Företagsdokumentation användes också för att 
komplettera intervjuerna. All data samlades in under 2002.  
På konfektyrfabriken, ett medelstort företag, intervjuades fyra nyckelpersoner 
och uppföljningssamtal hölls med fabrikschefen. På bilfabriken som var ett stort 
företag genomfördes studien i monteringsfabriken. Sju nyckelpersoner 
intervjuades och uppföljande samtal hölls med personer ansvariga för ständigt 
förbättringsarbete.     
Resultat Den viktigaste metoden för det ständiga förbättringsarbetet i 
konfektyrfabriken bestod av ett förslagssystem som hade använts sedan 1993. 
Systemet baserades på frivilligt deltagande, där alla anställda fick lämna 
förbättringsförslag. Alla inkomna förslag dokumenterades i en databas och 
chefen beslutade om ett förslag skulle implementeras eller inte och gav feedback 
om detta inom 24-48 timmar. År 2002 introducerade man även ett TPM-baserat 
koncept (Total Productive Maintenance) i företaget, vilken användes parallellt 
med förslagssystemet. I TPM konceptet deltog samtliga anställda i vissa 
aktiviteter såsom möten, medan andra aktiviteter var frivilliga.  
På konfektyrfabriken hade man inget särskilt system för att upptäcka 
belastningsbesvär. Man anlitade en ergonom som genomförde kartläggningar 
och föreslog förbättringar. 
När det gäller förslagssystemet på konfektyrfabriken bestämde chefen vilka 
förslag som skulle implementeras. Med det nyintroducerade TPM systemet 
kunde personalen påverka prioriteringen av implementeringen. Det var mycket 
ovanligt med uppföljning av implementerade förändringar.  
I biltillverkningsföretaget användes många olika metoder och verktyg i det 
ständiga förbättringsarbetet, exempelvis en folder baserad på Demings PDCA-
cykel. De forum som fanns hade olika fokus såsom produktkvalitet eller 
arbetsmiljö. Vanligtvis var deltagandet representativt. Även 
biltillverkningsföretaget hade ett förslagssystem, med möjlighet för alla att 
lämna förslag.  
På biltillverkningsföretaget hade man ett forum, arbetsmiljösäkringsgrupp, där 
arbetsmiljöfrågor behandlades. Innan man införde en ny rutin i fabriken var det 
nya förslaget tvunget att passera och godkännas i detta forum.  
För biltillverkningsföretaget var beslut om implementering beroende av 
kostnad/storlek på förslaget. Specialister genomförde de flesta av 
implementeringarna och kommunikationen med förslagslämnare var ofta 
otillräcklig. Uppföljningar av processen genomfördes, men sällan av 
förändringen i sig. 
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Diskussion och konklusion En jämförelse mellan de två fabrikerna visar att de 
anställda i båda fabrikerna hade möjlighet att genomföra 
belastningsergonomiska förbättringar av sitt arbete genom ständiga 
förbättringsaktiviteter, såsom förslagssystem. I övrigt såg det ständiga 
förbättringsarbetet olika ut i de båda fabrikerna. 
I konfektyrfabriken fanns det inte några tydliga metoder för att hantera 
belastningsergonomiska frågor även om sådana frågor regelbundet hanterades. I 
biltillverkningsföretaget fanns ett form, arbetsmiljösäkringsgrupp, som hade 
egna verktyg för att hantera dessa frågor. 
I båda företagen saknades system för att följa upp implementeringar. Dock lades 
mycket tid och byråkrati på att hantera processen vid implementering. Om tid 
togs från den processen och lades på att skapa en deltagande kultur vid 
implementeringen med exempelvis team bestående av förslagslämnare och 
specialist skulle det ständiga förbättringsarbetet bli mer participativt.    
 

4.3 Artikel III 

A corporate workplace model for ergonomic assessments and 
improvements

Introduktion Företag idag möter stora utmaningar i form av ökad konkurrens. 
Företagsledningar fokuserar mycket på produktivitet, kvalitetsfrågor och 
ekonomiska vinster, men tydliga kopplingar mellan kvalitetsutfall och 
belastningsergonomi finns. Utvecklingen går mot allt fler företagsutvecklade 
metoder och modeller för att hantera arbetsmiljöproblem. Dock är dessa frågor 
sällan integrerade i den övriga verksamheten utan är placerad och hanterad vid 
sidan av övriga frågor. Syftet med studien var att beskriva och identifiera 
faktorer som stödjer och försvårar användande, implementering och tillämpning 
av en företagsutvecklad modell, BME, för ergonomisk bedömning och 
förbättring.    
Metod Studien genomfördes i monteringsfabriken vid Volvo Personvagnar AB, 
Torslanda, Göteborg. Fyra metoder användes, intervjuer, enkäter, observationer 
och genomgång av dokumentation för att samla information om BME modellen, 
implementeringsprocessen och utbildningsprogrammet. Intervjuer gjordes med 
den tekniker som utvecklat BME samt med huvudskyddsombud och 
arbetsmiljöansvarig person från det lokala facket. Två enkäter samlade data från 
användarna av BME modellen, kring utbildningen, användandet, samarbetet och 
skattade effekter efter implementeringen. Observationer genomfördes både 
genom deltagande vid olika möten på företaget liksom deltagande på 
utbildningsdagar för BME modellen samt genom att följa team som testade 
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modellen. Företagsdokumentation kompletterade dataunderlaget och bestod av 
bland annat utbildningsmaterial, mötesprotokoll och organisationsscheman. All 
data samlades in från hösten 2003 till våren 2005. 
Resultat Trots att ergonomiska frågor hanterades i många forum saknades en 
ergonomisk översikt. Detta var ett starkt motiv till utvecklingen av BME, vid 
sidan av att stödja ett deltagande arbetssätt och samarbete mellan tekniker, 
skyddsombud och ergonomer.  
Ett utbildningsprogram startade i januari 2004. Deltagarna var främst tekniker 
och skyddsombud och de deltog i utbildningen under tre veckor. I slutet av 
utbildningen fick de med handledarstöd utvärdera sina egna områden. 
Deltagarna upplevde efter utbildningen att kunskaperna var användbara, att 
instruktionerna de fått var bra, men många blev osäkra över förändringar som 
skedde med modellen initialt vilket upplevdes negativt.  
Teknikerna genomförde analyser med BME modellen oftare än skyddsombuden. 
Trots detta visade resultaten att mycket samarbete ägt rum vid användandet av 
modellen.  
Ett år efter implementeringen av BME modellen var användarna fortfarande 
positiva till den kunskap de fått genom utbildningen, dock framkom att speciellt 
skyddsombuden hade svårt att få tid att genomföra bedömningar och detta ledde 
ibland till att teknikerna gjorde mer av bedömningsarbetet och att resultatet 
sedan diskuterades med skyddsombudet. Detta resulterade i sin tur till att vissa 
användare kände att de tappade kunskap när de inte genomförde BME 
bedömningar tillräckligt ofta.  
En jämförelse av dokumentation före och efter implementeringen visar att efter 
implementeringen av BME var diskussionerna kring belastningsergonomiska 
frågor mer fokuserad på problemidentifiering och förbättringar, där man tidigare 
fastnade i olika läger och mer tyckande. Observationerna visar också på mer 
fokuserade och förberedda diskussioner efter implementeringen. Enkätresultaten 
visar att teknikerna generellt var mer positiva till BME modellen än 
skyddsombuden. Mer än hälften av användarna tyckte att intresset för 
arbetsmiljöfrågor hade ökat sedan man börjat visualisera den med rött-gult-grönt 
i fabriken.    
Diskussion och konklusion En av de viktigaste punkterna för att BME 
modellen mottogs positivt och spreds över fabriken var att företagsledning och 
fackförening bestämde sig för att arbeta tillsammans, med vad de kallade för 
samsyn, kring modellen.  
Målet med att skapa en modell som ökade samarbetet mellan skyddsombud och 
tekniker uppnåddes. Innan införandet av modellen var företagsledningen osäker 
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över om modellen skulle utnyttjas som ett vapen vid förhandlingar och därmed 
vara en källa till konflikt. Sådana situationer har också förekommit.  
Att skyddsombud fann det svårt att hinna med att utföra BME bedömningar är 
ett organisatoriskt problem som kan leda till att motståndet för modellen och 
dess resultat ökar. Trots detta upplevde flertalet att samarbetet blivit bättre efter 
implementeringen av BME och att detta medfört att förståelsen från alla parter 
blivit större när det gäller beslut kring lösningar. Detta ger stöd för behovet av 
ett participativt arbetssätt.  
Att ha ett likartat sätt att kommunicera ergonomiska problem och lösningar har 
medfört att användarna är positiva till modellen. Dessutom har alla en större 
kunskap och förståelse för processen kring ett problem. Detta medför troligtvis 
ett effektivare sätt att hantera ergonomiska frågor. Teamarbetet har också 
medfört att man lärt sig om varandras arbete.  
Arbetsprocessen kring belastningsergonomiska frågor är mer effektiv och den 
deltagande ansatsen är nu mer handlingsinriktad i fabriken. Den ergonomiska 
situationen är visualiserad på ett enkelt sätt vilket medfört att det är lättare för 
alla medarbetare att diskutera ergonomiska frågor.  
Eftersom modellen inte använts mer än ca två år (2004-2006) är det svårt att 
genomföra en utvärdering kring effekter av den. Dock finns det data som 
indikerar att BME modellen leder till förbättringar, speciellt produktkvalitet, 
men även produktivitet och personalekonomi (Axelsson, 2006, Björk, 2006).  
Utbildningen och användandet av modellen kräver ganska mycket resurser, 
främst i form av tid och kunskap. Ledningen har inte fullföljt hela sitt åtagande i 
form av visat intresse och stöd. Eftersom modellen är avsedd att användas av ett 
team är det viktigt att denna samarbetsform underhålls för att inte utveckla 
olösliga konflikter.  
Studien visar att BME modellen: 

- kan förbättra samarbetet mellan intressenter i organisationen 
- stödjer participation och ständiga förbättringar 
- stödjer visualisering, vilket förbättrar förståelse och acceptans av 

ergonomiska problem 
- stödjer ett fokus på lösning istället för problem genom bedömning 
- är ändamålsenlig för företagets särskilda behov eftersom den är anpassad 

för dess specifika operationer och existerande förutsättningar 
- är resurskrävande att använda och underhålla 
- är beroende av intresse och stöd från ledning och fack 
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5 Diskussion  
I detta avslutningskapitel diskuteras metoder, metodval och resultat av de tre 
artiklarna. De viktigaste konklusionerna diskuteras och några tankar kring 
fortsatt forskning inom området redovisas samt avslutningsvis en kort epilog.

 

5.1 Metoddiskussion 

 

5.1.1 Intervjuer 
Syftet med de båda förberedande studierna var främst att komma in i området, få 
insikter om hur ett ständigt förbättringsarbete fungerar i praktiken, vilka 
modeller och verktyg som används och hur olika positioner i företagen ser på 
det förbättringsarbete som vid den aktuella tidpunkten bedrevs. Att bara 
intervjua en montör på biltillverkningsföretaget kan ses som lite i jämförelse 
med det antal montörer som finns jämförelsevis med att intervjua en teknikchef 
som det bara finns en av. Dock var just syftet att samla några nyckelpersoners 
syn och kunskap och på ett kompletterande sätt bygga upp en förståelse för 
förbättringsarbetet. Materialet har inte heller använts på ett sådant sätt att 
intervjupersonernas utsagor ansetts generaliserbara för en större grupp, utan 
materialet har istället setts komplettera varandra för att skapa en förståelse för 
verksamheten och dess processer. Den sammanställande beskrivning som sedan 
gjorts av respektive företags förbättringsarbete har presenterats för och 
diskuterats med nyckelpersoner på respektive företag för att få bilden verifierad.  
Intervjuer har fortlöpande förekommit under fallstudien i olika former för att 
komplettera bilden över hur arbetet fungerar och varför man gör som man gör, 
eller för att få kunskap om något, således växte frågor fram under arbetets gång 
utifrån både teorier inom området såsom den empiri som kontinuerligt samlades 
in och analyserades. 

5.1.2 Enkäter 
Enkäterna är till formen mer styrda än intervjuer eftersom de innehåller 
fördefinierade svarsalternativ. De två enkäter som använts har innehållit både så 
kallade slutna svarsalternativ såsom öppna svarsalternativ. Dessutom har 
svarspersonerna haft möjlighet att komplettera flera slutna svar samt givits 
möjlighet att öppet kommentera frågor, svar eller enkäten som helhet.  
Enkäterna användes för att samla upp en större grupps erfarenhet av bland annat 
användandet av BME modellen. Frågorna till enkäterna har formulerats efter 
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analys av intervjumaterial, observationer och företagsdokumentation såsom det 
arbetsmaterial som fanns till förfogande för BME utbildningen (Amprazis, 
2004). En innehålls- och förståelsevalidering gjordes med tre nyckelpersoner på 
företaget innan enkäterna delades ut. Att genomföra intervjuer med ett urval 
eller samtliga användare hade varit mer tidskrävande. Däremot har flera av 
svarspersonerna vid tillfällen givits möjlighet att kommentera eller komplettera 
enkätens frågor eller resultat. Utdelning och insamling av enkäterna i slutna 
svarskuvert skedde av representanter inom verksamheten. Kontaktuppgifter 
fanns angivna på enkäterna och därmed fanns möjlighet för vägledning och 
hjälp om så skulle behövas. Insamlig av enkäter på detta sätt fungerade väldigt 
väl och resultaten av enkätundersökningarna utgjorde en bra bas för att utröna 
områden och problem för fördjupning. Resultaten av enkäterna kunde också 
användas för att styrka hur det förehöll sig med exempelvis samarbetet mellan 
produktionstekniker och skyddsombud och förtydliga vilka positiva respektive 
negativa reaktioner som fanns. Enkäterna fungerade på detta sätt som ett bra 
scanningverktyg, vars resultat var lätta att starta diskussioner kring och förmedla 
tillbaka till verksamheten. 

5.1.3 Observationer 
Som observatör påverkar man alltid omgivningen på något sätt. ”Själva det 
faktum att en forskare är närvarande där det normalt inte finns några forskare, 
kan göra att saker och ting förändras” (s. 185 Bryman, 2002). Observation ägde 
rum i olika former på biltillverkningsföretaget. Dels genomfördes 
mötesobservationer i ganska stor utsträckning. Deltagandet var generellt passivt, 
ofta bara en kort presentation inledningsvis om anledning till deltagandet. 
Någon enstaka gång ville mötesdeltagarna utnyttja eventuellt expertutlåtande i 
vissa ergonomiska frågor eller höra en (mer personlig) åsikt i enstaka frågor. 
Observationer ägde också rum i en något mer deltagande form främst vid 
utbildningen av BME modellen och vid de första BME bedömningarna i 
anslutning till utbildningen. Här finns det också risk för reaktiva 
mätningseffekter i form av en känsla av att vara ”försökskanin”, det vill säga en 
medvetenhet om att vara studerad. Exempel på denna påverkan är att 
undersökningspersonen vill göra ett gott intryck eller att de tror att de ska bete 
sig på ett visst sätt (eller ge uttryck för vissa attityder), bara för att det finns en 
observatör närvarande (s. 185 Bryman 2002). Detta förhållande förekom vid 
enstaka tillfällen under de spontana observationerna, oftast i form av att personer 
visade ett överdrivet intresse för ergonomi eller arbetsmiljöfrågor och glömde 
bort ordinarie arbetsuppgifter. Detta kan ha varit ett sätt att ta tillfället i akt att 
diskutera dessa frågor när det fanns någon som var intresserad av att lyssna. 
Kanske saknades denna möjlighet i tillräcklig utsträckning i verksamheten. 
Dock påverkas inte denna studie i sig av detta, då inte enskildas utsagor eller 
upplevelse från observationerna lyfts fram. Möjligen kan det ha påverkat vilka 
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frågor som fördjupats i en liten utsträckning, men eftersom en referensgrupp 
kontinuerligt följt arbetet har inga frågor som inte intresserat flera utvecklats i 
studien.      
Vid sidan av de planerade observationerna har även en form av ”allmänt 
närvarande” observation eller spontan observation ägt rum för att öka kunskapen 
och förståelsen för exempelvis det arbete som bedrivs av montörer i arbete. 
Närvaro vid ”öppna” informationsmöten i fabriken har förekommit, dessutom 
har spontana samtal förts med personer. Denna tysta kunskap som uppstår 
genom att bara vara i den miljö man beforskar har varit ovärderlig. Det har 
också varit av vikt att få grepp om det interna språk som utvecklats på Volvo. 
Att förstå och också använda det interna volvospråket ”volvitiska”1 underlättade 
arbetet avsevärt och minskade risken för missförstånd. 

5.1.4 Dokumentation 
Att använda sig av dokumentation som datakälla kan vara vanskligt. Materialets 
kvalitet bör beaktas speciellt när man använder sig av kommersiellt framtaget 
informationsmaterial. Trovärdigheten hos dokumenten måste uppmärksammas, 
det vill säga om materialet är utan felaktigheter och förvrängningar (Bryman 
2002). Förutom att vanliga organisationsscheman studerats för att skapa 
förståelse har studiematerialet kompletterats med mötesprotokoll och bilagda 
handlingar i form av exempelvis skaderapportering, handlingsplaner och 
veckoinspektionsprotokoll. Att denna typ av material skulle vara helt utan 
felaktigheter är knappt troligt. Dock behandlas alltid föregående protokoll vid 
påföljande möte och därvid kan felaktigheter justeras. För flertalet genomgångna 
mötesprotokoll har kompletteringar gjorts med egna mötesanteckningar och på 
så sätt utökat det skriftliga materialet samt verifierat innehållet. I de interna 
dokumenten används ofta ”volvitiska”, vilket kan försvåra analyserna, därför är 
förståelsen och kunskaper om språket ibland ovärderligt för att spara tid och 
undvika felaktiga tolkningar.    

                                                 
1 På Volvo har man utvecklat ett eget form av språk som är helt naturligt för de som arbetar 
där, men för en utomstående kan det vara besvärligt att hänga med i kommunikationen. 
Särdragen för denna ”volvitiska” är att viktiga ord på processer, mötesforum, modeller, 
verktyg etc. har förkortningar. Ofta vet knappt de anställda vad förkortningarna står för.  För 
att öka förståelsen för detta språk redovisas här ett exempel med en ”översättning” . 
‘vi kan be Ts redogöra för ÄT vid nästa ASG och se till att det kommer med i SAMA och 
HP’. Översättning: ’ vi kan be teknikstödet redogöra för ändringstillfället vid nästa 
arbetsmiljösäkringsgruppsmöte och se till att det kommer med i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och handlingsplaner.’  
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5.1.5 Övergripande metoddiskussion 
Genom att komplettera flera metoder med varandra, så kallad triangulering, har 
förståelsen ökat under studiens gång och den ena metodens svaghet har lyfts av 
en annan metods styrka. Att ha generös tillgång till den studerade miljön har i 
detta arbete varit oerhört värdefullt och de spontana observationssituationerna i 
synnerhet. Observation som metod ger väldigt mycket information och 
förståelse för situationer som man inte kan få av intervjuer eller enkäter. Den 
stora tillgången till företaget gjorde det också möjligt att utveckla en kunskap 
om det internt utvecklade språk som användes. Genom att förstå och kunna 
hantera ”volvitiska” själv ökade legitimiteten och analysarbetet förbättrades 
också. Det var förvånande över hur viktig ”den tysta kunskapen”, som 
utvecklats genom stor tillgång till den forskade miljön, påverkade förståelsen för 
situationer och beskrivningar av händelser som diskuterades på möten. Dock 
finns det alltid en risk att tappa distansen vid stor tillgång till den forskade 
miljön. Att bli för mycket av en kompis med de anställda och därigenom hamna 
i en form av beroendeställning är en risk man måste vara medveten om och 
förhålla sig till. Detta har främst hanterats genom att ganska lite tid har 
tillbringats med varje individ som på något sätt deltagit i studien. Uppgifter som 
väckt intresse att utveckla som framkommit endera genom enkäter, intervjuer, 
företagsdokumentation eller observationer har diskuterats och verifierats med 
flera olika representanter i företaget och i referensgruppen. Personliga utsagor 
och åsikter har tagits i beaktande och genom att olika insamlingsmetoder 
parallellt använts har risken för påverkan av en enskild individ minskat. 
Sammantaget har de olika datainsamlingsmetoderna kompletterade varandra, 
men det finns alltid förbättringar att göra. I detta arbete skulle en tydligare 
struktur vid datainsamling möjligen medfört att tidsåtgången kunde varit mindre. 
Samtidigt tar det tid att bygga upp en förståelse för hur processer fungerar i 
verksamheter och det har varit lärorikt att tillbringa mycket tid på 
fallstudieföretaget. En annan förbättring som i efterhand kunde givit intressanta 
data hade varit om enkäterna konstruerades på ett sådant sätt att före- och 
efteranalyser hade varit möjliga att genomföra.   
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Artikel I 
Syftet med den första förstudien var att beskriva ständiga förbättringsaktiviteter 
på en bilfabrik och samtidigt utveckla den egna kunskapen om detta i företaget. 
Syftet var också att ta reda på och beskriva om och hur ergonomi- och 
kvalitetsarbetet var integrerat i denna process. 
Resultatet för hur det ständiga förbättringsarbetet bedrevs utmynnade i en 
beskrivning av de forum som var kärnan för arbetet. Arbetet var främst 
organiserat så att ergonomifrågor och kvalitetsfrågor hölls åtskilda i olika forum, 
dock integrerades de genom av vissa personer var representanter på flera forum. 
Ansvarig chef för respektive produktverkstadsområde inom monteringsfabriken  
bestämde i stor utsträckning själv eller tillsamman med sina produktionsledare 
hur arbetet skulle organiseras. Detta resulterade i vissa fall till att forum slogs 
samman och härigenom integrerades kvalitets- och ergonomifrågorna då de 
hanterades på samma möte. Men det kunde också leda till att ett område fick 
betydligt mer fokus beroende på mötesdeltagarnas intresse och chefens 
prioriteringsordning. Kunskapen hos cheferna om kopplingarna mellan 
ergonomi och kvalitetsutfall samt medarbetarnas delaktighet i det dagliga 
förbättringsarbetet påverkar inte bara integrering av områden utan också 
prioritering av problem. Gemensamt för den nya vågen av japanska och 
amerikanska organisationsidéer som Total Quality Management, Time Based 
Management och Lean Production etc. är att de är starkt ledningsstyrda och 
finns lite utrymme för initiativ från medarbetare (Docherty & Huzzard 2003). 
Detta betyder att den enskilda chefens intresse, kunskap och prioritering stark 
styr vilka frågor som ska behandlas och hur de ska hanteras.  
Det var vanligt att experter användes för att genomföra förbättringar inte minst 
inom ergonomiområdet. I den snabbt föränderliga bilindustrin var det vanligt att 
arbetsuppgifterna hade förändrats innan experten hade genomfört en 
kartläggning, analyserat och rapporterat tillbaka. Alltså kan expertbedömningen 
vara inaktuell vid återrapportering och därmed en kostnad utan resultat. Att 
däremot använda experter såsom ergonomer vid diskussioner om problematiska 
arbetsställningar, åtgärder och lösningar är troligtvis till stor hjälp för att få 
större förståelse och bättre underlag att fatta de bästa besluten för det aktuella 
problemet. Har man dessutom en expert med stor erfarenhet och kännedom om 
arbetsplatsens förutsättningar och krav ökar chanserna för goda beslut. Vanligt 
var också att tekniker implementerade lösningar utan diskussioner med 
montörerna vilket kunde resultera i att lösningen blev annan än planerad. Sådana 
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misstag skulle kunna avhjälpas genom förbättrade rutiner och bättre 
kommunikationskanaler kring implementering och uppföljning. Även här kan 
strukturen och ledarskapet förbättra utfallet genom exempelvis ett mer 
participativt än expertorienterat arbetssätt.  

5.2.2 Artikel II 
Syftet med den andra förberedande studien var att beskriva likheter och 
skillnader för det ständiga förbättringsarbetet mellan två olika företag, en 
konfektyrfabrik och en bilfabrik. Här fokuserades det participativa arbetssättet 
samt till vilken grad man hanterade belastningsbesvär inom de system som 
tillämpades på respektive företag.  
Likheter mellan de båda företagen var att båda hade förslagssystem vilket kan 
generera ett brett deltagande där samtliga ges en möjlighet att deltaga med 
förbättringsförslag. Förslagssystemet var väl utvecklat och fungerande vid 
konfektyrföretaget, medan det användes mer vid sidan av andra system på 
bilfabriken. Det fanns också mötesforum vid båda fabrikerna där samtliga 
anställda deltog. 
När det gäller arbetet med den fysiska arbetsmiljön såsom belastningsergonomin 
anlitades i första hand en expert, vanligtvis en ergonom från 
företagshälsovården, vid konfektyrfabriken för att hantera och lösa eventuella 
problem. I bilfabriken hade man organiserade processer för dessa frågor i det 
ständiga förbättringsarbetet såsom skyddsronder och en arbets- och 
miljösäkringsgrupp som med hjälp av olika verktyg och handlingsplaner 
hanterade arbetsmiljöproblem. Men även i bilfabriken utfördes kartläggningar 
och lösningar på belastningsergonomiska problem av experter, såsom 
ergonomer och produktionstekniker.  
Löser man då belastningsproblematiken inom dessa system? Naturligtvis är det 
svårt att definiera vad man löser och i vilken utsträckning. Man kan istället 
diskutera vad man hanterar och hur man hanterar det. Det finns hos båda 
företagen en möjlighet för de anställda att delta i förbättringsarbetet och 
därigenom påverka den belastningsergonomiska arbetssituationen. Men besluten 
om vilka förslag som ska genomföras och hur de ska genomföras ligger i väldigt 
liten utsträckning hos medarbetarna utan på ledningsnivå. Detta medför att 
arbetssituationen främst är beroende på chefernas beslutsutrymme, kunskap och 
prioriteringsordning. Men för att upprätthålla ett fungerande förbättringsarbete 
krävs också ett aktivt engagemang från medarbetarna.  
Vid sidan av förslagssystem så använder sig båda företagen av experter. 
Härigenom löser man också belastningsergonomiska problem. Dock är det 
tydligt, främst i bilfabriken, att tiden är en avgörande faktor då förändringar med 
bilmodeller sker löpande och ofta och därmed också produktionen. Detta medför 
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att återkoppling hinner bli inaktuell eftersom experternas kartläggningar och 
analyser är för långsamma i förhållande till förändringstakten i produktionen. 
Bristen på lätta, snabba metoder var väldigt påtaglig på bilfabriken för denna typ 
av bedömningar.    

5.2.3 Artikel III 
Syftet med den tredje artikeln var att beskriva och identifiera faktorer som 
stödjer respektive försvårar implementering och tillämpning av en 
företagsutvecklad modell, BME. Avsaknaden av arbetsmodell eller verktyg som 
snabbt kunde ge besked om den belastningsergonomiska situationen var en av 
drivkrafterna bakom utvecklandet av BME modellen. Man ville också att 
modellen skulle vara lätt att använda och inte kräva en expert utan istället främja 
ett participativt arbetssätt och stärka samarbetet mellan tekniker och 
skyddsombud. Genom att forma bedömningsteamen på detta sätt tillförde man 
olika kunskap in i samarbetet.  Modellen understödde också skapandet av ett 
gemensamt språk att diskutera belastningsproblem utifrån.  
Den tre veckor långa utbildningen för att få genomföra bedömningar kan tyckas 
lång, men då det var en helt ny modell, ett helt nytt arbetssätt som inte var 
inarbetad i organisationen behövdes denna tid. Förkunskaperna hos deltagarna 
var knapp och dessutom skulle de presentera och beskriva modellen för sina 
arbetsgrupper etc. för att sprida informationen om den nya arbetsmodellen över 
företaget. 
Vilka effekter efter implementeringen av BME man kan utläsa är beroende på 
hur man definierar effekter. Att det finns kopplingar mellan produktkvalitet och 
produktionsergonomi är känt (Axelsson, 2000; Eklund 1995; 1997.). 
Problematiken med att mäta effekter är omfattande och beror i första hand på 
den komplexitet arbetsmiljöarbetet innefattar och att resultat av insatser löper 
över lång tid (Eklund m. fl. 2006; 2007).  
Man har dock i studier av användningen av BME sett samband mellan kvalitets- 
och produktivitetsutfall kopplat till belastningsergonomi (Björk, 2006). 
Resultaten visade att det fanns en koppling mellan arbetsmoment som bedöms 
som belastningstunga och antalet rapporterade fel. För varje ökat poäng i BME-
bedömningen, det vill säga då den belastningsergonomiska situationen 
försämrades, ökade risken för fel med 20  fel på årsbasis. Risken för 
kvalitetsbrister var ca fyra gånger högre för arbetsmoment som var ergonomiskt 
krävande än för andra. Det gick även att finna ett samband mellan 
beläggningsgrad och poäng i BME-bedömningen för de belastningstunga 
arbetsstationerna. De arbetsstationer som hade lägre beläggningsgrad hade fått 
högre poäng i BME-bedömningen. (ibid.) Detta bekräftar att produktiviteten 
försämras vid en sämre belastningsergonomiska situation.  
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En annan studie visade att belastningsergonomin hade förbättrats sedan 
införandet av BME (Axelsson, 2006). Andelen röda balanser hade sjunkit från 
12% till 9% och 55% av banavsnitten hade förbättrats. För 25% av banavsnitten 
återfanns både förbättringar och försämringar, medan 20% av banavsnitten 
försämrats. Det var svårt att validera metoden för besvär eller skador i olika 
kroppsdelar. Risken för handledsskador ökar med ökat kubvärde, vilket innebär 
att metoden kunde valideras för handledsskador. Att dra säkra slutsatser om 
ekonomiska vinster vid förbättrad belastningsergonomi gick inte då det 
statistiska underlaget var för litet.(ibid.) 
Arbetsmiljöarbete har en stark och central position på fallstudieföretaget. Man 
har tydliga processer och etablerade verktyg för att hantera detta såsom 
skyddsronder, mötesprotokoll med handlingsplaner och man har också tydliga 
vägar för hur och var olika ärenden ska hanteras och verkställas. Men detta rör 
främst den fysiska och fysikaliska arbetsmiljön. Generellt anser både ledning, 
fack och medarbetare att det är detta man i huvudsak menar med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är ganska lätt att avgränsa arbetsmiljöarbete 
till den fysiska arbetsmiljön, där problemen enklare kan hanteras genom att 
listas, utse ansvarig, åtgärdas och eventuellt följas upp. Håkansson och 
Isidorsson (2006) menar att ett fysiskt arbetsmiljöproblem hänger ihop med 
tekniska och organisatoriska förhållanden. Detta medför att när en struktur för 
arbetsmiljöarbetet följer en mall där enbart fysiska arbetsmiljöproblem hanteras 
faller frågor som är mer komplexa och svåravgränsade utanför rutinerna för 
arbetsmiljöarbete. Detta kan då medföra att frågor som berör psykologiska och 
sociala faktorer inte integreras i det vardagliga arbetsmiljöarbetet, då sådana 
frågor generellt inte prickas av från skyddsrondernas checklistor.  
Troligtvis var det så att implementeringen av BME modellen fungerade väl tack 
vare den tydliga strukturen för arbetsmiljöarbetet som redan fanns på företaget. 
Man såg tydligt var i denna struktur modellen skulle användas och integreringen 
var förhållandevis enkel att genomföra. Att fack och ledning kom överens om att 
tillsammans arbeta mot samma mål underlättade också implementeringen. Detta 
resulterade också i en bred satsning på kompetens och förankring av modellen 
på gräsrotsnivå vilket med stor sannolikhet förbättrade acceptansen för 
modellen. Resultaten visade också att intresset för arbetsmiljöarbete generellt 
ökade i fabriken efter implementeringen av BME. Svagheterna består främst i att 
chefernas roll inte tydliggjordes i BME modellen. I och med att chefernas roll är 
så viktig i det dagliga arbetet och arbetet med arbetsmiljöfrågor borde dessa 
också engagerats mer och kanske också deltagit i den utbildningsinsats som 
ägde rum. BME-användarnas behov av tid att arbeta med modellen var inte 
förenliga med den tid ledningen avsåg att detta arbete fick ta. Detta resulterade i 
vissa fall till att man ändrade arbetsfördelningen i teamen, eller så ledde 
situationen till att konflikter uppstod.     
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5.2.4 Övergripande resultatdiskussion 
Arbetsmiljöarbete är ett komplext område att arbeta med och hanteras inte alltid 
som företagens övriga verksamhetsfrågor. Att integrera arbetsmiljöarbetet fullt 
ut i verksamhetens samtliga processer och rutiner kan inte uppnås så länge man 
ser arbetsmiljöarbete som något man enbart måste hantera på grund av 
lagstiftade krav. Tidigare forskning har visat att arbetsmiljöfrågor ofta är 
frikopplade från andra delar av verksamheten och har därför liknats vid en 
sidovagn (Frick, 1994; Dul & Neumann, 2005). Enligt Hägg (2003) sker en 
integrering i allt större utsträckning vad gäller ergonomiområdet, främst i 
fordonsindustrin. Man har insett kopplingen mellan produktkvalitet och 
ergonomiska produktionsförhållanden (Axelsson, 2000; Eklund 1995; 1997).  
Ett skäl till utvecklingen av företagsutvecklade modeller är att 
expertbedömningar av belastningsergonomiska risker är dyra eftersom de kräver 
stora resurser i form av tid och kompetens, och bedömningar skiljer sig i stor 
utsträckning mellan olika bedömare. Ett annat skäl är att de generella modeller 
som finns kräver en anpassning till den egna verksamheten för att utfallet ska bli 
effektivt.  
Ledningen har stort ansvar för hur arbetsmiljöarbetet hanteras och hur det 
lagstadgade ansvaret för att krav efterföljs. Det är ledningen som är ägare av 
processen (Dellve m. fl., 2004; Eklöf, 2004). Man kan se detta utifrån 
perspektivet individen chefen och funktionen ledarskapet. Det är viktigt när det 
rör arbetsmiljöarbete att individen chefen ska tycka att frågorna är angelägna för 
att dessa ska få hög prioritet och då genom funktionen ledarskapet se till att 
förverkliga mål och visioner och se till att arbetet fortlever. I ledarskapsrollen 
ligger att arbeta med verksamhetsutveckling, och därmed är intresset hos den 
enskilde chefen ovärderlig vad gäller hur arbetsmiljöfrågor hanteras. Det är 
också chefen som i stor utsträckning bestämmer i vilken grad och hur 
delaktigheten ska se ut. I alla förändringsprocesser är det viktigt att delaktighet 
finns och är anpassad efter situationen (se Nonås, 2005)   
På Volvo Personvagnar AB ville man inte bara leva upp till de lagstadgade 
kraven utan även finna ett arbetssätt som skulle få fler att engagera sig i 
arbetsmiljöarbetet, att integrera dessa frågor tydligare i kärnverksamheten. 
Företagsledning och fackförbund enades om en modell att arbete gemensamt 
utifrån och en bred utbildningsinsats startade. Det handlade om participation på 
gräsrotsnivå där skyddsombud och produktionstekniker tillsammans skulle 
kartlägga, analysera och arbeta fram lösningsförslag på ergonomiska problem. 
Liknande sätt att kombinera team att gemensamt arbeta med en 
företagsutvecklad modell för belastningsergonomi har inte hittats i litteraturen. 
På kort sikt fick man en tydlig överblick över hur den belastningsergonomiska 
situationen såg ut i hela monteringsfabriken eftersom modellen innehöll ett 
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visualiseringsverktyg. Genom utbildningsinsatsen ökade också den ergonomiska 
kompetensen i fabriken, vilket bland annat Falck (2007) lyfter fram som en av 
de avgörande faktorerna i ett fungerande förebyggande arbete. En positiv 
bieffekt av kompetenshöjningen var att man genom modellen skapade ett 
gemensamt språk vilket resulterade i att många barriärer revs. Många upplevde 
att man helt plötsligt kunde förhålla sig objektivt till belastningsergonomin, 
istället för att bara prata om sina subjektiva upplevelser. Nu fanns ett mått. 
Det kvarstår dock en svår fråga som är värd att uppmärksamma och det är 
skyddsombudens roll i detta arbete. Hur ska man hantera det faktum att 
skyddsombuden på sätt och vis spelar dubbla roller vid användningen av 
modellen. En av skyddsombudens främsta uppgifter är att företräda sina 
medarbetare och kritiskt granska företagets arbetsmiljöarbete, men självklart 
också aktivt delta för att förbättra. Men vad händer då om man aktivt också 
deltar i den process som bedömer, analyserar och jobbar med lösningsförslag 
tillsammans med företagens representanter. Kan man då fortfarande vara en 
granskande part?  
Vid införandet av en ny arbetsmodell finns det alltid en viss osäkerhet kring hur 
den ska tillämpas och accepteras. En av de farhågor som ledningen hade vid 
införandet av BME modellen var att den skulle användas som ett vapen av 
facket vid förhandlingar. Denna icke önskade effekt som skulle leda till konflikt 
mellan ledning och fack har också inträffat vid enstaka tillfällen under 
användandet av BME modellen.  
Efter implementeringen upplevdes modellen som för resurskrävande av 
ledningen samtidigt som skyddsombuden upplevde att de inte fick tillräckligt 
med tid att arbeta med modellen. Hur resurskrävande får det vara att analysera 
risker för belastningsbesvär i jämförelse med den tid man lägger på att analysera 
kvalitetsutfall, tidsåtgång etc.? Hur ska balansen mellan nyttan av att involvera 
medarbetare i sitt eget arbetsmiljöarbete, vilket är lagstadgat (AFS 2001:1) 
kontra den tid som används se ut, hur mycket tid får SAM ta? 
Det finns ännu inte tillräckligt tillämpbara modeller, metoder eller verktyg som 
fullt ut fungerar såsom verksamheterna kräver (se Kihlberg, 2005; Kihlbom, 
2000). Allt för ofta är modellerna anpassade för att förhålla sig i ett kontext 
exempelvis produktionen, och dessutom mest fokuserade på exempelvis lyft 
vilket då inte täcker varken en enskild medarbetares arbetssituation och långt 
ifrån en hel verksamhets. Falck (2007) påtalar vikten av modeller som på ett 
tidigt stadium i produktutvecklingen integrerar ergonomi i slutproduktion. 
Samtidigt behöver kunskapen om ergonomi förbättras för nyckelpersoner i 
företag, exempelvis ingenjörer. 
Ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter bedrivs och hur 
delaktigheten ser ut i organisationer varför mer fokus och empirisk forskning 
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bör läggas på vilka konsekvenser ledarskapets roll och utövning får för 
verksamheten och medarbetarna.  
 

5.3 Slutsatser 

 

Avhandlingen har främst fokuserat Volvo Personvagnars förbättringsarbete och 
deras internt företagsutvecklade förbättringsmodell, BME, för bedömning och 
förbättring av belastningsergonomi, men har också berört ett mindre 
konfektyrföretags förbättringsarbete.  
 Volvo beslutade att utveckla sin BME modell eftersom belastningsergonomiska 
frågor tidigare oftast hanterades med experter vilket var både kostsamt och 
opraktiskt. Företag och fack behövde samarbeta bättre kring den 
belastningsergonomiska situationen, och man behövde ett enkelt, participativt 
verktyg som kunde användas på bred front. Det efterfrågades också bättre 
ergonomisk kompetens för både produktionstekniker och skyddsombud. 
Det som var karaktäristiskt för implementeringen och användningen av BME 
modellen var att ett team bestående av produktionstekniker och skyddsombud 
bildades för att tillsammans utföra bedömningar, att samtliga banavsnitt i 
produktionen bedömdes, och att implementeringen av BME startade med en tre 
veckor lång utbildning. Förbättringsarbetet bedrevs med en komplicerad struktur 
och i många olika grupper och med den internt utvecklade modellen BME. 
Modellen integrerade i hög grad kvalitetsfrågor och hade stora inslag av 
participation.  
Jämförelsevis var det mindre konfektyrföretaget mer informellt och hade 
snabbare och enklare beslutsvägar med sitt förslagssystem. Det fanns också en 
högre grad av individuell delaktighet bland annat på grund av närmare avstånd 
till chefer och ledning.  
Denna studie har visat att: 

� Kommunikationen förbättrades kring belastningsergonomifrågor, då BME 
befrämjade ett gemensamt språk inom området och genererade en mer 
objektiv bedömning. 

� Intresset för arbetsmiljöfrågor ökade över lag i fabriken. 

� Insikten om olika intressenters roller och begränsningar i 
arbetsmiljöarbetet ökade hos BME användarna, besluts- och processvägar 
tydliggjordes. 
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� Efter införandet av BME minskade antalet röda (belastningsergonomiskt 
besvärliga) balanser (tom år 2006) och den belastningsergonomiska 
situationen förbättrades.  

� Produktiviteten var lägre vid arbetsstationer med en sämre 
belastningsergonomisk situation. 

� Kvalitetsbrister var fler vid arbetsstationer med en sämre 
belastningsergonomisk situation.  

Det som främst stödjer användning av BME modellen är att den: 

� Är enkel att använda 

� Är participativ och kan användas av de som dagligen arbetar vid de 
bedömda arbetsuppgifterna. 

� Är kompetenshöjande. 

� Genom enkel visualisering (rött-gult-grönt) gör arbetsmiljöarbetet 
tillgängligt för många. 

� Fokuserar på produktionsnära lösningar. 

� Enkelt integrerades i redan befintliga strukturer och processer för 
förbättringsarbete. 

Det som främst försvårar hållbar användning av BME modellen är att den: 

� Uppfattats som resurskrävande med tre veckor lång utbildning och 
ständiga bedömningar i den snabbt föränderliga produktionen. 

� Har konfliktpotential, alltså resultaten från bedömningar kan användas i 
förhandlingssyfte mellan parter. 

� Kräver ledningsstöd, men tydliggör inte detta med sin struktur. 

� Komplicerar skyddsombudets roll som granskare av arbetsmiljöarbetet då 
denne aktivt deltar i bedömningarna.  

 

5.4 Epilog 

 
Viktiga händelser angående modellen BME värda att lyfta fram inträffade efter 
studiens genomförande. Datainsamlingen till avhandlingen avslutades under 
2006. Under våren 2007 beslutade skyddsorganisationen vid Volvo 
Personvagnar AB att anmäla (§66A) alla ”röda” arbetsmoment, bedömda enligt 
BME, till arbetsmiljöverket. I och med detta beslut av facket bestämde 
företagets ledning att upphöra med användningen av BME. Således används inte 
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modellen BME  (för närvarande, juni 2007) i någon organiserad form vid Volvo 
Personvagnar AB.  
 
Orsakerna till denna nedläggning av användandet av modellen BME 
tillsammans med att den fackliga organisationen lyft fram problematiken med att 
möjliggöra tillräckligt med tid för skyddsombuden att genomföra BME 
bedömningar understryker det resultat som framkommit i artikel tre samt belysts 
i diskussionskapitlet i denna avhandling, nämligen att BME modellen: 

- uppfattats som för resurskrävande att använda 
- är känslig för ledningsstöd 
- har en konfliktpotential 
- komplicerar skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet 
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      Bilaga 1 
Denna enkät delas ut efter genomförd BME utbildningen.  
Resultatet av enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Inga redovisningar kommer att 
ske på avdelningsnivå, utan frågan ”B2” är till för fortsatt forskning, exempelvis för urval av 
intervjupersoner etc.  
 
B1  Är Du ... 

�  Tekniker    
� Skyddsombud 
� Annat, vad………………………………………. 

B2 Ange avd. som Du i huvudsak arbetar vid __________________________  
     (ex. 1:2A, dörr V) 

Tekniker, ”annat”. anger vilken/vilka avdelning/ar de är BME ansvariga för. 

B3 Hur länge har du arbetat på din nuvarande befattning?  
�  mindre än 1 månad    
� 1-6 månader  
� 7-12 månader 
� > 1 år 
� > 3 år 

U1 Anser Du att BME utbildningen i tillräcklig utsträckning gav Dig kunskap för att 
utföra BME bedömningar? 

� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna ……………………………………………………….………………. 

………………………………………………………………………………………… 

U2 Har Du fått med Dig tillräckliga instruktioner som stöd för utförandet av BME 
bedömning?

� Ja  
� Tveksamt 
� Nej 

Motivera gärna …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….….. 

U3 Var själva innehållet i BME utbildningen redan välbekant för dig eller var det 
nya saker som lärdes ut? 
� Jag var förtrogen med i stort sett allt av utbildningens innehåll 
� Jag var förtrogen med ungefär hälften av innehållet 
� I stort sett var innehållet helt nytt för mig

Kommentera gärna ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 
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U4 Har Du fått användning av Dina nya kunskaper efter slutförandet av 

utbildningen? 

� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 

Motivera gärna 

..……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………….………… 

 
U5 Har Du genomfört BME bedömning efter kursens avslutande? 

� Ja, vid flera tillfällen 
� Ja, vid ett tillfälle 
� Nej 
 
Kommentera gärna ……………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….……….

U6 Om du genomfört en BME bedömning, hur genomfördes den i huvudsak? 

� Helt ensam     Ringa in:  

� Mest ensam, men med något utbyte med SO Tekniker  Annan……………. 

� Ungefär hälften tillsammans med SO Tekniker Annan……………. 

� Till största delen tillsammans med  SO Tekniker Annan……………. 

� Helt tillsammans med  SO Tekniker Annan……………. 

Kommentera gärna …………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………….………….

………………………………………………………….……………………..………… 

 
                                                      Tack för Din medverkan! 

Har Du frågor, funderingar eller kommentarer om enkäten, BME utbildningen, 

belastningsergonomi eller förbättringsarbete som jag är här för att studera,  

får Du gärna ta kontakt med mig. 

Linda Törnström, 

 doktorand vid Linköpings universitet och samarbetar med Arbetslivsinstitutet Väst 

linto@ikp.liu.se

0739-136680
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      Bilaga 2 
B1 Är Du ... 

�  Skyddsombud ��Tekniker  �Annat, vad……………………. 

B2 Ange avd. som Du i huvudsak arbetar vid __________________________  
Tekniker anger vilken/vilka avdelning/ar de är BME ansvariga för. 

B3 Hur länge har du arbetat på din nuvarande befattning?  
�  mindre än 1 månad � mer än 1 år 
� 1-6 månader  � mer än 3 år 
� 7-12 månader  Kommentar……………………………………… 

 
A1 Anser Du att BME utbildningen och den information du fått, i tillräcklig 

utsträckning räcker för att utföra BME bedömningar? 

� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
 
Motivera gärna………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A2 Anser Du att BME verktyget är/var svår att lära sig? 

� Ja, mycket svår  
� Ja, ganska svår 
� Nej, ganska lätt 
� Nej, mycket lätt 
 
Motivera gärna………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 
 
A3 Hur många BME bedömningar har du totalt genomfört (ungefär) efter BME-

kursen?  
� 1-2 bedömningar 
� 3-5 bedömningar 
� 6-10 bedömningar 
� fler än 10 bedömningar 
 
Kommentera gärna……………………………………………………………………… 

……………………………………..………………………………………………………………………………….……………………… 
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A4 Hur har arbetsfördelningen mestadels varit för de BME bedömningar som du 
deltagit i? 

� Jag utförde arbetet helt ensam  
� Jag utförde arbetet mestadels ensam   
� Vi utförde ungefär hälften av arbetet tillsammans (SO-tekniker) 
� Vi utförde till största delen arbetet tillsammans (SO-tekniker) 
� Vi utförde arbetet helt tillsammans (SO-tekniker)  

   
Kommentera gärna (speciellt hur en eventuell uppdelning ser ut)….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A5 Är du nöjd med hur samarbetet fungerar idag vid utförandet av BME 

bedömningar?
� Ja 
� Tveksam   
� Nej       

Skulle du vilja ändra på något? Vad?………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
 

A6 Anser du att samarbetet om arbetsmiljöfrågor har förbättrats sedan införandet 
av BME?
� Ja 
� Tveksam   
� Nej       
 
Kommentera gärna………………….………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 

 
A7 Med vem/vilka diskuterar du BME´s mätresultat? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
A8 Anser du att samarbetet förbättras mellan tekniker, PL och SO sedan BME 

infördes?
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
 
Motivera gärna ………………………………………………………..………………. 
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………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………
 

A9 Anser du att PL lägger större vikt på arbetsmiljöfrågor sedan BME infördes? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
Motivera gärna …………………………………………………………..……………. 
………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….

A10 Anser du att BME bedömningarna medför att ergonomin förbättras på kort och 
lång sikt?  
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
Motivera gärna …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………… 

A11 Uppskatta hur stor andel av de lösningsförslag, process och produkt, du/ni 
presenterat på problem som genomförts. 
� Mer än 90% 
� Mellan 75%-90% 
� Mellan 50%-75% 
� Mellan 25%-50% 
� Mindre än 25% 
Motivera gärna …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………… 
 

A12  Uppskatta hur stor andel av de lösningsförslag du deltagit i som införts som 
medfört minskade besvär eller obehag. 
� Mer än 90% 
� Mellan 75%-90% 
� Mellan 50%-75% 
� Mellan 25%-50% 
� Mindre än 25% 
Motivera gärna …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………

Kan du ge exempel på lösningsförslag som införts som medfört minskade besvär 
eller obehag?      
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….… 

A13 Anser du att lösningarna idag är bättre än innan BME metoden började 
användas? 
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
 
Motivera gärna …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………… 

 
A14 Tror du att man genom att synliggöra BME bedömningar i rött-gult-grönt har 

ökat intresset generellt bland alla medarbetare för arbetsmiljö och 
förbättringar?
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
 
Motivera gärna …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………… 

A15 Tror du att BME verktyget bidrar till att arbetet med belastningsergonomiska 
förbättringar bedrivs mer effektivt?
� Ja, i mycket stor utsträckning  
� Ja, i ganska stor utsträckning 
� Nej, i ganska liten utsträckning 
� Nej, i mycket liten utsträckning 
 
Motivera gärna …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………… 

A16 Övriga kommentarer 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………..

Tack för Din hjälp! 

Linda Törnström 
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