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Sammanfattning 

Antalet belastningssjukdomar bland individer som är anställda under motorbranschavtalet har 

nästintill fördubblats sedan 2003 visar en undersökning från 2014 som gjorts på IF Metalls 

medlemmar av Statistiska centralbyrån. Arbetsmiljöverket redovisar att manliga 

fordonsmontörer år 2004-2006 och år 2008 var den yrkesgrupp med störst andel arbetsorsakade 

besvär i Sverige, det är en utsatt grupp. Att förebygga uppkomsten av belastningsskador kan 

enligt Rose och Orrenius gynna både individ, samhälle och industri genom reducerade kostnader 

och minskat lidande.  

 

Rapporten innefattar en litteraturstudie och en fallstudie bestående av intervjuer gjorda på Scania 

CV AB i Södertälje under februari, mars och april 2014. Studierna har bland annat gjorts i syfte 

att kunna jämföra hur myndigheter och forskare anser att ett arbete mot bättre 

belastningsergonomi ska utföras med hur det bedrivs i praktiken på ett stort svenskt 

industriföretag. 

 

Syftet med studierna var att identifiera och analysera hur belastningsskador som uppkommer vid 

montering påverkar tillverkningsverksamhet i Sverige och med vilka metoder företag effektivt 

kan förebygga uppkomsten av dessa.  Rapporten avser att ge läsaren en bild av vad 

belastningsskador är, omfattningen vid montering, hur lagar och förordningar ställer krav på 

arbetsgivaren och hur de påverkar ett företag och dess anställda. Hur uppkomsten av 

belastningsbesvär i händer och armar kan minimeras och vad som kan orsaka dessa besvär 

utreder vi även. Faktorer som vid användning av Lean kan bidra till en god belastningsergonomi 

och verktyganvändningens vikt i arbetet lyfts även fram.  

 

Att god belastningsergonomi och ett förebyggande arbete påverkar tillverkningsverksamhet i 

positiv bemärkelse genom ökad kvalitet och produktivitet har vi kunnat utläsa, både från 

genomförd litteraturstudie liksom fallstudie. Belastningsbesvär som uppkommer i handleder och 

armar har vi genom litteraturstudien kunnat kopplas till exponeringsfaktorer så som repetitivt 

arbete, överföring av krafter och vibrationer. Ett antal exponeringsfaktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till för att hindra uppkomsten av de vanligaste belastningsskadorna i dessa områden 

redovisar vi även i rapporten. Risken för belastningsskador kan minskas genom riktig 

verktygsutformning och ett flertal viktiga faktorer att ta hänsyn till har vi genom studierna hittat.  

 

Faktorer som kan bidra till god belastningsergonomi vid Lean har vi i litteraturstudien funnit 

kunna vara att ett ergonomiskt fokus finns från ledningen att berörd personal utbildas i ergonomi 

och fokus läggs på rotation och utveckling i arbetet. Att teamarbete och förbättringsgrupper finns 

och att standardisera arbetsmomenten på rätt sätt kan också vara fördelaktigt. Det understryks 

även i rapporten att ergonomi och arbetsmiljö bör mätas och följas upp och att alla medarbetare 

involveras i arbetet med förändringar. I fallstudien lyftes vikten av att företagsledningen 

efterfrågar ergonomiska förbättringar fram av de intervjuade som nyckeln till att arbetet mot 

färre belastningsskador prioriteras och att förändring sker. 

 

Att rotera med jämna mellanrum mellan olika arbetspositioner och en minskning av stress ansågs 

av de intervjuade i fallstudien vara viktigt för att skapa en god belastningsergonomisk miljö. 

Hänsyn till ergonomi under hela produktens livscykel lyftes fram vara av värde att arbeta med 

för att i framtiden effektivt kunna minska antalet belastningsskador.   

  



Abstract 

According to research made by Statistics Sweden on the members of the labor union IF Metall 

the number of reported musculoskeletal disorders for employees working under the collective 

bargaining agreement for the automotive industry has almost doubled since 2003.   During 2004-

2006 and 2008 male assembly workers were the occupational group with the highest amount of 

reported work related disorders in Sweden. To prevent musculoskeletal disorders is according to 

Rose and Orrenius important both for the individual, the society and the industry by reducing 

economic and personal costs. 

 

The purpose of this paper is to identify and analyze how the manufacturing industry is affected 

by musculoskeletal disorders that occur when working with line assembly and how companies 

can prevent them. The report aims to provide the reader with an understanding of what 

musculoskeletal disorders are, to which extent they occur in assembly, how companies are 

directed by laws and regulations and how they affect the Swedish manufacturing industry and 

their employees. The paper also analyses how musculoskeletal disorders occurs and how to 

minimize the risk of them occurring in the hand and arm region. Highlighted are how different 

factors of lean production can contribute to better ergonomics and how important the proper use 

of tools is.  

 

The paper consists of a literature study and a case study. The case study is based upon a series of 

interviews with employees at Scania CV AB in Södertälje Sweden during February, March and 

April of 2014. A goal with this paper is to compare how preventive measures for 

musculoskeletal disorders are described by researchers and authorities with how preventive 

measures are actually carried out in a large, Swedish manufacturing company. 

 

Both the literature study and the case study conclude that correct workload ergonomics and 

preventive work improve quality and productivity in the manufacturing industry. 

Musculoskeletal disorders in the hand and arm region has been found to be related to different 

factors of exposure in the literature study, such as repetitive work and transmission of power and 

vibrations. In addition, the literature study presents the most common preventive measures that 

reduce the risk for musculoskeletal disorders in assembly. 

 

Measures that can contribute to improved workload ergonomics have been found in the literature 

study; a focus from the management on workload ergonomics, that employees are educated in 

ergonomics that emphasis is put on work rotation and development are among the important 

factors. Teamwork and dedicated teams that work with improvements to the work environment 

are also of importance. It is also essential to standardize processes correctly and to measure 

ergonomics and work environment as well as to involve all employees in the work of 

improvements. In the case study employees at Scania pointed out the importance of management 

asking for, and demanding ergonomic improvements as the key to better workload ergonomics.  

 

To maintain a continuous rotation between workstations on the assembly line and reducing the 

level of stress were according to all the interviewed employees of importance to create a good 

work environment. To take account of ergonomics throughout the products entire life cycle was 

also brought up as a key factor to be able to prevent musculoskeletal disorders in the future.  
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1 Inledning  

I den svenska ekonomin är industriproduktionen betydande, av svenska näringslivets 

förädlingsvärde som tillhör bruttonationalprodukten så motsvarar tillverkningsindustrin 20 % 

[Ekonomifakta.se, 2014]. År 2013 uppgick antalet sysselsatta inom tillverkning och utvinning, 

energi och miljö till 575 000 [SCB, 2014]. Utgångspunkten för våra studier är att manliga 

fordonsmontörer under år 2004-2006 och år 2008 var den yrkesgrupp med störst andel 

arbetsorsakade besvär i Sverige, det vill säga montörer är en utsatt grupp [Arbetsmiljöverket, 

2008]. Av alla de arbetsskador som 2006 anmäldes av män och kvinnor i alla yrkesgrupper så 

orsakades 55 % av belastningsfaktorer [Arbetsmiljöverket, 2007]. Belastningsrelaterade besvär 

utgör alltså en betydande del av antalet anmälda arbetsskador och då tiden för rehabilitering ofta 

är lång så påverkas både individ och verksamhet i hög grad.  

 

Målet med studierna är att kunna påvisa att god belastningsergonomi och ett förebyggande arbete 

påverkar tillverkande verksamhet i positiv bemärkelse. Resurseffektivitet handlar om hur 

människor och fysiska resurser används för att möjliggöra ett önskvärt utfall [Lundholm et al 

2012] och resultatet förväntas påvisa att ett arbete med att förebygga belastningsskador bidrar till 

en ökning av denna. 

 

En annan målsättning är att studera med vilka tillvägagångssätt ett förebyggande arbete kan 

göras effektivt. Fokus ligger på händer och armar som är kroppsdelar där belastningssjukdomar 

vanligen uppkommer. Ett effektivt förebyggande arbete innefattar en förståelse för hur 

belastningsskador uppkommer och hur risker kan minimeras. Företag inom tillverkningsindustrin 

styrs även av lagar och regleringar gällande arbetsmiljö och detta ställer krav på det 

förebyggande arbetet.  

 

Vi har valt att göra en fallstudie på Scania då det är ett företag som lagt resurser på ergonomi 

under de senaste åren och bland annat har antalet ergonomer i verksamheten i Södertälje ökat 

från en till sju. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studierna är att identifiera och analysera hur belastningsskador som uppkommer vid 

montering påverkar tillverkande verksamhet och med vilka metoder företag effektivt kan 

förebygga uppkomsten av dessa. I rapporten besvarar vi frågeställningen: I vilken omfattning 

påverkar belastningsskador vid montering tillverkningsindustri i Sverige och hur kan man på ett 

effektivt sätt arbeta med att förebygga dem? 

 

1.2 Avgränsningar 

I rapporten beskriver vi uppkomsten av arbetsrelaterade skador i den svenska industrin och den 

generella förekomsten av belastningsskador. Rapportens avsnitt ”Riskfaktorer”, ”Orsaker till 

besvär” och ”Minimering av risk genom användande av rätt verktyg” avgränsas till att behandla 

belastningsskador i händer och armar då dessa områden ofta är utsatta för stor belastning vid 

monteringsarbete. 

 

1.3 Metod 

Projektet har genomförts genom dels en teoristudie och dels en fallstudie. Teoristudien har  

utförts genom att inhämta och bearbeta information från myndigheter, forskningsrapporter, 

avhandlingar och examensarbeten. Litteratursökningar har utförts i Google Scholar, KTHs 

publikationsdatabas, DiVA, Inspec och ScienceDirect. Sökord som använts är relaterade till 

arbetsmiljö, belastningsergonomi och montering. En sammanställning av inhämtad litteratur har 

därefter gjorts. Fallstudien har genomförts hos Scania CV AB och syftar till att visa på hur arbete 
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med att förebygga belastningsskador bedrivs i praktiken och i vilken utsträckning arbete sker i 

linje med vad som betonas i vetenskaplig litteratur. Empiriska data samlades in genom intervjuer 

med ett flertal personer insatta i Scanias förebyggande arbete. Vid intervjuerna använde vi öppna 

frågor som förberetts och den tillfrågade gavs innan intervjutillfället information om vilka 

områden som frågorna skulle komma att handla om.  
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2 Begreppsförklaring – Vad innebär belastningsergonomi?  

Begreppet ergonomi är öppet för olika tolkningar. Det innefattar, enligt en stor andel ergonomer 

i norden liksom internationellt [Nordisk Ministerråd, 2007], ett kunskapsområde med stor bredd 

och handlar om utformning av arbete för att tillgodose människans behov och förutsättningar, 

både fysiska och psykiska. Det rör vetenskap om allt ifrån fysiologi, människans anatomi till 

psykologiska- och sociologiska aspekter, organisation av arbetet och teknik.  

 

International Ergonomics Association lyfter i sin definition fram ergonomins målsättningar som 

optimering av människans hälsa såväl som av systemets prestanda:”Ergonomics (or human 

factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among 

humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data 

and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance” 

[IEA, 2014]. 

 

Arbetet med att förebygga belastningsskador genom ergonomi består inte endast av frågor 

rörande hur arbetsplatsen fysiskt utformas utan även hur repetitivt arbetet är, hur länge det pågår 

och hur varierande det är etc.   

 

Med belastningsergonomi avses det område inom ergonomi som handlar om problem och besvär 

i arbetet som kan kopplas till leder, muskler och skelett [Nordisk Ministerråd, 2007]. 

Belastningsergonomi behandlar hur muskler och leder påverkas av rörelser i arbetet, olika 

arbetsställningar, fysiska belastningar liksom förhållanden av andra slag som påverkar kroppen 

[Arbetsmiljöverket, 2007]. Det handlar om arbetsförhållanden av betydelse för hälsa i stöd- och 

rörelseorganen och rör organisering, psykologi och sociologi.  

 

Belastningsskador avser arbetsrelaterade besvär eller skador i dessa organ [Arbetsmiljöverket, 

2007]. 
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3 Lagar – Hur regleras arbetsgivarna? 

Det finns lagar och förordningar om hur arbetsmiljön ska vara i Sverige för att minimera risken 

för att arbetsskador ska uppstå. Grunden i lagstiftningen kring arbetsmiljö bestäms av riksdagen 

och ger de yttre ramarna för hur miljön ska vara på arbetsplatsen. I kapitel ett i arbetsmiljölagen, 

som behandlar lagens ändamål och tillämpningsområde, så står det i paragraf ett ”Lagens 

ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” [Arbetsmiljöverket, 2011a]. Tillämpningsområdet för denna lag är allt arbete.  

 

Bland de mest relevanta paragraferna gällande tillverkningsverksamhet finns de rörande att 

hänsyn till arbetsmiljön ska tas redan vid planeringen. En annan intressant paragraf innehåller 

information om att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder för att 

förebygga ohälsa och olycksfall, instruera och informera de anställda för att undvika risker, ha en 

organisation för rehabiliterings och anpassningsverksamhet och anlita den företagshälsovård som 

behövs.  

 

Andra paragrafer beskriver att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska fortgå. Arbetsgivaren ska 

undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet 

förebyggs och man uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö. Detta ska bland annat utföras genom 

att göra riskbedömningar, utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud, genomföra åtgärder, 

kontrollera åtgärderna och fördela arbetsmiljöuppgifter. Följs inte lagar och regler kan påföljder 

innebära föreläggande, förbud, sanktionsavgifter, vite och böter eller fängelse.  

[Arbetsmiljöverket, 2011a]. 

 

I kapitel tre i arbetsmiljölagen står det att det är arbetstagarens ansvar att medverka i 

arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter, delta i genomförandet av åtgärder och använda 

skyddsanordningar och personlig skyddsutrustning [Arbetsmiljöverket, 2011a]. 

 

Arbetsmiljöverket är en myndighet som ger ut föreskrifter baserat på arbetsmiljölagen, detta för 

att de fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla på arbetsplatsen. Dessa 

regler är praktiskt anpassade. Eftersom nya kunskaper om risker och förändringar i arbetslivet 

hela tiden uppkommer bedrivs ett kontinuerligt arbete med att utveckla dessa föreskrifter. 

Föreskrifterna uppdateras oftare än lagen ändras [Arbetsmiljöverket, 2014]. För 

verkstadsbranschen finns en mängd föreskrifter som innehåller bland annat regler kring 

användning av arbetsutrustning såsom maskiner och verktyg, användning av pressar och 

gradsaxar, truckanvändning, besiktning av olika anordningar och vibrationer som arbetstagaren 

får utsättas för.   

 

När en arbetsskada väl uppstår är arbetsgivaren enligt lagen skyldig att anmäla den liksom alla 

olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet [Arbetsmiljöverket, 2011b]. Både kroppsliga 

skador och ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön ska anmälas. Detta innebär också 

att alla skador, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte måste anmälas och skulle en 

arbetsskada uppstå är arbetsgivaren skyldig att utreda orsaken till denna.  

 

I AFS 2012:2 [Arbetsmiljöverket, 2012a] som är arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna 

råd kring belastningsergonomi står det om hur undersökning och riskbedömning ska gå till, hur 

arbetsställningar och arbetsrörelser ska utformas, hur manuell hantering och annan kraftutövning 

ska gå till och hur repetitivt arbete ska behandlas. Enligt denna föreskrift är det arbetsgivarens 

uppgift att se till att arbete som är repetitivt, starkt styrt eller bundet normalt inte förekommer. 

Om ändå sådant arbete måste utföras på grund av särskilda omständigheter så ska arbetsgivaren 

se till att förebygga riskerna för ohälsa på grund av tröttande belastningar. Det står även om 

arbetstagarens rätt till handlingsutrymme. Arbetsgivaren ska göra det möjligt för arbetstagaren 
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att kunna påverka hur det egna arbetet genomförs så att tillräcklig rörelsevariation och 

återhämtning fås.  

 

Enligt AFS 2012:2 [Arbetsmiljöverket, 2012a] är det även arbetsgivarens uppgift att utbilda 

arbetstagaren i lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och 

hjälpmedel ska användas, vilka risker som olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser, och 

olämplig manuell hantering medför och tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler. 

Det är också arbetsgivarens skyldighet att ge arbetstagaren instruktioner och möjlighet att träna 

in lämplig arbetsteknik för att kunna utföra aktuella arbetsuppgifter.  
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4 Statistik – Belastningsskadors utbredning 

År 2006 anmäldes 14 200 arbetsskador av både män och kvinnor i Sverige. Av dessa orsakades 

7803 stycken av belastningsfaktorer, det vill säga 55 % [Arbetsmiljöverket, 2007]. Enligt en 

undersökning utförd 2014 av Statistiska centralbyrån på IF Metalls medlemmar har antalet 

anmälda belastningssjukdomar inom motorbranschavtalet nästintill fördubblats sedan 2003 

[ifmetall.se, 2014]. Detta betyder att belastningsfaktorer utgör en betydande del av orsakerna till 

arbetssjukdomar. År 2011 kunde AFA försäkring rapportera att kvinnor inom 

tillverkningsindustrin drabbades av nästintill dubbelt så många sjukfall som genomsnittet av alla 

sysselsatta kvinnor i Sverige. Även män drabbades i högre grad än genomsnittet [AFA 

Försäkring, 2011].  

 

4.1 Orsaker till belastningssjukdomar och var de uppstår 

Av de totalt sett 59 900 montörer som var sysselsatta år 2006 så uppgav 62 % av kvinnorna och 

57 % av männen att de delvis eller helt har arbetsställningar som är påfrestande.  Nästintill två 

tredjedelar av kvinnorna och mer än hälften av männen anser att arbetet är påfrestande och 

ensidigt. Figur 1 nedan visar de exponeringsfaktorer som bidrar till uppkomst av 

belastningssjukdomar. Den vanligaste bidragande orsaken är repetitivt arbete. De kroppsdelar 

som belastningssjukdomar för montörer vanligen uppstår i redovisas även de i den nedre delen 

av figuren. Här kan utläsas att axel/skuldra, hand/finger och nacke är områden där 

belastningssjukdom oftast visar sig [Arbetsmiljöverket, 2007]. 

 

 

 
 

Figur 1. Exponeringsfaktorer som bidrar till belastningsskador samt kroppsdelar de vanligen uppstår i för montörer, 

[Arbetsmiljöverket 2007]. 
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4.2 Fordonsmontörer- en utsatt grupp 

Manliga fordonsmontörer var under 2004-2006 och 2008 den yrkesgrupp med störst andel 

arbetsorsakade besvär. I Figur 2 presenteras de yrken som under dessa år haft den största 

andelen arbetsrelaterade besvär och av totalt 21 000 sysselsatta män så upplevde 26,9 % besvär 

som inte kunde kopplas till arbetsolyckor.  Av dessa var 12,7 % till följd besvären 

sjukfrånvarande minst en dag, vilket kan jämföras med 5,5 % för alla sysselsatta män i Sverige. 

Andelen fordonsmontörer som sjukskrivits i längre än fem veckor var 4,7 % och är den 

yrkesgrupp med näst högst andel. För alla sysselsätta män i Sverige är denna siffra 2,3 %. I 

denna studie inkluderades inte kvinnor i fordonsmontörsyrket då gruppen ansågs vara för liten 

för att kunna säkerställa kvaliteten på resultatet [Arbetsmiljöverket, 2008]. 

 

 
Figur 2. Arbetsorsakade besvär till följd av annan orsak än arbetsolycka, i procent av sysselsatta. [Arbetsmiljöverket, 2008] 

 

 

Andra studier har dock påvisat att yrkesgruppen kvinnliga montörer åren 2004-2006 hade flest 

anmälda belastningssjukdomar av alla yrkesgrupper [Arbetsmiljöverket, 2008]. Per 1 000 

sysselsatta i yrket hade kvinnliga montörer 11 gånger fler anmälda belastningssjukdomar än 

genomsnittet av män och kvinnor i alla yrkesgrupper i Sverige. 

 

4.3 Lång rehabiliteringstid för den drabbade 

Belastningsskador innebär oftast en lång sjukfrånvaro för den drabbade. År 2005 var 50 % av de 

som anmält en belastningssjukdom frånvarande under åtminstone två månader. Statistik från 

Arbetsmiljöverket från samma år påvisar att medelvärdet av sjukdagar vid belastningsbesvär för 

kvinnor var 156 dagar och för män 154 dagar. Sjukfrånvaron på grund av belastningssjukdomar 

är mycket hög för båda könen [Arbetsmiljöverket, 2007]. AFA Försäkring visar med statistik 
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från 2008-2009 att de diagnoser som medfört en sjukfrånvaro på mer än 90 dagar är till största 

del sjukdomar i muskuloskeletala systemet (består av brosk, bindvävshinna, ligament, muskler, 

skelett och senor), tillsammans med psykiskt relaterade besvär. Figur 3 beskriver antalet 

diagnoser som orsakat sjukskrivning i mer än 90 dagar för arbetstagare i Sverige för män 

respektive kvinnor [AFA Försäkring, 2011]. 

 

 
Figur 3. Nya sjukfall 2008 – 2009 som medfört mer än 90 dagars sjukskrivning [AFA Försäkring, 2011]. 

 

4.4 Samband mellan fysiska och psykiska besvär 

Nästintill var nionde anmälan om arbetsskada som görs av kvinnor och var sextonde som görs av 

män tar upp stress och en hög arbetstakt som en bidragande orsak till belastningsbesväret. Som 

nämnts ovan utgör belastningsfaktorer den största orsaken till arbetsrelaterade besvär. Statistik 

från arbetsmiljöverket 2006 visar på att den näst vanligaste orsaken för arbetsskador var stress 

och organisatoriska- eller psykiska orsaker av andra slag.  Stress i muskler förstärks av psykisk 

stress och omvänt vilket innebär att risken att drabbas av belastningsskador ökar när 

arbetstagaren utsätts för repetitivt arbete i kombination med tidspress, höga krav på kvalitet och 

att personalen inte ges möjlighet att påverka sitt eget arbete.  

 

År 2006 uppgav 20 % kvinnor och 17 % män att de upplevt antingen fysiska eller psykiska 

besvär. Det fanns även de som upplevde båda besvären, 15 % av alla kvinnor och 11 % av alla 

män. När både fysisk, psykisk och social stress är närvarande uppger arbetsmiljöverket att risken 

att drabbas av belastningsbesvär minst fördubblas [Arbetsmiljöverket, 2007]. 
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5 Koppling mellan belastningsergonomi och resurseffektiv produktion 

Enligt Lundholm m.fl. är resurseffektivitet “How well human and physical resources are utilized 

in order to achieve a desired outcome” vilket ungefär skulle kunna översättas till hur väl 

människor och fysiska resurser används eller utnyttjas för att möjliggöra ett önskvärt utfall 

[Lundholm et al 2012]. En del i att uppnå resurseffektivitet i tillverkande verksamhet är att 

använda sin personal väl.  

 

En bristande arbetsmiljö påverkar både individ, verksamhet och samhälle negativt [Rose & 

Orrenius, 2006]. På individnivå påverkas arbetstagarens välmående och sjukdom kan orsakas. 

För företaget kan ekonomiska effekter påträffas, en arbetsmiljö som är dålig medför sämre 

konkurrenskraftighet och good-will. Utöver kostnader kopplade till en ökad omsättning av 

personal och kostnader vid sjukfrånvaro kan även en minskning av produktiviteten och 

kvaliteten på produkt eller utfört arbete utläsas. Rose och Orrenius tar upp att 

personalomsättning medför att kostnader för nyanställning, administration, utbildning och 

upplärning uppstår. Också samhället tvingas stå för stora arbetsmiljörelaterade kostnader och 

bidra med nödvändiga resurser.  
 

5.1 Arbetsmiljöns betydelse för verksamhetens produktivitet och produktkvalitet 

Rose m.fl. beskriver att Johanson år 1997 utvärderade 108 stycken arbetslivsprogram och 

beräknade Pay-back tiden med avseende på produktivitet och sjukfrånvaro [Rose & Orrenius, 

2006]. Resultatet av analysen visade att ökning i produktiviteten var dominerande för att få 

tillbaka investeringen snabbt. 76 % av företagen som deltog i studien var säkra på att denna 

ökning direkt kunde kopplas till arbetsmiljöinvesteringar.  

 

Detta påvisar även Eklund m.fl. som pekar på en studie som gjordes 1995 på 26 amerikanska 

stålverk. Information rörande produktivitet, kvalitet, personalpolitik och andra personalrelaterade 

frågor på 36 produktionslinjer samlades in. Utifrån detta kunde ett tydligt samband mellan en 

lönsam produktion och en bra arbetsmiljö hittas. Resultatet pekade på en betydande skillnad i 

produktivitet där de linjer med fokus på god arbetsmiljö hade 7 % mindre stopptid, samtidigt 

som kvaliteten var bättre [Eklund et al, 2006]. 

 

Arbetsmiljöförändringarnas omfattning är inte avgörande för att ge stor effekt i verksamheten. 

Exempelvis beskrivs det i en rapport från Arbetsmiljöverket att Brace år 2009 gjorde en studie på 

två anställda utsatta för belastningsergonomiska risker [Arbetsmiljöverket, 2012b]. En ergonom 

analyserade arbetssituationen under sex timmar och därefter infördes ett verktyg. Införandet 

kostade 1500 Dollar och resultatet var en reducering av cykeltiden från 33,1 minuter till 28,8 och 

en ökning av produktiviteten motsvarande 14 %.  

 

Ett samband mellan kvalitet och den manuella monteringens åtkomlighet påvisas av Wick och 

Bloswick [Wick & Bloswick, 1998]. Möjlighet till bra åtkomlighet bidrar till en bättre 

arbetsställning vilket påverkar kvaliteten i positiv bemärkelse. Baserat på en studie av Falck m.fl. 

från 2010 gjord hos en biltillverkare så hittades att 23,3 % av de kvalitetsbrister som upptäckts 

orsakats av ergonomiska problem [Falck et al, 2010]. Av alla objekt vid montering som 

klassificerats som bidragande till dålig ergonomi så kvalificerades 80 % av dessa även som 

potentiella kvalitetsrisker.  

 

Arbetsmiljöverket rapport från 2012 [Arbetsmiljöverket, 2012b] beskriver att enligt Lovén och 

Helander existerar ett samband mellan bra återkoppling av arbetsresultat och god förmåga att 

bedöma kvalitet av utfört arbete, vilket visats i en studie från 1997. I rapporten hänvisas också 

till en studie av Drury och Prabhu från 1994 där det visas att vid repetitivt arbete under långa 

tidsperioder i högt tempo så är prestation och god kvalitet svårt att upprätthålla. 
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5.2 Vinster vid ergonomisk konstruktion 

I en studie som utförts i elektronikbranschen av Sen och Yeow kunde det konstateras att man har 

mycket att vinna på att omkonstruera produkten för att kunna producera den mer ergonomiskt 

[Yeow & Sen, 2003]. Detta medförde bättre arbetsförhållanden för de anställda och bidrog till en 

minskning av psykosociala besvär. Det innebar också stora besparingar i form av mindre 

kostnader för defekter, låg kvalitet och produktivitet. Investeringskostnaden för att ergonomiskt 

omkonstruera produkten för tillverkning återbetalade sig 245 gånger, det vill säga åtgärden 

innebar stora besparingar. Falck m.fl. påvisar även i en studie från 2010 att produkter som 

utformas belastningsergonomiskt inte bara minskar risken för besvär och skador utan även 

påverkar verksamheten gällande kvalitet och ökad produktivitet [Falck et al, 2010]. 
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6 Riskfaktorer, orsaker och effektivt förebyggande av belastningsbesvär  

I en rapport av Hägg beskrivs det att enligt officiell statistik från 1997 så anmäldes hela 7591 

muskuloskeletala sjukdomar orsakade av arbete, vilket utgör en majoritet av totala antalet 

anmälda arbetsskador [Hägg, 2001]. Av dessa var 2106 diagnostiserade i hand och arm. 

Därutöver anmäldes 1670 stycken i axel och skuldra och dessa har med stor sannolikhet en 

koppling till arbete som är handintensivt.  

 

Att belastningsskador drabbar yrkesgrupper så som montörer med väsentlig andel handintensivt 

arbete visas även av Hägg.  Handintensivt arbete utförs ofta med verktyg och dessas utformning 

kan orsaka uppkomst av besvär och skador. Rapporten lyfter även fram att en god 

verktygsutformning förutsätts för att möjliggöra en hög produktivitet och kan påverka kvalitet. 

Att individuellt kunna anpassa verktyg gällande storlek och form kan vara svårt att göra med 

rimlig inverkan på ekonomin i en industriell produktion.  

 

6.1 Riskfaktorer 

En sammanställning gällande riskfaktorer i Häggs rapport har gjorts av National Institute of 

Occupational Safety and Health och där läggs fokus på huvudfaktorerna repetitiva rörelser, 

kroppsställning, kraft och vibrationer. Samband mellan risker för muskuloskeletala besvär i hand 

och handled finns vid repetitiva rörelser, kraft och vibration och starka samband kan ses mellan 

en kombination av dessa [Hägg, 2001].  

 

Fördelningen över tid är i högsta grad en viktig faktor vad gäller exponeringen och inte endast 

medelexponeringen utan Hägg beskriver även att Kilbom och Winkel med flera har påvisat att 

variansen och repetitiviteten i arbetet är avgörande för uppkomst av skador. Detta innebär att 

förhållanden av arbetsorganisatorisk karaktär är av stor vikt i ett förebyggande arbete. Hägg 

pekar på att enligt Moore och Wells så kan repetitivitet inte entydigt definieras. Det innefattar 

flertalet faktorer så som hur lik upprepningen är, mängden repetitioner, cykeltidens längd och 

amplitud.  

 

Vid verktygsanvändning överförs kraft och moment oftast lokalt via handen men effekt kan ses 

på hela hand- och armsystemet hos användaren av verktyget. Framförallt utgörs kontaktytorna 

mellan föremål eller verktyg av handflatorna. Hägg pekar på att lokala överbelastningar generellt 

kan undvikas genom en fördelning av trycket jämt över största möjliga yta. Författaren beskriver 

dock att enligt Björing m.fl. från 2000 är detta ibland svårt att göra samtidigt som funktionella 

krav uppfylls.  

 

Vid arbete som är handintensivt så är vibrationer en viktig exponeringsfaktor, då främst från 

handhållna maskiner som roterar, oscillerar eller är slående menar Hägg. Ett betydande 

specialfall som belyses är då skruv och mutter fastnar vid operation med skruv- eller 

mutterdragare och ett ryck uppkommer. Hägg refererar till Burström och Lundström som 

beskriver att vibrationer fortplantar sig upp i armen, men på grund av att vävnaderna tar upp 

energi så dämpas de succesivt. I rapporten förklaras också att överföring av vibrationer mellan 

verktyg och hand enligt Gemne et al och Burström påverkas framförallt av kraften med vilken 

handtaget greppas med, matningskraft, konstruktionen av handtag och i vilket material detta är 

gjort. I samma rapport beskrivs att en dämpning av vibrationerna enligt Andersson kan uppnås 

genom att byta till ett speciellt vibrationsdämpat handtag [Hägg, 2001].  
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6.2 Orsaker till besvär 

Hägg och Schoenmaklin [Hägg, 2001] pekar på att extrema handledvinklar har identifierats som 

risker för ett antal olika handledsbesvär. Genom verktygets utformning och arbetsuppgift kan 

handledsställningen påverkas och handledens vinkel vid användandet kan minskas.  

 

Den diagnos som är mest förekommande rörande handleden där skada orsakats av arbete är 

Karpaltunnelsyndrom (CTS) enligt Häggs rapport från 2001. Författaren hänvisar till Gelberman 

m.fl. år 1981 som förklarar att en tryckhöjning i karpaltunneln stör funktionen i den så kallade 

medianusnerven och detta orsakar framför allt kraftlöshet och domningar i händerna. Vad som 

orsakar denna tryckhöjning har inte kunnat konstateras enligt Hägg men denne pekar på att Cobb 

m.fl. 1995 konstaterat att tryckhöjningen möjligen kan orsakas av att handflatan utsätts för yttre 

tryck. Enligt Werner m.fl. så kan även extrema handvinklar vara en orsak och Rempel m.fl. 

menar i en rapport från 1997 att en mekanism kan vara krafter som är höga i fingerböjarsenorna. 

Vid vibrationsexponering kan även kraftutvecklingen i senorna öka och nerven i karpaltunneln 

kan brytas ner. [Hägg, 2001] 

 

Trots att en stor del av den kraft som krävs för handgrepp, böjning av handleden och stabilisering 

generas i underarmen menar Hägg att denna oftast inte utsätts för påverkan som är skadlig. Hägg 

menar dock att en stor mängd besvär som orsakats av arbete återfinns i området kring armbågen 

och vanligtvis beror dessa på att senfästen i underarmsmuskulaturen på armbågens benknölar har 

blivit inflammerade. Framförallt uppkommer dessa besvär på utsidan av armbågen och heter 

lateral epikondylit, i vardagstal ”tennisarmbåge”. Belastning som kan orsaka detta kan kopplas 

till stabilisering och rörelse av handled och fingrar. Hägg lyfter fram att i forskning som 

genomförts senare har även, vilket Snijders m.fl. beskriver, stabilisering av handleden vid 

griparbete visat sig kunna vara förorsakande.  

 

Hägg förklarar att genom att göra muskelprover på mindre handmuskler har Dennett och Fry 

visat på en påverkan av muskler vid arbete som är handintensivt. Hägg beskriver syndromet 

”Hypothenar hammer syndrome” som är ”en cirkulationsinskränkning i artärbågen som går ytligt 

genom mjukdelarna på handflatans lillfingersida”. Syndromet beskrivs innebära att 

cirkulationen, främst i fingrarna, blir sämre och det uppkommer vid repeterade slag med handen. 

En fingerskada som kan uppkomma är ”Trigger-finger”. Om insidan av fingret under lång tid 

utsätts för tryck så kan det enligt Quinell och Gorsche et al. i böjarsenan uppstå en 

seninflammation vilken benämns som ”trigger-finger” enligt Hägg. 

 

6.3 Minimering av risk genom rätt användning av verktyg 

Enligt Canadian Centre for Occupational Health and Safety kan risken för arbetsrelaterade 

belastningsskador minskas genom verktygsanvändning. Det finns några nyckelfaktorer, vilka alla 

är lika viktiga, att ta hänsyn till för att göra användningen av verktyg säker och riskfri. 

Konstruktion av verktyg vilket inkluderar vikt, form och anpassning till användaren och 

uppgiften tillsammans med utformning av arbetsstationen utifrån storlek, formgivning och hur 

arbetsuppgifter planeras [CCOHS, 2014]. 

 

Vid val och användning av handverktyg är det enligt samma källa viktigt att ta hänsyn till att 

statisk belastning och höga kontaktkrafter undviks. I den mån det är möjligt bör verktyget böjas 

och inte handleden, om lämpligt kan verktyg med vinklade eller böjda handtag användas. Det är 

viktigt att välja verktyg som tillåter användaren att hålla handleder raka eller i en neutral 

position. För att kunna ta hänsyn till detta är det vitalt att känna till vilka uppgifter som ska 

utföras och hur arbetsplatsen ser ut.  
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Gripkraft och tryck bör även reduceras och extrema och underliga ledpositioner undvikas, enligt 

författaren. Genom att använda elverktyg kan vridande hand- och hanledsrörelser undvikas. 

Därutöver bör mängden kraft som behövs för att aktivera knappar eller reglage på elverktyg 

minskas. Vidare är det även viktigt att tänka på att undvika repetitiva fingerrörelser eller 

åtminstone minska dem i antal och undvika eller begränsa vibrationer.  

 

Vibration i elverktyg kan endast reduceras effektivt i konstruktionsstadiet och därför är även 

detta en viktig faktor vid verktygsval, enligt Canadian Centre for Occupational Health and 

Safety. Att täcka vibrerande verktyg med viskoelastiskt material eller att använda 

antivibrationshandskar för att reducera vibrationer ställer sig samma källa tveksam till. Detta då 

dessa material dämpar vibrationer över en viss frekvens som är karaktäristiskt för materialen, 

men större delen av vibrationsenergin i ett verktygshandtag är under dessa frekvenser.  

 

Frekvent rörelse av pekfinger vid användning av elverktygs avtryckare, till exempel vid borrning 

och skruvdragning innebär en risk för ”trigger finger” beskriver källan. För förklaring av vad 

begreppet innebär hänvisas till kap 6.2 Orsaker till besvär. Vidare förklaras att genom att 

förlänga avtryckaren så att två eller tre fingrar kan användas för att aktivera denna minimeras 

risken för belastningsskador.  

 

Verktygets skick är en viktig faktor för att minska risken för skador [CCOHS, 2014]. Alla 

verktyg i dåligt skick eller i behov av reparation, bidrar inte bara till minskad säkerhet utan även 

till ökad ansträngning. Ibland ökar ansträngningen som krävs vid användning med upp till en 

faktor tio.  

 

6.4 Faktorer som bidrar till bättre belastningsergonomi vid Lean 

En kritisk analys av litteratur och artiklar som berör hur effektiva olika ergonomiska åtgärder är, 

gjord av Karsh m.fl. år 2001 presenteras av Arbetsmiljöverket [Arbetsmiljöverket, 2012b]. I 

denna beskrivs de åtgärder som, utifrån analysen, visat sig vara mest effektiva för att kunna 

förebygga belastningsskador. Dessa är de som utformats i syfte att påverka flera viktiga faktorer 

samtidigt och de insatser som innefattar en teknisk åtgärd. Faktorer som rapportens författare 

relaterar till belastningsskador rör allt från arbetsmiljö, individuell fysisk kapacitet, 

arbetsställning och utvecklad kraft till arbetsuppgift och teknik. 

 

Samma rapport av Arbetsmiljöverket sammanställer ett antal studier rörande hur förändringar 

mot Lean påverkar belastningsergonomin för anställda inom industrin. Några faktorer som anses 

kunna bidra till att undvika belastningsrelaterade besvär presenteras. Bland annat att ledningen 

fokuserar på säkerhet och hälsa hos medarbetarna genom att betona värdet av ergonomi. En 

annan faktor som lyfts fram som viktig är att medarbetare utbildas i ergonomi och får kunskaper 

i arbetsmiljöfrågor. Arbetsrotationen belyses även som central för att hindra uppkomsten av 

denna typ av skador. Denna kan också kopplas samman med utvecklingen och möjligheten till 

lärande i arbetet.  

 

Vidare kan variation av arbetsuppgifterna, till exempel att arbetstid läggs på uppföljning eller på 

arbete av administrativ karaktär, vara av värde menar Arbetsmiljöverket. Arbete i team tas upp i 

ett flertal studier som positivt bidragande i rapporten, ett exempel är genom minskning av stress. 

Förbättringsgrupper vilka diskuterar arbetsmetodik och arbetsmiljö kan vara viktigt dels för att 

förbättra kvalitet och produktivitet, men även för att ge medarbetarna möjlighet till socialt stöd. 

 

Arbetsmiljöverket pekar även i rapporten på att medarbetares deltagande vid utformning av 

standard är viktigt för hur arbetsmoment utförs vid montering och för att undvika monotont 

stressat arbete. Detta är även viktigt för medarbetarnas acceptans av den egna arbetsuppgiften 

och ökad möjlighet att få ett bredare arbetsinnehåll. Att standardisera på rätt sätt anges i 
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rapporten som viktigt då för mycket detaljer kan skapa stress hos den anställde och risken för att 

standard inte följs ökar. 

 

I Arbetsmiljöverkets rapport refereras till Wulff m.fl. och Kim m.fl. som funnit att genom att 

involvera ergonomer i utvecklingen av nya produkter kan positiva effekter fås. Att även lägga 

fokus på kvalitet och tillverkningsbarhet belyses som viktigt. Rapporten beskriver att om fokus 

läggs på kvalitet vid utveckling så förbättras troligen även belastningsergonomin vid montering 

av produkten. Att dessutom tidigt i projektet låta anställda i produktionen bidra med kunskap i 

utvecklingsarbetet gör att problematik rörande kvalitet och tillverkning kan undvikas i större 

omfattning.  

 

I flera studier som rapporten tar upp betonas hur viktig uppföljning och mätning av ergonomin 

är. Att införa system för att kunna mäta och följa upp risk- och belastningsfaktorer anses i 

studierna vara centralt för förbättring. Vidare kan ett engagemang och involvering av arbete med 

Lean hos både företagsledning och fackliga organisationer bidra till minskning av risken för 

bristande ergonomi vid införandet av Lean [Arbetsmiljöverket, 2012b]. 
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7 Fallstudie: Arbete med belastningsergonomi på Scania 

Denna fallstudie redovisar information som erhållits vid intervjuer med tre olika personer insatta 

i det förebyggande arbetet med belastningsskador som Scania i Södertälje bedriver. Syftet med 

fallstudien var att visa på hur ett tillverkningsföretag kan arbeta med belastningsergonomiska 

frågor i praktiken. 

  

Eftersom studien begränsar sig till monteringsarbete har alla personer som intervjuats tjänster 

som innebär kontakt med människor som arbetar inom produktionen. För att kunna återge en 

bred bild av hur arbetet med att förebygga belastningsskador fungerar har de intervjuade haft 

olika arbetsroller och ansvarsområden inom monteringsverksamheten i Södertälje. Kerstin 

Tegbrant, ergonom på Scanias företagshälsovård, har intervjuats flertalet gånger. Även 

processtekniker Jens Wahlberg och ergonomikoordinator Patrick Antonsson har intervjuats.  

 

7.1 Generell syn på belastningsergonomi  
 

Scania har, liksom många företag med verksamhet som kräver manuell montering, anställda som 

drabbas av belastningsskador [Arbetsmiljöverket, 2008]. Eftersom ett arbete med att effektivisera 

produktionen ständigt pågår så sänks takttiden ofta, vilket gör att den ergonomiska miljön för de 

anställda i produktionen ständigt förändras. Nya ergonomiska utmaningar uppstår således hela 

tiden och ett ständigt arbete för bättre ergonomi pågår. 

 

Antonsson konstaterar att en sänkning av takttiden kan medföra att ergonomin för montörerna i 

många fall försämras. Detta tas även upp av Wahlberg som pekar på att då rörselser måste 

utföras snabbare höjs stressnivån. Om något måste utföras snabbt prioriteras inte alltid 

ergonomin först vilket gör att många montörer ofta utför ergonomiskt felaktiga rörelser 

medvetet, vilket innebär ökad risk för skador. Att stress är en faktor som kan påverka de 

anställda menar även Tegbrant som ser en koppling mellan stress och ökat antal 

belastningsskador. Detta eftersom stress leder till statisk spänning vilket ökar risken för att 

drabbas. Hon poängterar därför att det är viktigt att kunna jobba avspänt som montör. En viss 

stress brukar enligt Tegbrant uppstå hos de flesta montörer när takttiden sänks eftersom det kan 

ta en viss tid att anpassa sig till de nya rutinerna.  

 

Hand, handled och arm är de områden som belastningsskador mest frekvent uppstår i på Scania, 

enligt Tegbrant. Från år 2012 till 2013 skedde på Scanias linor för motormontering, chassi och 

växellåda/axlar en ökning av belastningsskador på hand, handled och underarm med 37,7 %.  

Siffrorna kan enligt Wahlberg ha stigit för att mer fokus lagts på belastningsergonomi vilket kan 

ha medfört att fler problem lyfts fram och att flera skador rapporterats.  

 

Det finns många orsaker till att belastningsskador uppstår men den huvudsakliga är de repetitiva 

rörelserna som utförs, anser Tegbrant. Dessa repetitioner i kombination med moment som 

innebär att arbeta med handled i ytterläge, använda en stor tryckkraft, belasta små punkter på 

händer och fingrar eller rekyl från dragare gör belastningsskador till ett problem för montörer 

som jobbar på lina. 

 

Enligt processtekniker Wahlberg rör det största problemet med belastningsergonomin på Scania 

rotationen. En lång uppläringstid gör att samma person får stå länge på samma station vilket 

medför att repetitiva rörelser måste utföras under långa perioder. Det finns riktlinjer men inga 

regler kring detta, en anställd kan bli fast på en position flera dagar vid sjukdom eller om denne 

innehar en nyckelkompentens. Vid personalbrist så finns heller inte möjlighet att lära upp nya 

medarbetare. Wahlberg poängterar att rotationer är viktig både för trivsel, stimulans och för att 

undvika belastningsbesvär. En stor utbildningsinsats efterfrågas för att ge anställda möjlighet att 
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lära sig fler stationer och på så vis kunna rotera i större omfattning. Antonsson tror däremot inte 

att rotationen är en nyckel i det förebyggande arbetet i lika stor utsträckning. Om montören inte 

står tillräckligt länge på en position så hinner han eller hon inte komma in i arbetsuppgifterna 

vilket skapar bland annat stress. Det är enligt Antonsson av större vikt att utforma positionen så 

det faktiskt fungerar att stå där länge. 

 

På Scania har empirisk erfarenhet visat att det stämmer att en ergonomivinst även innebär en 

kvalitets- och produktionsvinst, enligt Tegbrant. Wahlberg förklarar att en viss koppling mellan 

ergonomi och produktivitet kan utläsas då stopp i produktionen ofta sker på stationer med dålig 

ergonomi eller där ergonomin blir dålig på grund av stress. Ett exempel är då montör vid stress 

drar stripes förhand för att spara tid istället för att låta verktyget göra dragningen. Det är viktigt 

att montören endast gör det absolut nödvändliga arbetet och att verktygen gör resten.  

 

Tegbrant efterfrågar forskning som visar på kopplingen mellan ergonomiproblem och 

kvalitetsproblem på Scania. En intressant forskningsstudie skulle kunna vara att bestämma ifall 

ergonomiska investeringar är lönsamma och vilka ergonomiska insatser som bär mest frukt. 

Även forskning som visar på samband mellan de arbetsstationer som har stora ergonomiska 

risker och stationer där kvalitetsproblem ofta uppkommer anses av Tegbrant kunna vara av 

värde.  

 

7.2 Scania Ergonomistandard – Hur utförs riskbedömning? 

För att minska risken för att skador ska uppstå bedöms alla stationer och moment som utförs 

genom ett riskbedömningsinstrument. SES, Scania Ergonomistandard bygger på 

bedömningsmodellen BUMS, framtagen av Saab Automobile AB. Denna hyrs på licens och 

började användas av Scania i Oskarshamn år 2005 men spred sig snabbt genom organisationen. 

Standarden används för att bestämma vad som ska prioriteras i det ergonomiska 

förbättringsarbetet. SES är uppdelad i flera olika delar och en av dessa är SES Produktion som 

används som bedömningsmetod för linebunden, taktad produktion med montering, förklarar 

Tegbrant.  

 

Vid en bedömning studeras 20 olika punkter för att klassificera hur ergonomiskt riktiga 

momenten är, berättar Tegbrant. Verktyg och komponenter som montören använder eller håller i 

under takten bedöms. Alla bedömningspunkter har stöd av forskningsreferenser och mycket av 

forskningen kommer från NAO IE Manufacturing Ergonomics Lab GM, USA.  

 

Tegbrant förklarar att skalan för bedömningen är uppdelad i tre delar. En grön bedömning 

innebär en obetydlig risk för belastningsbesvär utom möjligen för vissa särgrupper. Stationen 

bedöms som acceptabel och förbättringsarbete är inte prioriterat. En gul bedömning innebär risk 

för vissa belastningsbesvär på lång sikt för vissa arbetstagare. Detta är möjligen acceptabelt och 

en expertfunktion kan vid behov tillkallas för noggrannare värdering. Slutligen innebär en röd 

bedömning stor risk för belastningsbesvär på sikt för flertalet arbetstagare. Detta ska ses som 

oacceptabelt och krav på förändring ställs. Tätare arbetsrotation bör införas fram tills att en mer 

långsiktigt hållbar lösning hittas. Ett område ska prioriteras som ett förbättringsområde om det 

bedöms som rött. Vid ett rött och väl överstiget rött gränsvärde har ergonomer befogenhet att 

vidta åtgärder, till exempel kan krav ställas på konstruktionsavdelningen.  

 

SES utvärderar inte fullt ut samverkan mellan alla de faktorer som påverkar belastningsriskerna 

vid ett avsnitt på linan, men pekar ut faktorer som är kritiska för varje arbetsmoment. Enligt 

Tegbrant pågår ett arbete med att utveckla bedömningsmetoden för att kunna ge en bättre bild av 

samverkan mellan alla belastningsfaktorer. Aktiviteter skapas utifrån punkter som bedömts som 

röda. De som bedömts gula, gröna eller på gränsen till röda tas inte hänsyn till eftersom dessa 

inte anses vara lika kritiska.  Dock förklarar Wahlberg att om många medarbetare får 
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belastningsrelaterade problem utan att en aktivitet skapats så försöker man ändå finna en lösning. 

Vilka åtgärder som görs är beroende av ett flertal faktorer och i hög grad hur arbetsplatsen är 

utformad, enligt Antonsson. Om en röd station kräver en invecklad teknisk lösning kan vissa 

andra röda aktiviteter arbetas med parallellt. 

 

Av de punkter som riskbedömning utförs på så finns det några som är speciellt viktiga att beakta 

vad gäller risken för skador i hand, handled och arm. Dessa berättar Tegbrant är bland annat 

ytterläge för handleden, enhandslyft, tryckkraft och åtdragningsmoment. Ytterläge för handleden 

handlar om arbetsställningen för handleden. Vid montering bör ytterlägen undvikas i och med att 

då handleden ansträngs i dess ytterlägen kan endast 30-40 % av maxkraften användas och risk 

för nervskada uppstår. Vid enhandslyft bör inte överhandsgrepp användas då detta är mycket 

ansträngande för underarmen. Vid upprepade sådana lyft löper montören risk för lateral 

epikondylit, så kallad tennisarmbåge. Detta innebär ett inflammerat muskelfäste och är svårt att 

åtgärda och rehabilitera.  

 

Tryckkrafter mäts genom att använda dynamometer och det finns klara gränser för hur stor kraft 

en montör ska behöva lägga på en yta för att utföra ett arbetsmoment. Kan handleden hållas rak 

då trycket appliceras på ytan är gränsen för tillåtet värde betydligt högre än om handleden böjs. 

Åtdragningsmoment bedöms efter hur stort moment som en dragare har eftersom operatören 

utsätts för en rekyl när dragaren slår ifrån. Ifall värdet är över en viss gräns måste ett mothåll 

sättas på eller en teknisk lösning hittas. Av en olämplig dragare kan diffusa muskelbesvär i arm 

och skuldra uppkomma. 

 

När bedömningarna för alla 20 punkter gjorts vägs de samman med en positions antal 

repetitioner och en visualisering av varje moment och totalt sett av positionen fås. Det är denna 

som avgör vad som ska prioriteras i förbättringsarbetet. Vidare kan det vara svårt att veta hur 

vissa bedömningar ska göras förklarar Wahlberg som tar upp ett exempel; hur mäts hur mycket 

kraft som krävs för att dra åt en stripe och vilken kraft utsätts fingrarna för? Här kan 

ergonomernas expertis användas för bedömning och utvärdering av mätmetoden.   

 

Varje gång en ombalansering sker utvärderas avsnittet igen, exempelvis varje gång en ny takttid 

eller ett nytt verktyg införs. Wahlberg belyser att bedömningar oftast görs på flera stationer på 

samma gång, till exempel vid en sänkning av takttiden, istället för att göras kontinuerligt vilket 

är företagets målsättning. På motormonteringen tar en SES-bedömning av en position cirka 1,5 

timme. Denna bedömning görs av en montör och en produktionstekniker i samverkan och de 

tittar då på hur en van montör utför momenten. Wahlberg lyfter fram att i praktiken så ska vid en 

sänkning av takttiden en SES-bedömning göras innan ombalansering. Då ska även en 

tidsmätning utförts på en utvecklingslina där hela stationen byggts upp för att se att den nya 

takttiden fungerar innan en ändring görs på produktionslinan. Detta arbetssätt används inte i 

tillräcklig utsträckning idag, men planen är att i framtiden ska det fungera på detta sätt vilket 

även är företagets målsättning. Generellt sett anser Wahlberg att det finns ett glapp mellan hur 

man faktiskt gör och hur man ska göra vilket kan bero på ett flertal olika faktorer. Att ett stort 

ansvar ligger hos gruppchefen är något som lyfts fram och denne måste i många fall prioritera.   

 

Utöver SES Produktion så finns även SES Konstruktion. Det är ett bedömningsinstrument 

framtaget för att kunna konstruera rätt. Många konstruktörer är utbildade i SES Konstruktion 

men detta är något som inte är tvingande, till skillnad från SES Produktion. Att något är 

tvingande innebär att hänsyn måste tas till det, bedömning måste ske och även uppföljning måste 

utföras. För SES Konstruktion däremot väljer konstruktörer själva om hänsyn till ergonomi ska 

tas eller inte, det finns i många fall mycket annat att ta hänsyn till och som prioriteraras. 

Wahlberg ser att ett problem kan vara att många nya produkter anpassas till befintliga produkter, 

vilket kan innebära att gamla ergonomiproblem kvarstår. Ett exempel på detta är att i syfte att 



18 
 

förbättra ergonomin vid montering ska konstruktören i den mån det är möjligt ersätta två 

skruvhål med en skruv och en styrpinne, vilket ofta inte är möjligt vid anpassning till befintlig 

produkt.  

 

7.3 Utbildning 

Scania i Södertälje har till skillnad från många andra tillverkningsföretag i Sverige en så kallad 

inbyggd företagshälsovård. Det finns sju ergonomerna på företagshälsovården som vardera 

ansvarar för ett specifikt produktionsområde. De jobbar huvudsakligen med att utbilda anställda 

inom produktionen i arbetsteknik och riskbedömning. Det som lyfts fram är vilka de största 

riskerna är vid monteringsarbete. Arbetet som ergonom handlar enligt Tegbrant om att lära ut för 

att andra ska kunna föra vidare informationen, den så kallade ”farfars-principen”. Det innefattar 

även att utföra riskbedömning och ge förbättringsförslag rörande ergonomin när produktion eller 

arbetsstationer förändras. Enligt henne är det inte företagshälsovården som ska förbättra 

ergonomin utan dennes uppgift är att undervisa om riskerna så att medarbetare i produktionen 

själva kan uppskatta dem, sätta upp mål för att därefter lösa problemen. 

 

Antonsson betonar vikten av att informera montörer om vilka belastningsskador som kan 

uppkomma om metoder inte följs. Detta eftersom det är lättare att ta till sig information om 

förståelsen för varför den är viktig finns. I de standards som finns upplyses delvis om risker för 

belastningsskador men inte alltid om anledningen till varför en rörelse ska göras på ett visst sätt 

och detta är något som efterfrågas av Antonsson. 

 

Det som ergonomerna ger utbildning i är Scania Ergonomistandard. Denna lärs ut till 

produktionsledare och montörer genom en två dagar lång kurs. Varje produktionsavsnitt ska ha 

minst en produktionstekniker och en montör som har denna kunskap för att sedan kunna utföra 

bedömning av det egna avsnittet på linan. Tegbrant har även utbildat ledningsgruppen på 

motormonteringen i SES för att öka medvetenheten. Något som verkligen ger effekt för att skapa 

ergonomiska förbättringar är enligt Kerstin Tegbrant när ledningen efterfrågar förbättrad 

ergonomi. Kommer kraven uppifrån får de större genomslag och finns strategiska mål så spills 

denna vilja att förbättra ergonomin ner på produktionsledare och andra ansvariga vilket förbättrar 

möjligheten för att arbetet med ergonomi ska få bättre genomslag på det lokala området.  

 

En utbildning i arbetsteknik ges även nyanställda, Basic Skills. Denna utbildning ges av SPS 

Office som är en del av produktionsavdelningarna. Utbildningen syftar till att lära ut kunskaper 

och ge instruktioner i hur rörelser ska göras för att vara ergonomiskt hållbara. Utbildningen tar 

en dag att genomföra och de anställda får bland annat öva på åtdragningsmoment och handgrepp.  

 

Genom utbildning har medvetenheten för ergonomi höjts vilket har lett till mer kunskap rörande 

hur problem kan åtgärdas. Fler tekniker vet hur de ska göra från början och då blir det rätt från 

början, enligt Tegbrant. Utbildningen är något som även Wahlberg lyfter fram som viktigt i 

arbetet med att förbättra ergonomin. Ett problem som tas upp är att de anställa uppskattar 

utbildningar så som Basic Skills men de anser inte att de i praktiken har tid att jobba enligt 

utlärda arbetstekniker. Wahlberg pekar på att tillsammans med andra ergonomiska åtgärder är 

det viktigt att fortsätta påminna om varför det är viktigt att arbeta ergonomiskt.   

 

7.4 Förebyggande arbete  

Nyckeln till att minska antalet belastningsskador inom produktionen på Scania i Södertälje tror 

Tegbrant ligger i att utbilda de anställda i risker. Utvecklingen mot bättre ergonomi på Scania i 

har varit successiv. För åtta år sedan fanns det bara en ergonom på företagshälsovården i 

Södertälje, idag finns det en per produktionsavdelning vilket innebär att man gått från en 

ergonom per ca 7000 anställda till en ergonom per 1000 anställda. Detta innebär att nu finns det 
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mycket mer tid för ergonomerna att utbilda anställda som sedan kan sprida den erhållda 

kunskapen vidare. Det är först då medvetenheten om den ergonomiska miljön är stor som 

efterfrågan på bättre ergonomi kommer att börja växa, vilket i sin tur kommer att leda till att 

förbättringstakten höjs. Wahlberg poängterar att kortsiktigt och långsiktigt arbete mot bättre 

ergonomi skulle behöva bedrivas parallellt för att nå förbättrade resultat. Exempelvis bör 

kortsiktiga lösningar som verktygsanpassningar och metodändringar göras samtidigt som 

produkten konstrueras om för att kunna monteras mer ergonomiskt.   

 

När en ergonomisk risk upptäcks ska den åtgärdas. Detta kan göras genom att hitta en teknisk 

lösning, anskaffning av passande verktyg eller i vissa fall genom att sända en PCR, Product 

Change Request, till konstruktionsavdelningen att omkonstruera komponenten för bättre 

ergonomi. Ett exempel som Wahlberg lyfter fram gällande utrustning som anskaffats för att 

underlätta vissa moment är luftdrivna stripepistoler som underlättar åtdragning av stripes. Detta 

verktyg bidrar till att montören alltid utsätts för samma tryck vid åtdragningen vilket minskar 

belastningen.  Ett annat exempel Wahlberg tar upp är ett pressverktyg för insättning av 

kontakter. Med detta verktyg krävs inte lika stor kraft från montören.  

 

Hur lång tid det tar från att risk upptäcks till att den åtgärdas varierar, enligt Wahlberg och 

Antonsson. En metodfråga där en uppenbar lösning finns går relativt snabbt att åtgärda genom att 

informera om denna, uppdatera standard och därefter träna standard. Dock brukar det ta mellan 

två och tre veckor innan metoden är säkrad. Även kortsiktiga åtgärder så som att göra 

medarbetarna uppmärksamma på risker kan snabbt göras. Om verktyg behöver tas fram tar det 

längre tid, enligt Wahlberg, oftast från en månad upp till ett halvår då dessa specialtillverkas för 

att lösa problemet. Vidare bekräftar Tegbrant att åtgärder kan ta tid att utföra och i vissa fall är 

inte en lösning möjlig på grund av att andra faktorer måste prioriteras. En av de vanligaste akuta 

åtgärderna som kan tas när en stor ergonomisk risk upptäcks är att öka rotationen av montörerna 

på respektive område på linan. Detta kan göra att antalet repetitioner i följd minskas. Det kan 

dock vara komplicerat eftersom takten på linan redan är bestämd och en ökad rotation också kan 

påverka kvaliteten på det utförda arbetet negativt. Arbetet med att förbättra ergonomin är enligt 

Tegbrant en balansgång och ofta komplext.  

 

Vilka åtgärder som varit mest effektiva för att förebygga en viss typ av belastningsskada är svårt 

att svara på, förklarar Tegbrant. Eftersom belastningsskador kan uppkomma av arbete som pågått 

under lång tid och även visa sig efter att arbete avslutats är det svårt att veta vilka åtgärder som 

vidtagits som varit mest effektiva. Något som dock bör ha gett effekt enligt Tegbrant, är 

borttagandet av moment som inneburit stora risker. Exempelvis moment som inneburit att arbeta 

med handled i ytterläge, för stor tryckkraft använts, belastning på små punkter på hand och 

finger varit för stor och för stort åtdragningsmoment utan mothåll för rekyl använts. För att få 

bort dessa har bland annat fler lyftverktyg anskaffats och bättre arbetsteknik lärts ut.     

 

Antonsson belyser vikten av att hitta små och smarta lösningar som hjälper montören långsiktigt. 

Blir en lösning av ett ergonomiskt problem för komplicerad är det sällan denna lösning används i 

praktiken. Detta eftersom det kan vara svårt att hinna med att använda ett oanvändarvänligt 

verktyg under takttiden. Antonsson betonar också att det i monteringsstandard står beskrivet hur 

verktyget ska användas men det är alltid upp till den enskilda individen om de vill använda det. 

 

7.5 Delaktighet i förändringsarbete 

Att kunna påverka sin egen arbetssituation är något som Tegbrant tycker är viktigt för att ett 

arbete med ergonomisk förbättring ska kunna ske. Eftersom montörer och produktionsledare 

själva genomför bedömningar enligt Scania Ergonomistandard och får utbildning i detta så höjs 

medvetenheten för den rådande ergonomin.  
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Det viktigaste som påverkar montörernas möjlighet att kunna delta i ett förbättringsarbete är tid 

och personaltillgänglighet. Om personalbrist råder och ingen extrapersonal finns tillgänglig finns 

inte tid till bedömning av den egna arbetsstationen och utan SES-bedömning kan stationen inte 

prioriteras i förbättringsarbetet. Utvecklingen blir då lidande eftersom att hålla takttiden alltid 

prioriteras i första hand så att inte kund drabbas. 

 

Wahlberg poängterar att montörerna på Scania kommer med mycket idéer och förslag på hur 

ergonomin kan förbättras. Det finns olika vägar för att få sin röst hörd. Förslag kan tas upp på 

förbättringsgruppsmöten eller i dagliga uppföljningsmöten. En annan väg att gå är att prata med 

sin teamledare så att denna kan ta upp förslaget i gruppen. Om det är en verktygsfråga kan 

teamledaren ta upp detta med processteknikern. Alla montörer har möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation till viss del, enligt Tegbrant. Då en montör börjar arbeta på ett avsnitt på linan ges 

instruktioner i arbetsteknik. Genom att öva och ta till sig dessa instruktioner kan montörerna 

själva utföra rörelser på ett sätt som är ergonomiskt korrekt och på så sätt minska riskerna för att 

drabbas av en belastningsskada. Antonsson konstaterar dock att det är svårt att som montör 

påverka den egna arbetsbördan.  
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8 Resultat  

Statistik som redovisas under avsnittet Statistik – belastningsskadors utbredning i denna rapport 

visar att belastningsfaktorer orsakar en stor del av arbetssjukdomarna i Sverige 

[Arbetsmiljöverket, 2007] och dessa påverkar därför i hög grad den tillverkande verksamheten, 

den enskilda individen och samhället i helhet [Rose & Orrenius, 2006]. Belastningssjukdomar 

har vi funnit ofta leda till lång sjukskrivning och lång rehabiliteringstid [AFA Försäkring, 2011], 

vilket medför kostnader för verksamheten liksom samhället. Statistiken visar också på att 

fordonsmontörer är en utsatt grupp och drabbas i högre grad än genomsnittet av alla sysselsatta i 

Sverige [Arbetsmiljöverket, 2008]. Vid fallstudien på Scania beskrivs av de intervjuade att 

belastningsskador är ett problem som man aktivt arbetar med i verksamheten och som årligen 

drabbar flertalet anställda trots att resurser läggs på att försöka minska antalet skador av denna 

typ. 

 

En koppling mellan investeringar i arbetsmiljö och förbättrad kvalitet tillsammans med ökad 

produktivitet kunde vi utläsa ur litteraturstudien [Falck et al, 2010; Eklund et al, 2006]. Att 

samband mellan kvalitet och arbetsmiljö finns bekräftas av ergonom Tegbrant som, genom 

empirisk erfarenhet i sitt arbete på Scania, funnit belägg för att detta stämmer. Även 

processtekniker Wahlberg berättar om fler produktionsstopp vid stationer med sämre ergonomisk 

utformning, vilket visar på en koppling mellan produktivitet och ergonomi.  

 

För att effektivt kunna förebygga belastningsrelaterade besvär krävs kunskap om vilka 

exponeringsfaktorer som bidrar till uppkomsten. Belastningsbesvär som uppkommer i hand och 

handled har vi genom litteraturstudien kunnat koppla till exponeringsfaktorerna repetitivt arbete, 

överföring av krafter och vibrationer. För att undvika de vanligaste skadorna i hand och 

underarm har vi funnit att hänsyn bör tas till exponeringsfaktorerna extrema handledvinklar och 

yttre tryck på handflatan. Andra exponeringsfaktorer är repeterande slag med handen, belastning 

som kan kopplas till stabilisering av handled och fingrar och stabilisering av handleden vid 

griparbete [Hägg, 2001]. Tegbrant uppskattar de största riskfaktorerna i deras verksamhet för 

uppkomst av belastningsbesvär i dessa områden till bland annat arbete med handled i ytterläge, 

användning av för stor tryckkraft på liten yta på hand/finger och användning av för stort 

åtdragningsmoment. Att stress troligen är en bidragande faktor till ökning av antal 

belastningsskador är något som diskuteras av samtliga intervjuade i fallstudien, där upprepad 

sänkning av takttiden tas upp som en möjlig orsak till att stress uppstår. 

 

I litteraturstudien har vi funnit att genom verktygsanvändning kan risken för uppkomst av 

belastningsbesvär minskas. Verktyg bör utformas för att undvika moment som innebär att för 

stor gripkraft eller tryck behövs, att handled vinklas vid användning, för stora kontaktkrafter och 

statisk belastning uppstår och för kraftiga vibrationer. Konstruktion av verktyg vad gäller vikt, 

form och anpassning till användaren och till uppgiften tillsammans med utformning av 

arbetsstationen utifrån storlek, formgivning och hur arbetsuppgifter planeras har vi funnit vara 

viktigt att ta hänsyn till för säker och riskfri verktygsanvändning [CCOHS, 2014]. 

 

Intervjuerna i fallstudien visar på att ett effektivt sätt att förebygga belastningsskador bör vara att 

genom utbildning öka medvetenheten kring ergonomi i hela organisationen. Något som av 

Tegbrant anses vara viktigt för att ergonomiska förbättringar ska få genomslagskraft är att de 

efterfrågas av företagsledning. Även ett arbete där hänsyn tas till ergonomi under hela 

produktens livscykel är något som Tegbrant och Wahlberg tror kunna bidra till en förbättrad 

arbetsmiljö för anställda i hela ledet långsiktigt. Dessa förebyggande åtgärder kan vi koppla till 

faktorer som litteraturstudien visar som bidragande till minskad risk för uppkomst av 

belastningsskador vid Lean, där både utbildning och företagsledningens fokus på hälsa och 

ergonomi är något som tas upp som viktigt.  
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Andra faktorer som litteraturstudien uppvisar vara viktiga är arbetsrotation, variation av 

arbetsuppgifterna och arbete i team [Arbetsmiljöverket, 2012b].  Dessa faktorer diskuteras även 

av de intervjuade i fallstudien där åsikterna kring vikten av rotation skiljer sig. Slutsatsen vi drar 

är att viss rotation behövs för att förhindra uppkomst av belastningsskador utifrån den insamlade 

informationen.  

 

Fler faktorer som vi hittat vara viktiga i arbetet med belastningsskador är att förbättringsgrupper 

finns där diskussion kan ske, att medarbetarna kan delta vid utformning av standard och att fokus 

lägga på kvalitet och tillverkningsbarhet. Att mäta och följa upp ergonomiska risker fann vi även 

vara centralt för förbättring [Arbetsmiljöverket, 2012b]. Dessa faktorer kan vi koppla till det 

arbete som bedrivs hos Scania för att förbättra ergonomin. Något som alla de intervjuade till 

fallstudien belyser är att man kommit en bit på vägen i förbättringsarbetet, men det är fortfarande 

en lång väg att gå och det finns mycket kvar att lära. 
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9 Diskussion  

Eftersom belastningssjukdomar kan visa sig först flera år efter exponering för skadlig inverkan, 

enligt ergonom Tegbrant, kan mycket av den statistik som presenteras i litteraturstudien om 

belastningsskador ifrågasättas. Tegbrant förklarar att mörkertalet för de som drabbas av 

belastningsskador är stort eftersom hjälp inte alltid söks för besvären och de ofta uppkommer 

lång tid efter exponeringen.  Detta tror vi kan innebära att belastningsskador förekommer i högre 

grad än statistiken visar.  

 

Enligt statistik presenterad i fallstudien har belastningsskador i hand, handled och underarm ökat 

på Scania från år 2012 till 2013. Att en ökning har skett trots att resurser lagts på förbättrad 

ergonomi tror vi skulle kunna förklaras av att produktionsvolymen ökat samtidigt som takttiden 

sänkts men samma personalstyrka behållits. Detta tolkar vi som att ett förebyggande arbete kan 

ha burit frukt trots att antalet skador ökat och fler skador skulle kunna uppkommit utan de 

förebyggande åtgärder som gjorts.  

 

Då sökningar på begreppen ergonomi och belastningssjukdomar utförts i litteraturstudien har 

många olika definitioner framkommit, det har visat sig att dessa begrepp är öppna för tolkning. 

Detta anser vi skulle kunna betyda att uppfattningen av vad som är god eller dålig ergonomi och 

vad begreppet innefattar är något som skiljer sig mellan företag.  

 

Vi tror även att detta kan bidra till att tolkning av de lagar och förordningar som 

arbetsmiljöverket tagit fram kan skilja sig. De lagar och förordningar som presenterats i 

rapporten anser vi även vara mycket breda och öppna för egen tolkning.  I Arbetsmiljölagens 

tredje kapitel står det exempelvis att ”arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska vidta 

alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall och anlita den företagshälsovård som 

behövs” [Arbetsmiljöverket, 2011a]. Detta ger utrymme för olika tolkningar och vi ställer oss till 

exempel frågan vad som bestämer vilken företagshälsovård som behövs.  

 

Även förordningarna är öppna för egen tolkning, i AFS 2012:2 står det att arbetsplatser och 

arbetsuppgifter ska ordnas och utformas så att risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande 

belastningar förebyggs [Arbetsmiljöverket, 2012]. Vi tror att det kan vara svårt för arbetsgivaren 

att bedöma vad som är onödigt tröttande belastningar och detta kan därutöver skilja sig från 

arbetstagare till arbetstagare.  

 

I rapporten redogörs för några av de viktigaste riskfaktorerna som finns och orsaker till besvär i 

hand, handled och underarm i arbetet men det finns många områden som inte tagits hänsyn till 

och för en bredare och djupare förståelse av detta hänvisas till Göran Häggs rapport 

Handintensivt arbete [Hägg, 2001]. Enligt det som redovisas i statistikavsnittet är också hand-, 

handled- och armsbesvär långt ifrån de enda kroppsdelar som belastningsbesvär uppkommer i 

och därför bör, i ett effektivt förebyggande arbete, hänsyn tas till hur alla delar av kroppen 

belastas, anser vi.  

 

I fallstudien granskas det system Scania använder för att bedöma ergonomiska risker och hur 

dessa ska prioriteras i förändringsarbetet. Fokus ligger på att åtgärda de skadligaste punkterna 

först vilket vi tror kan innebära att punkter som med enkla medel skulle kunna åtgärdas 

prioriteras bort. Antonsson belyser i intervjun vikten av små smarta lösningar som är 

användarvänliga och kan hjälpa montören långsiktigt. Problem där en enkel lösning skulle kunna 

användas riskerar då att aldrig bli åtgärdade då arbetet med röda punkter är för omfattande, tror 

vi. Att ett förbättringsarbete för att åtgärda mindre kritiska problem bedrivs av montörerna eller 

av teamledare är något vi föreslår. 
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Tegbrant pekar på att en utmaning i det ergonomiska arbetet på Scania i Södertälje är det 

begränsade utrymmet på monteringsstationerna, vilket påverkar vilka ergonomiska åtgärder som 

är genomförbara. Detta tänker vi kunna vara en viktig faktor, vid montering behöver verktyg och 

material finnas nära tillhands för att enkelt och snabbt kunna användas samtidigt som utrymme 

behöver finnas för att kunna göra nödvändiga förändringar. Då stationer byggs är detta något 

som bör tas i beaktning. 

 

Scanias ergonomer från företagshälsovården tillkallas då ett problem uppstår som inte personalen 

i produktionen anser sig kunna lösa själva. Vi anser att detta ställer höga krav på att medarbetare 

i produktionen har tillräcklig kunskap gällande ergonomi för att kunna bedöma när deras 

områdeskunskap inte är tillräcklig. Det kräver också att medarbetare i ledande positioner finner 

det viktigt och intressant att arbeta med belastningsergonomiska frågor. Vi tror att ergonomernas 

kunskap skulle kunna användas mer gynnsamt om deras expertis och bedömningar gavs mer 

utrymme vid beslutfattning. 

 

9.1 Analys av litteraturens överensstämmelse med fallstudie 

Nedan presenteras några av de punkter som vi funnit samband mellan i litteratur- och fallstudien 

och några potentiella belastningsergonomiska förbättringsområden för Scanias produktion tas 

upp.  

 

I litteraturstudien kunde flertalet källor bekräfta att ett samband mellan god belastningsergonomi 

och ökad produktivitet och kvalitet finns. Vidare har på Scania både Tegbrant och Wahlberg 

empiriskt kunnat fastställa att detta stämmer.  

 

I litteraturstudien fann vi att en faktor som kan leda till bättre belastningsergonomi är 

uppföljning och mätning av ergonomin. Scanias system för att mäta och följa upp risk- och 

belastningsfaktorer, SES, tycks vara väl implementerat i verksamheten. SES tar hänsyn till alla 

de riskfaktorer som funnits i litteraturstudien. Att ledningen lägger fokus på medarbetarnas hälsa 

och säkerhet är något som poängteras av Tegbrant och som vi funnit vara av värde i 

litteraturstudien. Även värdet av utbildning i ergonomi är något som fallstudien bekräftar vara 

effektivt i arbetet med att förebygga belastningsrelaterade besvär. 

 

Vi har genom fallstudien kunnat utläsa att Scania är ett företag som aktivt arbetar med att 

undersöka och tillämpa ny forskning inom området belastningsergonomi. Trots detta uppstår 

fortfarande belastningsrelaterade besvär hos montörer vilket stämmer överens med den bild som 

statistiken i litteraturstudien visat. Att arbetet med frågor som rör belastningsergonomi vid 

montering är komplext och kontinuerligt har vi även funnit, små liksom stora förändringar i 

produktionen kan komma att påverka olika belastningsergonomiska faktorer både positivt och 

negativt.  

 

En vanlig åtgärd som tas vid stora risker för belastningsbesvär på Scania är beställning av bättre 

utformade verktyg eller hjälpmedel. Rätt verktygsanvändning kan minska risken för 

belastningsbesvär visar litteraturstudien. Något som belyses av flera av de rapporter som använts 

i litteraturstudien är vikten av rotation vid monteringsarbete. Detta är något som Scania jobbar 

med men vi kan se en brist på interna regelverk kring detta och så länge det inte finns så kommer 

förmodligen belastningsergonomin att bortprioriteras i vissa fall, exempelvis då personalbrist 

råder.     

 

I Scanias produktion sker hela tiden förändringar av olika slag med syfte att öka 

resurseffektiviteten. Trots att man kommit långt i arbetet med att hindra uppkomsten av 

belastningsskador tror vi att det fortfarande finns mycket kvar att göra, till exempel finns ett 

glapp mellan hur saker ska göras och hur de faktiskt görs i praktiken.  
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9.2 Framtida arbete 

Efter att ha sökt efter litteratur som behandlar vilka ergonomiska insatser i svensk industri som 

bär mest frukt så har vi återfunnit att materialet varit magert. Detta diskuteras även i den 

litteratur som finns om området. Mer forskning inom detta tror vi kan innebära ökad lönsamhet 

för svensk industri genom minskade kostnader och bidra till en förbättrad ergonomisk 

arbetsmiljö för anställda inom tillverkningsverksamhet.  

 

Att på Scania lokalt forska på om samband finns mellan ergonomi och produktivitet/kvalitet 

finns tror vi kan innebära att ledningen lägger mer fokus på ergonomi. För att ledningen ska vara 

villig att investera i ergonomi behövs enligt Tegbrant stöd av forskning på att önskad effekt kan 

uppnås och att det kan innebära en ökad lönsamhet för verksamheten. I fallstudien lyftes av de 

intervjuade fram att krav på ergonomin uppifrån innebär förbättrade möjligheter till att arbetet 

med ergonomi får genomslag i organisationen.  

 

Att utbildning rörande ergonomi och arbetsmiljö är av stor vikt för att förebygga 

belastningsskador vid montering har vi hittat såväl i litteraturstudien som i fallstudien. Att vidare 

undersöka hur väl utbildningsinsatser påverkar omfattningen av belastningsskador, kvalitet på 

producerade produkter och produktiviteten anser vi vara av värde. Detta för att bättre underlag 

ska finnas tillgängliga för företag inom tillverkningsindustrin för att underlätta beslut rörande 

investeringar i utbildning. 

 

Under statistikavsnittet i rapporten presenteras statistik från Arbetsmiljöverket som påvisar att 

psykiska besvär i stor omfattning kan kopplas ihop med uppkomsten av belastningsbesvär 

[Arbetsmiljöverket, 2007]. Eftersom forskning som visar på om detta stämmer varit svår att hitta 

har vi bedömt sannolikheten för att kunna utvärdera och dra slutsatser kring detta som liten. 

Därför har fokus i denna rapport istället lagts på hur kroppen fysiskt påverkas av belastning och 

hur arbetet kan utformas för att tillgodose individens fysiska förutsättningar. Vi tror att det skulle 

vara av nytta för tillverkande verksamhet om det forskades mer kring kopplingen mellan 

psykiska besvär och belastningsskador.  

 

Att undersöka hur arbete med ergonomi under hela produktens livscykel påverkar produktion, de 

anställdas arbetsförhållanden och företagets lönsamhet kan enligt oss vara intressant att studera. 

Att genom hela produktens livscykel arbeta med ergonomi tror vi kan vara av värde för att lösa 

vissa ergonomiska problem som är svåra att lösa på annat sätt. 
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