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Inledning
Svensk tillverkningsindustri har tidigare bl.a. genom Volvos välkända utvecklingsprojekt i 
Uddevalla och Kalmar under 1980-och 1990-talen framstått som något av en föregångare då det 
gäller utvecklingen av goda industriella arbetsmiljöer (Ellegård m.fl. 1992, Berggren 1990, 
Engström m.fl. 1998, Sandkull och Johansson 2000). Främst gäller det arbetsorganisatoriska 
aspekter där montering vid löpande band övergavs och s.k. reflektiv produktion prövades, 
men det gäller även den fysiska fabriksutformningen som stod i samklang med den nya 
arbetsorganisationen.

Vi kan inledningsvis också konstatera att det finns mycket starka och komplexa kopplingar 
mellan produktutveckling, industriell produktion och arbetsmiljö. Uppgiften att utveckla 
goda och hälsofrämjande arbetsmiljöer i samband med produktionsutveckling är därför svår, 
speciellt om man beaktar att svenska företag idag utsätts för en internationell konkurrens som 
aldrig tidigare varit så intensiv och stark. Svensk verkstadsindustri konkurrerar med 
låglöneländer på en global marknad där arbetsmiljöförhållandena inte är konkurrensneutrala. 
Förutsättningarna för att upprätthålla och utveckla goda arbetsmiljöer är således inte de bästa. 

Frågan är därför vilken genomslagskraft de allt tuffare yttre förutsättningarna haft och har. 
Frågan är också om arbetsmiljöutveckling i samband med produktionsutveckling inom 
tillverkningsindustrin i Sverige fortfarande är något att vara stolt över eller om utvecklingen 
gått i stå, eller rent av bakåt? En alltid positiv utveckling kan kanske inte tas för given.

Hur bedrivs produktions- och arbetsmiljöutveckling 
inom tillverkningsindustrin i Sverige? 
Det finns idag inga aktuella övergripande studier som specifikt visar hur arbetsmiljöutveckling 
sker inom tillverkningsindustrin i Sverige. Ett antal relativt aktuella fallstudier som 
sammanfattats av Bellgran och Säfsten (2005) samt Christmansson och Rönnäng (2003) visar 
hur utvecklingsarbetet med nya och befintliga produktionssystem bedrivits. Dessa studier ger 
dock bara en begränsad inblick i hur arbetsmiljöaspekter hanteras vid produktionsutveckling. 
En studie av Arbetslivsinstitutet (Andersson m.fl. 2006) visar översiktligt vilka strategier, 
metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete som tillämpades i Sverige år 2004. Tillsammans 
ger dessa studier en grov bild av hur arbetsmiljöutveckling bedrivs inom den svenska 
tillverkningsindustrin.

Produktions- och arbetsmiljöutveckling 
I Arbetslivsinstitutets kartläggning av arbetsmiljöarbetet i Sverige 2004 (Andersson m.fl. 
2006) redovisas inga sammanställningar över strategier, metoder och arbetssätt för 
arbetsmiljöarbete i samband med utveckling av nya produktionssystem. Istället ligger fokus på 
utveckling av befintliga arbetsmiljöer. Inte minst detta visar att området arbetsmiljöarbete i 
nya produktionssystem är försummat trots att mycket talar för att tidiga insatser är effektiva 
både beträffande resultat i arbetsmiljön och beträffande ekonomin för produktionssystemen. 
Exempelvis visar Ranhagen (2004) hur viktigt det är med strategisk fysisk planering av 
områden, byggnader, lokaler och arbetsplatser för att åstadkomma bra och hållbara 
arbetsmiljöer. Tidig brukarmedverkan i utformningsprocesserna är avgörande enligt 
Ranhagen. Istället för att skynda på det inledande planeringsarbetet bör man tänja på de 
tidiga skeendena. Med ett gediget förarbete blir genomförandet smidigare, snabbare, billigare 
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och mer problemfritt. ”Det som kostar 1 000 kr att ändra på en ritning kostar 10 000 kr att 
ändra vid en installation och 100 000 kr att bygga om efter att ett bygge påbörjats.”

Genom att lägga ned tid och omsorg i de tidiga projektskedena får man enligt Ranhagen: 
ett smidigare, billigare och mer problemfritt genomförande av ett projekt, 
lägre driftskostnader och bättre arbetsmiljöstandard under bruks- och 
förvaltningsskedet,
lösningar med större flexibilitet, vilket möjliggör fortlöpande förändringar efter de nya 
krav som kontinuerligt dyker upp under anläggningens eller byggnadens livstid. 

Om man istället söker skynda sig förbi de tidiga skedena är risken stor att: 
genomförandet förlängs, 
svårföränderliga och tidsbundna lösningar skapas, 
livscykelkostnaderna blir höga p.g.a. stela lösningar, samtidigt som arbetsmiljön inte 
kan förbättras i takt med successivt höjda anspråk. 

Istället för det traditionella linjärt bedrivna utformningsarbetet förespråkar Ranhagen ett 
cykliskt och iterativt utformningsarbete där detaljeringsnivån ökas successivt. Ranhagen 
beskriver ett idealt och mindre vanligt sätt att utveckla produktionssystem. Frågan är då hur 
produktionsutveckling sker i praktiken?  

Produktionsutveckling i praktiken 
Bellgran och Säfsten (2005) konstaterar sammanfattningsvis att produktionssystem i praktiken 
påverkas av många faktorer och att faktorerna kan grupperas i tre områden: 

Yttre influenser 
Strategier och grundläggande värderingar hos aktuella utformare och beslutsfattare
Vilka relevanta valmöjligheter det finns när produktionssystemet utvecklas  

Bellgran och Säfsten har sammanställt och beskrivit hur produktionsutveckling i svenska 
företag bedrivs i praktiken. I undersökningar från mitten av 1990-talet och framåt (Bellgran 
och Öhrström 1995; Bellgran 1998, Säfsten och Aresu 2000; Säfsten 2002) har man i 
sammanlagt 25 fallstudier av monteringssystem undersökt hur dessa utvecklats. 
Personalstyrkan i de studerade företagen uppgick till mellan ca 100-200 personer. Flertalet av 
de studerade företagen monterade medelstora och relativt komplexa produkter.

De vanligaste orsakerna till förändring 
Den vanligaste orsaken till förändringar av produktionssystem var att nya produkter och 
produktmodeller introducerades och att det befintliga systemet inte klarade av dem. Andra 
vanliga och bidragande till förändringar var behov att förbättra kapacitet, flöden och 
arbetsorganisation, men även behov av förbättringar av arbetsmiljö och ergonomi. De yttre 
förändringsorsakerna var ofta dominerande tillsammans med några få inre orsaker när radikala 
förändringar gjordes. För mer begränsade förbättringar av befintliga system dominerade inre 
orsaker (Bellgran och Säfsten 2005). 

Ständig förändring – ett normaltillstånd 
Christmansson och Rönnäng (2003) har studerat hur produktionssystem utvecklas i svensk 
tillverkningsindustri. I en studie som omfattade 11 företag som bedömdes representera ett 
tvärsnitt inom den svenska tillverkningsindustrin fann man att samtliga studerade företag var 
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inne i en större förändring eller hade nyss genomfört en sådan. Studien indikerade att ständig 
förändring snarast blivit ett normaltillstånd för företagen. 

Bland de studerade företagen fann Christmansson och Rönnäng en betydande spridning 
beträffande mål och behov av förändring, arbetssätt och bruk av utvecklingsmetoder. De mål 
som fördes fram gällde främst förbättrad ekonomi, ökad kapacitet, ökad volym, förbättrad 
kvalitet, förbättrad arbetsmiljö och ergonomi samt minskade ledtider och genomloppstider. 

När produktionssystem utformades beaktades olika förutsättningar som exempelvis: 
variationer i produktionsvolym, önskad produktionskapacitet, krav på omställningstider m.m. 
Mer sällan angavs krav och förutsättningar med tydlig koppling till personalens behov, t.ex. 
personalens önskemål om arbetsinnehåll, arbetstider etc. (Christmansson och Rönnäng 2003). 

Produktkonstruktion och -volym styrde utformningen av produktionssystemet 
De viktigaste faktorerna vid utformningen av produktionssystemet var genomgående 
produkten och dess konstruktion samt den planerade produktionsvolymen. Dessa faktorer 
påverkade hela tiden systemkonstruktörernas beslut beträffande utformningen (Bellgran och 
Öhrström 1995). Val av processtyp, layout, utrustning och tekniknivå är starkt kopplade till 
produktionsvolym och produktvariation. 

Företagskultur och projektledare påverkar 
Bellgran (1998) betonar att företagskulturens betydelse för hur produktionssystem utvecklas 
inte bör underskattas. Företagskulturen är en slags gemensam bärare av den tysta kunskap som 
finns samlad hos medarbetarna i ett företag. Sättet att utveckla produktionssystem sitter så att 
säga i ”väggarna” och nya medarbetare skolas in i den rådande företagskulturen (Bellgran och 
Öhrström 1995).

Utformningen påverkades kraftigt av hur utformningsarbetet bedrevs och vilka som ingick i 
och styrde projektgruppen. I projektgrupperna sågs dock själva utvecklingsprocessen inte som 
ett medel för att utforma den bästa lösningen. Processen betonades därför inte och det 
medförde en viss avsaknad av struktur och systematik i utformningsarbetet. En hel del av 
arbetet var intuitivt och hade karaktär av ad hoc. Det fanns dock enstaka företag som 
arbetade mera strukturerat, mer målinriktat och med tydligare krav på vad man skulle uppnå 
(Bellgran och Säfsten 2005). 

Projektledarna, systemkonstruktörerna har en nyckelroll vid utformning av 
produktionssystem. Projektledarna väljs ofta med hänsyn till den förväntade tekniknivån i det 
nya monteringssystemet. Vanligen kommer projektgruppens medlemmar (2-4 personer) från 
någon form av intern funktion för produktionsteknik där de har befattningar som 
produktionstekniker (Bellgran 1995, 1998). När annan kompetens behövs kallas interna 
specialister in, exempelvis företagshälsovård. Extern personal utnyttjas sällan.

Operatörsmedverkan begränsades i regel till att operatörer gavs möjlighet att ge synpunkter 
på olika konkreta utformningsförslag, ofta i form av layoutritningar. Det fackliga inflytandet 
var i regel lågt i de studerade företagen (Bellgran och Säfsten 2005). 
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Layouter var centrala 
I det praktiska förändringsarbetet var fabrikslayouterna ofta centrala och fungerade som 
utgångspunkt för diskussioner och lösningsarbete. Vanligen utarbetades ganska snabbt ett 
antal alternativa lösningskoncept, varefter man också ganska snabbt valde ett som sedan 
detaljutformades. Beslut fattades efter diskussioner och utvärderingar i de projektgrupper som 
utförde arbetet. Ofta gjordes utvärderingarna intuitivt och utan större systematik. I de fåtal 
fall där kravspecifikationer formulerats utnyttjades de vid utvärderingar av konceptlösningar. 
Som skäl för att inte använda kravspecifikationer angavs att sådana främst behövdes för dyr 
och avancerad produktionsutrustning som skulle anskaffas externt och att de aktuella 
projekten var relativt enkla och skulle utvecklas och byggas upp internt (Bellgran och Säfsten 
2005).

Få eller inga simuleringar 
I Christmanssons och Rönnängs (2003) studie ingick elva företag som kunde delas upp i två 
huvudgrupper där den ena och mindre gruppen använt sig av olika simulerings- och 
visualiseringsverktyg i utvecklingsarbetet, medan den andra och större gruppen knappt använt 
sig av sådana verktyg utan arbetade på ett mera traditionellt sätt. 

Inga lösningar simulerades numeriskt i de 25 företag som studerades av Bellgran och Säfsten 
(2005). Däremot använde man sig av skalenliga planriktningar av lokaler och utrustning. 
Ritningar av maskiner och inredning klipptes ut för att sedan kunna testa och intuitivt 
bedöma olika placeringsalternativ i lokalerna. 

Leverantör först – produktionssystem sedan 
Bellgran och Säfsten (2005) visar att i de fall företagen anlitade maskin- eller 
systemleverantörer för att ta fram de detaljerade eller nyckelfärdiga lösningarna så gjordes 
utvärderingen främst för att välja den lämpligaste leverantören, snarare än att välja teknisk 
lösning. Leverantörens kompetens ansågs viktigast. Ofta besöktes referensföretag där aktuella 
leverantörer hade snarlika system i drift. Intryck från dessa besök var ofta avgörande för val av 
leverantör. Viktiga aspekter var leverantörens rykte, service och kontinuitet. Vissa företag 
gick så långt att man först valde leverantör innan man gick in och utvecklade och diskuterade 
lösningskoncept.

Systematisk utvärdering var ovanlig 
Systematisk utvärdering efter genomförd förändring var ovanlig. I en studie av Bellgran och 
Öhrström (1995) ingick tio företag. Där gjordes inga genomgripande systematiska 
utvärderingar av de monteringssystem som hade byggts upp. I stället nöjde man sig med den 
dagliga feedback man fick på systemens funktion. Ofta hade man heller ingen 
kravspecifikation att basera en mer systematisk utvärdering på. 

Klara brister i utvecklingsarbetet 
Christmansson och Rönnäng (2003) visar att sättet att utveckla produktionssystem i de elva 
studerade företagen hade följande klara brister: 

Bara några få företag hade en klar struktur för sina utvecklingsprocesser 
Rutiner för kompetensutveckling och erfarenhetsöverföring saknades 
Använda utvecklingsmetoder fungerade inte tillfredsställande 
Nya produktionssystem som tagits i bruk utvärderas sällan 
Själva utvecklingsprocesserna utvärderas inte alls 
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Man fann det förvånande att dessa brister existerade, speciellt med tanke på de höga 
kostnader som produktionsutveckling är förknippad med. Som skäl för uteblivna 
utvärderingar angavs tidsbrist, brist på kunskap och utvärderingsverktyg. 

Arbetsmiljöutveckling – krav på arbetsplatsens utformning och systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Den fysiska utformningen av arbetslokaler och arbetsutrustning spelar en avgörande roll för 
både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.  I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 
2000:42 Arbetsplatsens utformning (som gäller för alla företag), ställs övergripande krav på 
fysisk utformning. Krav ställs inom följande områden: projektering, allmänna krav, dagsljus, 
belysning, luftkvalitet, ventilation, termiskt klimat, buller och akustik, vatten och avlopp, 
inredning och utrustning, golv, väggar och tak, fönster, dörrar och portar, transportvägar, 
gångar och korridorer, trappor och fasta stegar, m.m. Sammanlagt innehåller föreskriften 117 
paragrafer vilket ger en nästan heltäckande kravbild.

I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av AFS 2000:42 beskrivs hur viktigt det 
är att beakta arbetsmiljön redan i tidiga utformningsskeden (AV 2000). 

”Arbetsmiljön behöver föras in och beaktas i planeringen i ett tidigt 
skede, lämpligen redan vid utredning och formulering av lokalprogram. 
Under planeringen och innan en lokal är färdigställd finns goda 
möjligheter att skapa bra arbetsförhållanden. Att i efterhand rätta till 
brister i skyddet mot ohälsa och olycksfall kan däremot i många fall bli 
både tidskrävande och dyrbart. Om arbetslokaler och personalutrymmen 
har brister blir också det fortlöpande arbetsmiljöarbetet ofta betydligt 
svårare.” (AFS2000:42 sid 28) 

Denna betoning och insikt till trots har Arbetsmiljöverket i sin informations- och 
tillsynsverksamhet valt att främst föra fram krav på arbetsmiljöutveckling av redan befintliga 
och idriftsatta miljöer. Arbetsmiljöverkets egen statistik visar att AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete är den mest efterfrågade föreskriften medan AFS2004: 42 Arbetsplatsens 
utformning kommer först på åttonde plats i efterfrågeordning (AV 2008). 

Arbetsmiljöutvecklingen av produktionssystem som är i drift regleras i första hand av 
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001: 1 Systematiskt arbetsmiljöarbete där krav på 
ledningssystem för planering, styrning och kontroll av arbetsmiljön specificeras. Detta 
ledningssystem är obligatoriskt för alla företag (AV 2001). Grundtanken i AFS 2002:1 är att 
utvecklingsarbetet ska bedrivas i en policystyrd förbättringsprocess där risker kartläggs och 
bedöms, åtgärder genomförs direkt eller planeras och dokumenteras i handlingsplaner som 
verkställs senare. Vidare ska genomförda åtgärder kontrolleras med avseende på effekt. 
Arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har 
betydelse för arbetsmiljön. Förhållandena ska riskbedömas minst en gång per år. Själva 
arbetsmiljöarbetet och effektiviteten i det ska också utvärderas minst en gång per år i en s.k. 
årlig uppföljning. Förbättringsprocessen ska drivas av arbetsgivaren och baseras på en nära 
samverkan mellan arbetsgivare och anställda.  

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete kan sägas innehålla ett antal övergripande 
funktionskrav på arbetsmiljöarbetet vars detaljutformning överlåts till arbetsgivaren och ska 
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anpassas till de aktuella behov som finns i verksamheten. Arbetsmiljöverket definierar 
systematiskt arbetsmiljöarbete på följande sätt i AFS 2001:1: 

”2 § Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter 
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.” 

Arbetsmiljöarbetets förebyggande karaktär betonas i definitionen. Frågan är då hur denna 
föreskrift påverkat arbetsmiljöarbetet sedan kravet på arbetsgivarens internkontroll av 
arbetsmiljön kom i början av 1990-talet?

Arbetsmiljöarbetet i Sverige år 2004 
I en utvärdering av arbetsmiljöarbetet i Sverige år 2004 (Andersson m.fl. 2006) redovisas en 
kunskapssammanställning över strategier, metoder och arbetssätt för arbetsmiljöarbete. Där 
konstateras att forskningen inom detta område främst inriktas på mindre verksamheter och att 
inte mycket publicerats beträffande hur arbetsmiljöarbete bedrivs i större företag. Man säger 
också att mycket tyder på att arbetsmiljöarbete i stora företag fortfarande i hög grad bedrivs 
utanför företagens ordinarie linjeorganisation, trots det uttalade kravet att det ska bedrivas 
inom den ordinarie organisationen. 

Generellt sett har kravet på systematiskt arbetsmiljöarbete haft svårt att slå igenom, främst i 
mindre verksamheter. Samtidigt har ett stort antal metoder och strategier för 
arbetsmiljöarbete utvecklats både i Sverige och utomlands. Flertalet metoder är dock inte 
utvärderade beträffande effektivitet och andra viktiga aspekter (Andersson m.fl. 2006). 

Kraven på arbetsmiljöarbete är så pass grova att arbetsmiljöarbetet kan anpassas efter de behov 
som finns i respektive verksamhet. Eftersom verksamheter är olika samt har olika 
förutsättningar och arbetsmiljöer så bör också arbetsmiljöarbete bedrivas på olika sätt, både på 
mer övergripande och på mer detaljerad nivå (Andersson m.fl. 2006). 

Studerar man det svenska arbetslivet som helhet så är efterlevnaden av föreskriften om 
systematiskt arbetsmiljöarbete grovt sett proportionell mot storleken på verksamheterna. Ju 
större verksamhet/företag desto bättre efterlevnad, se tabell 1. Allra bäst efterlevnad finns i 
stora industriföretag med svår fysisk arbetsmiljö (Andersson m.fl. 2006, SCB 2004).
    

Tabell 1. Tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i olika  
stora verksamheter (SCB 2004). 

Antal anställda -4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500 -
SAM är inte infört (%) 45 25 25 20 18 13 11 
SAM är påbörjat (%) 40 39 31 33 31 35 34 
SAM är infört (%) 15 36 43 47 50 52 55 

De små verksamheterna har av olika anledningar inte tagit till sig de krav som ställs av 
Arbetsmiljöverket. Detta har varit ett av skälen till att informationsinsatser, 
utbildningsmaterial och verktyg för arbetsmiljöarbetet främst utformats för denna grupp. 
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Satsningar som gjorts av bl.a. Arbetsmiljöverket och Prevent har resulterat i ett sådant 
omfattande utbud att tilltänkta brukare fått problem med välja passande material. Så kallade 
intermediärer har därför enligt Andersson m.fl. (2006) en viktig uppgift att förmedla 
information och kunskap samt påverka verksamheters arbetsmiljöarbete. De viktigaste 
intermediärerna är företagshälsovård, konsulter, arbetsmiljöinspektörer och regionala 
skyddsombud. Ett väsentligt problem tycks här vara att intermediärerna alltför lite sysslar med 
att hjälpa arbetsplatserna med att bygga upp ett eget fungerande arbetsmiljöarbete och att 
kontakterna alltför mycket präglas av en säljare-kundrelation vilket blir problem när kund-
/beställarkompetensen brister och säljaren vill ha ett uppdrag (Andersson m.fl. 2006). 

Frivilliga ledningssystem och arbetsmiljö 
Många svenska företag tillämpar frivilliga ledningssystem, t.ex. ISO 9000 för kvalitetssäkring 
av produktion och ISO 14000 för miljöarbete (yttre miljö). Dessa ledningssystem skapar en 
viss ordning och reda som därmed också kan gynna själva arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket ser 
dock negativt på en integrering av ISO-baserat förbättringsarbete och SAM eftersom 
erfarenheter har visat att arbetsmiljöarbetet prioriteras lägre än övriga områden, trots att det är 
lagstadgat (Andersson m.fl. 2006).

Det förekommer även att företag använder sig av frivilliga standarder för arbetsmiljöarbete, 
exempelvis OHSAS 18000.1 Även här är Arbetsmiljöverket kritiska eftersom man anser att 
standarden inte betonar samma saker som den gällande obligatoriska föreskriften. Det gäller 
bla uppgiftsfördelning, samverkan och dokumentation (Andersson m.fl. 2006). 

Utlandsägda företag i Sverige – varierande arbetsmiljöarbete 
Att svenska företag flyttar sina verksamheter utomlands, ofta till länder med lägre 
lönekostnader, uppmärksammas ofta i media. Mindre ofta redovisas att den svenska industrin 
i allt högre grad blir utlandsägd. År 2001 beräknades att ca 30 procent av alla anställda i 
tillverkande industriföretag i Sverige jobbade i företag som styrdes av utländska ägare (ITPS 
2001).

Att internationaliseringen av tillverkningsindustrin får återverkningar på arbetsmiljöarbetet 
påvisas av Laring och Christmansson (2004). De anger att de större besluten fattas vid 
internationella koncerners huvudkontor som ligger långt från fabrikerna i Sverige. Detta 
förhållande minskar de anställdas möjligheter till medbestämmande och insyn i det 
beslutsfattande som påverkar arbetsmiljön. 

Även Andersson m.fl. (2006) pekar på problem med utländska ägare som man menar har 
orsakat försämringar inom det psykosociala området på grund av bristande respekt för 
medarbetare och traditionellt svenskt medbestämmande. 

Internationaliseringen av de tillverkande företagen i Sverige kan således leda till brister i 
arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljön, men det ska också betonas att det finns tydliga exempel 
på motsatsen. Det finns utländskt ägda företag som förbättrat yrkeshygien, fysisk arbetsmiljö 
och olycksförebyggande arbete (Andersson m.fl. 2006).

1 OHSAS 18000 Occupational Health and Safety Management System Specification är en ursprungligen Brittisk 
standard som innehåller två delar, 18001 and 18002 samt omfattar BS8800 och ett antal andra publikationer. 
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Ideal industriell produktionsutveckling 
Industriell produktionsutveckling är ett mycket omfattande och komplext område vilket lett 
till att få forskare försökt att greppa helheten. Istället har de flesta forskare valt att avgränsa sin 
forskning och fördjupa den inom redan etablerade områden. Det finns dock undantag. 
Bellgran och Säfsten (2005) presenterar ett teoretiskt och empiriskt baserat ramverk för 
utveckling av produktionssystem där helhetstänkande och kontext står i fokus tillsammans 
med grundläggande produktionsstrategi.

Ett teoretiskt och empiriskt baserat ramverk 
Bellgran och Säfsten (2005) ser produktionsstrategin som en slags ledstång för arbetet med 
produktionsutveckling. Man betonar att en systematisk utvecklingsprocess innebär att man i 
en gällande kontext har klarhet i hur man ska arbeta i de tre huvudskedena:

planering (ledning, styrning, strukturerat arbetssätt),
utformning (förberedande utformning, specificerande utformning) samt  
realisering (fysisk realisering och driftsättning).

Dessa tre huvudskeden sätts in i en kontext där påverkan av och på kontext samt krav på 
produktionssystemets prestanda utgör grund. Bellgrans och Säfstens ramverk är närmast 
heltäckande och mycket ambitiöst i förhållande till de arbetssätt som tycks dominera i 
praktiken. De tar även upp saker som i praktiken är mycket viktiga, men som sällan redovisas 
i litteratur om produktionsutveckling, t.ex. att investeringsäskanden måste beredas tidigt och 
anpassas till kontexten, d.v.s. till den beslutsprocess som gäller i det aktuella företaget. Man 
menar också att deras teoretiska ramverk behöver en lokal anpassning och att det optimala är 
att varje företag successivt skapar sig ett eget och företagsanpassat arbetssätt. 

Kravspecifikationer – viktiga för inriktning och utvärdering 
Kravspecifikationernas betydelse för inriktning och utvärdering av lösningar, både i tidiga och 
sena skeden av utformningsarbetet, betonas av Bellgran och Säfsten (2005). Vid framtagning 
av konceptuella produktionssystem hanteras i deras teoretiska ramverk arbetsmiljöfrågor 
(främst arbetsplatsutformning och ergonomi) på en övergripande nivå för att efter en 
utvärdering ges en detaljerad utformning i det system man valt att utreda och forma vidare.  

Layout och arbetsorganisation hör ihop 
Layouter och arbetet med layouter är centralt för produktionslogistik, produktionsteknik, 
produktionsekonomi, men även för produktionsorganisation och arbetsmiljö. Bellgran och 
Säfsten ger mycket klara rekommendationer för hur arbetsorganisation och arbetsmiljö bör 
hanteras i samband med val av tekniknivå och automation. Man anger att 
arbetsorganisationen ska utformas parallellt och integrerat med det tekniska systemet eftersom 
valet av layout i hög grad styr valet av arbetsorganisation. Utformningen av 
arbetsorganisationen är starkt kopplad till både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
Även om de psykosociala aspekterna dominerat på 2000-talet så finns de klassiska fysiska 
arbetsmiljöaspekterna kvar och måste beaktas (Bellgran och Säfsten 2005). 

FSLP och kopiering – de vanligaste metoderna för layoutplanering 
Detaljerad layoutplanering domineras ännu av de metoder och verktyg som främst utvecklats 
av Richard Muther. Tillsammans med Wheeler utvecklade han en förenklad metod för 
systematisk lokalplanläggning (FSLP) som fått stor spridning och tillämpning, även i Sverige 
(Muther, Wheeler 1977). Metoden innehåller sex grundsteg enligt nedan: 
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1. Kartlägg sambanden mellan funktionerna 
2. Fastställ funktionskraven
3. Skissera funktionernas samband 
4. Rita alternativa huvudplaner 
5. Värdera de olika alternativen 
6. Detaljutforma den valda planlösningen 

Layouter är viktiga vid produktionsutveckling, men Bellgran och Säfsten (2005) varnar 
mycket tydligt för att sammanblanda utveckling av produktionssystem med att utveckla 
layouter. Om layoutplanering ses som ett mål och inte som ett medel kan det resultera i 
följande risker. 

Försämrad helhetssyn 
Risk att abstrakta frågor försummas p.g.a. fokus på fysiska förhållanden 
Risk för undermålig förstudie p.g.a. otillräckligt underbyggd kravspecifikation 

Om däremot kravspecifikationerna är klara innan layouter utformas minskas dessa risker. 
Även om FSLP-metodiken tillämpas i många utvecklingsprojekt så är samtidigt många gånger 
den slutliga systemlösningen ofta i praktiken närmast en kopia av tidigare lösningar av både 
teknik och arbetsorganisation. Detta kan illustreras av ett citat från en av de systemutvecklare 
som utfrågades. 

”Man sneglar väldigt mycket bakåt om man gör något nytt”.
(Bellgran & Säfsten 2005, sid 126)

Produktionsutveckling i framtiden
Produktionsutveckling i framtiden beskrivs av Säfsten och Aresu (2000) som lät 15 företag 
beskriva visioner för deras framtida produktionssystem. De gemensamma framtida nämnare 
man såg var i korthet följande: 

Linjelayout, monteringslinjer 
Tydlig uppdelning i del- och slutmontering 
Sekventiell montering 
Modularisering i produkt och process 

Vidare såg man ett minskat behov av mekanisering i slutmonteringen tack vare bättre 
konstruktion av produkterna. Automatiserade och komplexa monteringssystem sågs som ej 
önskvärda p.g.a. erfarenheter av låg tillgänglighet. Önskemålet var i stället enkelhet i 
produktionen. 

Projektet Teknisk Framsyn (2003) och de experter som ingick i detta projekt för fram fem 
områden som bedöms bli avgörande för de svenska produktionssystemen under en period på 
15-20 år. 

Stora volymer av individanpassade produkter till kunderna 
Individer och företag verkar globalt och finns lokalt 
Produktutveckling och produktion sker i nätverk 
Funktionsförsäljning ger nya möjligheter
Det viktigaste konkurrensmedlet blir intellektuellt kapital 
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Det pågår en tydlig global industriell strukturomvandling som har och kommer att ha stor 
betydelse för de svenska tillverkande företagen. Redan finns en betydande outsourcing till 
utlandet, men hur utvecklingen kommer att bli råder det stor osäkerhet om. Tydligt är att 
outsourcing minskar efterfrågan på enklare låglönejobb i landet och ökar efterfrågan på mer 
kvalificerade och bättre betalda jobb (Fölster 2004). 

Verktyg för snabb analys av fabriker i tidiga utformningsskeden 
Inom projektet ”Konceptuell fabriksutveckling” (Gullander 2008) har två verktyg för 
simulering under tidiga utformningsfaser utvecklats. Verktygen är ännu inte kommersiellt 
tillgängliga och behöver ytterligare utveckling för att bli det. Det ena verktyget används för 
automatisering av indatahantering. Programmet hämtar sina grunddata från olika 
produktionsdatabaser samt sorterar och anpassar den med hjälp av olika statistiska funktioner. 
Produktionsutformaren kan sedan sortera, hantera och de beräkna de uppgifter som behövs 
för utformning och dimensionering. Automatiseringen eliminerar stora mängder av det 
omfattande manuella arbete som normalt krävs. 

Det andra verktyget som är mer intressant i detta sammanhang benämns ”FACTS analyser” 
och har främst utvecklats av Högskolan i Skövde. Med FACTS kan hela fabriker snabbt 
modelleras och optimeras i olika avseenden. Modellerna är grova och innehåller få detaljer. 
T.ex. har man förenklat materialhanteringssystemen till tre typer: manuella, semimanuella 
samt automatiska. Andra förenklingar är också gjorda, bla beträffande cykeltider, störningar, 
styrning etc. Förenklingarna medför att tiden för uppbyggnaden av produktionsmodeller 
förkortas radikalt. En fallstudie vid Volvo Cars visade att en modellering med konventionell 
programvara tog 4 veckor medan modelleringen mha FACTS tog 40 minuter. SMART 
automatiserar och effektiviserar experimenterandet i flödesanalyserna och gör att det snabbt 
går att identifiera de mest optimala utformningarna (Gullander 2008). 

De utvecklade verktygen analyserar dock inte arbetsmiljön i de fabriker som optimerats 
flödesmässigt.

Lean produktion och arbetsmiljö 
Fortsatt introduktion och stark utveckling av Lean produktion kan också sägas vara ett 
framtidskoncept eftersom många företag ännu bara testat delar (oftast reducering av slöseri i 
processer) av det framgångsrika Lean-konceptet (Liker 2004). Detta gäller enligt Liker för 
företag i USA men Bellgran och Säfsten (2005) antar att motsvarande förhållande också gäller 
i Sverige. De antar också att det framtida behovet av flexibilitet talar mot en ökande 
automatisering av produktionen. Betydelsen av en väl avvägd balans mellan maskinellt och 
manuellt arbete blir istället viktig i framtiden. 

Lean produktions påverkan på arbetsmiljön är omtvistad. Forskningen ger enligt Berglund 
(2006) ingen entydig bild förutom att åsikterna och slutsatserna om påverkan kan indelas i två 
grupper.

Lean produktion är per definition positiv för arbetsmiljön genom att mänskligt slöseri 
(dålig arbetsmiljö, arbetsskador etc.) elimineras successivt. Den forskning som hävdar 
denna positiva förhandsuppfattning om Lean-konceptet är oftast produktionsinriktad 
forskning och ekonomisk forskning. 
Lean produktion är negativ för arbetsmiljön, för attityder och arbetshälsa. Denna negativa 
uppfattning grundas ofta på arbetsvetenskaplig forskning som inte studerar 
produktionssystemen tillräckligt noggrant för att kunna särskilja effekter av Lean från 
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effekter av andra ändringar i verksamheten. Den arbetsvetenskapliga forskningen visar ofta 
på en negativ inställning till Lean produktion. 

Åsikterna om Lean produktions effekter på arbetsmiljön går således starkt isär. I en studie som 
IVF genomfört i 22 företag (vilka bedöms ha kommit långt med Lean) redovisas följande 
övergripande slutsats: 

”Lean ger stora möjligheter både för en god arbetssituation och en hög effektivitet, men det 
sker inte automatiskt utan bara genom en stor medvetenhet och vilja att göra verklighet av 
möjligheterna.” (Berglund 2006) 

IVF:s undersökning visar med andra ord att det inte går att generalisera beträffande de 
faktiska arbetsmiljöeffekterna av Lean-satsningar, man kan således inte säga om Lean är bra 
eller dåligt för arbetsmiljön. Däremot finns det enligt Berglund (2006) en positiv potential 
som kan tas tillvara. Både positiva och negativa arbetsmiljöeffekter upptäcktes i 
undersökningen. De negativa effekter som undersökningen fann (bla kortare cykeltider och 
mindre variation i arbetet) bedömdes dock i första hand bero på att Leans möjligheter inte 
utnyttjats tillräckligt. Man bedömde att de upptäckta negativa effekterna hade funnits där 
även utan att Lean-konceptet införts. 

Proaktiva monteringssystem – framtidens monteringssystem? 
Som tidigare beskrivits av Bellgran och Säfsten (2005) har den befintliga 
produktionsutvecklingen i Sverige en tydlig reaktiv karaktär, d.v.s. utvecklingen är reaktioner 
på förändrade yttre krav etc. Dencker m.fl. (2007) ser stora möjligheter att istället utveckla 
s.k. proaktiva produktionssystem för montering. Det som kännetecknar proaktiva 
monteringssystem är ”kunskapsarbetare”, omfattande information samt automation. 
Kännetecknade är också betoningen på de mänskliga resurserna i systemet. Ytterligare 
kännetecken är möjligheterna att dynamiskt fördela uppgifter mellan människa och tekniskt 
system, när så behövs. 

Många företag agerar som tidigare nämnts reaktivt på snabba produktförändringar, både på 
högre strategiska nivåer och lägre funktionella maskinella nivåer (operativa nivåer). Ofta 
hanterar företag introduktion av nya produkter och upptrappning av produktion som unika 
händelser istället för grundläggande byggstenar i produktionsutvecklingen (Dencker m.fl. 
2007).

Många företag har dock börjat modularisera sitt produktsortiment så att kundanpassningen 
kan ske så sent som möjligt i den värdeskapande kedjan. Flexibilitet i slutmonteringen har 
därför blivit en kritisk faktor. Det finns i konsekvens med detta en marknad för 
monteringssystem som proaktivt kan möta kort- och långsiktiga fluktuationer. Sådana system 
skulle effektivt integrera komplexa tekniska system och komponenter med kompetenta 
mänskliga operatörer. Både teknik och människor måste utgöra tillförlitliga resurser i 
produktionssystemen. På så sätt skulle krav på monteringssystemens hållbarhet, 
anpassningsbarhet, flexibilitet och robusthet kunna mötas. Störningar kan minimeras vilket 
leder till ökad tillgänglighet och kortare responstider för hela tillverkningssystemet. Manuell 
arbetskraft kommer förmodligen att kvarstå som den mest flexibla resursen i 
monteringssystem (Dencker m.fl. 2007). 

Dencker m.fl. (2007) föreslår att proaktiviteten starkt påverkas av följande tre parametrar:  
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Level of Automation (LoA). Flexibla och snabbt justerbara nivåer av automation hos 
monteringssystemet. Detta gäller både för fysiska som mentala uppgifter. 
Level of Information (LoI). Tillräckligt och dynamiskt flöde av förutsägbar och 
oförutsägbar information mellan montering, produktutveckling, förberedande 
produktionsplanering, leverantörer, marknad, etc. 
Level of Competence among operators (LoC). Snabb, precis och effektiv 
kompetensutveckling för monteringsoperatörer. 

Balansen mellan människa och automation kan användas som en designparameter genom att 
bestämma den specifika graden av automation (Level of Automation, LoA) hos 
tillverkningssystemet. LoA uttrycks som ett index för både fysiska och mentala uppgifter. 
Väljs automatiseringsnivån fel så kan det innebära betydande investeringar utan att nå 
tillräckliga fördelar i produktionen (Dencker m.fl. 2007). 

I system med hög förändringsfrekvens/takt är det extremt viktigt att ge operatörerna korrekt 
information, vid rätt tid, i tillräcklig omfattning och i rätt form. Operatörerna kommer att 
vara beroende av ett omfattande informationssystem (Dencker m.fl. 2007). 

Dessa operatörers kompetens bör bestå av fackkunskaper om monteringsprocessen, 
monteringsoperationer samt förmågor baserade på erfarenhet för att kunna bedöma och fatta 
beslut om aktuella produktionssituationer. Rollerna bör primärt innefatta planering, 
programmering, övervakning, ingripande och inlärning. Operatörernas kompetens kommer 
att vara avgörande i normal drift men än mer avgörande under störningar och haverier 
(Dencker m.fl. 2007).

Neumann och Winkel (2005) sammanfattar sin forskning om ergonomi och effektiva 
produktionssystem som att utvecklingen är på väg från ett reaktivt till ett proaktivt sätt att 
utveckla produktionssystem. Man baserar sig bla på egen forskning om utveckling av ett nytt 
produktionssystem vid Volvo Powertrain i Skövde.  Forskningen gick ut på att undersöka 
hur ergonomi kan och bör integreras i ett företags dagliga utvecklingsarbete. Vid Volvo 
Powertrain övergick man år 2002 från parallell stationsmontering till linjemontering av stora 
dieselmotorer. Denna typ av återgång till seriell linjeproduktion är en tydlig trend i Sverige 
och innebär både ergonomiska risker och möjligheter.  Riskerna, som är väl kända bland 
ergonomiforskare, är ökad risk för muskuloskeletala sjukdomar samt minskad egenkontroll. 
Produktionsmässigt är riskerna främst balanseringsförluster p.g.a. teknisk utformning och 
skillnader i arbetstempo hos operatörer. Väntetid upplevs också negativt av operatörer i 
linjeproduktion, trots att sådan tid ger möjlighet till återhämtning. 

Med en parallellt organiserad produktion så utför operatörer fler olika arbetsuppgifter och får 
på så sätt ett varierat arbetsinnehåll, ökad kompetens och förbättrad överblick av 
produktionen. Risken med parallell produktion är att operatörer kan arbeta så att de ligger 
tidsmässigt före den planerade produktionen för att skapa tid för andra aktiviteter. Därmed 
kan arbetstempot trissas upp på ett ogynnsamt sätt (Neumann och Winkel 2005).  

Vid parallell produktion där operatörer arbetar ensamma, som tidigare i fallet Volvo 
Powertrain, så är möjligheterna till kommunikation med kollegor begränsade. Efter en 
övergång till linjemontering undersöktes hur förändringen hade påverkat följande sju 
faktorer: arbetsgemenskap, stimulerande arbetsuppgifter, handlingsutrymme, arbetsbelastning, 
raster, variation samt arbetsställningar. Av alla dessa faktorer var det bara arbetsgemenskapen 
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som tydligt förbättrats. Övriga faktorer hade försämrats mer eller mindre. Största 
försämringarna berörde stimulerande arbetsuppgifter, handlingsutrymme, raster samt variation 
(Neumann och Winkel 2005). 

Vid utformningen av det nya produktionssystemet användes flödessimuleringar också för att 
bedöma de ergonomiska effekterna av olika lösningsalternativ. Man utvärderade bl.a. 
hybridsystem som innehöll både parallell och seriell montering vilket minskade 
störningskänslighet och ökade utrymmet för varierad arbetstakt och friare förläggning av 
raster. Resultaten bidrog till att Volvo införde hybridlösningar i fabriken i Skövde (Neumann 
och Winkel 2005). 

Utifrån forskningsresultaten har forskarna formulerat ett antal råd för praktiker som arbetar 
med produktionsutveckling och som vill utveckla konkurrenskraftiga system med god 
ergonomi. Man betonar dock att rekommendationerna först och främst kräver en 
företagsledning som önskar utveckla ett hållbart produktionssystem, ett system där 
produktion och ergonomi samoptimeras. Råden kan enligt Neumann och Winkel (2005) 
sammanfattas i följande elva punkter. 

Skapa en förändringsprocess som är grundad i hela organisationen och som har stöd av 
ledningen. Undvik en process som baseras på separata ergonomiteam. 
Se till att processen får gott och kontinuerligt internt stöd. Det kan ta tid att hitta de 
fungerande arbetsformerna i processen. 
Betona förändringsprocessen och inte problemen. Låt inte specifik problemlösning 
fånga intresset. Tänk mera långsiktigt och fokusera istället på att förbättra 
designprocessen.
Involvera viktiga beslutsfattare genom utbildningar och workshops om hur 
produktion och ergonomi ska samoptimeras. 
Lägg det praktiska ansvaret och uppgifterna i designarbetet på den ordinarie 
linjeorganisationen och inte på företagshälsovården. 
Mät och kvantifiera riskfaktorer så att det underlättar kommunikation om och 
integration av ergonomi vid utveckling av produktionssystem. 
Specificera kvantitativa mål som kan mätas med hjälp av tillgängliga mätverktyg. 
Se till att kravet på variation i arbetet tillgodoses. Minskad ”porositet” i arbetet 
innebär ökad arbetsintensitet och ökad risk för skador. Variation är viktig för att inte 
enskilda kroppsdelar ska skadas på grund av överbelastning. 
Balansera krav på produktivitet och ergonomi på ett klokt sätt. Utnyttja en 
respekterad person inom företaget som kan upprätthålla balansen. 
Hybridlösningar med både seriella och parallella flöden har den största potentialen att 
ge optimala lösningar. 
Ett proaktivt arbetssätt där ergonomi integreras tidigt i designprocessen ger bättre, 
billigare och mer effektiva lösningar. Det proaktiva arbetssättet reducerar många 
bekymmer och dyra reaktiva avhjälpande åtgärder. 

Winkel har även medverkat i framtagandet av ett analys- och utformningsverktyg som 
benämns ”ERGONOVA Ergonomisk Värdeflödesanalys” (Jarebrant, Öjmertz 2006) och 
som sägs förena effektiv produktion och god arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi. 
Verktyget är ett processverktyg som är riktat till produktionsutvecklare i tillverkande företag 
och kan sägas vara en vidareutveckling och komplettering till traditionell värdeflödesanalys 
som är ett viktigt verktyg i Lean-arbete. 
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Några slutsatser - stora skillnader mellan teori och 
praktik – kunskaper, krav och processer måste 
förbättras 
Sammantaget står bilden av hur produktionssystem i allmänhet utvecklas i Sverige i bjärt 
kontrast till idealbilden av hur produktionssystem bör utvecklas. Även om en del teoretikers 
ambitionsnivå kan vara orealistiskt hög i dagsläget så finns det en mycket stor potential att 
utveckla processerna och verktygen för att utforma produktionssystem och arbetsmiljöer och 
därmed också själva produktionen och arbetsmiljöerna. 

Det är också tydligt att arbetsmiljöfrågorna i dagsläget är lågt prioriterade i praktiken och att 
arbetsmiljöutveckling ofta sker separat från produktionsutveckling. Det är likaså tydligt att 
arbetsmiljöaspekter ofta behandlas sent i processerna för produktionsutveckling och därmed 
också blir mindre kostnads- och resultateffektivt. Förmodligen beror det i hög grad på att 
man inte vet hur man ska få in arbetsmiljöaspekterna tidigt i processerna på ett vettigt och 
rimligt sätt. 

Storföretag som Volvo utnyttjar modern datorteknik för att modellera och simulera sin 
produktion virtuellt innan något konkret fysiskt byggs i fabrikerna, men alltför få mindre och 
medelstora företag utnyttjar den moderna tekniken. Här måste det ske en förbättring och 
CAD-teknik är ett utmärkt medel för att också förbättra samverkan och brukarmedverkan. 
Det är också viktigt att de programvaror som används för ergonomisk simulering blir 
billigare, mer användarvänliga och mer tillförlitliga då det gäller resultaten. 

Ser man till Arbetsmiljöverkets agerande så kan man ifrågasätta att myndigheten inte 
framhåller AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning och tidig arbetsmiljöplanering mer än 
man faktiskt gör. Istället har man nästan uteslutande valt att föra fram krav på det 
kontinuerligt löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Utformar man arbetsplatser fel från 
början blir det i regel både svårt och dyrt att rätta till brister med hjälp av löpande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Beträffande systematiskt arbetsmiljöarbete finns det stora skillnader mellan de lagstadgade 
minimikraven och praktiken. Speciellt stora är skillnaderna i de mindre verksamheterna. 
Även här kan en viktig orsak vara att man faktiskt inte vet hur man ska kunna bedriva SAM på 
ett vettigt och rimligt sätt. Här skulle Arbetsmiljöverket kunna förbättra och utöka sina 
insatser och hjälpa mindre och medelstora företag att hitta rätt. 

Ett speciellt problem för Arbetsmiljöverket är att koncerner inte är arbetsgivare och därmed 
inte heller arbetsmiljöansvariga i arbetsmiljölagens mening. I praktiken har dock koncerners 
egna krav och ramar för de ingående företagen givetvis stor inverkan på hur arbetsmiljöarbete 
bedrivs och vilka arbetsmiljöer som skapas. Här borde lagstiftningen ses över så att också 
koncerner kan avkrävas ett tydligt och rimligt arbetsmiljöansvar. 

Hur ska då tillverkande företag överleva i Sverige och samtidigt ha utvecklande och bra 
arbetsmiljöer? Den mest tydliga vägen, som inte är enkel, är att svenska företag ska bli 
väsentligt bättre på att utveckla produktion och arbetsmiljö och använda den kompetensen 
som ett effektivt konkurrensmedel. Företagen tycks redan befinna sig i ett normaltillstånd av 
ständig förändring och speciellt då har man inte råd med ineffektiva förbättringsprocesser. 
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Man har heller inte råd att misshushålla med den förmodligen viktigaste framtida 
konkurrensfaktorn, d.v.s. den flexibla och kompetenta produktionspersonalen. Kanske kan 
ett mer proaktivt förhållningssätt och en fortsatt satsning på hög operatörskompetens och 
”Det goda arbetet” vara delar av lösningarna för framtiden? Här har tekniska högskolor och 
universitet ett mycket stort ansvar när de utformar utbildningarna för framtidens 
produktionsutvecklare. 

Sist men inte minst viktigt är att produktionsutformare och -utvecklare intar ett kritiskt 
förhållningssätt till den nu nästan allenarådande Lean-filosofin. Det är uppenbart att filosofin 
innehåller element som kan skapa oacceptabla arbetsmiljöer och den bristen kan inte 
ignoreras. Även här har tekniska högskolor och universitet ett mycket stort ansvar då det 
gäller innehållet i utbildningarna och stimulansen av ett kritiskt tänkande hos blivande 
ingenjörer och civilingenjörer. 
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