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Abstract 
This thesis project has been carried out in the Bachelors of engineering program, Innovation, Production 
and Logistics at Mälardalen University in the spring of 2018. The assigning company is GKN Driveline in 
Köping. 

 
In the company's efforts to develop its value base, it has been agreed that the employees' work 
environment is one of their most important values. This has led to the desire to create good ergonomic 
conditions in their production, which in turn has raised questions about what good ergonomics can 
actually result in, as substantial investments may be required to create these conditions. 
As a result of that, this project with the object of finding and proving whether there is a correlation 
between ergonomics and sickness absence, aswell as ergonomics and quality outcomes, emerged. 
The study consists of a case study that contains data collections made through observations, interviews 
and vast amounts of secondary data. 

In order to answer the study's purpose of finding a possible correlation, mathematical models have been 
used. The models used include correlation calculations, linear regression and scatter plots, all of which 
have been critical to clarify and calculate collected data. In order to carry out the calculations, the 
authors have had to produce measurement values that in this study consist of three variables, those are 
statistics of sickness absence, ergonomics and quality data. 

 
The sickness absence statistics have been obtained from the company, and by contact with the human 
resource department and other personnel who have knowledge in the field, the data could be analyzed. 
Using the ergonomic tool RAMP, developed by researchers at the Royal Institute of Technology, the 
ergonomics of selected departments within the company have been analyzed, and data on ergonomics 
could be obtained. In the use and assessment of the analyzes made by the data obtained through the 
use of the ergonomic tool, an ergonomist from the occupational health services has been involved in 
ensuring that the assessments have been properly performed. The quality data included in the study 
have two different parts, one for manufacturing and one for the assembly lines. In manufacturing, 
rejects are used to support quality monitoring while the assembly lines are using the first time through 
method. 

 
Our studies indicate that there is a correlation between ergonomics and sickness absence. Regarding the 
calculations between ergonomics and quality outcomes, a correlation model couldn’t be used as the 
company measures these parameters in different ways. Even though the conclusion of this study is that 
there are indications that there is correlation between ergonomics and sickness absence, further studies 
with more measurement values are required to prove this. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört inom högskoleingenjörsprogrammet Innovation, Produktion och Logistik 
på Mälardalens högskola under vårterminen 2018. Uppdragsgivare är GKN Driveline i Köping. 

I företagets arbete med att ta fram sin värdegrund har det enats om att medarbetarnas arbetsmiljö är 
en av deras viktigaste värderingar. Detta har lett till att företaget vill satsa på att skapa goda 
ergonomiska förutsättningar inom produktionen vilket i sin tur har väckt frågeställningar om vad god 
ergonomi faktiskt kan resultera i då det kan komma att krävas avsevärda investeringar för att skapa 
dessa förutsättningar.  

Det har medfört att detta uppdrag som går ut på att finna och bevisa eventuellt samband mellan 
ergonomi och sjukfrånvaro samt ergonomi och kvalitetsutfall utformats. 

Studien består av en fallstudie som innehåller datainsamlingar som är gjorda genom observationer, 
intervjuer och litteraturstudier samt varit bestående av stora delar av sekundär data och 
korrelationsberäkningar. För att besvara studiens syfte att finna ett eventuellt samband har 
matematiska modeller använts. De modeller som använts innefattar korrelationsberäkningar, linjär 
regression och spridningsdiagram som alla har varit kritiska för att tydliggöra och beräkna insamlad data. 
För att utföra beräkningarna har författarna behövt ta fram mätvärden som i denna studie består av 
statistik på sjukfrånvaro, ergonomi och kvalitetsdata.  

Sjukfrånvarostatistiken har erhållits från företaget, och genom kontakt med personal-avdelningen och 
annan personal som har kunskap inom området har datan kunnat analyseras. Genom användning av 
ergonomiverktyget RAMP som är framtaget av forskare på Kungliga tekniska högskolan har ergonomin 
på utvalda avdelningar inom företaget analyserats varpå data på ergonomin kunnat erhållas. I 
användningen och bedömningen av de analyser som görs av den data som erhållits genom användandet 
av ergonomiverktyget har en ergonom från företagshälsovården varit deltagande för säkerställa att 
bedömningarna blivit korrekt utförda. Den data på kvalitetsutfall som studien innefattar har två olika 
delar, en för tillverkningen och en för monteringen. På tillverkningen används kassationer som stöd för 
uppföljning av kvalité medan monteringen använder metoden first time through.  

Våra studier indikerar att samband finns mellan ergonomi och sjukfrånvaro. Gällande samband mellan 
ergonomi och kvalitetsutfall kan vi inte ställa upp korrelationsmodeller då företaget mäter dessa 
parametrar på olika sätt. Slutsatsen av denna studie är att det finns indikationer på att samband råder 
mellan ergonomi och sjukfrånvaro finns, men ytterligare studier med fler mätvärden krävs för att kunna 
bevisa detta. 

 

Nyckelord: Ergonomi, Sjukfrånvaro, Kvalitet, Korrelation, RAMP, Ergonomiverktyg, Fallstudie 

  



 
 

Förord 
I detta arbete har vi fått förmånen att träffa väldigt många olika människor i olika befattningar på 
företaget. Vi vill skicka vår uppskattning till alla som medverkat och därmed gjort detta examensarbete 
möjligt att genomföra. 

Vi vill tacka alla de tekniker, avdelningschefer, operatörer och skyddsombud som med entusiasm 
medverkat under alla de arbetsplats-analyser eller på annat sätt hjälpt oss att få svar på de frågor som 
uppstått under arbetets gång. 

Vi vill tacka Hannele Muhonen på företagshälsovården Alviva som tagit sig tid att vara med på de 
utredningar vi gjort samt hjälpt oss med bedömningar av stationer och dess arbetsmoment. 

Vi vill också tacka Filip Flankegård som varit vår handledare på Högskolan för att du tagit dig tid att ge 
oss feedback under hela arbetets gång samt att vi haft mycket givande handledningsmöten. 

Vi vill skicka ett extra stort tack till vår handledare på företaget Per-Olof Persson som varit ett stort stöd 
i genomförandet av RAMP-analyserna och tagit sig tid att träffa oss varje vecka för 
handledningstillfällen. 
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Mathias Lidevad & Alexander Stenfeldt 
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Förkortningar 
 

RAMP – Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively 

MDH - Mälardalens högskola 

Företaget – GKN Driveline Köping 

IEA – International Ergonomic Association 

FTT – First Time Through 

KTH - Kungliga tekniska högskolan 

KPI – Key performance indicators 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden, syftet, problemformulering och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har konkurrensen inom den globala industrisektorn ökat med stadig takt. 
Detta leder till att producerande företag hela tiden behöver hitta sätt att kunna hålla en högre 
kvalitetsnivå, bli effektivare eller på annat sätt minska dess slöserier för kunna hålla nere sina 
produktionskostnader och bibehålla sin konkurrenskraft. (Zare, et al., 2015) 

Dessa förutsättningar gör att det skapas ett ständigt behov av att sänka sina produktionskostnader i de 
företag som har sina produktionsenheter i högkostnadsländer som Sverige. Detta kan göras genom att 
dels hålla en god kvalitet för att undvika omarbeten och kassationer, men också genom att öka 
flexibiliteten i produktionen, eller att effektivisera processerna och därav öka sin output med hjälp av 
exempelvis automation. Då automation inte är tillämpbart på alla typer av arbetsmoment behöver tiden 
i de delar av produktionen där människor utför arbetet minimeras för att sänka kostnaderna, vilket 
möjligen kan leda till ökad fysisk och psykisk ansträngning hos personalen. (Van Liemt, 1992) (Weber, et 
al., 2018) 

Eftersom att förutsättningarna för ett högkostnadsland skiljer sig mot lågkostnadsländer kan det 
medföra en ökad press på personalen vilket kan leda till stora utmaningar med ergonomiska faktorer då 
personal kan lockas att exempelvis flytta flera produkter åt gången för att spara tid samt att hinna med 
flera moment än tidigare, vilket kan innebära att återhämtningstiden mellan arbetsmomenten 
elimineras. (Colombini, et al., 2002) 

Andra kostnader som är viktiga att ta i beaktning är de som sjukfrånvaro och rehabilitering medför. 
Dessa kostnader har under de senaste åren ökat (SCB - statistiska centralbyrån, 2018). Att komma åt 
kostnaderna för sjukfrånvaro och rehabilitering är mer komplext än exempelvis att öka sin output 
eftersom att det kan finnas många fler faktorer som influerar just detta. 

För att komma åt kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering behöver en utredning göras om det finns 
ett samband mellan bristfälliga ergonomiska förutsättningar och kvalitetsutfall samt sjukfrånvaro. 

1.2 Problemformulering 
Eftersom att företaget lever under ständig konkurrens, är de i behov av att ha så låga 
produktionskostnader som möjligt för att kunna vara konkurrenskraftiga. Om företaget inte lyckas med 
det har de svårt att vinna anbud om nya produkter, vilket i längden leder till stora ekonomiska förluster. 
För att sänka sina kostnader har företaget bland annat infört taktat flöde, vilket har en positiv inverkan 
på effektiviteten. Det kan dock leda till att personalen tar genvägar och hoppar över andra viktiga delar 
som exempelvis att jobba på ett ergonomiskt korrekt sätt. (personlig kontakt) 

Detta vill företaget motverka och har nyligen gjort ett omfattande arbete att utveckla sin värdegrund 
som de kallar för "GKN´s DNA". 

I företagets värdegrund har de bland annat skrivit följande: "våra medarbetares arbetsmiljö är det 
viktigaste för oss" (GKN, 2018). Eftersom att denna satsning nu görs vill de kunna se om det kommer att 
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ge något utslag även på flera av företagets Key performance indicators, såsom kvalitetsutfall och 
sjukfrånvaro.  

I dagsläget har antagandet gjorts att om det skapas och bibehåller en god arbetsmiljö för personalen 
kommer sjukfrånvaron att gå ner samt att kvalitetsutfallet bli bättre på grund av detta. Eftersom att 
företaget ännu inte har något konkret bevis för om satsningen skulle ge effekt på ovannämnda värden 
vill de starta en utredning för att se om det finns ett samband mellan en god arbetsmiljö och 
kvalitets/sjukfrånvaroutfall. Detta skulle göra det lättare att motivera de beslut som fattas för 
organisationens intressenter.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att påvisa om det finns ett samband mellan ergonomi, sjukfrånvaro och 
kvalitet. Företaget har gjort ett antagande om dessa relationer och vill ha tydligare förståelse genom en 
undersökning av nämnda faktorer. Företaget har ännu inte gjort en utredning på antagandet och önskar 
att de med hjälp av examensarbetet kan se hur faktorerna korrelerar med varandra. 

Frågeställningar: 

1. Finns det ett samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro? 
2. Finns det ett samband mellan ergonomi och kvalitetsutfall? 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete kommer att fokusera på att undersöka om det finns ett samband mellan 
ergonomi, sjukfrånvaro och kvalitet. För att studien ska kunna slutföras inom utsatt tidsram har 
avgränsningar tillkommit inom vilka avdelningar som ska utredas. De två avdelningar som tilldelats är 
tillverkning och montering. Inom dessa avdelningar finns det flertal underavdelningar och de innehåller 
en stor variation av arbetsstationer. Som tidigare nämnt har examensarbetet en tidsram, 20 veckor, på 
halvfart och för att slutföra arbetet kommer en djupdykning göras på ett antal arbetsstationer inom de 
olika underavdelningarna som finns under tillverkning och montering. De stationer som har undersökts 
har valts ut under arbetets gång baserat på sjukfrånvarostatistik och fysisk belastning. 

Inom ramarna för detta arbete blev det avgränsningar på dem faktorer som ska undersökas. 
Undersökningen har begränsats till belastningsergonomi då ergonomiverktyget enbart ger stöd för 
detta. Information kring sjukskrivningar och sjukfrånvaro är sekretessbelagd, vilket måste tas hänsyn till i 
genomförandet av undersökning.  Detta kan leda till bortfall av data, men detta kommer att styrkas upp 
av andra datainsamlingsmetoder. I examensarbetets beskrivning ville företaget även ha med 
skillnaderna på sambandet mellan kön och ålder men på grund av projektets längd och vilken 
information som funnits tillgänglig, blev det avgränsat till att enbart fokusera på sambandet mellan 
tidigare nämnda faktorer. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer det presenteras vilka metoder som valts och hur de har använts i 

examensarbetet. 

2.1 Ansats 
I denna utredning används en fallstudie. Anledningen till att författarna valt en fallstudie grundar sig i att 
det behöver göras en nulägesanalys på hur sjukfrånvaron, ergonomin och kvalitet ser ut i företaget. 
Därefter gick utredning vidare med att utreda och beräkna om det fanns en korrelation mellan dessa 
faktorer genom matematiska modeller. 

Fallstudie är en metod som kan användas om en undersökning ska ske på ett avgränsat fall. Det kan dels 
vara ett antal individer, en process eller en situation som är de fall som ska undersökas. En fallstudie 
består ofta av datainsamling genom en kombination av intervjuer, observationer och litteraturstudier. 
(Patel & Davidson, 2011) 

Robert K. Yin definierar en fallstudie som en empirisk undersökning där ett pågående fenomen utreds på 
djupet. Det lämpar sig mer när det inte finns tydliga gränser mellan utredning objektet och fenomenet. 
(Yin, 2014) 

För att undersöka och utreda fallet har stora mängder sekundärdata bestående av statistik från 
företaget samlats in. För att få en bredare förståelse av de faktorer som undersöks görs en insamling av 
primärdata av författarna, vilket leder till att fallstudien kan få till en triangulering av olika källor. Robert 
K. Yin nämner att en fallstudie ofta innehåller flera intressevariabler som bör tas hänsyn till, men att de 
befintliga datakällorna inte räcker till. Då är det fördelaktigt att genom triangulering samla in data från 
olika källor. (Yin, 2014) 

Vid val av vetenskaplig ansats finns det tre olika tillvägagångssätt, induktiv, deduktiv eller abduktiv 
ansats. Vid utförande av en induktiv ansats samlas data in som ett första steg, det kan vara genom 
intervjuer och observationer. Insamlad data används sedan för att skapa en teori som är baserad på 
datainsamlingen. Vid utförandet av en deduktiv ansats ska en teori skapas från insamlad data och sedan 
testas mot verkligheten (Saunders, et al., 2016). Abduktiv ansats är ett kompletterande val då den 
ansatsen fångar upp svagheterna från både den induktiva och deduktiva metoden. Genom att använda 
den abduktiva ansatsen underlättar det för forskarna att gå från data till teori och vice versa. (Bryman & 
Bell, 2015)  

Fallstudien började med att utreda hur sjukfrånvaron sett ut på tillverkningen och monteringen. Det 
användes som grund för att välja ut vilka underavdelningar som skulle undersökas ytterligare. Genom de 
avgränsningar som satts behövdes ett urval göras på de underavdelningar på tillverkningen och 
monteringen som ska granskas ergonomiskt, vilket blev ett val baserat på analysen av sjukfrånvarodata. 
När beslutet om vilka underavdelningar som blev valda tagits, kunde studien gå vidare till nästa steg som 
var att utföra en ergonomi- och kvalitetsundersökning. För att styrka de antaganden som gjorts har 
ytterligare datainsamlingar utförts för byggandet av en teori. Den processen upprepades i den 
ergonomiska- och kvalitetsundersökningen. Dessa steg gav då förutsättningen att studien kunde hålla en 
abduktiv ansats genom att under processen gång gått från datainsamling till teori och vice versa.  



 
 

4 
 
 

2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Studien innefattar både kvantitativa och kvalitativa delar, som tidigare nämnt har olika datainsamlingar 
skett, vilket resulterar i både kvantitativa och kvalitativa data. Grundinsamlingen av sjukfrånvarodata är 
ett exempel på kvantitativ data som ger mätvärden som skall analyseras. Kvalitativ insamling sker 
genom intervjuer och observationer med dels avdelningschefer och operatörer. Den data som erhålls 
genom kvalitativa metoder är data som inte innehåller numeriska värden. Med de kvalitativa metoderna 
fokuseras det mer på de ”mjuka” värden som behövs för studien. Davidson och Patel nämner att 
använda sig av en kvantitativ insamling av data berörs av mätningar, statistiska bearbetnings-och 
analysmetoder. Kvalitativa delen berör den ”mjuka” datan där mer analys av textform används. (Patel & 
Davidson, 2011) 

2.2 Urval 
Vid användning av snöbollsurval tas det kontakt med ett fåtal personer som har relevant kunskap i 
ämnet och som även kan ge information om vem eller vilka som ska kontaktas i nästa steg. (Bryman, 
2011) 

Teoretiskt urval innebär att forskaren väljer ut de personer som har kunskap inom området för att 
kunna få ut relevant information till sitt fall. Det teoretiska urvalet är en form av målstyrt urval som 
innebär att forskarna har en strategi bakom sitt urval för att fånga upp personer som är relevanta för det 
aktuella fallet. Det är viktigt att forskaren på förhand har god kännedom om vad som eftersöks för att 
kunna få med det som är väsentligt för utredningen. (Bryman, 2011) 

För att insamlingen av data skulle kunna bli påbörjad blev det ett snöbollsurval för att få en bred ingång, 
för att sedan stegvis ta sig fram till de personer som kunde inneha den information eller kunskap som 
eftersöktes. Därefter gjordes teoretiska urval där personer med speciell kompetens och kunskap valdes 
ut som intervjuobjekt för att kunna erhålla pålitlig data 

2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen i en forskningsrapport är en nyckeldel för att lyckas. Inom datainsamlingen finns det 
olika tekniker som kan användas och anpassas efter forskningens behov. De olika teknikerna har olika 
tillvägagångssätt då vissa är mer lämpliga till kvalitativa eller kvantitativa undersökningar. (Bryman & 
Bell, 2015) 

Vid insamling av data går det att separera två olika källor, det finns primära källor, vilket är sådant som 
äger rum under projektets gång och så finns det sekundär data som är information på saker som redan 
har inträffat som exempelvis statistik. De sekundära källorna kan även vara baserade på de primära 
källorna. (Bell & Waters, 2016) 

För att författarna ska erhålla grundläggande sekundärdata skrivs en lista på data som kan tänkas 
behövas under arbetets gång. För att få ihop en kontaktlista med de som är ansvariga för de avdelningar 
som kommer bli berörda användes urvalsmetoden snöbollsurval. Genom att använda den 
urvalsmetoden fick författarna vidare kontakt med fler personer som var relevanta för den data som 
eftersöktes. Detta skedde genom de chefer som vid första tillfället hade kontaktats. Den data som 
efterfrågades var följande:  
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•         Korttidsfrånvaro fördelat på avdelningar, ålder, kön och orsak med ett tidsspann på fem år.  
•         Långtidsfrånvaro fördelat på avdelningar, ålder, kön och orsak med ett tidsspann på fem år.  
•         Tillbudsstatistik som är kopplade till ergonomi med ett tidsspann på fem år.  
•         Olycksfall senaste fem åren.  
•         Rehabfall som kopplat till sjukfrånvaro  
•         Hur många besök har företagshälsovården fått som är kopplade till ergonomiska faktorer. Både 
sådana som är kopplade till rehab fall men också de som inte är kopplade till någon sjukfrånvaro. 
Bakgrunden till att denna data valdes var att den skulle kunna visa trender över tid samt om det finns 
någon grupp av människor som är överrepresenterade i någon del av statistiken. 

Den insamling av primärdata som genomfördes presenteras vidare i datainsamlingstekniker där det blir 
mer förklarat hur tillvägagångsättet sett ut. 

Nedan presenteras de olika metoder av datainsamling denna studie innehåller. 

Intervjuer 

Med intervjuer är syftet att samla in data från de personer som har nödvändig och relevant information 
för arbetet. Intervjuerna går att utföra genom olika tillvägagångssätt, tre vanligt använda 
intervjutekniker som används är strukturerad, ostrukturerad och semi strukturerad. Att välja vilken form 
av struktur som är lämpligast för arbetet varierar beroende på vilken typ av information arbetet kräver. 
(Saunders, et al., 2016) 

I denna studie används både semi-och ostrukturerade intervjuer. Intervjuer som hållits med operatörer 
har varit färdigställda frågor ur ergonomiverktyget. Frågorna ställs efter alla arbetsmoment har gåtts 
igenom och där fem olika personer på arbetsstationen skall svara på frågor. Processen för hur 
ergonomiverktyget används förklaras senare i rapporten. Med de färdigställda frågorna har de även 
tillkommit följdfrågor, vilket inte ligger med i verktyget men blev framtaget för att öka förståelsen för 
hur ergonomin kan påverka sjukfrånvaron. De svaren som erhållits av operatörerna har dokumenterats i 
de tillhörande RAMP-analyserna. Under hela studien har även framtagna frågor av författarna skickats 
till olika respondenter och via mailkorrespondens fått svar.  

Fördelen med att använda semi-strukturerad intervju är att den är lämplig för att samla in kvalitativ 
data. Metoden utförs genom att ha färdiga frågor som ska ställas. Frågorna behöver inte ställas i en 
färdig ordning som i den strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer är flexibla och följdfrågor under 
intervjun kan tillkomma som är kopplat till något respondenten sagt. (Saunders, et al., 2016) 

Ostrukturerade intervjuer har utförts genom samtal med olika avdelningschefer, produktionstekniker 
och företagshälsovården. Färdiga frågor har inte alltid använts, det har förts konversationer mellan 
parterna med en agenda kring frågor inom forskningen. Genom att ställa frågor som respondenten inte 
är förberedd på så minskas möjligheten att svaren förfinas. 

Att använda sig av den ostrukturerade formen av intervjuer leder till kvalitativa svar och fördelen med 
detta tillvägagångssätt är att den förs mer som en diskussion och kan utföras utan att ha något 
förbestämt hur intervjun skall vara upplagd. Det ska dock finnas ett syfte med frågorna kopplat till 
forskningen. (Saunders, et al., 2016) 
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Alla samtal och den mailkorrenspondens som gjorts har blivit dokumenterat i en dagbok för underlätta 
analysen av respondenternas svar. 

Observationer 

Observationer går att utföra genom en ostrukturerad och strukturerad form. Denna 
datainsamlingsmetod grundar sig i ett fältarbete då observationerna ska ske när arbetet utförs. (Bryman 
& Bell, 2015)  En ostrukturerad observation görs när det inte finns kategorier och klassifikationer 
bestämda i förväg och att den data som samlas får begrepp och beskrivs under analysfasen i ett senare 
skede av forskningen. Strukturerad observation görs i form av en förbestämd data som ska observeras, 
syftet med observationen finns bestämt innan den utförs. (Bell & Waters, 2016) 

De observationer som utförts har varit både strukturerade och ostrukturerade observationer. 
Användningen av ergonomiverktyget ger oss den förutsättningen att det blir en strukturerad 
observation då det finns förbestämda arbetsställningar som ska bedömas, här fokuseras det på hur 
arbetet utförs av operatören. De ostrukturerade observationerna har tillkommit när författarna behövt 
se över alla avdelningarnas arbete, hur de är ergonomiskt utformade för att sedan bestämma vilken 
eller vilka arbetsstationer som det ska utföras en arbetsplatsanalys på. Bakgrunden till att båda dessa 
former av observationer användes var för att de skulle komplettera varandra och därav ge en bättre 
uppfattning av de utvalda stationernas arbete innan den strukturerade observationen med 
ergonomiverktyget kunde genomföras.   

2.4 Litteraturstudie  
En litteraturstudie har stor tyngd i att förstå betydelsen i det område forskningen ska utförs i, den ger en 
teoretisk bakgrund. Litteraturstudien utförs för att få en förståelse i vad som redan är känt in området 
och används att styrka egna upptäckter och argument genom att påvisa att det finns annan forskning 
som dragit samma slutsats. (Bryman & Bell, 2015) 

Genom att denna studie använts sig av litteraturstudier har de teorier som använts och de antaganden 
som gjorts kunnat styrkas eftersom att forskning redan finns inom området. Litteraturstudien har skett 
genom artiklar i databaser samt annan litteratur inom de områden som undersökts. 

Sökord som använts för att finna relevanta artiklar för litteraturstudien är: ergonomi, ergonomic, effect 
of ergonomy, beslastingsergonomi, kvalitet, quality, sjukfrånvaro, Linjär regression, linear regression, 
korrelationsmodeller, coefficient of correlation, coefficient of determination, Determinanskoefficient, 
Spearmans, absence, short-term absence, 

Databaser som använts: Emerald insight, MathSciNet, IEEE Xplore, Proquest (ABI/Inform Global), 
Matheduc, ScopusID 
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2.5 Analys av data 
Enligt Saunders är det viktigt att alltid ha forskningsfrågan i fokus när analysen sker. Han nämner även 
olika steg av analysfasen, såsom att ta ut viktiga delar ur all data, sortera dem och sedan tyda det som 
sorterats. (Saunders, et al., 2016) 

Vid data-analysen i detta arbete har examensarbetarna utgått ifrån ett GANTT-schema där data samlats 
i den ordning som de ska utföras för att därefter sortera dem efter de datapunkter de innehållit. Vid 
insamling av kvantitativ data så har den sorterats från lägsta värde till högsta värde. De ostrukturerade 
observationerna har bearbetats via diskussion och resonemang för att säkerställa att samma noteringar 
gjorts samt att tolkningen av det observerade objektet delats.  

Vid de fall det har behövts har personer med goda kunskaper inom området blandats in för att bedöma 
risknivåer och därav kunna sätta faktorer som har behövts för att bedöma vilka delar som är viktigast att 
hantera. All analys av data har utförts på ett systematiskt sätt där alla mätvärden har placerats i 
stapeldiagram för att sedan rangordnas efter sin statistiska storlek. Den mätpunkt med högst värde har 
fått rangordning ett, och sedan har rangordningen fortsatt i fallande ordning. Värdet för ergonomiska 
förutsättningar kommer förutom ergonomiverktygets analys av arbetsbelastningen även behöva 
faktorer för skattning av riskerna för olika moment. Dessa har tagits fram i samråd med tekniker och en 
utbildad ergonom som har djupare kunskap inom ämnet. 

2.6 Trovärdighet 
2.6.1 Reliabilitet 
Bryman nämner att reliabiliteten handlar om att resultaten från en undersökning ska kunna bli 
detsamma vid en annan liknande undersökning. Studiens reliabilitet kan minska i de fall där det finns 
många påverkande faktorer. En av de faktorer som kan påverka reliabiliteten är om respondenterna i 
intervjuer är partiska i sina svar eller om forskarna är partiska i sina tolkningar. Reliabilitet är ofta 
förknippat till en kvantitativ undersökning då ofta frågan som undersöks har samband till ett mått. 
(Bryman, 2011) 

Vid observationen av arbetsstationerna görs en bedömning av de personer som är deltagande och 
många av de frågor och påståenden som finns i ergonomi verktyget kan tolkas olika beroende på 
den/dem som utför den analysen. Detta gör att den delen i arbetet troligtvis kan bli annorlunda om 
någon annan skulle utföra samma process som gjorts i studien. För att motverka detta och få en ökad 
reliabilitet på arbetet har examensarbetarna samt deras handledare som är ansvarig för 
implementerandet av ergonomiverktyget på företaget varit med på varje arbetsplatsanalys som utförts 
för att på det sättet få en likvärdig tolkning av frågorna och påståendena som ska observeras på 
stationerna. 

Vid korrelationsberäkningar kan resultatet påverkas av den data som tas fram och analyserats då olika 
personer kan göra olika riskbedömningar, vilket leder till olika slutresultat. I studien har det gjorts 
analyser av data som insamlats och bedömningar har utförts tillsammans med personer som har goda 
kunskaper inom de områden som fallstudien berör. Detta görs för att ta fram den korrekta 
rangordningen för säkerställande av att korrelationsberäkningen blir trovärdig.  
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2.6.2 Validitet 
Validering är en process där all data, analyser och tolkningar testas för att se hur trovärdiga källorna är. 
Det finns olika metoder för att säkerhetsställa sin kvalitet på arbetet, två av dessa är triangulering och 
deltagande validering. Triangulering kan användas om det finns flera olika källor, det kan vara från dels 
intervjuer och observationer. Genom användandet av denna metod kan ett antagande styrkas för att 
visa hur verkligheten ser ut. En deltagande validering innebär att när en intervju har genomförts med en 
respondent så skickas sedan all data forskarna samlat från intervjun till den personen för bekräftelse så 
att denne kan se om det stämmer överens med vad som kommunicerats. (Saunders, et al., 2016) 

För att styrka validiteten i arbetet har triangulering nyttjats under hela arbetsgången. När sekundärdata 
samlats in har den jämförts med insamlad primärdata som bestått av intervjuer och observationer. För 
att undvika bortfall av insamlad data och att den analyserats på ett felaktigt vis, har en noggrann dagbok 
förts där alla steg som utförts beskrivs. När första delen av arbetsplatsanalysen med ergonomiverktyget 
genomförts har de medverkande personerna även deltagit under arbetet med den andra delen där en 
analys sker. Vid varje steg och beslut som tagits har alla varit överens, vilket bidrar till en form av 
deltagande validering.  
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3. Teori 
I detta kapitel finns de teorier som använts som stöd i examensarbetet 

3.1 Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro är en del av den frånvaro som finns i företag. Sjukfrånvaron anses vara den delen ur 
frånvaro som har blivit mest studerat och analyserat. Liukkonen definierar frånvaron på följande 
vis:"Med frånvaro avses alla former av frånvaro som minskar den ordinarie arbetstiden. Med 
ordinariearbetstid avses kontrakterad, stipulerad arbetstid, Det vill säga den tid som brukar kallas 
årsarbetstiden." (Liukkonen, 2004, p. 8) 

För att få en bättre förståelse för hur sjukfrånvaron kan påverka ett företag finns det olika teorier bakom 
som hjälper till att organisera upp den delen. Genom att skapa en förståelse till dessa teorier och förstå 
deras samband, kan de bidra till ett enklare arbete med att införa åtgärder och skapa bättre 
arbetsförhållanden. (Liukkonen, 2004) 

Den uppdelning som finns bland de fem teorierna, togs fram ursprungligen av Vogel et al. 1992. Den 
första gruppen är sjukdom där studier visar att ca 70 procent av frånvaro är av sjukdom. Resterande 30 
kommer från organisatoriska orsaker. Den andra är beslastingsteorin som grundas på att när det är 
fysisk eller psykisk belastning som utgör sjukfrånvaro. Tredje gruppen är hanteringsteorin, i denna teori 
handlar det om att personer föredrar att ta ledigt istället för vara sjukfrånvarande när dem känner att 
deras arbetsförmåga inte är 100-procentig. Den långstidsjukfrånvaro som kan riskeras komma kan 
förebyggas genom att vara korttidssjuk vid flera tidpunkter. Missbruksteorin är den fjärde och i den 
teorin handlar det om fusk med sjukskrivningar, socialförsäkringar eller andra medel som bidrar till 
frånvaro. Vid granskningar har det uppmärksammats att sjukförsäkringssystemets uppbyggnad kan vara 
en orsak till att individer väljer att fuska. Den femte teorin, Arbetsmarkandsteorin handlar om att det är 
arbetsmarknadssituationen som påverkar sjukfrånvaron. Genom olika konjunkturer agerar företag 
annorlunda, exempel på detta kan vara att det rekryteras mer eller att uppsägningar sker. Detta har 
olika påverkningar, vid en ökad rekrytering finns det chans för fler arbetsolyckor och vid uppsägningar 
flyttas sjukfrånvaron då de förs över till arbetslöshetsstatistiken. (Liukkonen, 2004)) 

3.2 Ergonomi 
Ergonomi är ett brett ämne som omfattar flera aspekter såsom de mentala, organisatoriska och fysiska 
delarna av arbetet som alla påverkar de rådande arbetsförhållandena. Begreppet grundar sig i en 
strävan att skapa och bibehålla en god effektivitet tillsammans med en god hälsa, säkerhet samt 
välbefinnande hos personalen. (Ruth & Odenrick, 1994) 

Ergonomi definieras av på följande vis av den globala organisationen International Ergonomic Association. 
(International Ergonomic Association, 2018) "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."  
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3.2.1 Belastningsergonomi 
Belastningsergonomi fokuserar på de fysiska aspekterna inom ergonomi. Dessa kan vara exempelvis 
arbetsplats-layout, arbetsställningar och om arbetstagaren utför repetitiva och monotona 
arbetsuppgifter. (International Ergonomic Association, 2018) 

3.3 Risk assessment and management tool for manual handling proactively (RAMP) 
Risk Assessment and Management tool for manual handling Proactively är ett verktyg framtaget av 
forskare på kungliga tekniska högskolan som ger stöd för en bedömning av belastningsergonomiska 
risker på arbetsplatser som hanterar manuell hantering. Utförandet av ergomomi-analyser i RAMP, så 
kallade RAMP-analyser sker i två faser, RAMP 1 och RAMP 2. Hela verktyget består dock av fyra olika 
delar och de två som kommer efter RAMP 2 är resultatmodulen och åtgärdsmodulen, samtliga fyra delar 
av RAMP finns bifogat i bilaga E. Den som utför RAMP bör vara en person som har en utbildning eller bra 
kännedom inom ergonomi, alternativt ta hjälp av en sådan person. Det är också viktigt att utföraren har 
genomgått en introduktion av RAMP-metoden samt läst igenom RAMP manualen. Vid en bedömning av 
en arbetsplats eller station ska det helst vara två personer som bedöms och dessa ska kunna utföra 
arbetsuppgiften på ett korrekt tillvägagångssätt. (Rose, 2014) 

3.3.1 RAMP 1 
Vid bedömningen av arbetsuppgifterna i RAMP 1, som är en screeningprocess används en checklista där 
det går att svara Ja- eller Nej. Checklistan innehåller sju stycken huvudområden som behandlar 
belastningsbesvären för manuell hantering. De sju olika områden är: 1. Arbetsställningar, 2. 
Arbetsrörelser och repetitivt arbete, 3. Lyftarbete, 4. Skjuta- och dra arbete, 5. Påverkande faktorer, 6. 
Rapportering av fysik påfrestande arbete och 7. Upplevt fysiskt obehag. Vid bedömningen av arbetet på 
utvald avdelning eller arbetsstation följer du en operatör/arbetstagare och ser hur den personen arbetar 
efter de frågor och påståenden som finns i checklistan och sedan väljer ett svarsalternativ. Denna 
checklista ligger till grund för sedan gå över till RAMP 2. Vid utförandet av RAMP 1 behöver det inte vara 
någon med expertkompetens inom ergonomi medverkande. Som tidigare nämnt i inledningen av RAMP 
behöver dock de personer som utför checklistan läst igenom RAMP manualen. (Rose, 2014) 

3.3.2 RAMP II 
I RAMP 2 utförs en fördjupad analys av den bedömningen som gjordes under RAMP 1. Det blir en 
uppföljning på samma sju områden som bedömningen utfördes på under RAMP 1. Istället för ären 
checklista med svarsalternativ Ja- och Nej, finns det bilder på de olika arbetsställningar och en 
poängskala som sedan resulterar i en risknivå för arbetet. Poängsättningen hamnar inom tre olika 
färger, Grön, Gul och Röd.  Vid bedömningen med RAMP 2 är det rekommenderat att det finns en 
person med som innehar en djupare ergonomikompetens för att säkerställa att rätt bedömningar görs. 
Den som utför RAMP-analysen ska ha en grundläggande utbildning inom belastningsergonomi samt gått 
en introduktion i RAMP-metoden. (Rose, 2014)  
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3.3.3 Resultatmodulen 
I resultatmodulen visas resultat på olika nivåer och i vilken omfattning resultatet har. Modulen har tre 
olika detaljnivåer: 

1. Detaljerad 
2. Riskområde 
3. Övergripande 

Första steget redovisar alla riskfaktorer, andra steget redovisas riskerna för de sju riskområdena och på 
sista steget har en färgkodning på resultatet, med tre olika färger som tidigare nämnts. Eftersom RAMP 
kan utföras antingen på en arbetsstation, en hel avdelning med flera stationer eller en fabrik kan 
resultatmodulen visa olika omfattningar beroende på hur stor analys som gjorts. (Rose, 2014) 

3.3.4 Åtgärdsmodulen 
I slutet av RAMP verktyget finns det en åtgärdsmodell, åtgärdsförslag och en handlingsplan. 
Åtgärdsmodellen är framtagen för att stödja utvecklingen av åtgärdsförlag som ska leda till en minskning 
av de risker som identifierats i RAMP. Att skapa åtgärdsförlag ska hjälpa att skapa en handlingsplan som 
är ett stöd för dokumentering av vad som görs för reducera de risker som identifierats samt sätta upp en 
plan för de åtgärdsförlagen som tillkommit. (Rose, 2014) 

3.4 Kvalitet 
Begreppet kvalitet har många olika definitioner och har olika innebörder beroende på vilken person eller 
organisation som tillfrågas. Detta kan kopplas till att verksamheterna ser olika ut och därav tolkas det 
annorlunda. Den definition som valdes är den som Bergman och Klefsjö skriver i sin bok Kvalitet, från 
behov till användning som lyder: "Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 
överträffa kundernas behov och förväntningar." (Bergman & Klefsjö, 2012) 

3.5 Centrala gränsvärdessatsen 
Den centrala gränsvärdesatsen är en av de viktigaste satserna inom sannolikhetsteorin. Den anger att 
om en stor mängd mätvärden framställs eller slumpvariabler med ändlig varians kommer fördelningen 
av dessa att gå mot normalfördelning. (Alm & Britton, 2008)  

3.6 Normalfördelning 
Normalfördelning kan uppnås för de flesta företeelser om tillräckligt många mätvärden finns att tillgå. 
En normalfördelnings graf har sin högsta punkt i medelvärdet för alla variabler och avtar sedan åt båda 
håll (Bryman & Bell, 2015).  
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Ett exempel på en normalfördelad variabel är intelligenskvot. Där utgår grafen ifrån medelvärdet som 
ligger på 100 och avtar sedan åt båda håll vilket innebär att de allra flesta ligger runt medelvärdet, och 
ett fåtal ligger långt under respektive över medelvärdet. (Neisser, et al., 1996) 

 

3.6 Korrelationsmodeller 
Korrelationsmodeller visar om det finns ett samband mellan olika mätvärden. En korrelationskoefficient 
har spannet [-1;1]. Hamnar korrelationskoefficienten under 0 innebär det att sambandet är negativt 
vilket visar att mätvärdena påverkar varandra negativt. Med det menas att om X-värdet är högt ska Y-
värdet bli lågt. Om koefficienten hamnar på den positiva delen av skalan indikerar det en positiv 
korrelation vilket då innebär att om en ny mätpunkt har ett högt X-värde kommer den med största 
sannolikhet även att medföra ett högt Y-värde. Ett värde nära noll påvisar ett icke-samband, vilket 
innebär att det inte finns någon korrelation. 

För att en korrelationsmodell ska vara pålitlig är det fördelaktigt att ha många mätvärden då det innebär 
att enskilda mätvärden som avviker från övriga inte påverkar koefficienten nämnvärt. I realiteten är det 
ovanligt att hamna i spannets extrempunkter men ur ett förklaringsperspektiv är det lättare att förstå på 
det viset. (Bryman & Bell, 2015) (Saunders, et al., 2016) (Alm & Britton, 2008)  

3.6.1 Pearson´s r 
Denna modell förutsätter att de slumpvariabler som används är normalfördelade och att en av 
variablerna kan påverkas. Detta skulle kunna vara att om variabel X är hur många år en person har gått i 
skolan och Y är personens lön då skulle vi kunna se att 
lönesättningen korrelerar med antal år som spenderats i 
skolan. Pearson´s r baseras på andelar vilket innebär att om 
något är helt felfritt blir den faktorn 1 (100%). Om det 
exempelvis är 97% närvaro på en avdelning innebär detta att 
faktorn för närvaron blir 0,97. (Alm & Britton, 2008)  Figur 1 - Pearson´s r 

Diagram 1 - Normalfördelning 
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3.6.2 Spearmans rangkorrelation 
Denna korrelationsmodell bygger på att tvådimensionella 
mätvärden framtas och sedan rangordnar dem efter hur de ställer 
sig gentemot de övriga mätvärdena i både X och Y-led. För att 
modellen ska indikera ett samband mellan X och Y behöver således 
den som har högst rang i X-led även ha hög rang i Y-led. Om detta 
inte är fallet indikerar modellen ett negativt samband eller ett 
ickesamband. En nackdel för Spearmans rangkorrelation är att 
mätpunkter med samma värden inte kan få samma rang, vilket kan ses som en felkälla då 
korrelationskoefficienten påverkas av det val av rang som görs. (Alm & Britton, 2008) (Saunders, et al., 
2016) 

I formeln som kan ses i figur 2 står bokstaven d för differensen mellan en mätpunkts rang i variablerna X 
och Y och n står för antal mätpunkter. 

3.6.3 Determinantkoefficient 
Determinanskoefficienten förklarar hur stor del av den beroende variabelns varians som kan förklaras 
utav den oberoende variabeln. Exempelvis hur stor del utav en persons vikt som kan förklaras av dess 
kroppslängd. Spannet för en determinanskoefficient är [0;1] där 0 innebär att det inte påverkar alls och 
innebär att den beroende variabeln enbart beror på den oberoende variabeln och ingenting annat. För 
att få ut en determintkoefficient, kvadreras korrelationskoefficienten. (Saunders, et al., 2016) (Alm & 
Britton, 2008) 

3.6.4 Linjär regression 
Vid linjär regression förutsätts att det finns två variabler där en är beroende och en är oberoende. Om så 
är fallet kan det utläsas vad som kommer hända med den beroende variabeln Y om en förändring görs 
en på den oberoende variabeln X. Med hjälp av linjär regression kan exempelvis en hyreskostnad 
uppskattas utifrån boarean på en bostad. (Alm & Britton, 2008) 

Figur 2 - Spearmans rangkorrelation 

Diagram 2 - Linjär regression 
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3.6.5 Spridningsdiagram 
Ett spridningsdiagram är ett bra sätt att få överblick på insamlad data och kan också användas som 
hjälpmedel för att räkna ut korrelationer. I ett spridningsdiagram går det exempelvis se att längd och 
vikt korrelerar med varandra. Detta diagram är till stor fördel om det finns stora mängder data eftersom 
att det gör stora mängder data visuell. (Alm & Britton, 2008) 

  
Diagram 3 - Spridningsdiagram 
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4. Fallstudie 
I detta kapitel beskrivs det fall som denna studie behandlar med en beskrivning av företaget och en 

processkartläggning. 

4.1 GKN 
Företagets historia börjar år 1759 i Wales. Namnet på företaget var då The Dowlais Iron Co och 
tillverkade till en början smältugnar. Namnet GKN står för Guest, Keen & Nettlefolds vilket är ett resultat 
av hopslagningar av företag som skedde år 1902. 

GKN är ett globalt företag som konstruerar, tillverkar, designar system och komponenter för flygplan, 
bilar och maskiner. GKN består av tre olika divisioner, GKN Driveline, GKN Aerospace och GKN Powder 
Metallurgy. Inom alla tre divisioner arbetar ca 58 000 människor och omsätter ca 105 miljarder kronor 
(2016). (GKN, 2018) 

4.1.1 GKN Driveline Köping 
GKN är marknadsledande på tillverkning av drivlinesystem, elektrisk kraftöverföring och CV-kopplingar 
till bilar och tillverkar idag komponenter till 90% av världens biltillverkare.  

Divisionen Driveline har totalt 26000 anställda i 23 olika länder. 1000 av dessa är stationerade i Köping 
där tillverkning och montering sker av produkter till olika biltillverkare. 

GKN tillverkar nästan alla komponenter själva med start från att de får in ett gjöt, hela vägen till att de 
har ett helt färdigt kuggpaket till en bil som sedan kan skickas iväg för slutmontering hos biltillverkaren. 
Det finns vissa undantag till detta och det är framförallt packningar gjorda av polymerer. (GKN, 2018) 

4.2 Processkartläggning 
I denna fallstudie har undersökningen skett på olika avdelningar inom tillverkning och montering. En 
uppdelning mellan dessa gjordes och resulterade i att studien innefattar fyra avdelningar på 
tillverkningssidan: 6120 Värmeverk, 6237 Pinjong, 6239 Kronhjul och 6262 Axlar. På monteringen blev 
de valda banorna: 6276 PTU CBS, 6278 RDU AD, 6279 PTU AD & SD och 6282 RDM. 

På dessa avdelningar valdes en station vardera ut för ytterligare undersökning. Dessa stationer valdes ut 
då de bedömdes ha sämre ergonomiska förutsättningar än de andra genom observationer tillsammans 
med företagsergonom, huvudskyddsombud och avdelningschefer. Detta gjordes för att säkerställa att 
rätt station valdes. 
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4.2.1 Avdelning 6120 Värmebehandling 
I värmebehandlingen tillverkas inga produkter, men det är en nödvändig förädling av materialet för att 
senare kunna tillverka de produkter som monteras i växelpaketen. De processer som ingår under den 
här avdelningen är: 

1. Glödgning - för att mjuka upp materialet för bearbetning 
2. Sätthärdning - för att göra materialet starkare för att klara högre belastning 
3. Manganfosfatering - för att öka livslängden på kronhjulen 
4. Riktning - för att räta ut de pinjonger som blir sneda när de härdas 
5. Blästring - för att blästra bort fosfatskiktet vid de punkter som kronhjul och röraxel ska svetsas 

ihop 

Vald station - Pålastning inbana fosfatering  

Till denna station levereras korgar fulla med kronhjul i de gula burarna (se figur 3) från 
kronhjulstillverkningen. Efter att en stapel med korgar avlägsnats ur buren lastas dem upp en efter en på 
rullbanan med hjälp av det tryckluftsstyrda lyftdonet som sitter i taket. Samma procedur görs när 
kronhjulen har gått igenom fosfatering fast då lyfts de istället av banan och placeras i staplar som sedan 
rullas iväg till en buffertyta där de väntar på att köras iväg till blästringen. 

 
Figur 3 - Fosfateringen 
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4.2.2 Avdelning 6237 tillverkning pinjong 
För att tillverka en pinjong av ett råämne krävs det flera steg. Nedan följer processtegen: 

1. Ämnet körs i glödgen för att bli mer lättbearbetat. 
2. Ändarna blir frästa och pinjongens centrum märks samt borras ur 

något för att kunna fästas vid senare operationer. 
3. Ämnet svarvas för att skapa pinjongkroppen 
4. Splines valsas in i pinjongkroppen 
5. Kuggarna blir frästa och sedan gradas och fasas pinjongen för att 

få rätt form. 
6. Pinjongen körs in i härdverket för att få en hård yta som är ska 

klara av hårt slitage. 
7. Pinjongen kan vid härdning bli skev och körs därför in i en riktningsmaskin för att rätas ut om det 

behövs. 
8. Pinjongen slipas sedan för att få önskad yta samt tvättas för att få bort eventuella spillmaterial 

eller smuts. 
9. Kuggflanker och splines kontrolleras med hjälp av ett visionsystem och därefter görs även en 

ockulärkontroll för att säkerställa rätt kvalitet. 

Vald station - Slutkontroll pinjong 

Företaget skickar till största del färdigmonterade växelpaket till sina kunder, men det finns ett fåtal 
undantag. Vid stationen ”slutkontroll pinjong” kontrolleras några av de lösa pinjonger som ska skickas 
iväg till en biltillverkare, manuellt. Detta görs genom att korgar med pinjonger körs fram till höger om 
stationen, sedan lyfter operatören upp ett antal pinjonger på bordet och kontrollerar att gängorna ser 
korrekta ut. Sedan sätt pinjongen i maskinen på bordet som mäter att pinjongen överensstämmer med 
specifikation, vilket operatören kan se med hjälp av datorskärmen. Därefter förs en ring över 
pinjongbenet som är formad som pinjongen ska vara fräst för att kontrollera att även det är helt korrekt 
gjort. När kontrollen är slutförd markerar operatören pinjongen med en färgad penna för att sedan 
skicka den vidare för ytterligare kontroll. Dessa pinjonger går igenom tre likadana kontroller för att 
säkerställa helt korrekta leveranser, och alla operatörer har olika färger på sina pennor för att markera 
vem som har godkänt pinjongen av de operatörerna. 

Figur 4 - Pinjong 

Figur 5 - Kontrollplats pinjong 
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4.2.3 Avdelning 6239 tillverkning kronhjul 
De processteg som utförs för att framställa ett kronhjul är följande: 

1. Ämnet värms upp i glödgen för att bli mer lättbearbetat 
2. Ämnet svarvas i en mjuksvarv för att få rätt geometri och mått. 
3. Ämnet stoppas i en fräsmaskin för att fräsa ut kuggarna 
4. Kronhjulet hårdsvarvas för att göra hålet i mitten samt att få rätt 

anläggningsyta 
5. Kuggarna slipas för att få rätt yta för att sedan tvättas för att få 

bort eventuella rester eller smuts 
6. Kronhjulet körs till härdverket för att fosfateras. Detta görs för 

att höja livslängden. 
7. Kronhjulet punktblästras för att få bort fosfatlagret där den ska svetsas ihop med axeln. 
8. Kronhjulet tvättas sedan innan det körs till svetsningen för att säkerställa att det är helt rent. 

 

Vald station - Pålastning inbana mjuksvarv 4 

Första processen på arbetsstationen ”Pålastning inbana” tar operatören fram en pall med blivande 
kronhjul som sedan lyfts upp för hand och lastas på inbanan, den är placerad till höger om pallen på 
figur 7. När kornhjulen ligger placerade på banan matas de i cellen till en robot, se figur 7. Roboten tar 
upp ett kronhjul som blir placerat i svarven. Dessa ämnen kan väga allt ifrån 1,5kg till 3,5kg styck vilket 
gör det till ett tungt och fysiskt påfrestande arbete då det är ett repetitivt och monotont arbete. 

 

Figur 6 - Kronhjul 

Figur 7 - Mjuksvarv 4 
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4.2.4 Avdelning 6262 tillverkning röraxlar 
När ämnet som sedan ska bli den axel som kronhjulet ska svetsas fast på, anländer är det redan 
ändbearbetat och hålat från leverantören. Detta gör att när den kommer till företaget kommer den att 
gå igenom följande processer: 

1. Ämnet svarvas till rätt diameter och form. 
2. Axeln stoppas i en polermaskin för att få önskad ytfinish. 
3. Splines skärs in i axeln för att kunna ha använda sig av ett 

splineförband. 
4. Axlarna induktions härdas för att bli mer slitstarka och klara ett 

högre vridmoment. 
5. Axlarna tvättas innan de körs iväg till svetsningen för att svetsas 

ihop med ett kronhjul. 

Vald station - Urplock ämnen 

Första steget vid arbetsstationen är att hämta och placera en tom korg på trucken. Operatören tar hjälp 
av ett lyftverktyg och plockar ur ämnen från pallen och placerar dessa i korgen som rymmer 8 st. När en 
korg blivit full hämtas en till och placeras på den andra. Det får plats 6 korgar på varje stapel och när en 
stapel är fylld rullar operatören den vidare till nästa station. 

 

  

Figur 8 - Röraxel 

Figur 9 - Omplock röraxlar 
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4.2.5 Avdelning 6276, 6278, 6279, 6282 Montering 
Monteringen består utav 10 st monteringsbanor, där delar från tillverkningen levereras för att sedan 
monteras ihop till ett färdigt växelpaket till olika bilfabrikat, som sedan skickas för slutmontering hos 
kunden. Monteringsbanorna är relativt snarlika varandra men kan variera något beroende på hur 
slutkunden vill ha sina växelpaket.  

Vald station – Pinjongpressning (6282) 

På denna station ska operatören först vända på aluminiumhuset och placera det i en pressmaskin. Med 
hjälp av en låsningsarm kan huset bli fastlåst vilket medför att pressning kan ske. Därefter monteras en 
tätningsring i maskinen och pinjongen sätts på plats inuti huset för därefter kunna starta igång 
pressmaskinen. 

  
Figur 10 - Pinjongpressning 
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Vald station – Packning (6279) 

Vid packningen på denna bana börjar operatören med att scanna växeln. Sedan lyfter operatören upp 
den från banan med hjälp av ett lyftverktyg. Växeln lyfts upp först för att granska undersidan, sedan ska 
den förpackas i en kartong som ligger i en pall intill plattformen, se figur 11. Under denna process finns 
det ett antal ytterligare delmoment som är att placera flera lager med kartonger i pallen, placera på nya 
pallkragar när en nivå är fylld och köra undan pallen när den är fullastad. 

Vald station - Maskininmatning mätningsmaskin (6278) 

På denna station kommer en pallet försedd med växelhus, röraxel med kronhjul och pinjong på banan, 
se till vänster i figur 12. Operatören plockar först upp röraxeln med kronhjulet och placerar den i 
maskinen, därefter görs samma sak med en pinjong och en packning. Maskinen för ihop pinjong och 
kronhjul för att mäta att det inte uppstår ett för stort flankspel mellan dem vilket kan leda till defekter 
eller missljud. Resultatet av mätningen kan utläsas på en datorskärm i anslutning till maskinen. När 
testet är klart plockas delarna ur maskinen och placeras på samma palett som de kom på för att skickas 
vidare längs monteringsbanan. 

Figur 11 - Packningsstation 

Figur 12 - Mätningsmaskin avd. 6278 Figur 13 - Mätningsmaskin avd. 6278 
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Vald station – Maskininmatning mätningsmaskin (6276) 

På denna station får operatören röraxlar med kronhjul och pinjonger levererat till sig. Pinjongen placeras 
i en mätmaskin för veta vilken avståndsbricka som skall användas vid monteringen, mätmaskinen går att 
se på figur 14. När mätningen är klar på pinjongen flyttas den in i till nästa mätningsmaskin tillsammans 
med röraxeln där deras flankspel mellan kuggarna mäts. Detta för att undvika defekter och missljud. När 
mätningen är klar tar operatören ut delarna ur maskinen och placerar dem på en palett på banan, se 
figur 15. Paletten åker vidare till montering för att monteras ihop till ett färdigt växelpaket. 

  
Figur 15 - Mätningsmaskin avd. 6276 Figur 14 - Mätningsmaskin avd. 6276 
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5. Resultat 
Under resultat presenteras den empiriska data som erhållits i examensarbetet 

5.1 Sjukfrånvaro 
Resultat av insamlad data på sjukfrånvaron kan ses i tabell 1. Den innehåller sjukfrånvarodata från 2016 
och 2017 på alla avdelningar under tillverkning och montering. 

 År 2016 2016 2016 2017 2017 2017 Snitt Snitt Snitt 
Avdelningsnamn Kort Lång Totalt Kort Lång Totalt Kort Lång Totalt 
6282 Montering RDM 5,16% 14,82% 19,98% 5,40% 8,59% 13,99% 5,28% 11,71% 16,99% 
6278 Montering RDU AD 4,59% 4,09% 8,68% 3,00% 4,60% 7,60% 3,80% 4,35% 8,14% 
6276 Montering PTU 
CBS 4,10% 2,43% 6,53% 3,17% 2,84% 6,01% 3,64% 2,64% 6,27% 
6279 Montering PTU AD 
& SD 3,79% 7,85% 11,64% 3,41% 8,31% 11,72% 3,60% 8,08% 11,68% 
6281 Montering PTU 3,48% 3,30% 6,78% 3,36% 1,29% 4,65% 3,42% 2,30% 5,72% 
6270 Montering RDU 
VCC 3,48% 5,43% 8,91% 3,09% 3,26% 6,35% 3,29% 4,35% 7,63% 
6450 Materialhantering 3,14% 1,00% 4,14% 3,48% 4,21% 7,69% 3,31% 2,61% 5,92% 
6234 Lappning 4,90% 41,72% 46,62% 1,36% 33,25% 34,61% 3,13% 37,49% 40,62% 
6237 Tillverkning 
Pinjong 2,82% 7,97% 10,79% 3,07% 5,25% 8,32% 2,95% 6,61% 9,56% 
6265 Aluminium 
hustillverkning 2,80% 9,13% 11,93% 2,87% 8,37% 11,24% 2,84% 8,75% 11,59% 
6235 
Produktionssvetsning 3,11% 5,49% 8,60% 2,17% 3,11% 5,28% 2,64% 4,30% 6,94% 
6262 Tillverkning 
Röraxlar 2,62% 15,58% 18,20% 2,37% 13,27% 15,64% 2,50% 14,43% 16,92% 
6239 Tillverkning 
Kronhjul 2,20% 5,09% 7,29% 2,20% 2,01% 4,21% 2,20% 3,55% 5,75% 
6120 Värmebehandling 2,11% 0,45% 2,56% 1,75% 0,16% 1,91% 1,93% 0,31% 2,24% 
Snitt 3,45% 8,88% 12,33% 2,91% 7,04% 9,94% 3,18% 7,96% 11,14% 

Tabell 1 - Sjukfrånvaro 
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5.3 RAMP-Analyser 
Genom att RAMP-analyser utförts har en övergripande bild erhållits över de riskfaktorer som finns på 
vardera station, samt i vilken grad. Vid varje station utfördes först en RAMP 1 och sedan en RAMP 2. 
Tabell 2 innehåller en sammanställning av alla stationers resultat. En stations RAMP-analys finns bifogad 
under bilagor. Resultaten redovisar hur många anmärkningar inom varje kategori, Röd, gul och grön som 
arbetsstationen hamnade på.  

Avdelningsnamn Operation benämning poäng tot antal poäng antal poäng antal poäng 

6120 Värmebehandling Lastning på inbana Fosfatering 16 0 0 5 9 5 6 

6237 Tillverkning Pinjong Slutkontroll Slutkontroll 32,8 2 8 9 21,3 4 5 

6239 Tillverkning Kronhjul Pålastning inbana Mjuksvarv 4 34,4 2 8 12 25,4 1 1 

6262 Tillverkning axlar Upplock ämnen   26,7 0 0 11 22 3 4,7 

6276 Montering PTU SPA Maskinmatning Measuring 32,9 2 8 6 14,5 7 8,4 

6278 Montering RDU AD Maskinmatning Measuring 25 2 8 7 17 0 0 

6279 Montering PTU  Slutpackning i pall Packning 34,1 3 12,6 8 17 5 4,5 

6282 Montering RDM Montering Pinjongpressning 34,7 3 13,7 9 21 0 0 
Tabell 2 - Sammanställning RAMP 

I figur 16 är det ett utdrag från RAMP 2 analysen av operationen pålastning inbana, avdelning 6239 
Kronhjul. I figuren kan det utläsas hur några av de arbetsmoment som analyserat har fått sina poäng och 
färger. När RAMP 2 utförs räknas vissa moment ut som i figur 16, 2.3 Grepptyp – frekvens. Resultatet i 
de momenten gavs för att operatören använder sig av ett överhandsgrepp på lyft som väger över 0,5 kg 
mer än 200 gånger per dag, vilket generar en poängsättning som ger en rödmarkering. Detta visar att 
det momentet ger en hög risk och bör bli åtgärdat snarast. Hela Ramp-analysen kan ses i bilaga E 

Figur 16 - RAMP 2 analys mjuksvarv 4 
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5.4 Kvalitet 
All kvalitetsdata har erhållits av kvalitetsansvariga på avdelningarna och den består av utdrag ur den 
statistik som de använder för att följa upp deras kvalitetsutfall. Inom montering granskas kvalitén via 
First time through, FTT vilket innebär att en mätning på hur många delar som blir godkända efter första 
monteringstillfället görs. I diagram 4 går det att läsa av varje avdelnings FTT för 2016, 2017 och ett 
snittvärde för båda åren. Siffrorna för 2016 och 2017 är ett totalt snitt av varje operation som ingår i 
avdelningen.  

 

På tillverkningen fungerar det annorlunda där en uppföljning sker på antal kassationer. Företaget mäter 
antal kassationer ställt mot kassationsbudget där de sedan arbetar med de fem som ligger i botten på 
varje avdelning. I diagram 5 finns en summering av kassationer på de avdelningar som undersökts, 
kassationerna visar de som är registrerade på operatörsfel.  

5.5 Kostnad korttidssjukfrånvaro 
Enligt den information som delgetts av företaget är deras årliga kostnad för korttidsfrånvaro på 
kollektivanställd personal 15.800.000kr. Eftersom att en del av personalen jobbar skift med dag, 
eftermiddag och nattarbete och en del av personalen enbart jobbar helg är det svårt att säga exakt vad 
det kostar per individ. Med anledning av detta räknar företaget på en schablonkostnad på 3000kr per 
dag och anställd.    

Diagram 5 - Kassationer operatörsfel 

Diagram 4 - First time through 

6282 6279 6278 6276
2016 91% 88% 79% 90%
2017 92% 88% 87% 91%
Snitt 92% 88% 83% 90%
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90%92%
88% 87%

91%92%
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83%

90%

First Time Through

6120 6237 6239 6262
2016 47 32214 23416 4128
2017 742 29506 20333 3800
Snitt 395 30860 21875 3964
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6. Analys  
Här redovisas hur den empiriska data har analyserats tillsammans med tidigare presenterade teorier 

6.1 Sjukfrånvaro 
När all sjukfrånvarodata var insamlad började den analyseras och det konstaterades att detta var 
komplext då företaget inte för någon statistik på varför den anställde är frånvarande från arbetet. Detta 
gör att det blir problematiskt att lyfta ut hur stor del av den aktuella sjukfrånvaron som är kopplad till 
besvär i muskler och leder. Det som gick att utläsa från den samlade statistiken var att långtidsfrånvaron 
är kraftigt snedfördelat bland avdelningarna där spannet mellan de undersökta avdelningarna låg mellan 
1%-37%. Övergripande statistik på vilka orsaker som låg bakom frånvaron kunde erhållas från 
personalavdelningen. Dock kunde det inte utrönas om den var relaterad till arbetet eller inte. Dessa 
orsaker kunde vara exempelvis ”psykiska besvär” eller ”ledbesvär” vilket bedömdes som för vagt för att 
kunna se om det var av arbetsrelaterade orsaker om inte statistik och information från sjukintyg kunde 
delges.  

För vidare analys av sjukfrånvaron och försök för utreda den dåvarande statistik som erhållits blev det 
en vidare diskussion med chefen för miljö och säkerhet. Det diskuterades om det fanns några tillbud 
som gick att koppla till ergonomiska faktorer som lett till sjukfrånvaro, Varpå statistik på detta delgavs. 
Det fanns få tillbud kopplade till ergonomiska faktorer och ännu färre som kunde kopplas ihop med 
sjukfrånvaro. 

Författarna kontaktade den lokala fackklubben som bekräftade det som tidigare sagts, att det var 
komplext att koppla långtidsfrånvaron till arbetet då det i många fall var yttre faktorer såsom sjukdomar 
samt att flertalet av dessa fall är länkade till äldre personer som har arbetat inom industrin i över 30år. 
Författarna upplystes även om att statistiken för långtidsfrånvaron inte visar hela sanningen då personal 
som varit sjukskriven eller av annan anledning inte klarar av att arbeta på sin avdelning ofta blir flyttad 
till en annan avdelning. Detta medför att långtidsfrånvaron på sätt och vis flyttas till lättare avdelningar 
då de oftast har återkommande besvär trots att de fått arbetsuppgifter som är lättare rent fysiskt. När 
författarna sedan visade upp den sjukfrånvarostatistik som sammanställts och visade upp vilka 
avdelningar som hade högst långtidsfrånvaro bekräftades det som precis hade sagts. Den avdelning som 
av fackklubben bedömdes som den som var minst fysiskt krävande hade högst långtidsfrånvaro vilket 
var kopplat till att personal hade flyttats mellan avdelningar kopplat till tidigare fysiska besvär eller 
andra svårigheter att utföra arbetet på sin tidigare arbetsstation. 

Med grund i de intervjuer som hållits och den information som tidigare samlats övervägdes det att 
utesluta långtidsfrånvaron helt från undersökningen då detta skulle kunna innebära att siffrorna blir 
missvisande, om det inte går att reda ut hur stor del av all lång sjukfrånvaro som var arbetsrelaterad 
samt vilken avdelning som skulle få bära vilken del av statistiken. För att ta ett slutligt beslut i frågan 
bestämdes det att triangulering var passande då det på så sätt är möjligt att få input från flera källor och 
därav styrka påståendet.  

Detta medförde att avdelningscheferna för samtliga berörda avdelningar kontaktades för att ge sin syn 
på denna frågeställning, och cheferna bekräftade det som fackförbundets ordförande tidigare nämnt. 
Informationen som tillgavs av avdelningscheferna var att långtidsfrånvaron på deras avdelningar mest 
var kopplad till yttre faktorer som drev upp statistiken och i de fall det inte var yttre faktorer var det 
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gamla skador som kommit antingen utanför arbetet eller av att ha jobbat i en industrimiljö som innebär 
tungt och fysiskt arbete i över 30år. 

Grundat på den informationen fördes ett samtal med personalavdelningen och vår handledare som 
ledde till en överenskommelse om att långtidsfrånvaron skulle exkluderas helt från utredningen då 
långtidsfrånvaro av ergonomiska skäl först bör dyka upp som korttidsfrånvaro, och sedan över tid leda 
till längre sjukskrivningar såvida det inte går att härleda sjukfrånvaro till en specifik händelse, såsom en 
direkt olycka som leder till frånvaro.  

Vid analysen av korttidsfrånvaron, undersöktes det först hur stor del av den innehavda data som skulle 
användas. I statistiken framgick det tydligt att det svängde avsevärt från år till år. Det ledde till att en 
frågeställning på varför det såg ut på det sättet och slutligen kom fram till att fler personer måste 
konsulteras för att få fram pålitliga uppgifter. Efter samtal med några utav avdelningscheferna samt vår 
handledare så togs beslutet att utesluta data som registrerats innan 2016 eftersom att företaget utfört 
stora förändringar i produktionen med högre automationsgrad och andra ergonomiska förutsättningar 
som resultat, fram till och med 2015.  

Med grund i den undersökningen som precis hade gjorts togs beslutet att utesluta de två första årens 
sjukfrånvarostatistik och bara gå på statistik från 2016 och 2017 eftersom att det under den här 
perioden var i stort sett samma förutsättningar i verkstaden som det är idag och det ger därav en mer 
korrekt bild av verkligheten.   

6.1.1 Val av avdelning 
Eftersom att uppdraget går ut på att bevisa om det finns något samband mellan ergonomi och 
kvalitet/sjukfrånvaro började gruppen med att försöka välja ut avdelningar. Det som gjorts tidigare är en 
bra grund för detta. När den information som bedömts överflödig sållats bort kunde utredningen av 
vilka åtta avdelningar som skulle undersökas ytterligare påbörjas. 

När sambandet ska bevisas matematiskt med hjälp av korrelationsberäkningar är det fördelaktigt att ha 
så många mätvärden som möjligt. Detta är inom projektets tidsram inte möjligt, valet föll då på att 
fokusera på åtta avdelningar att kolla mer noggrant på genom RAMP-analyser. Beslut fattades då att 
välja ut de fyra avdelningar med lägst sjukfrånvaro samt de fyra med högst sjukfrånvaro för att detta 
skulle ge goda förutsättningar för korrelationsberäkningar då de skulle kunna ställas mot varandra i 
korrelationsmodellen. De val som gjorts kan utläsas i tabell 3 och i tabellen går det att se ett avsteg 
gjorts från principen att välja de fyra högsta och fyra lägsta. Avdelningen aluminium hustillverkning 
valdes bort med anledningen att den egentligen består av två avdelningar, och eftersom att det inte 
fanns sjukfrånvarostatistik fördelat på de två olika avdelningar valdes den bort i förmån för avdelningen 
tillverkning pinjong.   
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Eftersom att varje avdelning kan innehålla många olika stationer kommer valet av station falla på den 
med högst belastning. Detta bedöms som ett fullt acceptabelt förfarande för detta då en stor majoritet 
av avdelningarna använder sig av rotation, vilket innebär att samtliga medarbetare kommer att utsättas 
för den här stationen under perioder av sin arbetstid. 

För att säkerställa detta tillvägagångssätt ytterligare kontaktades företagshälsovårdens ergonom om 
detta som även hon bedömde det som en bra metod.  

6.1.2 Val av stationer  
Vid valet av stationer inom avdelningarna som RAMP-analyserna skulle utföras på kontaktades både den 
lokala fackklubben samt ergonomen från företagshälsovården. Det var viktigt steg inför kommande 
bedömning på vilka stationer som skulle väljas ut. Genom att gå ut i verksamheten med både den 
ansvarige på fackklubben och ergonomen, kunde viktiga aspekter om belastningsgraden på olika 
stationer uppmärksammas. Ute i verksamheten utfördes det även intervjuer med medarbetare för att 
samla in mer synpunkter om vilken station som hade de största ergonomiska utmaningarna.  

För att säkerställa att rätt beslut togs kontaktades sedan avdelningscheferna igen för att även få ta del 
av deras bild av vilken station som borde undersökas och därefter användas som underlag i 
korrelationsmodellen.   

På de flesta avdelningar bekräftades den syn som ergonomen och fackförbundet hade men på ett 
område informerade avdelningschefen om att den stationen inte längre var i bruk vilket gjorde att en 
annan station valdes på just den avdelningen. Detta bekräftade att rätt metod hade valts då 
trianguleringen kunde utesluta några utav de ursprungliga stationerna. 

  

Diagram 6 - Korttidsfrånvaro 

5,28%

3,80% 3,64% 3,60%
2,95%

2,50% 2,20% 1,93%

Snitt korttidsfrånvaro 2016-2017
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De avdelningar/stationer som slutligen valdes:  

Avdelningsnummer Avdelningsnamn Avdelningstyp Val av station 
6276 PTU CBS Montering Operation 35 
6278 RDM Montering Operation 40 
6279 PTU Montering Packning 
6282 RDM Montering Operation 50 
6120 Värmebehandling Tillverkning Fosfatering 
6237 Pinjong Tillverkning Slutkontroll 
6239 Kronhjul Tillverkning Handladdning mjuksvarv 4 
6262 Röraxlar Tillverkning Omplock stubshafts 

Tabell 3 - Val av avdelningar 

6.2 Rangordning arbetsstationer 
De arbetsstationer som undersökts behöver rangordnas och poängsättas utifrån vilka förutsättningar de 
har rent ergonomiskt. Detta gjordes med hjälp av resultatet av genomförda RAMP-analyser (bilaga E). 
Eftersom att en analys där RAMP-verktyget använts ger poäng på olika företeelser gavs en god grund att utgå 
ifrån. Ett problem som uppstod när resultaten analyserades var ett en företeelse som ansågs som gul kunde 
ha en högre poängställning än en som hade fått en röd anmärkning vilket indikerar en högre risk för 
belastningsskador. Detta löstes genom att det i samråd med handledare och företagsergonom togs fram 
faktorer för hur allvarlig en anmärkning var. Faktorerna som togs fram för att kunna räkna ut varje stations 
ergonomivärde var 0,25 för gröna poäng, 0,5 för gula poäng och 1 för röda poäng och de baserades på hur 
allvarlig risk som de faktiskt innebar. Resultatet för rangordning och poängsättning av stationerna ses i tabell 
4 

Tabell 4 - Sammanställning av RAMP poäng 

  

Avdelningsnamn poäng tot. antal poäng antal poäng anmärkningar poäng poäng med faktorer rang 

6120 Värmebehandling 16 0 0 5 9 5 6 6 1 

6262 Tillverkning Röraxlar 26,7 0 0 11 22 3 4,7 12,175 2 

6278 Montering RDU AD 25 2 8 7 17 0 0 16,5 3 

6276 Montering PTU CBS 32,9 2 8 6 14,5 7 8,4 17,35 4 

6237 Tillverkning Pinjong 32,8 2 8 9 21,3 4 5 19,9 5 

6239 Tillverkning Kronhjul 34,4 2 8 12 25,4 1 1 20,95 6 

6279 Montering PTU  34,1 3 12,6 8 17 5 4,5 22,225 7 

6282 Montering RDM 34,7 3 13,7 9 21 0 0 24,2 8 
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6.3 Rangordning sjukfrånvaro 
För att kunna ställa sjukfrånvaron mot ergonomin i korrelationsberäkningen behövde även den 
rangordnas. Detta gjordes genom den statistik som företaget kunde tillhandahålla. Se tabell 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5 - Rangordning sjukfrånvaro 

6.4 Rangordning kvalitetsutfall 
Det finns stora skillnader på hur defekter hanteras mellan de två delarna av produktionen. På många 
ställen inom produktionen leder en defekt till kassation medan det inom monteringen vanligtvis leder till 
att växelpaketet körs igenom monteringsbanan en gång till för att justera det som blivit fel.  

Eftersom att företaget inte följer upp kvalitetsutfall på samma sätt inom tillverkningen som på 
monteringen går det inte att rangordna dem i samma kategori utan en djupare analys. 

6.5 Korrelationsmodeller 
Eftersom att detta arbete går ut på att undersöka om det finns ett samband togs beslutet att det borde 
göras med hjälp av matematiska modeller. De metoder som valts är Spearman´s rangkorrelation, 
spridningsdiagram samt linjär regression då dessa har förmågan att beskriva ett samband samt att ge 
indikationer på vad förändringen blir om den oberoende faktorn ändras. (Alm & Britton, 2008) (Bryman 
& Bell, 2015) (Saunders, et al., 2016)  

En annan modell som undersöktes var "Pearson´s r", men den bedömdes som obrukbar i denna 
undersökning då Pearson´s r kräver normalfördelning. trots att den centrala gränsvärdessatsen anger att 
om de finns tillräckligt många mätvärden kommer den stora majoriteten av företeelser med ändliga 
varianser att gå mot att vara normalfördelade, går det inte säga detta om sjukfrånvaro och det medför 
att Pearsons r inte är användbar. (Alm & Britton, 2008) (Spiegel, et al., 2009) (SBU, Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, 2003) (Hauke & Kossowski, 2011) 

  

år   2016 2017 Snitt   
Avdelning Avdelningsnamn Korttidsfrånvaro Korttidsfrånvaro snitt Rang 

6120 Värmebehandling 2.11% 1.75% 1.93% 1 
6239 Tillverkning Kronhjul 2.20% 2.20% 2.20% 2 
6262 Tillverkning Röraxlar 2.62% 2.37% 2.50% 3 
6237 Tillverkning Pinjong 2.82% 3.07% 2.95% 4 

6279 
Montering PTU AD & 
SD 3.79% 3.41% 3.60% 5 

6276 Montering PTU CBS 4.10% 3.17% 3.64% 6 
6278 Montering RDU AD 4.59% 3.00% 3.80% 7 
6282 Montering RDM 5.16% 5.40% 5.28% 8 
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6.6 Korrelation belastningsergonomi-sjukfrånvaro 
När rangordningen av avdelningarna har utförts kan korrelationsmodellen ställas upp för att räkna ut 
om insamlade mätvärden korrelerar med varandra, samt hur sjukfrånvarokostnaderna förändras 
beroende på ergonomiska förutsättningar med hjälp av linjär regression. För att kunna fastställa en 
korrelation behövs det fler mätvärden då flera mätvärden medför att sannolikheten minskar för att 
slumpmässig korrelation visas vilket kan utläsas ur formeln för Spearman´s rangkorrelation eftersom att 
antalet mätvärden är en parameter som tas med i beräkningen. Detta medför att de resultat som vi 
kommer att få endast kan indikera eventuellt samband och därefter även approximera kostnader utifrån 
de mätvärden som insamlats. Tabell 6 visar inmatade mätvärden samt de beräkningar som behövs för 
korrelation och linjär regression. För att kunna räkna med linjär regression behövde båda faktorerna 
göras om till samma enhet och då valdes andelar av perfekt utfall. Ett perfekt utfall uppstår när en 
avdelning har 100% närvaro eller inga anmärkningar i RAMP-analysen och tilldelas då värdet 1,0. För 
ergonomivärdet användes poängen som räknats ut efter faktorerna införts på poängsättningen från 
RAMP för att subtrahera bort från 1,0 och för sjukfrånvaron användes närvarostatistiken då den redan 
är presenterad som andelar av perfekt utfall. 

 

 

  

mätpunkter 
(n) Avd. 

Ergonomivärde 
(x) Närvaro (y) XY X^2 Y^2 

Rang 
ergonomi 

Rang 
sjukfrånvaro di di^2 

8 6120 0,94 0,9807 0,9219 0,884 0,9618 1 1 0 0 

  6262 0,87825 0,975 0,8563 0,771 0,9506 2 3 -1 1 

  6278 0,835 0,962 0,8033 0,697 0,9254 3 7 -4 16 

  6276 0,8265 0,9636 0,7964 0,683 0,9285 4 6 -2 4 

  6237 0,801 0,9705 0,7774 0,642 0,9419 5 4 1 1 

  6239 0,7905 0,978 0,7731 0,625 0,9565 6 2 4 16 

  6279 0,77775 0,964 0,7498 0,605 0,9293 7 5 2 4 

  6282 0,758 0,9472 0,718 0,575 0,8972 8 8 0 0 

                      

                      

Summa   6,607 7,741 6,396 5,481 7,4912     0 42 

Medel   0,825875 0,967625               
Tabell 6 - Korrelationsberäkning 
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Dessa värden ger korrelationskoefficient på 0,5 och en determinanskoefficient på 0,25, vilket innebär att 
den indikerar ett samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro, se diagram 7. (Alm & Britton, 2008) 
Determinanskoefficienten indikerar att 25% utav sjukfrånvaron beror på belastningsergonomin. 
(Saunders, et al., 2016) Värdet på korrelationskoefficienten indikerar måttlig eller medelstark 
korrelation, se figur 17 nedan.  

  

Diagram 7 - Korrelationskoefficient 
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Det spridningsdiagram med medföljande linjära regression som mätvärdena medför ger en indikation på 
hur sjukfrånvaron skulle förändras om de ergonomiska förutsättningarna skulle lyckas bli förändrade, se 
diagram 8. 

Detta medför även att det går räkna ut hur kostnaderna skulle påverkas om de ergonomiska 
förutsättningarna förändrades. Detta kan göras eftersom att vi vet hur hög sjukfrånvaron är idag, samt 
vad den kostar utifrån den information som företaget har delgett oss. De mätvärden som är idag ger ett 
genomsnittligt ergonomivärde på 0,825875 (82,5875%). Vilket som tidigare nämnts kan ses som andelar 
av perfekta ergonomiska förutsättningar. Detta antagande kan göras eftersom att en station helt utan 
anmärkningar efter genomgången RAMP-analys skulle få ett ergonomivärde på 1,0 (100%). 

Detta ergonomivärde är en nulägesbild och innebär en kostnad för sjukfrånvaro på 15.800.000kr per år. 
Skulle företaget lyckas höja det genomsnittliga värdet till 0,90 skulle det enligt den linjära regression 
som utförts innebära att sjukfrånvarodagarna skulle gå ner från 5267 per år till 3825 per år vilket 
motsvarar en kostnad på 11.474.329kr per år. Besparingen uppgår då till 4.325.671kr per år. 

  

Diagram 8 - Spridningsdiagram 
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7. Diskussion, slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel som är det avslutade presenteras slutsatser och diskussion. Här besvaras de 

frågeställningar som framtagits följt av en diskussion kring studiens samtliga delar. Kapitlet avslutas 
med en metoddiskussion och rekommendationer för vidare arbete. 

7.1 Slutsatser 
Forskningsfråga 1: Finns det ett samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro? 

De slutsatser vi kan dra utav denna studie är att med hjälp av RAMP-verktyget går det att analysera de 
ergonomiska förutsättningarna på ett systematiskt vis och att vi genom att använda oss av olika 
korrelationmodeller kunnat se om det finns ett samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro. Vi har även 
använt oss av linjär regression för att kunna se vad som skulle hända med sjukfrånvaron om de 
ergonomiska förutsättningarna förändrades 

Efter utförd utredning har vi har fått en indikation på att det finns ett samband mellan ergonomi och 
sjukfrånvaro, vilket innebär att företaget skulle kunna öka sin närvaro på jobbet genom att förbättra de 
ergonomiska förutsättningarna. Detta skulle också medföra en sänkt kostnad för sjuklöner och övertid 
vilket vi kan se med hjälp av den linjära regressionen som utförts.  

Forskningsfråga 2: Finns det ett samband mellan ergonomi och kvalitetsutfall? 

I denna studie har vi inte kunnat sätta upp några korrelationsberäkningar och därav inte heller kunnat 
dra någon slutsats om goda ergonomiska förutsättningar bidrar till ett bra kvalitetsutfall eftersom att 
kvalitetsutfallen följs upp på olika sätt inom monteringen och tillverkningen. Ytterligare utredning krävs. 
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7.2 Diskussion 
7.2.1 Forskningsfråga 1 – Finns det ett samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro? 
Resultatet av korrelationsberäkningarna som utförts indikerar ett samband mellan belastningsergonomi 
och sjukfrånvaro. Det är dock viktigt att ta i beaktning att denna studie är allt för liten för att säga att 
detta resultat är helt säkert, det ger enbart en indikation om hur läget ser ut. Den indikation som 
modellen ger är 0,5 på skalan [-1;1] vilket kan bedömas som ett medelstarkt samband. Detta ger en 
grund för att arbeta med de ergonomiska förutsättningarna för att minska frånvaron. Vi tror dock, att 
belastningsergonomi inte är den faktor som påverkar sjukfrånvaron mest. Det finns dock många andra 
faktorer som påverkar sjukfrånvaron. Ett gott exempel på det är den psykosociala delen av arbetsmiljön 
som det finns forskningsstöd för, men som dessvärre inte tas med i ekvationen nämnvärt vid användning 
av RAMP-verktyget. (Dionne & Dostie, 2005) 
 
7.2.2 Forskningsfråga 2 - Finns det ett samband mellan ergonomi och kvalitetsutfall?  
Företaget har olika sätt att följa upp levererad kvalitet på tillverkningssidan kontra monteringssidan. Det 
sättet som det utförs på har goda grunder då det är av väldigt olika karaktär på processerna. 
Monteringsbanorna är byggda på ett sådant sett att det egentligen inte ska kunna gå att montera fel, 
och skulle det mot förmodan bli ett fel ändå, kommer det att upptäckas i de teststationer som finns 
utmed banan. Dessutom ska samtliga delar som kommer till monteringen vara testade och godkända 
vilket gör det hela ännu säkrare. Vi bedömer att företagets uppföljning av kvalitet är synnerligen god, 
men för vår utredning försvårar de olika sätten att mäta då vi inte kan rangordna dem i samma 
kategorier. Detta medför att vi skulle behöva dela upp korrelationsberäkningen för de olika processerna 
vilket skulle innebära att vi skulle få alldeles för få mätvärden att kunna ställa mot varandra i en 
korrelationsmodell. Denna data skulle kunna brytas ner ytterligare och beräknas vid en större utredning 
då det skulle kräva mycket tid att härleda kvalitetsbrister till ergonomi inom monteringen.  

Vid vidare analys av kvalitetsutfallet kan vi inte se någon trend som tyder på att ergonomin skulle 
påverka kvalitetsutfallet på monteringen, och det skulle eventuellt kunna bero på att många felorsaker 
är bortbyggda i utformandet av monteringsbanan. 

Gällande tillverkningssidan går det se en statistisk trend som skulle kunna tolkas som att ergonomin 
påverkar kvalitetsutfallet. Vi tror dock att det snarare beror på karaktären på processerna samt hur många 
olika typer av processer som finns. Om det finns flera processer på en avdelning borde det sannolikt vara 
att fler defekter uppstår. Exempelvis kasseras många fler pinjonger än röraxlar, men samtidigt går 
pinjongen igenom fler processer samt att dess geometri är mer känslig mot yttre påverkan. Detta är vår 
analys kring dessa områden, men det finns forskning som ger stöd åt att ergonomin påverkar 
kvalitetsutfallet. (Eklund, 1995) 
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7.2.3 Sjukfrånvaro  
Vid analysen av sjukfrånvaron fick vi lyfta bort långtidsfrånvaron eftersom att vi inte att möjlighet att få 
tillgång till detaljerad data. Gällande korttidsfrånvaron följer företaget bara upp varför någon varit 
sjukfrånvarande från arbetet om ett av två kriterier möts. Dessa är tre sjukfrånvarotillfällen på sex 
månader och sex sjukfrånvarotillfällen på 12 månader. I vår utredning skulle arbetet med att utreda 
sjukfrånvaron gått enklare om en bättre uppföljning fanns för vad som låg bakom sjukfrånvaron samt att 
den varit mer kategoriserad. Detta tar givetvis tid och kraft av HR-enheten och personer med 
personalansvar men skulle också ge dem bättre förutsättningar att arbeta med dessa frågor proaktivt. Är 
det möjligt att följa upp sjukfrånvaron på ett bättre sätt även när inte rehab-fall har öppnats? 

Under utredningarna har vi fått indikationer på att det förekommer att vissa i personalen använder sig 
av sin arbetstidsförkortning för att undvika att behöva ta ut sjuklön med medföljande karensdag för att 
inte förlora pengar. Om så är fallet, kan det påverka resultaten av den utredning vi gjort, förutsatt att 
antagandet att detta förekommer i lika stor utsträckning på samtliga avdelningar inte görs. Huruvida 
detta är sant, och i så fall, om företaget känner till detta anser vi att det har en negativ effekt på 
uppföljningen av sjukfrånvaron, även om det kan resultera i reducerade kostnader för företaget samt 
ökade intäkter för arbetstagaren kan detta vara värt att utreda då det över tid kan skapa högre 
kostnader. 

7.2.4 Utförandet av RAMP-analyser 
Under denna utredning har vi fått se många arbetsstationer, samt träffat på många olika individer.  

Eftersom att det har varit många olika personer inblandade, från flera olika avdelningar under resans 
gång, har vi också sett en väldig skillnad i entusiasm för användandet av RAMP-verktyget bland 
personalen. Detta trots att beslut om användning av verktyget tagits från högsta ledningen på 
anläggningen, vad beror detta på? 

Vi har också upplevt att de som är ansvariga för att genomföra RAMP-analyserna (produktionstekniker) 
gör olika bedömningar i liknande ärenden. Detta beror med stor sannolikhet på att kunskapen inom 
ämnet inte är densamma, vilket är fullt rimligt. I denna undersökning har vi försökt motverka detta 
genom att vi och vår handledare varit med på samtliga analyser för att vi ska kunna göra liknande 
bedömningar, vilket också är en förutsättning för att beräkna korrelationen. Om ansvaret för detta 
enbart ligger på teknikerna finns det en möjlighet att de kommer att göra olika bedömningar. Antingen 
borde en person med mer kunskap inom området hålla ihop allt arbete med RAMP, eller behövs det 
minska kunskapsgapet mellan teknikerna. Kan detta göras genom att ge dem mer utbildning? 

Att företaget har tagit beslut om att använda sig av detta verktyg för att analysera och förebygga 
ergonomiska risker tycker vi är bra. Däremot upplever vi att verktygets användande har några brister. I 
dagsläget gör tekniker en analys av en arbetsstation ihop med skyddsombud och operatör, vilket i sig är 
bra eftersom att personalen faktiskt får vara med och säga vad de tycker. Efter utförd analys har 
teknikern med största sannolikhet några åtgärdspunkter som han behöver arbeta med och som sedan 
kan följas upp för att se hur de ergonomiska förutsättningarna har förändrats över tid. Detta är återigen 
bra, men vi anser att detta arbete också måste involvera den person som har arbetsmiljöansvar över 
området då det i praktiken inte spelar stor roll om du har bra förutsättningar och ett standardiserat 
arbetssätt som baserats på att arbetet ska utföras på rätt sätt, om personalen inte använder de verktyg 
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och hjälpmedel som finns eller följer den standard som satts för arbetet. Vi såg under vår utredning 
avdelningar som saknar standarder men också där standarder fanns men inte följdes.  

Under utförandet av RAMP-analyserna har vi också hela tiden utgått ifrån att operatören jobbar åtta 
timmar på en station, vilket i de flesta fall inte stämmer. För vår utredning gör det ingen större skillnad 
då vi gjort alla analyser på samma vis men att det görs en analys på en arbetsstation, och utgår ifrån åtta 
timmar när ett rotationsschema redan finns blir enligt oss inte helt korrekt när flera stationers 
poängsättning i RAMP sedan summeras. Om det istället hade utförts analyser på flera stationer 
simultant eller gör alla i närtid fås en bättre bild av hur det faktiskt ser ut på hela avdelningen. Detta 
skulle också kunna medföra att det går att skapa rotationsscheman som innebär att operatörerna kan 
förflytta sig mellan stationer som inte belastar kroppen på samma vis, och därav gynna den fysiska 
arbetsmiljön för varje individ utan att egentligen göra några större förändringar på avdelningarna. 

7.2.5 Korrelationsberäkningar 
De korrelationsmodeller som använts i denna utredning är beprövade och väl fungerande. Den första 
modellen som utreddes var Pearson´s r, men den bedömdes som obrukbar då den kräver 
normalfördelning, vilket sjukfrånvaro inte är. 

Därefter blev Spearman´s rangkorrelation ämne för utredning och den bedömdes som en bra modell att 
använda tillsammans med spridningsdiagram och linjär regression då dessa skulle ge oss en mycket god 
grund för att kunna beräkna samband. 

För denna utredning hade det varit en fördel om det hade varit möjligt att analysera fler avdelningar för 
att kunna få in fler mätvärden då fler mätvärden innebär att risken för slumpmässigt samband minskar. 
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7.3 Metoddiskussion 
De metoder som använts för att utföra denna studie valdes ut då de ska kunna skapa goda 
förutsättningar till att besvara uppsatta frågeställningar.  

Genom arbetets gång har flertalet datainsamlingar utförts och samtlig data har analyserats och sorterats 
efter kategori. Det har varit essentiellt att sortera data direkt efter insamlingen gjorts för att undvika 
misstolkningar i ett senare skede. Datainsamlingen har bestått av observationer, intervjuer och 
sekundärdata i form av statistik. Genom att vi tagit del av flera insamlingar har det skapats 
förutsättningar att täcka stora delar. Om delar av insamlad data inte varit tillräckligt täckande har de 
andra delarna fungerat som komplement, och därav gett en god helhetsbild. 

I början av arbetet genomfördes ett snöbollsurval där vi träffade chefer på företaget som sedan kunde 
hänvisa oss vidare till andra personer som satt på rätt kunskaper, och således kunde hjälpa till med 
insamlingen av data. Det viktiga i detta steg var att utvärdera om dessa källor varit rätt för studien med 
den information som tillgavs. Vi har noggrant valt ut delar ur all den information som erhållits för att 
säkerställa att rätt beslut tagits för denna utredning. Snöbollsurvalet har varvats med ett teoretiskt urval 
vid de tillfällen som respondenten varit känd. 

De strukturerade observationerna som studien innehåller har som det står skrivet i metodkapitlet, 
utförts vid genomförandet av RAMP 1. Genom att använda verktyget kunde vi enkelt följa en operatörs 
arbetsställningar och veta vilka rörelser som skulle följas. Fördelen med att använda verktyget som 
grundpelare för studiens observationer är att den är framtagen genom forskning.  

Genom att både semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer använts har vi fått möjligheten att ta 
in stora mängder information. Att enbart utföra en variant kan medföra att viktig data gå mistes om. 
Nackdelen med de ostrukturerade intervjuerna är att det kan ta längre tid att ta fram det som söks efter 
samt att viktiga punkter kan missas. Det har alltid funnits en agenda bakom de ostrukturerade 
intervjuerna, med vem/vilka de utförts med samt vilken information vi ville ha. De semi-strukturerade 
intervjuerna som gjorts har bestått av uttänka frågor och ibland via mail till individer på företaget. Det 
svåra med att föra en form av intervju via mail är att tolka det som skrivits rätt eftersom att varje individ 
har sitt sätt att formulera sig på vilket medför att risken för missförstånd ökar. 

Att arbeta med trovärdigheten har varit en stor del av arbetet då denna studie kan ligga till grund för 
vidare studier och då är det viktigt att hela arbetet är genomfört på ett korrekt sätt. Validiteten har även 
den varit en nyckel i detta arbete för att kunna säkerställa att den data som erhållits vid 
datainsamlingarna varit trovärdiga. Hela utredningen innefattar flertalet individer samt många moment 
som kräver bedömningar vilket medför en risk att både validiteten och reliabiliteten kan påverkas. 

De korrelationsmodeller vi använt skulle behöva gå igenom en hypotestestning för att se om resultatet 
enbart är slumpmässigt. Men för att göra detta skulle en större mängd data vara fördelaktigt och detta 
har inte varit möjligt på grund av uppsatta avgränsningar. De flesta hypotestestningar vi tittat på har 
dessutom krävt normalfördelning vilket, som vi tidigare nämnt, sjukfrånvaron inte är. 
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7.4 Rekommendationer  
Under studiens genomförande har vi uppmärksammat några punkter som vi anser är bristfälliga eller 
behöver utredas ytterligare för att kunna gå vidare med. Nedan följer de punkter vi stött på och som vi 
rekommenderar att företaget utreder vidare. 

• Vid ytterligare arbete med RAMP-verktyget tycker vi att kunskapsgapet mellan teknikerna bör 
minskas genom ytterligare utbildningar. 
 

• Det bör enligt oss finnas en resurs som håller ihop hela arbetet med RAMP och är med under 
genomförandet av analyserna. Denna resurs bör vara någon som har djupare kunskaper inom 
ergonomi samt hur arbetet med verktyget ska genomföras. Bakgrunden till detta är att det 
medför att riskerna för att det görs olika bedömningar vid liknande stationer minskar, samt att 
det ger en bättre helhetsbild över produktionens ergonomiska förutsättningar. 
 

• När en RAMP-analys genomförts och teknikern åtgärdat de punkter som uppdagats borde nästa 
steg hamna hos personen med personal och arbetsmiljöansvar. I dagsläget är vår bild att 
teknikern ser till att rätt förutsättningar finns och sen tas det för givet att personalen arbetar 
efter standard och använder alla lyfthjälpmedel. Vi har sett att det inte alltid stämmer och det 
anser vi behöver följas upp mer noggrant då det inte spelar någon roll om bra förutsättningar 
finns om personalen väljer att jobba på annat sätt. 
 

• Sjukfrånvaron bör följas upp mer noggrant. Görs inte det är det svårt att arbeta proaktivt med 
frånvaroorsaker. Exempel på detta är att personalen inte behöver tala om varför dem är hemma 
och det följs inte upp förens en individ har nått tre tillfällen på sex månader eller sex tillfällen på 
tolv månader. 
 

• För att utreda om det finns ett samband mellan ergonomi och kvalitet rekommenderar vi att 
ytterligare utredningar görs. Kvalitetsutfallet behöver brytas ner för att se vad som kan härledas 
till ergonomiska faktorer. 
 

• Denna studie ger en indikation på ett samband mellan ergonomi och sjukfrånvaro. Vi 
rekommenderar dock att studien utökas så att den innefattar samtliga avdelningar och fler 
stationer inom avdelningarna för att kunna fastställa att samband råder. 
 

• I dagsläget utgås det ifrån att medarbetaren står på en station en hel arbetsdag vid 
genomförandet av en RAMP-analys. Vi tycker inte att det antagandet bör göras om så inte är 
fallet. Enligt oss är det bättre att genomföra RAMP-analyser på samtliga stationer för att få en 
bättre bild av vad medarbetaren faktiskt utsätts för under en arbetsdag. På detta sätt kan ett 
rotationsschema som är baserat på arbetsstationernas belastning skapas (se rotationsschema 
för MY19). Detta tror vi kommer att underlätta för operatörerna och medföra att slitageskador 
minskas. Bakgrunden till detta är att vi efter att observationer och intervjuer genomförts fått en 
bild av att operatören i dagsläget bara går till nästa station när det är dags att rotera vilket kan 
innebära att medarbetarna trots arbetsrotation utsätt för samma typ av belastning under hela 
sin arbetsdag.  
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Bilaga B – Gantt-schema  
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Bilaga D – RAMP 2 Framsida 
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