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C
hristina Lindkvist hade vunnit ar-
betsskadelotteriet – trodde hon. 
Hon fi ck rätt att få sitt fall prövat 
(prövningstillstånd) i Kammarrät-
ten i Sundsvall, vilket är ovanligt. 

Och hon fi ck sin sin arbetsskada godkänd. 
Det är bara 22 personer på tre år som lyckats 
med det. 

Skadan i nacken och axlarna fi ck hon efter 
att ha lyft travar med böcker ut och in ur en 
maskin i nio år på tryckeriet i Falun. Två år  
efter domen skulle allt ställas på ända.

De som blir skadade i arbetet  deltar i ett lot-
teri. Det spelar roll i vilken del av landet man 
bor. Dagens Arbete har granskat kammar-
rätterna i Sundsvall och Jönköping och hur 
de dömer i arbetsskademål. Trots att alla ska 
vara lika inför lagen är det stora skillnader. I 
Sundsvall är domstolen stenhård mot perso-
ner som skadats på jobbet. Det vet stålverks-

arbetaren Jyrki Malja nu.
En höstdag för tio år sedan, klockan tjugo 

över tre på natten, gjorde Jyrki Malja något 
som i vanliga fall var otänkbart. Han gick 
hem mitt i ett skift. Det kändes som att han 
hade nackspärr från huvudet och ända ner 
över halva ryggen. När han skulle titta bakåt  
fi ck han vrida hela kroppen. 

Dagen efter kom han inte upp ur sängen. 
Hela överkroppen kändes som bly. Han låg 
kvar länge. Snart blev han kissnödig. Hans 
sambo försökte dra honom ur sängen. Till 
slut fi ck hon rulla ur honom så att han lan-
dade på golvet ståendes på knäna och hän-

derna. Det värkte överallt när han slog i gol-
vet. Genom att stödja sig på en stol lyckades 
Jyrki ta sig upp. 

granskar arbetsskador

Text: ANNi ALM  Illustration: RoBERT hiLMERSSoN  Grafik: iSAk kRANTZ

”Det känns som att Försäkringskassan tror att 
man ljuger. Det är kränkande, jag tror inte att 
det är många som skulle välja att vara sjuk-
skriven”, säger Birgitta Eliasson.
 Foto: HENRIK HANSSON

Nästan alla drar
 EN NITLOTT

Tommi Harriet Christina Jyrki Birgitta 

miljarder kronor. Så mycket har arbetsskade-
försäkringen gått plus de tio senaste åren. 
Överskottet har hamnat i statsbudgeten. 

25,3 

Välkommen till det stora arbetsskadelotteriet !  
Ett rättsosäkert system där statskassan är enda 
vinnaren. För 20 år sedan fi ck åtta av tio rätt till 
ersättning för arbetsskador. I dag tre av tio. 
Möt fem personer som borde ha fl yttat från Norrland.
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När han står vid köksfönstret kan han se ut 
över industriområdet. Där ligger Ovako Steel, 
stålverket i Hofors. Jobbet han gått till nästan 
varje dag i 38 år. Nu har han en skada i ax-
larna, skuldrorna och nacken efter att ha job-
bat med allt från att släpa stora kättingar till 
att handblanda tungt murbruk och skotta. 
Länge körde han travers i en omöjlig arbets-
ställning. Han satt högt uppe under taket och 
för att se ner till marken var han tvungen att 
ha huvudet mellan benen samtidigt som han 
styrde spakarna som satt bakom ryggen. Skift 
efter skift. År efter år. 

Jyrki Malja har haft ett av de tyngsta jobben 
som finns i Sverige. Det säger professorn i ar-
bets- och miljömedicin Eva Vingård. Hon har 
undersökt Jyrki. Skrivit ett utlåtande där hon 
förklarar att hans skador beror på arbetet. 
Eva Vingård är en av författarna till en skrift 
som Försäkringskassan och domstolarna 

använder när de bedömer belastningsska-
dor. Hon är regeringens rådgivare och hon 
anlitas regelbundet av domstolarna som sak-
kunnig. Men Jyrki fick inte skadan godkänd. 

Om Jyrki bott i södra Sverige skulle han ha 
haft tre gånger så stor chans att få prövnings-
tillstånd.

– Man hade ju hoppats att de skulle ta hän-
syn till mitt utlåtande. Det är konstigt att 
Kammarrätten i Sundsvall inte ens ger pröv-
ningstillstånd, säger Eva Vingård. 

De senaste nio åren har det kommit massor 
av nya vetenskapliga studier – som skulle 
kunna göra att fler får arbetsskador god-
kända. Redan 2007 slog Riksrevisionen larm 

om att Försäkringskassan använder föråld-
rad forskning och inte har tagit till sig nya  
studier. En större sammanställning av de 
senaste rönen som skulle komma 2008 är 
fortfarande inte klar.

Sen den dagen Jyrki inte kom upp ur sängen 
har han varit sjukskriven på hel- eller halvtid. 
För ett år sedan gick han tillbaka till jobbet 
på heltid, efter att Försäkringskassan dragit 
in hans sjukersättning. 

Han har fortfarande smärta och svårt att 
röra överkroppen. Fortfarande domnar ar-
marna. Eva Vingård skriver i sitt utlåtande 
att han klarar detta med stark vilja och hög 
smärttröskel.

– Jag hade inte råd att bara jobba halvtid 
när de drog in sjukersättningen. Och jag kan 
inte söka ett annat jobb. Vem vill anställa en 
gammal stålverksarbetare som har varit sjuk-
skriven i flera år? Då blir det socialen och dit 

»Om jag så ligger ner 
tänker jag jobba.«
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går jag inte. Det gör jag inte. Om jag så ligger 
ner tänker jag jobba. De får släpa ut mig med 
fötterna före den dag jag inte orkar längre, 
säger Jyrki.

Birgitta Eliasson i Gustafs fick drömjobbet. 
Hon har alltid älskat att sy, sticka och virka. 
Hon fick jobb som sömmerska på Batik och 
Tryck, en liten syateljé i en av de röda stugor-
na i hantverksbyn i centrala Borlänge. 

Sju år senare sitter hon i badkaret, dub-
belvikt. Hon försöker nå med duschen för att 
skölja ur schampot men det går nästan inte. 
Hon kan inte få upp armarna. Det känns som 
att någon håller ett hett strykjärn mot hen-

nes nacke när hon böjer ned huvudet. 
För att få sömmen rak var hon tvungen att 

hålla upp de stora tygstyckena. Med ena ar-
men långt bakom ryggen och andra handen 
på symaskinen sydde hon allt som oftast 15 
till 20 kjolar per dag. En dag var en företrä-
dare från facket där och hälsade på. När hon 
skulle vända sig om för att prata med honom 
vred hon inte på huvudet utan på hela över-
kroppen. Han tittade på henne och frågade 

»För mig var det  
självklart att skadan 
berodde på jobbet.«

”Förut var jag en aktiv person. Spelade bandy, 
åkte slalom, motorcykel, skoter, you name 
it. Nu kan jag inte göra sådant längre”, säger 
Tommi Savolainen. Foto: MAJA BRAND

”Det är ingen som vill anställa någon som är 
sjukskriven. Arbetsförmedlingen vill inte ens 
ta in mig. De tycker att jag är i för dåligt skick”, 
säger Christina Lindkvist. Foto: HENRIK HANSSON

”Nu med facit i hand kanske jag skulle valt ett jobb, där man bara lyfter en penna och en pärm”, 
säger stålverksarbetaren Jyrki Malja. Foto: HENRIK HANSSON
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om hon hade ont i nacken. Birgitta själv hade 
vant sig och trodde att det var ett normalt 
sätt att vrida sig på. 

Birgitta blev sjukskriven och gjorde en an-
mälan om arbetsskada. En dag fi ck hon en 
kopia på sin journal på posten. Där stod det 
att hon har diabetes, depression, astma och 
alkoholproblem. Birgitta förstod ingenting. 
Sen blev hon arg. Det visade sig att en sjuk-
gymnast blandat ihop henne med en annan 
patient. Och det var inte det enda som var fel. 
Försäkringskassan hade också skrivit att hon 
jobbade 60 procent av arbetstiden vid syma-
skinen när det egentligen skulle vara 85 pro-
cent. Något som kan påverka bedömningen 
mycket. De felaktiga uppgifterna hängde 
med ända upp i länsrätten trots att både hen-
nes chef och sjukgymnasten skrev att inget av 
det stämde. Till slut rättades misstagen till.

– Då trodde jag att jag skulle få ett positivt 
besked. För mig var det självklart att skadan 
berodde på jobbet.

Birgitta fi ck avslag och Kammarrätten i 
Sundsvall tog inte upp fallet. 

Nu gör hon praktik på Säters sjukhus. I ok-
tober blir hon utförsäkrad.

– Då blir jag ”friskförklarad”. Det hade varit 
skönt om jag blivit frisk på riktigt också, sä-
ger hon och skrattar till.

När arbetsskadeförsäkringen kom  1976 var 
det meningen att samhället skulle ta ansvar 
för de skador som orsakats av arbetet. An-
ledningen var att arbetare utsattes för risker 
som de inte kunde påverka. I dag får indivi-
den allt oftare ta smällen. Den som inte får 
sin arbetsskada godkänd råkar ut för de nya 
tuffare sjukreglerna. Tommi Savolainen i 
Umeå vet vad som fi nns i potten i det stora 
arbetsskadelotteriet. Den som får livränta 
slipper bli utförsäkrad och kan dessutom få 
ut pengar från avtalsförsäkringar.

Tommi fi ck diskbråck när han jobbade på 
lastbilsstolstillverkaren Isringhousen. Ska-
dan blev godkänd och han fi ck livränta. 

Men en livränta betyder inte att man får 
ersättning hela livet. Försäkringskassan kan 
ompröva beslutet.

Efter fem år beslutade Försäkringskassan 
att det inte längre var en arbetsskada utan 
diskbråcket berodde på åldersförändringar. 
Tommi var då 35 år.

För honom är det stor skillnad  rent ekonomiskt 
i dag jämfört med när han hade livränta. Då, för 
tolv år sedan fi ck han ut ungefär 15 000 kronor, 
trots att han var helt sjukskriven. I dag har han 
sjukersättning på halvtid och jobbar halvtid på 
Holmsunds innebandyförening. Men han får 
ändå ut 4 000 till 5 000 kronor mindre i måna-
den. Tommi har två barn, fyra och tio år. 

– Jag har aldrig kunnat åka pulka som andra 
pappor. Jag står på sidan och hejar på. Jag blir 
som en coach. Det är fantastiskt med människan 
ändå, att man kan anpassa sig, hitta lösningar. 
Det är det som gör att man orkar fortsätta.
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Färre får ersättning för arbetsskador…
Mindre än var tredje anmäld arbetsskada godkänns av Försäkringskassan. 
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... men besvären har inte minskat...
Nästan en fjärdedel av alla som arbetar har besvär som ”gjort det svårt för dem att arbeta            

    på jobbet eller göra hushållssysslor hemma”.

Besvär på grund av arbetsolyckor 
ligger konstant kring 3 procent.

prognos
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Arbetsskadeavgiften 
halveras från 1,38 procent 
till 0,68 procent.

8,3 miljarder 
överförs från 
delpensionsfonden.

…och försäkringen går med vinst
Sammanlagt har försäkringen gått 25 miljarder plus sedan 1999. Pengarna kommer från 

    de arbetsgivaravgifter som företagen betalar in till staten.  
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Tommi har överklagat Försäkringskassans 
beslut fl era gånger. Men Kammarrätten i 
Sundsvall säger nej. Dagens Arbetes gransk-
ning visar att det är oerhört svårt för enskilda 
personer att få prövningstillstånd – och ännu 
svårare att vinna. 

När Försäkringskassan överklagar däremot 
ser det helt annorlunda ut. Det fi ck Harriet 
Nilsson i Malå erfara.  

Utanför det vita huset  där Harriet bor fi nns 
inte längre några blomrabatter. Bara lite 
pioner och humle, som klarar sig själva. Har-
riet sitter vid köksbordet med en tjock pärm 
framför sig. Hon tar fram länsrättens dom. 
Där det står att hon har en arbetsskada. Att 
hon har rätt till livränta för den konstanta 
smärtan i nacken och axlarna. Smärtan som 
gör att hon vaknar varje natt med spräng-
ande, huggande huvudvärk. Efter över 20 år 
på snickerifabriken i Malå, där hon plockat 
tunga bordsskivor från höga hyllor, sa krop-
pen ifrån.

Ungefär samtidigt som Harriet fi ck rätt i 
länsrätten fi ck en kollega – med samma jobb 
och liknande skador – godkänt i domstolen.

– När jag fi ck beslutet från länsrätten blev 
jag jätteglad. Tills jag förstod att Försäkrings-
kassan överklagat till kammarrätten, säger 
Harriet.

I Harriets fall valde Försäkringskassan att 
överklaga till Kammarrätten i Sundsvall. 

Kollegans dom överklagades inte.
För Försäkringskassan är det lätt att få 

prövningstillstånd. Och de vinner nästan 
jämt. I nio fall av tio i Sundsvall – där Harriets 
mål hamnade. 

– När jag såg att de vunnit så kapitulerade 
jag. Det var färdigt, säger Harriet.

Hon fi ck ingen livränta. I dag är hon sjuk-
skriven och hoppas att inte bli utförsäkrad i 
slutet av augusti. 

Tillbaka till Christina Lindkvist . Hon som 
jobbat på tryckeriet i Falun, och var en av få 
som fått rätt i Kammarrätten i Sundsvall. För 
henne blev känslan av upprättelse kort. Hon 
som trodde att hon vunnit  i arbetsskadelot-
teriet. 

– Jag kan inte stå upp för länge. När jag var 
och handlade häromdagen träffade jag en 
kompis jag inte sett på 20 år. Vi stod och pra-
tade jättelänge. Sen hade jag så ont i ryggen 
att jag höll på att kräkas. Jag kunde knappt ta 
mig den korta biten hem.

I åtta år hade Christina  en godkänd arbets-
skada, och fi ck livränta. 2006 började Chris-
tina arbetsträna två timmar om dagen som 
elevassistent. När hon kom hem och skulle 
skala potatis domnade armarna och hon fi ck 

”Jag kände mig inte frisk, men var glad att jag kunde jobba. Man tänker att man klarar det, att man ska vara duktig. Men till slut går det inte”, säger 
Harriet Nilsson.  Foto: MAJA BRAND

»Man känner sig 
helt körd.«

Svårt att få 
prövningstillstånd…
ª 1266 personer överklagade länsrättens 
dom. 4 procent fick rätt att pröva sitt fall 
i kammarrätten i Sundsvall. 

... och Försäkringskassan 
vinner nästan alltid
ª Försäkringskassan vinner i 90 procent 
av målen som de överklagat. 45 procent av 
de personer som fick prövningstillstånd vann, 
och fick därmed livränta.

ª Försäkringskassans handläggare 
överklagade i 110 fall länsrättens dom. 
74 procent av gångerna fick de prövnings-
tillstånd i Sundsvall. 

Godkänd

Avslag

PRIVAT-
PERSONER

FÖRSÄKRINGS-
KASSAN
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ont i ryggen efter fem minuter. Hon kunde 
knappt ens sitta. Det enda som hjälpte var att 
ligga ner.

Försäkringskassan bedömde då att hon 
snart borde klara av ett halvtidsjobb som 
elevassistent och drog in hennes livränta på 
halvtid. 

Men Christina överklagade och i Kammar-
rätten i Sundsvall fi ck hon till slut rätt och 
fi ck tillbaka sin livränta på heltid.

2008 omprövades Christinas livränta  igen – 
och Försäkringskassan kom fram till att det 
inte längre var en arbetsskada. 

– Man känner sig helt körd. Det går inte att 
återhämta sig om man aldrig får lugn och ro. 
Man blir så stressad av allt som händer hela 
tiden. 

Ännu en gång överklagade Christina. Sam-
ma person, samma skada, och det var bara 
två år sedan Kammarrätten i Sundsvall gav 
henne rätt. Men denna gång drog Christina 
en nitlott. Hon fi ck inte prövningstillstånd. ‡
 

”Kunskapen om kvinnors arbetsmiljö är sämre”
ª Vad tycker du om att det har blivit svårare och inte lättare att få 
en arbetssjukdom godkänd efter de uppmjukade reglerna?  
– Jag tror att 2002 års lagstiftning har haft effekt. När man jämför 
siffror ska man komma ihåg att en arbetsskada prövas enligt den lag-
stiftning som gällde då skadan visade sig. Förändringen som gjordes 
2002 var heller inte så omfattande. 
– Några planer på att förändra bevisregeln har vi inte. Kvinnor får inte 
lika ofta sina besvär godkända och det är en fråga jag tagit upp med 
Försäkringskassan. Det kan bero på att kunskapen om kvinnors arbetsmiljö är sämre, 
säger CRISTINA HUSMARK PEHRSSON, socialförsäkringsminister.

ª Vad tycker du om att kammarrätterna dömer så olika?  
– Det fi nns skäl att fundera på vad skillnaderna i er undersökning be-
ror på. Avgörande är vilka domar som överklagas och om grunderna 
för att bevilja prövningstillstånd är uppfyllda. Jag utesluter dock inte 
att domarna emellanåt varierar eftersom situationen inte är densam-
ma över hela Sverige. Jag vet dock inte om så är fallet här. 
ª Vad tycker du om att kammarrätterna sällan ger prövnings-
tillstånd? 
– Reglerna om prövningstillstånd bör ha en generös tillämpning. För ett par år sedan 
ändrades reglerna i hovrätt, i syfte att alla tveksamma avgöranden ska tas upp till pröv-
ning. Jag tycker att det fi nns skäl att ändra reglerna i kammarrätt till vad som gäller för 
hovrätt. Vi har för avsikt att skicka en departementspromemoria på remiss under våren, 
säger BEATRICE ASK, justitieminister.

ª Varför tar ni inte hänsyn till ny forskning? 
– Vi är väl medvetna om att det är så. Problemet är att det inte fi nns 
någon oberoende part som tillhandahåller sammanställningar med 
den senaste forskningen. Vi har drivit frågan länge men har inte så 
stora möjligheter utan vi behöver diskutera med regeringen. Nu har 
vi i stället på eget bevåg, tillsammans med AFA Försäkring bett SBU 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering) göra en uppdaterad 
utredning, men det tar tid, säger MONICA SVANHOLM, verksamhets-

ansvarig för arbetsskadeförsäkringen hos Försäkringskassan.

ª Vad tycker du om att Kammarrätterna i Sundsvall och Jönköping 
dömer så olika? 
– Om man jämför de två kammarrätterna så skulle man kunna säga 
att enskilda blir mer hårdhänt behandlade här. Men man måste se 
helheten, och titta på underinstanserna. Är det svårare för en svetsare 
i Norrland att få  arbetsskada godkänd än för en svetsare i södra Sve-
rige? Man skulle kunna tänka sig att Försäkringskassan i Norrland är 
generösare, säger ERIC LOWÉN, kammarrättsråd och vice ordförande 

i Kammarrätten i Sundsvall.

– I Jönköping kanske de behandlande läkarna i större utsträckning har specialkompe-
tens och kan bli en större motvikt mot försäkringsläkarna. Sen vet man ju att det är svå-
rare att få läkare i norr. Det är ju oftast personer med utländsk bakgrund, polacker och 
andra som inte alls har specialkompetens. I södra Sverige är det lättare att få läkare som 
är skickliga. 
ª Hur ser du på att Försäkringskassan oftare får prövningstillstånd och oftare vinner 
hos er än i Jönköping?
– Det har naturligtvis att göra med att kassan är den som kan försäkringen. Det är deras 
profession. Det är inte ovanligt utan gäller vilken måltyp som helst, till exempel körkort. 
ª När jag gått igenom domarna har jag sett att det är väldigt svårt att få prövnings-
tillstånd som hänvisar till ny forskning. Varför då?
– Den här så kallade nya forskningen alltså, då vill man som enskild framhålla att titta 
här – wow, ny forskning! Men den här så kallade nya forskningen har vi väl inte impone-
rats av så mycket, speciellt när det kommer till psykisk ohälsa och whiplashskador.  ‡

Så går det till 
Du som blir arbetsskadad kan ansö-
ka om livränta till Försäkringskas-

san. Livräntan ska ge ekonomisk kompen-
sation för den som tvingas byta till ett lättare 
och mindre välbetalt jobb eller måste vara 
sjukskriven. 

Försäkringskassans beslut kan du över-
klaga till Förvaltningsrätten (fram till 

den 15 februari i år var det Länsrätten). 

Om du inte får rätt där kan du överklaga 
till Kammarrätten. Men där krävs 

prövningstillstånd, vilket är svårt för enskilda 
personer att få. Kammarrätterna finns i 
Sundsvall, Stockholm, Jönköping och Göte-
borg. 

Kammarrättens beslut kan överklagas 
till Regeringsrätten, men den ger yt-

terst sällan prövningstillstånd. 

1

2

3

4

Så gjorde vi undersökningen
Vi gick igenom alla arbetsskademål mellan 
åren 2007–2009 i kammarrätterna i Sunds-
vall och Jönköping, totalt över 2 500 stycken. 
Vi tittade vem som överklagat – Försäkrings-
kassan eller en privatperson. Av de mål som 
gick till prövning kollade vi vem som överkla-
gat och vem som vunnit. 

”Det fi nns skäl att ändra reglerna”

”Skickligare läkare i södra Sverige”

”Vi behöver diskutera med regeringen”

Stora skillnader
ª 12 procent av de privatpersoner som 
överklagar länsrättens dom får prövnings-
tillstånd i Jönköping. I Sundsvall är siffran 
4 procent. 

ª Jämfört med Försäkringskassan är det tio 
gånger fler privatpersoner som överklagar. 
Men ändå går endast en tredjedel av pröv-
ningstillstånden till privatpersoner i Sunds-
valls kammarrätt. I Jönköping är det precis 
tvärtom. Där går två tredjedelar av pröv-
ningstillstånden till privatpersoner.
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Ann-Sofie Kleifert jobbade tidigare 
på en annan avdelning. ”Men här är 
det mycket bättre, mer varierat”, 
säger hon. 
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V
olvos femcylindriga dieselmotor, 
känd för sitt kraftiga vridmoment 
och låga bränsleförbrukning, gli-
der förbi. 

Montörerna följer motorn under 
45 minuter längs en slinga som böljar fram 
på fabriksgolvet. Att jämföra med de flesta 
andra monteringsjobben i svensk industri, 
där arbetscykeln är några minuter. 

– Vi har lyckats bryta trenden i industrin. 
Det hade aldrig gått utan en produktionstek-
niker som var med på tåget, säger Marko Pel-
tonen, IF Metalls klubbordförande på Volvo 
Personvagnar i Skövde. 

För några år sedan sattes motorerna ihop 
med fast bemanning på varje station; jobbet 
upplevdes som tråkigt och ensidigt. 

– All glädje i monteringsarbetet hade för-
svunnit. Medlemmarna tryckte på för att nå-
got skulle hända, säger Marko Peltonen. 

Under 1970-talet och 1980-talet fanns 
starka krafter som kämpade mot ensidiga 
arbeten vid industrins löpande band. Perso-
nalomsättningen var hög. Industrin var pis-
kad att skapa attraktivare jobb. Dåvarande 
Metall drev på med ”Det goda arbetet” för 
att få montering i självstyrande grupper. Men 
efter 1990-talets kris har trenden varit den 
motsatta. Produktionssystem som efterlik-
nar Toyotas filosofi har införts, ett måste för 
att klara den internationella konkurrensen 
hävdar företagen. Gemensamt för systemen 
är att de är sprungna ur lean production. Alla 
ska jobba så standardiserat som möjligt i ett 

flöde. Produktionstakten är hög och möjlig-
heterna att själv påverka innehållet i arbetet 
är små.    

Dagens Arbete har i tidigare undersökning-
ar visat att belastningsskadorna i fordonsin-
dustrin ökat i takt med att jobben blivit mer 
ensidiga. 

IF Metall försöker hålla emot utvecklingen. 
Under namnet ”Hållbara arbeten” argumen-
terar facket för arbetsorganisationer som 
stöder både de anställdas och företagets ut-
veckling. 

På Volvo i Skövde såg produktionsteknikern 
Pär Sundberg fördelarna med ett system där 
montörerna följer motorn. Men monterings-

slingor med fasta stationer är ofta heligt när 
företagsledare pratar produktionssystem. 

Pär Sundberg beskriver produktionstakten 
i motormonteringen som en bergochdalba-
na. I just in time-industrin ändras volymerna 
ständigt. 

– Med vårt system är det lättare att anpassa 
produktionen. Systemet är mer flexibelt, sä-
ger han. 

Om produktionen måste öka plockar han 
in folk från resursstyrkan, ett slags internt be-
manningsföretag med erfarna montörer som 
kan hoppa in där de behövs som bäst. 

Skillnaden mot mer traditionell linepro-
duktion med fasta stationer är att det går 
snabbare att öka eller sänka takten. Pär 

Fabriken som  
greppat problemen

Ditt jobb ska räddas av löpande bandet.
Till priset av fler skador och ökad stress. 
Men det finns motkrafter. Till och med bland chefer.  
Välkommen till …

Text: MARCUS DERLAND  Foto: NiCkE JohANSSoN

Annah Henriksson har nyss kommit tillbaks till jobbet efter mammaledighet. ”Visst är det 
stressigt tills man fått upp takten”, säger hon.

»Medlemmarna  
tryckte på för att något 

skulle hända.«
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Sundberg kallar det ”taktflexibilitet.”
– Med det här systemet kan jag justera tak-

ten minut för minut. 
Om övertid behövs för att bygga ett tiotal 

motorer en lördag måste företaget inte be-
ordra ut ett helt arbetslag för att bemanna 
alla stationer, som är fallet vid löpande band-
tillverkning. Det räcker med en handfull mon-
törer. 

– En annan fördel är att jag inte behöver 
balansera om takten flera gånger i måna-
den. Och den ergonomiska belastningen blir 
skonsammare jämfört med om vi står still vid 
samma station och monterar.  

Förändringarna som Pär Sundberg och IF 
Metallklubben drivit igenom var ”lite kontro-
versiella” inom företaget. 

–  Chefer nere i Göteborg som tycker vi ska 
ha en fast takt och fast bemanning blev lite 
snopna. Men de har förstått att vi är effektiva 
och produktiva, säger Pär Sundberg. 

Det finns inga exakta siffror. Men klart är att 
montörerna producerar mer än tidigare. 

–  Vi har inga balanseringsförluster, det finns 
ingen gångtid där motorn transporteras mel-
lan olika stationer. Montören jobbar med den 
hela tiden, säger han. 

Nu arbetar Marko Peltonen och IF Metall-
klubben för att driva igenom liknande för-
ändringar på övriga fabriken.  

–  På ett sätt är det skrämmande. Något som 
var självklart i industrin förut är vi nu i stort 
sett ensamma om, säger han. 

Peter Björklund lutar sig ner och monterar 
snabbt vattenpump och nedre kuggremshjul 
på motorn. Reser sig och sträcker ut ryggen. 13 
år på fabriksgolvet känns i muskler och leder. 
Nu tillhör han resursteamet och får hoppa 
runt på olika monteringsslingor. 

–  Jag har provat det mesta. Här är skönare, 
man följer motorn hela tiden. Arbetssättet är 
bättre. 

Andra montörer nickar jakande. Någon sä-
ger att ingen vill ut till de andra avdelningar-
na. Folk vill hit. Angeline Millqvist kom in via 
ett bemanningsföretag och har fått fast jobb. 

– På andra avdelningen stod jag vid en sta-
tion. Här är det mer varierat.

Marko Peltonen skrattar till och tar ett kliv 
över monteringsslingan. 

– Det här är vinsten. Folk är mer nöjda. Vår 
paroll är att alla ska kunna jobba till 65 år utan 
att drabbas av arbetsskador. 

På frågan om det finns något negativt med 
produktionsupplägget får Pär Sundberg fun-
dera en stund. 

–  Möjligen att det tar längre tid att lära upp 
montörerna. 

Nyanställda får träna med ett dataspel där 
de spelar sig igenom upplägget. Ute på fa-
briksgolvet finns ett system med faddrar som 
lär upp de nya. 

– Jag tror folk mår bättre här. Det handlar om 
psykosocial arbetsmiljö, hur man upplever sin 
egen arbetssituation, säger Pär Sundberg. 

Och det är inte bara internt som systemet 
uppskattas. Ifjol uppmärksammade den aka-
demiska världen Pär Sundbergs insatser då 
han tog emot priset ”Årets produktionstekni-
ker” som delas ut av högskolan i Skövde och In-
dustrial development center Skaraborg (IDC). 

– Jävligt kul. Ett erkännande för allt slit i var-
dagen. 

Förändringarna på Volvo i Skövde är kända 
bland de fackligt engagerade inom Volvo-
koncernen. Men att liknande utveckling kan 
komma att ske i de stora monteringshallarna 
är tveksamt. 

– Det känns som om vi lämnade ”Det goda 
arbetet” bakom oss i slutet på 1990-talet. Vi 
har inte så mycket att sätta emot när effekti-
viteten i fabriken ökat med 40 procent på fem 
år, säger Glenn Bergström, ordförande för IF 
Metalls koncernfack inom Volvo Personvag-
nar. 

Han konstaterar själv att han låter pessimis-
tisk. På Torslandafabriken i Göteborg är det 
löpande band-montering som gäller. 

– Jag har tyvärr inga goda exempel på att vi 
lyckats tillföra något mervärde för metallar-
betarna i produktionsprocessen.

Glenn Bergström suckar och nämner kon-
kurrerande bilmärken i Tyskland. 

–  Premiumbilar som Audi och BMW bygger 
som oss. Men där tjänar bilarbetarna åtmins-
tone 20 procent mer än vad vi gör. ‡

Ensidigare jobb  
på andra ställen
WHIRLPOOL, NORRKÖPING
ª I början av 2000-talet byggdes mikro-
vågsugnarna på Whirlpool i Norrköping i grup-
per. Nu är det line-produktion som gäller. För 
några år sedan införde en chef en produk-
tionslinje med 22 stationer där cykeltiden var 
30-40 sekunder. Med följden att montörerna 
gjorde fel de aldrig gjort tidigare. 

 – Jag har aldrig haft så 
ont i ryggen som när jag 
stod på den linan, säger 
montören Stefan Göt-
skog. 

 Monteringslinan blev inte 
långvarig. Nu ligger cy-
keltiderna på ungefär en 
och en halv minut. 

 – Engagemanget minskar när jobben blir inne-
hållslösa, säger IF Metalls klubbordförande 
Magnus Leijon (bilden). 

 Han vittnar om att det inte finns tid för åter-
hämtning längre. Många av de enkla jobben 
utförs av personal från bemanningsföretag. 

 – Tyvärr ser vi inte om arbetsskadorna ökar. Vi 
har ingen statistik från alla bemanningsföre-
tag. 

ELECTROLUX, MARIESTAD
ª I finanskrisens spår 
har många yngre vars-
lats på Electrolux vitva-
rufabrik i Mariestad. 
Medelåldern är uppe i 52 
år. En hög åldersstruktur 
och ensidiga arbeten har 
gjort att sjukfrånvaron är 
uppe på 13 procent.

 – Många äter värktablet-
ter och biter ihop och jobbar ändå. Det har bli-
vit mindre rotation också, säger IF Metall-
klubbens vice ordförande Monica Annala 
(bilden).  

VOLVO POWERTRAIN, KÖPING
ª Före hösten förra 
året sade företaget upp 
det lokala avtalet på väx-
ellådstillverkningen.  
IF Metallklubben försö-
ker frenetiskt hålla emot 
utvecklingen mot takta-
de monteringsbanor. 

 – Vi har fortfarande hopp. 
Vi kämpar för ett  
värdigt arbetssätt, säger IF Metalls klubbord-
förande Leif Eriksson (bilden). 

 Montörer som jobbat länge på växellådsmon-
teringen vittnar om ett arbete som blivit mer 
ensidigt och styrt. 

 Leif Eriksson oroar sig för framtiden. En fram-
tid med mer och mer innehållslösa jobb. 

 – Hur ska vi kunna rekrytera välutbildade  
ungdomar till den typen av arbeten? Lösning-
en, som jag ser det, är att få alla delaktiga.  
Då krävs intressanta arbetsuppgifter.

»Något som var  
självklart i industrin 
förut är vi nu i stort  
sett ensamma om.«

IF Metalls Marko Peltonen och produktions-
chefen Pär Sundberg (längst fram) är överens. 
Montörer som har inflytande över sitt jobb 
bygger bättre motorer.
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