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Fusk med ergonomin - igen!
För precis tre år sedan publicerade Kvasten ett inlägg som berättade att företaget fuskade med ergonomiska bedömningar på nya 
bilmodeller. Dåliga ”röda” monteringar trollades bort med hjälp av den så kallade KUB-modellen så att de kom ner till fabriken 
men märkta som ”gröna”. Företaget förnekade då  detta men nu kan Kvasten avslöja att de fortsätter på precis samma sätt.

Förra gången vi skrev om detta var i november 2019. Den 
dåvarande chefen på Beredningen reagerade starkt och tog 
kontakt med undertecknad för att förklara att det inte alls 
var så de arbetade. Och om det hade varit så tidigare så 
hade de rättat till det nu. På de nya bilar som höll på att 
konstrueras skulle de ergonomiska problemen lösas redan 
på ritbordet. Sa de då, alltså.
Pussel

På senare tid har dock Kvasten nåtts av oroande informa-
tion från flera håll om att det inte står rätt till. Vi har lagt 
pussel med de uppgifter vi fått från dessa källor och en 
mycket obehaglig bild har vuxit fram.

 Att ta fram en ny bil är en lång process med många steg. 
Förenklat så ritar konstruktionsavdelningen (R&D) bilen 
och Beredningen (ME) tänker ut hur den ska byggas i fa-
briken, helst på billigast möjliga sätt. Samtidigt finns det 
en lag, Arbetsmiljölagen, som säger att vi som arbetar inte 
ska skada oss och dessutom kan det hända att vår fackför-
ening och vår skyddsorganisation för fram synpunkter på 
jobben. Beredningen har därför även som uppgift att se till 
att de jobb de lämnar över till fabriken är ergonomiskt bra.

Det är ingen enkel uppgift för en tekniker vid ett skriv-
bord, inte ens om de kan simulera monteringen i en dator, 
utan kräver djup kunskap och erfarenhet av fabriksergono-
mi. Varje gång någon upptäcker att en viss konstruktion le-
der till en dålig (”röd”) montering innebär det ett problem. 
Om det kräver en ny konstruktion tar det tid, kostar pengar 
och försenar projektet. Om det inte går kan det krävas att 
jobbet automatiseras eller att olika mer eller mindre effek-
tiva verktyg tas fram, även sådant tar tid och kostar pengar.
KUB-modellen

Det finns alltså ett stort tryck på de ansvariga att visa att 
allt är OK, ”grönt”. Och det är här KUB-modellen kom-
mer in. Den är ett teoretiskt hjälpmedel för att de enskilda 
teknikerna enkelt ska kunna bedöma ergonomin på olika 
jobb. Arbetsställning, kraft och tid för olika moment får 
olika poäng som multipliceras ihop till ett KUB-värde. 
Är det över en viss nivå blir jobbet rött och kräver åtgär-
der.. Problemet är att KUB-modellen saknar vetenskaplig 
grund och till stora delar är tagen ur luften. Det har lett 
till att många bedömningar “lutar” kraftigt över åt ”grönt”. 
Detta har tagits upp vid ett flertal tillfällen av IF Metalls 
skyddsorganisation och när Volvo Cars högsta ledning fick 
kännedom om detta arbetssätt insåg de att det inte dög och 
beordrade att KUB-modellen skulle sluta användas i pro-
jekten. När direktörerna ger order brukar småchefer lyda 
snabbare än man hinner säga ”omplacering”, så KUB:en 
borde ha varit stendöd. Men det är nu det konstiga börjar. 

Av något skäl överlevde KUB:en i skuggorna. Det var det 
Kvasten skrev om 2019. Nu verkar det som om några av 
småcheferna i all tysthet bestämt att den officiellt ska åter-
uppstå. Det har bland annat visat sig genom att en mång-
ordig instruktion för att använda KUB:en tagits fram och 
spridits bland olika tekniker. Det är svårt att tro att något 
sådant kunnat ske utan att även den avdelning på företa-
get som är ansvarig för arbetsmiljö och därmed ergonomi, 
Hälsa & Säkerhet, varit informerad.
Röda jobb på väg in

I dagens läge är det alltså denna felaktiga modell som 
används för att bedöma ergonomin i våra kommande jobb. 
Nästa modell är på gång och tekniker i fabriken har redan 
slagit larm om att jobb som uppenbarligen är röda kom-
mer ner till fabriken som gröna enligt KUB. Detta innebär 
allvarliga risker för alla som kommer att arbeta med dessa 
jobb. De ansvariga småcheferna bakom detta tänker antag-
ligen att det inte är något problem för dem, de har gjort sitt 
jobb och gått vidare i karriären när problemen visar sig i 
fabrikerna.

Vi som arbetar i fabrikerna kan inte tänka så. Ett antal av 
oss kommer att få belastningsskador – kanske för livet – 
och våra lokala chefer får ansvar för arbetsmiljöproblem 
de inte kunnat påverka.
Medvetna brott

Det småcheferna gjort är medvetna brott mot Arbetsmil-
jölagen och även mot Volvos egna riktlinjer. Det har skett 
över huvudet på oss som arbetar, troligen även på ledning-
arna i fabrikerna och möjligen även bakom ryggen på den 
högsta ledningen.

Vi har inget större hopp om hjälp därifrån men från och 
med idag kan de inte säga att de inte visste om det. Denna 
artikel ur Kvasten har översatts till engelska och skickats 
till ledningen för Volvo Cars.

Det vi själva behöver göra är att förbereda oss på det som 
är på väg. Precis som småcheferna gjort kan vi snacka ihop 
oss. Våra skyddsombud kan redan nu få information om 
hur de monteringar som planeras på de olika avsnitten ser 
ut. Det är en rätt de har enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 
§. Om vi misstänker att någon montering kommer att bli 
dålig kan vi ställa krav på att företaget vidtar åtgärder som 
förhindrar arbetsskador, det är de skyldiga att göra enligt 
lagen. Kan de inte visa på några tekniska lösningar kan vi 
kräva att beläggningen sänks på balansen så att montörer-
na får tillräcklig tid för återhämtning för att hindra skador. 
Vår fackförening bör också snarast begära en granskning 
av hur arbetet med de ergonomiska bedömningarna i bil-
projekten går till.

Lars Henriksson



Kvasten ges ut av folk som jobbar på Volvo Personvagnar i Torslanda. Ansvarig utgivare: Lars Henriksson 
Vill du ha Kvasten i din e-post? Mejla kvastentips@hotmail.com

Att Kvasten är välkänd i fabrikerna 
är inte så konstigt, den har trots allt de-
lats ut här i 16 år Men att den också har 
spritt sig till andra delar av företaget 
fick Kvastens Lars Henriksson märka i 
våras. Då tog avdelningen Worklife Ex-
perience kontakt för att göra ett avsnitt 
i deras serie Drive around the block. 

Glint – för att hjälpa eller stjälpa?
Vi är ett gäng personer på olika avdelningar från det ”gamla gardet” som har börjat fundera på vad som händer i 

fabriken. Vi ser ungdomar som kommer in i fabriken med Volvo som första jobb. Efter 2-3 år på golvet så tror en del 
att de automatiskt ska bli chefer. Vi ser även personer som påstår sig bli kränkta när de får feedback om jobbet eller 
beteendet på arbetsplatsen.  Man vågar ju knappt säga något till någon längre för då blir man hotad med att bli anmäld 
till facket. Hur ska LL och PL kunna bemöta och coacha dessa personer när inte ens vi som montörer vågar säga något? 
Hur man än gör så har man dålig attityd, kränker en person eller så tar personen det på ett sådant sätt så det helt plöts-
ligt är personligt. Vi är oroliga för den nya kulturen här inne. Det nya verkar vara att attackera anonymt, till exempel 
via Glint. Glint är i många fall bra där både bra och dåliga saker kan lyftas MEN, är det rimligt att kunna skada någon 
genom Glinten? Är detta den nya fega kulturen inne i fabriken där ingen vågar prata med varandra och sänker varan-
dra anonymt istället? En person får inte bli LL, vi sänker kollegor och PL i Glint. Den som ogillar en kollega sänker 
hen i Glint. Denna trenden måste brytas. Vi måste börja prata med varandra igen, sluta vara så förbannat lättkränkta, 
inse att detta är ett jobb och inte ett dagis och stå för våra åsikter och inte gömma oss bakom anonymiteten! Vi ser 
unga ”hungriga” personer i TC som vill växa men inte ta emot eventuell feedback eller kritik.  Vi ser mer och mer hur 
enskilda individer pekas ut i Glint men hur ska sanningsgraden kunna bedömas?  Är det såhär vi vill ha det? Där du 
som montör eller i annan position inom företaget kan sänkas utan försvar?  Är Glint till för att peka ut människor utan 
konsekvenser? Vi är anställda för att göra specifika uppgifter, till exempel bygga bil, köra truck, leda och fördela... när 
jobbet slutar vara ett jobb så har det gått för långt. Om ni har problem så försök lösa dem öga mot öga istället. Vi har 
IF Metall och HR till hjälp med detta. I många fall är konflikterna missförstånd som går att lösa.

Dom ”gamla” i fabriken.

Ska  Kvasten leva kvar efter jul?

Kvasten har genom åren kommenerat de olika undersök-
ningar företaget gjort om våra åsikter. Här är en insän-
dare från en arbetskamrat som tycker att den nuvarande   

Filmad intervju om Kvasten

I november 2006, för 16 år sedan, kom första numret av 
Kvasten ut . Genom åren har mängder med människor bi-
dragit till att göra den till en del av fabrikens liv. Några få 
har funnits med hela tiden, bland annat undertecknad som 
har sett till att de tankar, tips och texter som kommit in 
blivit en tidning varje månad.

Men vid årsskiftet går jag i pension efter över 44 år i fa-
briken. Jag vet inte hur många gånger under det senaste 
året jag fått frågan: Vad händer med Kvasten då? Mitt svar 
har varit detsamma: Det beror på dig! Ska Kvasten fortsät-
ta komma ut så krävs det att några nya personer engagerar 
sig. Annars blir nästa nummer det sista.

Kanske är det så att Kvasten gjort sitt. Kanske är de frå-
gor som vi började skriva om för 16 år sedan inte längre 
viktiga: rationaliseringar, försämrade rotationer, jobb som 
sliter och skadar, en ledning som hellre söker orsaken till 
problemen längst ner istället för hos sig själva och så vi-
dare. I så fall behövs det ingen uppkäftig tidning på golvet 
som tjatar om sådant längre. Det finns dock en hel del som 
tyder på att det inte är så väl. I den ombyggnad av TC som 
pågår visar företaget vad deras Vision innebär: hårdare ba-
lanser, mindre rotationer och sämre arbetsmiljö. Eller ta 

undersökningen GLINT används fel. Är det något du kän-
ner igen? Eller har du andra synpunkter? Hör av dig till 
Kvasten!

det avslöjande om hur de handskas med ergonomin som 
finns i det här numret! Kort sagt: Kvasten behövs nog i 
framtiden också.

Det finns redan några som kan tänka sig att hjälpa till 
med Kvasten, men det krävs fler. Då skulle det kunna bli 
en grupp som håller kontakt via nätet och samlar  in ma-
terial och idéer varje månad. Det praktiska jobbet med 
att göra en tidning av det kan jag fortfarande hjälpa till 
med, om det skulle behövas. Kan du vara en del av en 
sådan grupp? Det behöver inte ta särskilt mycket tid och 
det krävs inte att du är proffs på att skriva, kan du skicka 
sms eller chatta kan vi göra det till artiklar. Du behöver 
inte ens gå ut med ditt namn. Det som krävs är egentligen 
bara att du tänker på vad som händer runt omkring dig och 
dina arbetskamrater och vad av det som skulle kunna tas 
upp i Kvasten.

Så frågorna jag nu ställer till alla arbetskamrater är två. 
För det första: Behövs Kvasten? Och för det andra: Är du 
beredd att hjälpa till? Prata med andra på din avdelning 
och kontakta någon av oss som delar ut Kvasten eller skriv 
till kvastentips@hotmail.com

Lars Henriksson
 

Idén är att intervjua ”viktiga personer” 
på företaget i den Volvobil personen 
valt. I detta fall blev det en hel del snack 
om Kvasten i en gammal P1800ES... 
Filmen går nu att se på https://vr-ar.
volvocars.com/WPE/Lars%20_Kvas-
ten_%20Henriksson.mp4 eller scanna 
QR koden här bredvid.


