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Det finns inget
dåligt väder...
… bara dåliga kläder, sägs det. Bara det allra bästa klädskyddet fungerar för banarbetarna som röjer
snö och is på fälten utanför Kristianstad för att tågen ska kunna gå, trots att det är vinter i Sverige.
Några mil söderut svischar tågen förbi Lund, där forskare testar skydd mot köld och hetta i landets
varmaste och kallaste plats, Klimatlaboratoriet. 	
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Användbart! och www.arbetsmiljöforskning.se – ett projekt med stöd från Afa Försäkring.

Rätt i tiden!

V

älkommen till num
mer 2 av tidningen
Användbart!. Ett år
har gått av totalt
tre i vårt utvecklingsprojekt
inom forskningsprogrammet
Från ord till handling, finan
sierat av Afa Försäkring. Där
arbetar vi med att bygga broar
mellan arbetsmiljöforskn ingen
och de som har nytta av den.
Vår nätplats arbetsmiljö
forskn ing.se har börjat hittat
sina läsare, liksom nyhetsbre
vet och webbtidningen An
vändbart! – men tipsa gärna
vänner och kollegor! Basarbe
tet är gjort, nu fokuserar vi på
förbättringar, justeringar och
finslipningar.

Vi ligger alldeles rätt i
tiden. I höst har regeringen
presenterat en nationell hand
lingsplan för arbetsmiljö
2010–2015, En arbetsmiljö
politik för arbete. Där står
bland annat att regeringen
ska prioritera insatser för
kunskapsutveckling och kun
skapsspridning. Medvetenhet
och kunskap om arbetsmiljö
ska öka i hela samhället. Man
anser att det finns behov av
en sammanhållande aktör
för kunskapsförmedling. Hur
denna aktör ska se ut, det ska
utredas. En brobyggare likt
arbetsmiljöforskning.se är ett
steg på vägen i en sådan kun
skapsförmedling, anser vi.

Från arbetsmiljöforskning.se
har vi valt ut temat om städ
ning för detta nummer. Här
finns också en vinterlik,
kylslagen forskn ingsmiljö i
Lund och ett besök hos ban
arbetarna i kylan. Dessutom
intressant läsn ing om trans
portarbete, flygplanslastarnas
vardag och hur forskningen
tar itu med den, vad skydds
ombud på Volvo vill ha ut av
forskningen, parternas syn på
forskningen och en diskussion
om forskn ingskommunikation,
mötet mellan forskare och
praktiker. Samt många, in
tressanta notiser. Håll till
godo!
Redaktionen
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Ledare

Foto: Torbjörn Uhlin
I den kyliga vinden testar Leif svetsfogarna, efter att ha sopat bort snön och värmt upp rälsen.
Det blir kallt i längden, och då får han värma sig i transportbilen med de andra.

Kallt arbete vid spåret
kräver bästa skyddet
Banarbete vintertid med snö,
vind och stål i förening är verkligen kallt arbete. Då behöver
banarbetarna rejäla skydd av
varma, vindtäta och avfuktande
kläder.
– Bara det allra bästa kläd
skyddet duger, säger Leif
Nilsson och får huttrande
medhåll av Abraha Larsson
medan de rensar spåren och
testar hur växeln fungerar.
Skåne är snöigt i denna start på
december, med dragig vind ute på
Kristianstadsslätten. Det ironiska
är att just dåligt väder driver ut
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banarbetarna, som får rensa växlar
och spår, fixa snöskydd, röja snö
och rädda trafiken.
Nyss bytte de några växlar på
spåret från Kristianstad till Hässle
holm, nu ska de avsyna dem med
ultraljud. Leif värmer först väx
larna med gasol, innan han kör
med ultraljudsmätaren för att se
om svetsskarvarna är täta.

serar i 70 km/t, en sänkning från
normala 110. Det sveper med sig
ett kallt vinddrag.
De orange ställen för spår
miljöer är vindtäta, flamskyddade

Orange vindtäta ställ
– Tjohej, se upp, nu kommer ett
tåg, ropar Abraha, som har spa
ningsansvar. Leif och arbets
ledaren Kenneth Svensson backar
snabbt några meter. Tågen pas
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Ut i kylan och in i värmen frestar
på i längden, säger Bengt som
snöröjer vid Åhus station.

Köldskydd

Foto: Torbjörn Uhlin

och ljusbågstestade med reflexer
för att vara extremt synliga. Vin
tertid har man parkas och overall,
långkalsonger och raggsockar,
toppluva eller keps.
– Blixtlåset av metall är ett
helsike när det är kallt och några
taggar har blivit nötta eller ske
va, säger Kenneth. Då var gamla
plastlåset mycket bättre. Att fingra
med sådant är kämpigt i kylan.
– Men, det är ingen mening att
klaga, det hamnar bara i pappers
korgen, fyller Leif i. Ingen frågar
oss vad vi vill ha, fast det borde
vara självklart.

Krav på tester
Fingerhandskarna är en kompro
miss, för att kunna finjobba med
dem och handskas med verktyg.
Skorna är grova kängor.
– Men många har egna kläder,
säger Bengt Lindberg, skyddsom
bud. Antingen hittar de inte lika
bra i utbudet på jobbet, eller så
trivs de bättre med sina egna skor,
handskar och mössor.
Personligt rätta skyddskläder
är viktiga, det märker man även
där Bengt och Klas Mårtensson
maskinsopar järnvägsspåren och
växlarna runt Åhus station. De
hoppar ut och in ur maskinen, och
möts av snörök.

Det gäller att hålla reda på passerande tåg, och Abraha signalerar
och skriker för fullt när det är dags.

Själv går han i speciella svet
sarbyxor med kraftigare skydd
från knän och ner, ”stela stuprörs
byxor” kallar han dem. Bra för
svets, men dåliga för omväxlande
rörelser.

Försenade kläder
Det var problem med att få de nya
kläderna efter att resultatenheten
”Banverket produktion” blev
ett statligt bolag, Infranord AB,
i januari 2010. Den 1 april blev
Banverket och Vägverket den nya
myndigheten Trafikverket.
– De skulle komma i mars, vi

Ett steg bakåt och ryggen mot tågets iskalla vinddrag
ska ge lite lindring för Leif.
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fick dem nyss och några har inte
fått sina kläder än, säger Bengt
Lindberg.
Problemet på centralt håll verifi
eras av Roger Sturk, huvudskydds
ombud. Han har tryckt på för att
Infranord ska få utse klädansva
riga på huvudkontoret, liksom ti
digare Banverket produktion hade.
Skyddskläderna är väldigt viktiga i
det dagliga arbetet, inte bara i kyla
utan även som skydd för vind,
regn, värme, elektricitet, svetsstänk
och kemirök.
– Vi ställer krav på tester och
riskanalyser av de olika situatio
nernas krav på skydd, säger Roger
Sturk. Det är dags att företaget får
ordning på arbetet med skydds
utrustning på central nivå. Det är
ett krav som vi i centrala skydds
kommittén har ställt nu.
– Se upp, ett tåg är på väg, ropar
Abraha Larsson igen och tar ett
steg ut från rälsen när Öresunds
tåget sliter upp ännu mer snö över
banarbetarna.
– Ibland, då det blir alltför kallt,
tar vi en paus i materialbilen och
värmer upp oss, säger han. Man
blir ju inte speciellt effektiv när
man fryser för mycket. Men samti
digt vänjer man sig vid kylan.
Torbjörn Uhlin
Köldskydd

Landets kallaste och varmaste
testplats för skyddskläder

Flera termodockor, kläder, skor
och masker ligger på golv och
bänkar. Laboratoriet är fyllt med
testprylar. Docent Kalev Kuklane
och professor Ingvar Holmér klär
på en av dockorna inför en test i
kalla rummet. Den ser rätt naturlig
ut där, i sin mänskliga storlek, och
kan faktiskt röra på sig.
Det är en väldigt praktisk miljö
på laboratoriet. Man blir snabbt
indragen i spännande funderingar.
Blickarna går till de två slutna
rummen. Vad händer med mina
fingrar om jag står där inne i kylan
i det kalla labbrummet.
Hur mycket svettas jag i värmen
i det andra rummet. Klarar jag 50
grader varmt, eller kallt, tänk om
jag inte märker att jag blir kall/
varm. I en hög värmenivå tycks
ju kroppens varningssignaler inte
funka riktigt som man väntar sig.

Yrkesmänniskan med
Nyss var här idrottsmän, och stu
denter på idrottslinjen. De går en
kortkurs i värme/kyla, och det blir
mycket praktisk inlärning här nere
på labbet.
Nu är det inte bara känslan av
värme och kyla som avgör ut
veckling av skydd. I grunden finns
hårdfakta med olika ISO-modeller
eller EU-standarder. Där finns
också de tuffaste utmaningarna:
Den iskalla arbetsmiljön vid
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Klimatforskningen vid Centrum
för Ergonomi- och Aerosolteknik,
Lunds tekniska högskola, är ytterst praktisk. Den provar ut hur
väl skyddskläder, ansiktsmasker
och andra skydd fungerar. Det är
yrkesarbetare, designstudenter
eller provdockor som testar.
Kopplingen till användare och
producenter är tydlig.

Kalev och Ingvar klär på testdockorna för köldtesten.

gruvan i Sibirien. Rökdykarna vid
brandförsvaret. Värmedykare vid
reparationer i kärnkraftsreaktorer
på Ringhals.

Forskning med tre ben
Laboratoriet används till 30 pro
cent för grundforskning, 50 pro
cent tillämpad forskning och 20
procent undervisning. Forskningen
vilar på tre ben, förklarar Ingvar.
1. Mätning på personer, där
råder stora variationer och slut
satserna blir personliga. Eller så
kräver de många deltagare.
2. Dockorna fungerar dygnet
runt, oberoende av hur de mår, där
kan man enkelt mäta värmebalans.
På gång är att skapa en svettande
docka. Men, de är anatomiskt och
termoreglerande identiska med
människan. Dockorna kan som
sagt röra på sig, både armar och
ben kan man sätta fart på.
3. Slutligen finns matematiska
#2/ dec 2010

simulationer av värmebalans som
bygger på basdata utifrån krop
pens funktion, och som stäms av
mot mätningar på verkliga per
soner.
I alla slutliga val finns dock
yrkesmänniskan med, den som
fryser, svettas, dricker vatten,
behöver värme. Som ska välja rätt
kläder, för sitt personliga bruk i sin
vardagliga arbetsmiljö, eller rätt
andningsskydd.
En studie visar skillnader mel
lan val av skyddskläder utifrån
egna synpunkter eller klara regler,
i en jämförelse mellan tre arbets
platser. Anställda på Tullverket
fick reglementsenlig klädsel, där
menade ledningen att man visste
vad personalen behöver.
Den andra arbetsplatsen var
Göteborgs hamn, där man fick väl
ja själv från företagets inköpslager.
Slutligen den tredje, mastar
bete på Teracom, där de anställda
Köldskydd

fick välja precis vad de ville i en
rekommenderad butik för speciel
la skyddskläder. Den gruppen var
allra mest nöjd över sin situation.
– Det finns ju såväl personliga av
vikelser som tycke och smak, säger
Ingvar. Det är viktigt vid arbete i
värme och kyla att man får vara
med och bestämma sin utrustning.

Skånska fötter
Å andra sidan, berättar Ingvar, när
studenterna uppmanas att ta med
sig kläder för att testa mot kyla,
väljer skåningen i princip hela
gardero
ben av
varma
kläder för
kroppen.
Men en
sak missar
man ofta,
Klimattest för kläder
skorna.
visar vad som händer i
olika temperaturer. Just föt
terna är
ju väldigt känsliga för kyla och
viktiga att skydda. Så vi vet inte
alltid bäst själva.
Kyla är lättare att hantera med
varma, skyddande kläder. Värme

är svårare att skydda sig mot.
Vi klarar plus 40 grader genom
svettning, avdunstning och att
dricka rejält. Men vi kan inte
dricka för mycket heller, då be
lastar vi njuren för hårt. Två liter
vatten omsätter vi varje dygn, efter
tre timmar i stekheta 40 grader
tappar vi kontrollen. Kroppstem
peraturen ökar hela tiden tills vi
tappar medvetandet. Det handlar
inte bara om heta jobb i bränder,
utan även arbete i varma länder.
– För arbete finns en gräns
på 38–38,5 grader, över det
kan vi inte jobba, säger Ingvar.
Räddningsarbete i hetta kan
försiggå under en halvtimme med
skyddande kläder. Sedan måste
arbetet avbrytas, trots att det kan
kännas bra för brandmannen. Det
är inte alltid så att vi bedömer vårt
tillstånd korrekt. Vi har inte var
ningssignaler inom oss varje gång,
även om erfarenhet hjälper.
Skyddsutrustning ska hålla
vissa mått och värden enligt
ISO- eller Europastandarder,
och Arbetsmiljöverket ställer
skyddskrav vid vissa arbeten. Det
är grunden för produkterna. Vissa

krav gäller på alla produkter.
Kyleffekt och ångmotstånd ska
finnas på anpassade och skyddande
textilier.

Egen anläggning
Men det är viktigt att få testa
varorna själva. Det har flera
producenter av skyddskläder och
utrustning inom arbetsmiljön tagit
fasta på. Taiga i Varberg har egen
anläggning för kyla och värme,
plus en regnkammare. Kunderna
vill veta hur kläderna fungerar,
och svaren blir praktiska. De får
känna efter hur kläderna känns i
olika väderlägen.
Kanske kan man också känna
viss omtanke om de svettande
och frysande mannekängerna i
laboratorierummen. Det verkar
så äkta, för känslan av värme och
kyla är verklighet, i minnet finns
något som kan skapa rysning eller
orsaka lite varma hudkänslor.
Så visst rycker det lite i handen
att vinka "hej då" till de stackars
provdockorna där inne i de heta
och kalla rummen, när jag lämnar
laboratoriets spännande testvärld.
Torbjörn Uhlin

Testa själv dina kläder hos tillverkaren
I egna klimatrum för kyla, hetta
och regn utvecklar företaget
Taiga sina skyddskläder, och
kunden är välkommen in. På en
hemsida finner kunden tester
för sitt personliga skydd. Det
mesta har utvecklats med stöd
av arbetslivsforskare.
”När fryser du? Beräkna ditt
isolationsbehov”.
”Taiga Test Camp, testa din och
dina kläders förmåga”.
Dessa erbjudanden finns som
flikar på Taigas hemsida, och de
är uppbyggda utifrån resultat från
internationella standarder och
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forskning och utveckling.
Taiga säljer skyddskläder,
främst till arbetslivet, och har
lång erfarenhet av att skapa
kläder som står pall för ett hårt
arbetsklimat. Det må vara kyla
eller värme, eller regn. Företaget
har tät kontakt med forskare,
som professor Ingvar Holmér
på Centrum för Ergonomi- och
Aerosolteknik vid Lunds tekni
ska högskola. De har även ett
eget laboratorium där det är från
minus 30 grader upp till plus 30
grader, eller där det regnar på
testkläderna och testpersonen.
Dit in är kunden välkommen.
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På hemsidan får kunderna
reda på sina klädesbehov genom
att svara på frågor som hur de
kommer att arbeta, hur kallt det
är, vilket vindförhållande som
gäller.
De får tillbaka en beräkning
av isolationsförmåga och datorn
erbjuder ett urval av lämpliga
skyddskläder. Valet för kunden
kan då bli kläder i olika lager uti
från en tidsberäkning av hur länge
man kan vara ute i arbete med den
klädseln. Vill man öka tid eller
isolering så är det bara att göra
andra kombinationer.
Torbjörn Uhlin
Köldskydd

Foto: Anna Holmgren

Bättre att packa
i strävare askar
Arbetet för kvinnor
som packar livsmedels
produkter går att
göra mindre tungt, genom att
förändra förpackningarna.
Det visar ett projekt om kvin
nors arbetsmiljö där forskare
har undersökt och utvecklat
förpackningsarbete i de tre livsme
delsföretagen Karamellpojkarna,
Göteborgs Kex och Jästbolaget.
På ett slutseminarium i decem
ber 2010 beskrev Birgitta Nilsson,
projektledare på branschforsk
ningsinstitutet Innventia (tidigare
Packforsk), tillsammans med
tillverkare och forskare, hur de
har utvecklat förpackningar och
utrustning och testat dem på de
tre företagen. På Jästbolaget har
SCA Packaging exempelvis gjort en
bordsjigg, som suger ner arket med
wellpapp i bordet, i stället för att
personalen viker ihop det för hand.
– Med jiggen går arbetet oerhört
mycket fortare, sade Niklas Strand
från SCA Packaging.

Filmade arbetet
Bertil Johansson vid Sun Chemi
cal har tagit fram ett lack med mer
friktion till Ekmans, som levererar

Cecilia Rydberg, Göteborgs Kex, Birgitta Nilsson, Innventia, och Bertil
Johansson, Sun Chemicals, visade de sträva askarna vid Elmias arbetsmiljömässa.

Göteborgs Kexaskar. Askarna
blir strävare och det underlättar
hanteringen.
Men det räcker inte att ar
betsmiljön blir bättre, produktivi
teten måste vara minst lika hög
om nya metoder ska användas.
Forskare från Centrum för belast
ningsskadeforskning studerade
produktiviteten genom att filma
arbetet och intervjua anställda.
De visade att de strävare askarna
fungerade bättre.
– Det blev mindre förluster
vid Göteborgs Kex. Arbetet blev
enklare och man tappade inte
så mycket material på golvet vid

paketeringen, sade Svend Erik
Mathiassen vid CBF.
Från Karolinska institutet
medverkade också forskaren Mi
kael Forsman.
Det här är ett av sex projekt i ett
forskningsprogram som går ut på
att förbättra kvinnors arbetsmiljö
och minska arbetsskadorna i de
mest utsatta industribranscherna,
och som Afa Försäkring har fi
nansierat mellan åren 2007–2010.
Resultaten från de övriga projekten
presenteras framöver på www.
arbetsmiljöforskning.se och i kom
mande nummer av Användbart!.
Anna Holmgren

Populärvetenskaplig översikt om jobb i förändring
Fas har gett ut en populärveten
skaplig översikt, ”Jobb: i föränd
ring”, som innehåller intervjuer
med en rad forskare om vilka svar
deras forskning ger på frågor om
jobben och arbetslivet.
Magnus Sverke, professor i
arbets- och organisationspsykologi
vid Stockholms universitet, berät
tar om ledarskapets stora betydelse
för hur vi mår på jobbet.
Ett gott ledarskap är en skydds
faktor mot otrygghet, orättvisa,
7

stress och ett urgröpt arbetsinne
håll. Inom tjänstemannayrken har
gränsdragning mellan fritid och ar
bete blivit ett nytt arbetsmiljöprob
lem. Arbetets intensifiering är en
annan riskfaktor att ta på stort
allvar.

Efterlyser kunskapscentrum
Eva Vingård, professor i arbetsoch miljömedicin i Uppsala,
efterlyser mer forskning om det
moderna arbetslivets risker och
#2/ dec 2010

också ett kunskapscentrum för
arbetsmiljöforskning.
Övriga intervjuer handlar om
kunskapskrav, jämställdhet, om
vinnare och förlorare på arbets
marknaden, teknikutvecklingen,
anställningsformer, facket, med
mera.
Sammantaget innehåller boken
läsvärda och intressanta diskus
sioner om arbetslivet, som det ser
ut i dag.
Eva Ekelöf
Notiser

Väskorna tar aldrig slut i den stora sorteringshallen. Owe Rosengren lyfter för hand.

Flygplanslastarna:

Nu blir arbetsmiljön
kartlagd bit för bit
Flygplanslastare känner av arbetsmiljön in på bara skinnet. De
lyfter och lastar, skjuter och drar i obekväma ställningar. Användbart! följer forskningsprojektet ”Skadefria cargo- och flygplanslastare” som ska ge lastarna en bättre arbetsmiljö. Detta är artikel två
i serien. Forskningen är nu i full gång och forskarna befinner sig
ute på fältet för att samla in data. Arbetsgrupperna fördjupar sig i
olika aspekter av lastarnas arbete.
– Projektet ska också hjälpa våra
medlemmar att få sina arbetsska
dor godkända, säger Dan Holm
berg, regionalt skyddsombud för
Transport avdelning 46.
Arlanda, rampen.
Ute på rampen samlas lastarna
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mellan lastning och lossning av
flygplan. Här fördelas arbetsupp
gifterna och här checkas de av.
Här finns klädskåp, lunchrum med
mikrougnar, kaffeautomater och en
jättelik soffhörna, där lastarna kan
slappa mellan passen och se på tv.
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Rampen är arbetets nav och
hjärta. Folk kommer och går, äter,
slappar, pratar, skrattar. Stäm
ningen är gemytlig och avslapp
nad.
Dan Holmberg säger att de som
jobbar på rampen har de riktigt
tunga jobben. Liksom på bagage
sorteringen.

Huka och stå på knä
Hur kan man beskriva arbets
miljön? Vilka är problemen?
Pilotstudien, som studerat den
forskning som tidigare gjorts,
Flygplanslastare

listar problemen, som lastarna
känner av i sina ryggar, knän,
armar och händer. Till exempel att
lasta och stuva bagage i flygplan
som är smala, ”narrow-body”.
Det betyder att lastaren får
huka eller stå på knä inne i flyg
planet och ta emot, stuva eller
kasta ut bagage. Det är ett riskfyllt
arbetsmoment. Men också att
lasta från bagagevagn till last
utrymme, skjuta och dra lastade
bagagevagnar och skjuta lastade
containrar i ”wide-body” flygplan.

Vanligt med besvär
Hjälpmedel finns och olika
arbetstekniker. ”Sliding carpet”
(ungefär ”glidande matta”) är
ett lastrum i lastrummet. Den är
indelad i olika sektioner. Lastaren

”Lastarna får
huka eller stå
på knä och ta
emot.”
tar bagaget från lastbandet
framme i flygplanets lastlucka
och stuvar det utan att sträcka
sig. Genom att trycka på en
knapp skjuts varje fullastad
sektion in i planet och nästa
tomma blir synlig. I takt med att
konkurrensen mellan flygbolagen
har ökat har sliden tagits bort för
att den väger för mycket, cirka
200 kg.
Utdragbara transportband, så

Projektet ”Skadefria cargo- och flygplanslastare”
Ursprunget till projektet kom från golvet. Flygplans- och
cargolastarna ville att deras arbetsmiljö skulle undersökas.
Via skyddsombud och fack slussades frågan vidare till
Tya, Transportbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd.
Nämnden beslöt att själv bekosta en pilotstudie av vad
vetenskapen vet i dag om arbetsmiljön och om hjälpmedlen
och också testa enkätfrågor inför ett kommande, större
projekt.
Detta större projekt blev ”Skadefria cargo- och
flygplanslastare”. Pengarna kommer från Afa Försäkring.
Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid högskolan
i Gävle gör den vetenskapliga studien och en styrgrupp och
arbetsgrupper har bildats med företrädare från arbetsgivare,
arbetstagare och ergonomer. Även Swedavia och
Arbetsmiljöverket är engagerade i projektets referensgrupp.
I projektet finns fyra arbetsgrupper: 1. fysisk belastning och
arbetsskadestatistik, 2. arbetsorganisation, schemaläggning
och psykosocial arbetsmiljö, 3. hjälpmedel och metoder,
4. utbildning och utveckling. Alla dessa fyra områden ingår
alltså i projektet, som är unikt. Ingen studie har tidigare följt
flygplans- och cargolastare så genomgripande. Därför blir
resultatet högintressant.
Metoderna som används är en utförlig enkät till cirka 1 000
lastare och mätning av 28 lastare under ett helt skift – vad de
gör under dagen, i vilka positioner de befinner sig och i vilka
arbetsställningar. Man ska också intervjua personer från
personalledningen.
En första delrapport kommer till sommaren 2011.
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kallade ”rampsnake”, för bagaget
in i lastrummet, medan ”belt
loader”, bältlastare, för bagaget
fram till lastluckan. I sorteringen
finns transportband. Om de är
höga, 100 cm, blir arbetsställn
ingen bättre, men samtidigt ökar
antalet lyft i mer än 60 grader.
En genomsnittsväska väger 17,4
kg. Märkning av tungt bagage
praktiseras på många flygplatser
för att varna för tyngre väskor.
Pilotstudien visade att besvär
från rygg, nacke, axlar, höfter och
knän förekommer i hög grad hos
flygplanslastare.

Många har ansvar
I sorteringen kommer bagaget
farande på band uppe under
taket. Dan Holmberg visar runt
i den stora hallen, där bagaget
sorteras. Hallarna och all fast
inredning, liksom truckar och
bagagevagnar, har Swedavia, före
detta Luftfartsverket, byggt och
äger. Swedavia ska alltså se till
att det finns teknisk utrustning
och hjälpmedel. Flygbolagen
betalar avgifter för att använda
flygplatsen. De bekostar också
hjälpmedlen inuti flygplanen.
Lastarnas arbetsgivare är
handling-bolagen, som SAS
Ground Handling och Menzies.
Så ser ekvationen ut. Med så
många aktörer och beslutsfattare
blir arbetsmiljöarbetet ingen enkel
sak.
Väskorna tippas av banden ner
i rätt ficka och lyfts upp av en last
are, gärna med hjälp av en krok,
in i en bagagevagn eller container.
Containrarna kan lyftas direkt in i
flygplanet, medan vagnarna måste
lossas och väskorna läggas på
band. Vissa containrar har ett tak
som inte går att ta bort. Då måste
lastaren ligga inne i containern
och stuva.
Det är flygbolagen som äger
containrarna.
Krokarna som lyfter bagaget
Flygplanslastare

Löslastning innebär att varje väska måste lyftas separat mellan olika transportband.

drivs med tryckluft. Om väskans
handtag är undermåligt och loss
nar, far kroken upp i luften. Här
har en del olyckor hänt. Lastaren
kan också lyfta över väskan för
egen hand, i en svingande rörelse,
från vänster till höger, eller från
höger till vänster.
Trots att arbetsmiljön ser ut
som den gör är det ett jätteprob
lem att få en arbetsskada god
känd, säger Dan Holmberg.
– Det finns ingen forskning som
styrker att det är en arbetsskada,
säger läkarna till våra medlemmar
när de kommer med sina skador.
Nu ska vårt forskningsprojekt visa
hur belastningarna ser ut och att
man blir skadad i detta arbete.
Dan Holmberg säger att det
finns en stolthet i branschen och
en stor plikttrogenhet. Det kan
leda till att folk går skadade till
jobbet i stället för att anmäla. Det
finns inte tillräckligt med reträtt
platser och det hela kan bli en ond
cirkel, utan chans till återhämt
ning.
10

Hans lösning är att dela på
jobben: lasta en dag och checka in
en annan. Men här sätter fackliga
gränser stopp.

Ett jobb för män?
Owe Rosengren i röd tröja lastar
väskor på en kärra. Han tycker
det är besvärligt att det finns
så många olika containrar och
flygplanstyper, somliga är lättare
att handskas med än andra. Men
jobbet är bra, säger han efter 30
år. Det är fritt.
– Vissa personer har bättre
fysiska förutsättningar för att lyfta
rätt, till exempel de som är lagom
långa, säger han.
De senaste 20 åren har ingen
ting hänt när det gäller hjälpme
del, tycker han. I princip ser det
likadant ut. Också när det gäller
flygplanen. De designas inte för
att underlätta för lastarna precis.
Totalt har ett tjugotal kvinnor
arbetat som lastare. Lena Säf
ström är en av dem som provat,
mellan åren 1994 och 1999, bland
#2/ dec 2010

annat som instruktör på ramp
skolan. Nu är hon ansvarig för
arbetsmiljön på rampen för SAS
Ground Handlings räkning.
Hon gör riskbedömningar och
föreslår lösningar så att riskerna
kan avhjälpas. Till exempel, om
lyftkroken drivs med el i stället för
tryckluft far den inte upp i luften
när handta
get på väskan
går sönder.
Då blir risken
för skada
mindre.
Saker och
ting blir bätt
re, men långt
ifrån alla
Dan Holmberg
risker kan
ser fram emot
avhjälpas.
kartläggningen.
– Fly
gmaskiner utvecklas för att
transportera passagerare. Det ska
vara så bekvämt som möjligt, men
man glömmer bort lastarna. Det
beror på att ingen ställer krav på
flygplanstillverkarna, säger hon.
Flygplanslastare

– I sparivern plockar flygbola
gen bort ”sliding carpet” för att
man vill uppnå en viktreducering.
Men för en lastare är det en väldig
skillnad. Han får mycket sämre
arbetsmiljö utan ”sliding carpet”.

Skador av tunga väskor
Nu vill Lena Säfström att last
ningen ska bli dyrare utan ”sliding
carpet”. Tillsammans med arbets
ledningen kämpar hon också för
att flygplatsen ska införa en ge
mensam viktgräns för bagage. De
olika flygbolagen har i dag olika
viktgränser. Det är inte ovanligt
att väskor som väger 40 till 50 kg
checkas in. Sådana tyngder klarar
inte lyftkroken, utan en lastare får
lyfta för egen hand. Många skador
och tillbud uppstår på grund av
tunga väskor, speciellt när ”heavy
tag” saknas.
Lastband som passar alla flyg
planstyper vore en annan bra idé.
Dagens lastband är för höga för
de nya, låga flygplanen. På andra
flygplanstyper
sitter motorn i
vägen för last
band som har
hytt. Stressen
är en annan
riskfaktor.
Flygplanen
får inte stå
för länge på
Lena Säfström
marken, de ska
känner väl till
riskerna.
bara komma in,
vända och flyga bort igen.
Arbetsskador och tillbud rap

”Vårt
forsknings
projekt ska
visa hur
belastningarna
ser ut.”
porteras i ett system som Afa
Försäkring tagit fram, ursprung
ligen för metallindustrin. Statis
tiken redovisas på teammöten
och på intranätet. Men det finns
ett oerhört mörkertal, tror Lena
Säfström.

Forskarna samlar in data
Eva Bergsten, ergonom och forsk
are från CBF, tillbringar höst och
vinter med att besöka de sex flyg
platserna som ingår i projektet,
Arlanda Stockholm, Landvetter
Göteborg, Malmö, Skavsta utan
för Nyköping, Växjö och Arvids
jaur. Där delar hon ut och samlar
in enkäterna. 22 sidor med frågor
som cirka 1 000 lastare ska be
svara. Det tar sin tid.
– De som ska svara arbetar
samtidigt så det blir ett pysslande.
Men lastarna förstår att undersök
ningen är viktig. De vill vara med
och berätta, säger hon.
Enkäterna ska analyseras i vår
och en delrapport kommer före
sommaren. Till det kommer en
fördjupningsstudie, som börjar i

januari 2011, och som har inlem
mats i lastningsprojektet. Den
ska ge detaljerad information om
arbetsbelastningen hos cargo- och
flygplanslastare.

Jobba med mätutrustning
Denna dag på Arlanda testar fyra
forskare från CBF den komp
licerade mätutrustningen. 28
flygplanslastare ska under ett helt
skift jobba med mätutrustningen
på sig. Syftet är att ta reda på hur
belastningarna ser ut i ländrygg,
ben, armar och rygg. Forskarna
ska också filma och observera och
sedan jämföra om mätningarna
gett samma resultat som obser
vationerna. På köpet blir belast
ningarna grundligt kartlagda.
Jens Wahlström leder detta
projekt.
– Ofta används observationer i
stället för mätningar i forskningen,
för att det är billigare. Men är det
lika effektivt? Det ska vi ta reda
på.
Lastarna får också svara på en
kort enkät vad de gjort under da
gen och om de har ont i kroppen
efter arbetet.
Resultatet kommer väl till pass
i ”Skadefria cargo- och flyg
planslastare”.
Text och foto: Eva Ekelöf

Länk: Se en film om
lastarnas arbetsmiljö på
www.arbetsmiljöforskning.
se

På Schiphol tar robotar hand om bagaget
Framtiden finns i Nederländerna.
I dagarna har en helt automatis
erad bagagehantering öppnats vid
Schiphol, Amsterdam.
Passagerarna checkar själva in
väskan och klistrar på en bagage
lapp, som har ett chip.
Väskan far ner i underjordens
11

bagagehallar och placeras i ställ
ningar, där robotar sorterar baga
get. De vet var väskan är, när den
behövs, och till vilket flygplan den
ska.
Genom hallarna löper ett
enormt bagageband, kallat ”back
bone” som binder samman alla
#2/ dec 2010

förvaringarna. Mekaniskt, au
tomatiserat och styrt av datorer.
”Knappast en mänskohand kom
mer i beröring med väskorna”,
enligt en artikel i den nederländska
tidningen Volkskrant.
Användbart! återkommer.

Flygplanslastare

Foto: Torbjörn Uhlin
Dags för körning. Henrik är utvilad för sitt nattpass. Utan god sömn skulle han aldrig köra nätter.
Känsla av trötthet är han på sin vakt mot och tar på största allvar.

Trötthet

tung trafikfara
– en kopp kaffe är inte nog
Trötthet orsakar var femte singelolycka bland yrkesförare och
dålig sömn är en stor riskfaktor. Det visar en genomgång av trafikstudier som forskare vid Statens väg- och transportforsknings
institut, VTI, har gjort.
– Erfarna yrkesförare känner till signalerna, de är medvetna om
behoven och vet att det inte räcker med en kopp kaffe och öppet
fönster för att komma över tröttheten, säger forskaren Anna Anund,
VTI. Men de har problem att hitta rastplatser och är pressade av
förutbestämda transporttider. Där har arbetsgivaren ansvar att ge
god kunskap om villkoren och underlätta för förarna att ta rast och
vila vid behov.
12
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Kunskapen om trötthet och körtid
är knapphändig, det behövs mer
forskning, berättar Anna Anund.
Känd är relationen mellan trötthet
och sömnens längd, och förhål
landet mellan sömnighet och tid
på dygnet.
Hon berättar om en australien
sisk modell som förebild. Där får
transportplanerare och förare ut
bildning i vila och transporter, och
sedan belöning när effekten blir
minskande av skador och olyckor.
Det har visat sig lönsamt att ge
Trötthet

kunskap och verktyg, som att an
passa hastigheten. Hög hastighet
är inte snabbaste vägen.
– Att någon sover kan man
mäta. Värre är det med sömnighet,
där handlar det mest om att få
föraren att känna igen tröttheten

vet en del om var förarna brukar
vara sömniga, som längs E4:an
mellan Mjölby och Norrköping.
Som ett stöd för de förare som
är medvetna och förberedda men
ändå blir sömniga finns en viktig
fysisk åtgärd: räfflor i kanten på
motorvägar och i mitten
på tvåfältsvägar, som ger
en kraftfull känsla av att
man lämnar körfältet.
Det har visat sig ha stor
acceptans hos yrkes
förarna.
Vilken tid på dygnet förarna
sover har också betydelse. Det är
viktigt att planerare och förare
schemalägger arbetstiderna så att
det finns plats och tid för raster.
Likaså att tid för sömn planeras
in. Kör man på natten krävs mer
sömntid före och efter.
– Även åldern styr, unga per
soner har svårare att motstå söm
nighet än äldre och bör därför få
andra tidspass och lättare trans
porter, säger Anna Anund. Andra
faktorer som försvårar är problem
med sömnen, långa resor till och
från jobbet och hur föraren har

”Hög hastighet är inte
snabbaste vägen”
och vara motiverad till åtgärder,
säger Anna Anund.
– Det allra viktigaste då är att
stanna och sova, den enda vet
enskapligt bevisade och effektiva
åtgärden. Ja, koffein hjälper till,
men räcker inte ensamt för att
motverka sömn.

Yngre blir lättare trötta

Foto: Torbjörn Uhlin

En annan viktig åtgärd är att
skapa säkra rastplatser, där
föraren känner sig trygg nog att
stanna för att vila. Där behövs
stora insatser, eftersom de inte
får kännas riskabla, platserna ska
locka till vila och sömn. Forskarna

Kortet för färdskrivaren fylls i och matas in före körningen. Nu gäller maximalt
4,5 timmars körning, sedan ska Henrik ta rast för att vila.
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sovit före körningen. Det är en
liten grupp förare som står för en
stor andel olyckorna.
Sedan är det inte lätt för alla
förare att föl
ja sin känsla
av trötthet.
Ta en buss
förare, med
bussen full av
passagerare,
då är det inte
realistiskt att
stanna bussen Anna Anund forskar
om trötthet
och sova i tio
för förare.
minuter.

Stannar när han är trött
En av de erfarna förare som
känner signalerna, som Anna
Anund talar om, är Henrik
Mortensen:
– Känner jag mig trött stannar
jag alltid bilen, säger han.
Henrik har kört lastbil i hela
sitt yrkesliv, sedan fem år kör han
nattskiftet. Han slutar köra direkt
då han känner sig trött. Men trygga
rastplatser är en bristvara.
Vi möts på Schenkers anlägg
ning i Önnestad strax utanför
Kristianstad. Det är ordentligt
mörk trots stora snödrivor kl 16
då Henrik Mortensen går på sitt
nattpass på. Kollegorna retas med
varandra om vem som minns mest
från julfesten nyligen. Men Henrik
var inte med, han skulle köra natt
och dessutom dricker han aldrig
ett dygn före körningen.
– Körkortet är mitt jobb, det är
jag rädd om.
Han har en timme av incheck
ning, koll av last och tankning på
depån och inlastning på Scan av
elva pallar kött framför sig. Sedan
ska han vara iväg.
– Bra Ronny, snyggt lastat, säger
han berömmande till sin lagerkol
lega och berättar för mig om det
viktiga med att lasta rätt, packat
och klart för lätt urlastning och
häftiga manövrer.
Trötthet

Foto: Torbjörn Uhlin

Henrik fyller i färdskrivaren.
När han startar har han maximalt
4,5 timmars körning, sedan 45
minuters rast och därefter 4,5 tim
mars körning till.
Det blir först fram till Ödeshög,
den turen tar normalt strax un
der fyra timmar. Där tar han rast
och byter lastbil med en kollega
som kommer norrifrån. När han
kör från Ödeshög kommer han
åter till Kristianstad för lossning,
tankning och lämning av släp och
bil innan det är dags att åka hem
klockan fyra.
– Jag sover alltid direkt jag
kommer hem, åtta timmar i
sträck, säger Henrik. Varken
barnen eller frugan stör mig.
Någon dag kan jag vakna tidigare
för att hämta från fritids.
I fem år har dagarna rullat på
så, fyra arbetsdagar i veckan, tre
lediga. Livet är inrättat därefter,
det blir att ta tillbaka arbetsdyg
nen under ledigheten.
Henrik dagtingar aldrig med
tröttheten. Han har själv inte
somnat till bakom ratten, men
en kollega vaknade av att någon
stod mitt på vägen, och bromsade
hastigt in. Fast då var han ute i
skogen!
– Känner jag mig trött stan
nar jag alltid bilen och går två

Det är viktigt med medvetna förare för att förhindra olyckor av trötthet,
det gäller särskilt unga förare.

honom. Och man lär sig de rast
ställen där andra förare stannar
till, där det är belysning eller där
man har skydd, som vissa inhäg
nade platser.
Alf Berglund, företagsrådgivare
i arbetsmiljöfrågor inom Trans
portgruppen, säger att branschen
tar allvarligt på tider och schema
läggning, liksom att förarna har
kunskap om vad som händer vid
trötthet.
TYA, Transportbranschens
yrkes- och arbets
miljönämnd, har pre
cis gjort en skrift som
en kunskapskälla för
företag och förare:
Skift- och nattarbete
– en guide till goda arbetsförhållanden och levnadsvanor.
– Tanken med EU:s körtidsregler
är att det rigida systemet ska ge
samma villkor för alla åkare i
Europa, säger Alf Berglund. Även
om åkare kan sura lite för att det
krånglar till planering, så gäller
stupstocken.
– Men avtal och EU-regler är
en sak. Det finns två dimensioner
till, säger Alf Berglund. Att sätta

”Jag sover alltid direkt
jag kommer hem.”
varv runt. Är jag fortfarande trött
ställer jag klockan för en kvarts
tupplur. Om inte det räcker sover
jag en stund till.

Lär sig var det är säkert
Men det kan inte ske vart som
helst. Henrik skulle aldrig vila på
ett rastställe där han är ensam.
Risken att råka ut för något själv,
eller bli av med last, som några
kollegor varit med om, hindrar
14
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ihop rätta scheman som täcker
förutsättningarna för transporter
na och som passar individen. Plus
att det är förarens ansvar att sköta
tiderna och sig själv så att man
orkar köra.

Missade EU-pengar
Problemet med rastplatser är vida
känd, och Alf Berglund tycker
att det var synd att dåvarande
Vägverket missade ett tillfälle att
få pengar från EU för att skapa
säkra rastplatser i form av demo
ställen. Det pågår för närvarande
en förstudie tillsammans med
Transportgruppen, Transport
arbetareförbundet, Sveriges åkeri
företagare, Transportstyrelsen,
försäkringsbolag och några andra
intressenter för att undersöka var
man kan erbjuda säker uppställ
ning i Stockholmsområdet.
– Det finns säkrare platser i vårt
land också, som just i Ödeshög. I
övrigt är det uppställning vid en
del vägkrogar och tankställen runt
om i landet där många rastar och
samtidigt. Men där är inte säker
hetsnivån bra, säger Alf Berglund.
Torbjörn Uhlin
Trötthet

Allt om städ är ett aktionsprogram mot arbetsskador bland städare. På hemsidan

www.alltomstad.se finns praktiska råd till alla som påverkar städmiljön. Detta tema om bättre
städmiljö börjar med ett reportage från TS Lokalvård i Örebro, ett av åtta mönsterföretag.

GÖR RENT HUS

med bättre metoder och färre arbetsskador

TS Lokalvård i Örebro med 200
anställda är ett av de åtta företag
med bra arbetsmiljö inom städ
branschen som Allt om städ valt
ut. Flera på företaget bidrog med
tips och råd om städmetoder och
arbetsmiljö.
– Vi har fått många spontana
kommentarer om att hemsidan
är jättebra, säger Helen WargFriberg. Nu finns videokursen
på hemsidan alltomstad.se och
företaget använder den i sin ut
bildning.

Video med bra metoder
Helen Warg-Friberg deltog när
IVL samlade fackliga ombud,
skyddsombud, arbetsterapeu
ter, lokalvårdare, arbetsledare,
företagsledare och leverantörer av
städutrustning för att diskutera
bättre metoder för städarbetet.
I projektet jobbade deltagarna

Foto: Oleg Prikhodko

– Man ska jobba nära kroppen,
säger Helen Warg-Friberg. Hon
är arbetsledare och hälsopedagog på TS Lokalvård. Hon var
med om att göra en videokurs
om städarbete och arbetsteknik
som togs fram i forskningsprojektet Allt om städ på Svenska
Miljöinstitutet, IVL.

Forskarna samlade praktiker för att diskutera bättre städmetoder.

mycket med gruppdiskussioner
och samtal. Temat för diskussion
erna var bra arbetsteknik. Sedan
videofilmade man rationella ar
betsmetoder, moment för moment.
Ett moment är Helen särskilt
stolt över att hon fick med på hem
sidan. Hon visar med armen hur
man inte ska tömma en sopskyffel.

– Om man förlänger sin arm
med en lång sopskyffel och gör en
vridning för att tömma skyffeln,
då påverkar det underarm, hand
led, nacke och axel, säger hon.
– Det är ett arbetsmoment som
lokalvårdare gör otroligt många
gånger om
dagen. Om

Länk till videoklippen på Allt om städ:
http://www.alltomstad.se/stada-sa-har/arbetsteknik/video.aspx
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Bättre städmiljö

man i stället jobbar nära kroppen
och tippar skräpet i sopsäcken
krävs ingen muskelstyrka.
När Allt om städs hemsida
var klar visade Helen den på alla
arbetsplatsträffar.
– Vi fick många spon
tana kommentarer om
att den är jättebra, säger
Helen. När nya städare
ska anställas använder
arbetsledaren videofilmerna i
introduktionen.

städningen från tekniska avdel
ningen i Örebro kommun. Ett av
företagets mål är att de anställda
ska känna det de kallar medarbe
tarägd arbetsglädje. Då är det

– I själva verket är städning ett
yrke som många trivs med, och det
försöker Allt om städ förmedla.
Vi har gladare medarbetare än de
allra flesta företag och städning
en här är ett ganska fritt
jobb, betydligt friare än ett
industrijobb.
Och företaget går bra, så
bra att de anställda fått en
extra månadslön.
Fredrik tycker att upphandlings
krav som finns på Allt om städsidan fungerar som ett stöd för de
seriösa företagen i branschen.
– Det är bra om uppköparna
ställer relevan
ta krav, det
slår alltid ut de
oseriösa företa
gen vid en upp
handling.
Det beror
på att det är
omöjligt för
lågprisföreta Helen Warg-Friberg,
hälsopedagog.
gen att svara
upp mot dessa krav. Ett exempel
på kvalitetskrav är att ha utbildad
personal, att ha vita jobb och att
städföretaget faktiskt utför det
man lovat.

”Det gäller att inte ha
dyngsura moppar”

Introduktionsmöte

Yrke att trivas med
Han tycker att projektet Allt om
städ har varit bra på att slå hål på
dessa myter om städarbete. Han
har visat klipp från Allt om städs
hemsida för affärsbekanta.
– De blev förbluffade över hur
tekniskt städyrket är.

Foto: Anna Holmgren

Mervi Rosnell, Cornelia Ylikajula
och Sofia Falksjö har samlats den
här dagen för en introduktion
på TS Lokalvård. De talar om
trappstädning.
– Det gäller att inte ha dyngsura
moppar, säger Siv Andersson som
leder mötet.
Hon hoppas att det kommer
ännu fler arbetsmoment på Allt
om städ-sidan.
– Det borde finnas med i videon
att man inte ska hälla i så fruk
tansvärt mycket rengörningsmedel
i toastolen. Vi propagerar för att
folk inte ska använda så mycket
kemikalier, säger Siv.
TS Lokalvård är ett löntagarägt
företag med 200 anställda. Det
bildades vid en avknoppning av

viktigt att ha bra arbetsmiljö, rätt
redskap, lagom stora arbetslag,
lagom mycket kunder och bra
förmåner.
– De anställda ska känna att
företaget månar om dem, säger
Fredrik Öjdemark, vd på TS
Lokalvård.
– Det finns så många myter om
städbranschen. Folk tror att det är
slitigt och tråkigt, ett slavgöra som
alla vill iväg från. I själva verket
är städning ett hantverk, som
man kan jobba med hela livet och
tycka är kul, säger han.

Siv Andersson och Helen Warg-Friberg berättar om hemsidan Allt om städ för
Mervi Rosnell, Cornelia Ylikajula och Sofia Falksjö.
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Upphandling
Anita Friberg jobbar som mark
nadschef på TS Lokalvård. Under
projektet med Allt om städ kom
Ann-Beth Antonsson från IVL
och intervjuade Anita om hur
upphandling av städtjänster går
till.
– Det är en hård prispress vid en
upphandling och man konkurrerar
med små marginaler. Då gäller det
att den enskilda städaren får rätt
förutsättningar med metoder och
maskiner för att inte bli utsliten,
säger Anita Friberg.
Hon var med och tog fram upp
handlingskraven till Allt om städ,
till exempel att städföretagen ska
ha ansvarsförsäkringar och lämna
årsredovisningar i anbudet.
Bättre städmiljö

– Det vi talade om med AnnBeth Antonsson finns med bland
upphandlingskriterierna. De
kraven sållar säljarna så att det
blir de seriösa företagen som får
uppdragen, både offentligt och
privat, säger Anita Friberg.
På TS Lokalvård är medarbetar
na delaktiga i anbudsförfarandet.
– De vet var vi kan effektivisera,
de ger mig tips om hur mycket
vi kan klara. Och vi har en gräns
för hur lite tid ett uppdrag får ta,
under den går vi inte, säger Anita
Friberg.
I rummet intill sitter Ann-Chris
tine Sterner. Hon är produktions
chef på TS Lokalvård.
– Vi har anammat arbetsme
toderna hos Allt om städ. Deras
hemsida är enkel och överskådlig,
och nästan alla här har datorer
hemma, så de kan kolla själva om
de använder rätt metoder i arbetet.

Trappstädning
Företaget använde till exempel
hemsidan på ett möte med de tio
medarbetare som städar trappor.
Många av dem uppfattade att de
riskerade att bli arbetsskadade av
trappstädnin
gen.
– Det
visade sig när
vi tittade på
videoklip
pen att våra
medarbe
tare ibland
Fredrik Öjdemark använde fel
är vd på det metoder. Nu
löntagarägda TS ska de prova
Lokalvård. de nya städ
metoderna
från Allt om städ, och senare ska
vi ha en uppföljning av hur det
gått, säger Ann-Christine.
TS Lokalvård hör till de åtta
företag med bra arbetsmiljö inom
städbranschen som Allt om städ
valt ut.
– Vi har knappt någon personal
17

På www.alltomstad.se finns tips och råd till städföretag som vill ha friska
städare och nöjda kunder.

omsättning och rehabiliterings
fallen är väldigt få, säger AnnChristine.
Företaget har en produkt- och
miljögrupp som kartlägger och
utvecklar nya städmetoder. Man
har utvecklingssamtal en gång om
året och medarbetarna får skriva
på ett hälsokontrakt att de ska
förbättra sin styrka och kondition.

Muskler
– Det är bra att ha god kondis,
men det behövs muskler också.
Har man inga muskler sliter
städarbetet på kroppen. Det gäller
att förebygga, träna och röra på
sig innan det händer något, och
det gäller att jobba rätt, säger
Ann-Christine.
Nu ska företaget göra en analys
av alla sina arbetsplatser, och gå
igenom hur städarna upplever
möblering, entréer, golv och
möbler. Regelbundet mäter man
arbetsskador och tillbud och ana
lyserar vad de beror på.
Ett nytt problem på företaget
#2/ dec 2010

är utomnordiska medarbetares
arbetsmiljö.
– En del är så glada att ha ett
jobb där de
kan försörja
sig, så de blir
överambitiö
sa. Och har
de barn och
föräldrar att
ta hand om,
förutom job
Ann-Christine
bet, blir de
Sterner är
rätt slitna.
produktionschef.
Det gäller
att alla på företaget hjälps åt att
tidigt upptäcka problemen i ar
betsmiljön.
– Vi tar in det i introduktionen
att alla ska hjälpa varandra att
märka tidiga signaler. Och att
det är viktigt att träna för att
förebygga skador i arbetet. Det
är viktigt också för att orka med
något annat, för att ha kraft kvar
till resten av livet, säger AnnChristine.
Anna Holmgren
Bättre städmiljö

Chefer löste arbetsmiljöproblem
– fick tid att utveckla affärerna
Foto: Niko Guido

– Det finns mycket diskussion
om att arbetsmiljö lönar sig.
Men det är inte så enkelt att det
bara går att räkna i kronor och
ören, även om de goda exempel
vi hittade verkade ha rätt
bra ekonomi, säger Ann-Beth
Antonsson, projektledare för
Allt om städ, IVL.
Ett delprojekt i Allt om städ var
att hitta städföretag, som är goda
exempel på företag med en bra ar
betsmiljö. På alltomstad.se ligger
åtta sådana goda exempel.
De som klarade gallringen är
lokalvården inom Kronobergs
landsting, Reneriet, enheten för
städservice inom Sahlgrenska uni
versitetssjukhuset, Salabostäder,
Scandic hotell i Linköping, Ser
vicestyrkan i Sverige, Städpojkar
na och TS Lokalvård.

Rejäl sållning
Ergonomen Lisa Schmidt ringde
runt till företag som hon fått tips
om och hämtade uppgifter om
städmetoder och sjukfrånvaro.
Hon hittade åtta företag som upp
fyllde kraven på god lönsamhet,
låga kostnader för sjukfrånvaro,
nöjda kunder, låg personalom
sättning och få rehabiliteringsfall.
Insatser de gjorde för att förbätt
ra arbetsmiljön var till exempel
att fånga upp tidiga signaler på
problem i arbetet som kan leda
till sjukskrivning, och att de såg
till att ingen överbelastas i arbe
tet. Men det var svårt att hitta

”Också
chefernas arbete
förändrades.”
18

När städarna får utbildning och större ansvar frigörs tid för chefen.

företag som var tillräckligt bra på
arbetsmiljöarbete.
– Det blev en rejäl sållning. Man
kan inte bara gå på hörsägen,
säger Ann-Beth Antonsson.
Det intressanta med de goda
exemplen var att forskarna kunde
se att drivkraften för en bra ar
betsmiljö inte bara handlade om
att tjäna pengar. Svaret fanns på
en annan bog.
– Det handlar om mjukare
frågor, som är minst lika viktiga
#2/ dec 2010

som ekonomisk lönsamhet, säger
Ann-Beth Antonsson.

Normaltid
När cheferna hade tagit tag i
långtidssjukfrånvaro och löst
en del av de gamla problemen
med arbetsmiljön, då hade de
också fått en hel organisation som
fungerade bättre.
Det fick till resultat att cheferna
började jobba normaltid från att
ha jobbat sextiotimmars vecka.
Bättre städmiljö

Fick mindre klagomål
Cheferna i de goda exemplen job
bade med hela personalens delak
tighet och ansvar. De var tydliga
om vad som ingår i städområdena
och tydliga med att städarna är
viktiga. Då fick de också väldigt
lite klagomål från kunder, och
väldigt lite tid gick åt till sådana
problem.
– Att jämföra affärsnytta är

mycket mer effektivt och spän
nande än att bara räkna pengar,
säger Ann-Beth Antonsson.
Hon började sin karriär med
att studera arbetsmiljöproblem på
småföretag.
– De flesta småföretagare vill
väl. De är inte heroiska eller ill
villiga, det är folk som försöker
göra så gott de kan efter sina
förutsättningar, säger Ann-Beth
Antonsson.
– Det gäller att hitta lösningar
och goda exempel som kombi
nerar affärsnytta med god ar
betsmiljö, och att hitta drivkrafter
för goda lösningar, säger Ann-Beth
Antonsson.
Anna Holmgren

Foto: Anna Holmgren

Och chefernas eget arbete föränd
rades radikalt.
– I stället för att vara en pro
blemhanterare skiftade chefen
över till att planera och utveckla
hela verksamheten på företaget.
Det blev en jättestark drivkraft.

– Kombinera affärsnytta med god
arbetsmiljö, säger Ann Beth
Antonsson, IVL.

Kan vi lära av goda exempel och vad kan vi lära?
På www.alltomstad.se kan du jämföra ditt eget företag med de åtta goda exemplen. Det finns
mycket som framgångsrika företag har gemensamt. Här finns några råd och erfarenheter
från dem. Det handlar om allt från ledarskap till städtekniker. Här finns också IVL-rapporten
”Städföretag som ligger före och tjänar på det”.

Upphandling för bättre städmiljö
Det är många faktorer som påverkar arbetsmiljön
i städarbetet. Upphandling av städtjänster är en
sådan faktor.
– En viktig drivkraft för bra arbetsmiljö är om
kunden kräver det av städföretaget, säger AnnBeth Antonsson, projektledare för Allt om städ på
Svenska Miljöinstitutet, IVL.
Därför tog IVL-forskarna med
upphandling av städtjänster som
ett delprojekt i Allt om städ.
Frågan de ställde var: Går det
att upphandla städtjänster så att
det främjar en bra arbetsmiljö för
städarna?
I studien intervjuade forskarna
tio städföretag och tio upphand
lare om deras erfarenheter av
upphandling.
Det visade sig också att de upp
handlingskrav som ställs ofta är
formulerade av personer som inte
19

är särskilt insatta i städning.
Det finns en öppenhet både
bland upphandlare och entre
prenörer för tydligare krav vid
upphandling av städtjänster. Det
gäller till exempel entreprenörens
ekonomi, städmetoder, städred
skap, arbetsorganisation och
utbildning.

Professionell upphandling
Forskarna drog slutsatsen att
det behövdes ett underlag för en
mer professionell upphandling av
#2/ dec 2010

städtjänster med tydligt formule
rade kvalitetsgranskade krav.
Sådana krav utvecklade de i sam
arbete med Miljöstyrningsrådet,
Almega, Serviceentreprenörerna
och Sveriges kommuner och
landsting.
Kraven finns i en användbar
Upphandlingsguide på Allt om
städs hemsida. Kraven i guiden är
kvalitetssäkrade för den som ska
upphandla städtjänster till den
kvalitet köparen vill ha och är bra
för miljön och för städaren.
Bättre städmiljö

Allt om städ

Ett aktionsprogram
för bättre ergonomi
Idén till projektet Allt om städ
fick Ann-Beth Antonsson när
hon var på en begravning och
några släktingar skulle servera
kaffet.
– En av oss kunde inte servera, hon hade ont i en axel
efter att ha jobbat många år
som städerska. Det var då jag
började fundera över den här
typen av arbeten.

pass i detta nya forskningsprojekt
om städningens arbetsmiljö.
Tillsammans funderade AnnBeth och Lisa över vad det är
som påverkar arbetssituationen
för städare. Forskarna gjorde en
tankekarta med olika aspekter
av vad som påverkar städarnas
arbete.
– Vi kunde inte bara rikta oss

”Forskarna ville
ha berättelser från
städarna själva.”

Belastningarna i städarbetet
är ett sammansatt problem
som kräver tvärvetenskap
liga forskningsmetoder.
Ann-Beth Antonsson civil
ingenjör i kemi från Chalmers
och har jobbat i många år med
arbetsmiljöforskning. När hon fick
idén om att studera städarbetets
ergonomi, tog hon kontakt med
sin kollega Lisa Schmidt, som är
personalvetare med magisterut
bildning i ergonomi och arbetslivs
inriktad rehabilitering.

Gjorde en tankekarta
Hon hade jobbat extra som
städerska på ett vårdhem när hon
gick på gymnasiet. Det kom väl till
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mot städarna eller städföretagen.
Hur städarbetet gestaltar sig har
med många fler olika aktörer
att göra, till exempel arkitekter,
inredare, upphandlare och kunder,
säger Ann-Beth Antonsson.
– De aktörerna vi kom fram till
då, de har varit med i hela pro
jektet. Och vi måste nå ut med
resultatet till alla, så att var och
en kan medverka med sin del för
en bättre arbetsmiljö, säger Lisa
Schmidt.

Projektet drog igång
Utifrån sin tankekarta skrev IVLforskarna en ansökan om forsk
ningsstöd från AFA, som byggde
på ett samarbete mellan Ann-Beth
och Lisa på IVL, forskarna Göran
Hägg på Arbetslivsinstitutet och
Rupesh Kumar, Jan Lundberg och
Therese Öhrling på Luleå tekniska
högskola.
Pengar till forskningen be
viljades av AFA Försäkring och
projektet drog igång. Det första
#2/ dec 2010

delprojektet
handlade om
att beskriva
och mäta
problemet.
– Vi ville
ta reda på
om det fanns
mer belast
Lisa Schmidt,
ningsskador i
ergonom, IVL.
någon viss
typ av städning och om det
fanns koncentration till vissa
arbetsplatser, säger Lisa.
Högskolan i Luleå tog fram
fakta om vilka kroppsdelar
som oftast var anmälda som
arbetsskadade och IVL kollade
upp statistiken för arbetsplatser
och branscher.
– Det visade sig att problemen
med arbetsbelastningar var unge
fär desamma i alla sorters städ
ning, säger Lisa.

Inte bara siffror
Forskarna ville inte bara ha siffror
och statistik om arbetsskador,
de ville också få berättelser från
städarna själva för att få fram
vilka arbetsmoment, som är mest
belastande för städare.
– Det var bara några få arbets
skador som var godkända. Det är
larvigt lite jämfört med hur många
skador som faktiskt inträffar,
säger Lisa Schmidt.
I brist på godkända arbetsska
dor valde forskarna att intervjua
personer som anmält arbetsskador,
men som inte fått dem godkända.
Sjutton städare, två män och
femton kvinnor, berättade om sin
syn på vilka arbetsmoment som
Bättre städmiljö

”Värk och
smärta måste
tas på allvar.”
bidragit till deras arbetsskada.
Det visade sig att arbetsskador
byggs upp under lång tid, men
förvärras vid tillfälliga överbelast
ningar, till exempel när en kollega
är sjuk och man städar dubbla
pass.
– Det hade vi aldrig fått fram
om vi inte intervjuat städare, utan
bara observerat städarbetet, säger
Ann-Beth Antonsson.

Lätta moppar
Christina Holmenfalk är ord
förande i Sveriges rengöringstekni
ska förening. Hon har medverkat
i projektet Allt om städ med att ge
råd och synpunkter på städarnas
arbetsmetoder utifrån vad som är
god praxis i branschen.
Hon förespråkar lätta och
moderna moppar i stället för att
hantera vattenhinkar och blöta
svabbar. Arbetet ska organiseras
så att man växlar mellan lätta
och tunga arbeten. Och arbets

ledningen behöver klargöra vad
som behöver göras så att man inte
städar noggrannare och mer än
vad kunden betalar för.
Enligt ergonomen Göran Hägg
kan städning med moderna
metoder minska skadorna, men
det räcker inte. Det krävs också
en riktig organisation av arbetet.
Undvik tillfälliga och höga belast
ningar. Värk och smärta måste tas
på allvar och motarbetas innan
värken blir kronisk. Höga ambi
tioner och noggrannhet är ofta
positivt, men det är inte riskfria
egenskaper i det tunga städarbetet.

Friskvård räcker inte
Träning och fysisk aktivitet är
bra, men bara upp till en gräns.
I monotona arbeten där enskilda
muskelfibrer är aktiva hela tiden
ökar risken för skador.
– Det gäller att se när folk bör
jar få ont, säger Ann-Beth Anton
son.
I äldre forskningsprojekt om
städarbete handlade det ganska
mycket om att klara det tunga
städjobbet genom aktiv friskvård.
– Det är bra att träna och äta
rätt, men friskvård räcker inte.

På hemsidan www.alltomstäd.se finns videoklipp med bra städteknik.
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Uppskattas hänsynsfulla städare?

När ska jag städa där?
När ska han städa här?

Man kan inte kompensera våt
svabbning hela dagen med att
träna och äta rätt, säger Ann-Beth.
Lisa Schmidt instämmer.
– Då är vila vad som krävs för
att muskeln ska kunna återhämta
sig, säger hon.
– Det är viktigt med träning för
att förebygga arbetsskador, men
inte alltid rätt väg om skadan
redan är ett faktum, säger Lisa
Schmidt.

Lösningar på hemsidan
I forskning försöker man ofta iso
lera och studera en faktor i taget.
Det här projektet om städarbete
utgår i stället från en helhetsbild,
att det är en hel rad faktorer som
tillsammans skapar arbetsmiljön.
Forskarna kom fram till att de
flesta städare (60 procent) har
ont varje vecka i kroppen av sitt
arbete. Besvären kommer gradvis
och märks mest efter arbetet. Om
inget görs kan besvären leda till
bestående skador.
Men forskarna stannade inte
vid problemen med städarbetet.
De tog också fram en rad lösnin
gar, som presenteras på alltom
stad.se. Där finns goda råd, tips
och idéer för alla i städbranschen
– städare, skyddsombud, chefer,
personalansvariga, upphandlare,
inredare och arkitekter, till ex
empel videoklipp med bra arbet
steknik.
Anna Holmgren
Bättre städmiljö

Städdesigner och aktionsforskare
– Vi som städade järnvägs
vagnar hade mycket dåliga
arbetsställningar. Det var då jag
kom på att det skulle behövas
bra verktyg, säger Rupesh
Kumar.
Han har själv arbetat som städare
på somrarna, numera är han lek
tor på Luleå tekniska universitet
och har medverkat i projektet Allt
om städ.
Städning är ämnet för Kumars
masteravhandling i ergonomi och
hans doktorsavhandling. Den
landar i att det är bra att bedriva
arbetsmiljöforskning i dialog med
brukarna.
Bland annat har Kumar de

signat ett böjt
moppskaft.
De gamla
moppskaf
ten var
raka. Med
det nya går
det lättare
att komma
Rupesh Kumar.
åt när man
städar. Rupesh Kumar har också
hittat på en toaborste konstruerad
så att städaren inte behöver rotera
handleden. En annan fiffig grunka
är en hållare för elsladdar under
skrivbord.
Från designarbetet på univer
sitetet är det långt till städarnas
vardag. Det är svårt att få ut

ergonomiska
uppfinningar
på marknaden.
Tillverkarna
av städutrust
ning vill inte ha
dyrare produk
ter. En rak
mopp är än så
länge billigare
än en böjd.
– Städning
är ett lågsta
tusjobb som
inte får kosta,
säger Rupesh
Kumar.
Anna
Holmgren Kumars moppskaft.

Några råd från framgångsrika städföretag
Ett tydligt ledarskap i kombination med respekt för
medarbetarna är en viktig framgångsfaktor. Cheferna
har tydliga och uttalade värderingar om att städarna
är viktiga.

2. Moderna redskap och städtekniker

Avgörande är att se till att företagets städare an
vänder moderna städmetoder och har moderna
städredskap. En del företag arbetar också med att
lära ut bra arbetsteknik.

3. Ta tag i problem

För att ha tid att arbeta med utveckling behöver
chefens arbete med problemhantering minska. Ta tag
i problem på ett tidigt stadium, öka tydligheten om
vad som ingår i städarbetet, se över arbetsmetoder för
att minska risken för sjukskrivningar.

4. Utveckla medarbetarskapet

De framgångsrika företagen arbetar målinriktat med
att skapa en trygg arbetsplats där städarna känner
delaktighet. Kundkontakt och uppföljning av klago
mål sköts ofta direkt av städaren. Alla framgångsrika
företag satsar på vidareutbildning av sina anställda.
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5. Var uppmärksam på sjukfrånvaro

Det är viktigt att fånga upp tidiga signaler på risker
eller problem som kan leda till arbetsskador eller
sjukdom. Arbeta systematiskt för att minska sjukfrån
varon och med rehabilitering av långtidssjukskrivna.
Satsa på friskvård för personalen.

6. Städarna trivs i de bra företagen

En avgörande framgångsfaktor verkar vara att
städarna trivs med sina jobb. Det är viktigt att ge
städarna möjlighet att arbeta självständigt, att de blir
sedda och uppskattade.

7. Hantering av klagomål och nöjda kunder

Flera av företagen arbetar aktivt med att låta städar
na själva ansvara för den dagliga kundkontakten. Det
klargör vilka krav som finns på den egna arbetsinsat
sen och skapar goda kundrelationer.

8. Organisation av städarbetet

Det är viktigt att planera städningen så att ingen
överbelastas i arbetet till exempel vid tidsbrist eller
att man får arbeta extra. De framgångsrika företagen
har rutiner för hur städningen blir gjord om någon
städare är sjuk.
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Källa: www.alltomstad.se

1. Chefens ledarskap är viktigt

Bättre städmiljö

Foto: Eva Ekelöf
Tre skyddsombud från Unionen: Gunilla Lahti, Lars Hartwig och Bo Skyllerström.

”Forskningen ska ge
oss draghjälp i arbetet”
De som arbetar med arbetsmiljön på arbetsplatserna behöver
forskningens resultat för att styrka sina krav och visa att de
äger relevans. Då går det lättare att få gehör för förändringar.
Användbart! har träffat sex skyddsombud från Unionen på Volvo
och tre ergonomer för att prata kontorsarbetsmiljö och forskning.
Deltagare i samtalet var Bo
Skyllerström, huvudskyddsombud,
Lars Hartwig, Gunilla Lahti, Peter
Byvik, Kenneth Wiberg och Kenne
Bergvall, skyddsombud, alla för
Unionen.
Eva Jonsson-Löfving, Michael
Schröder och Maj-Lis Grenabo
arbetar med arbetsmiljön som
ergonomer.
– Vi behöver draghjälp i vårt ar
betsmiljöarbete, alla goda krafter
behövs, anser Bo Skyllerström.
– De som arbetar praktiskt
med arbetsmiljön måste också bli
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bättre på att önska sig tillämpbar
forskning. Nya problem dyker upp
hela tiden och då behöver de som
arbetar stärka sina krav i forsk
ningen, säger Maj-Lis Grenabo.

Behövs fler föreläsningar
En dialog med forskare i Göteborg
finns redan genom seminarier
som Institutionen för arbets- och
miljömedicin erbjuder på fredagar.
Dit kan ergonomer, sjukgymnaster
och chefer gå.
Ändå behövs fler föreläsningar
och möten, så att de som kommer
#2/ dec 2010

från arbetsplatserna får berätta
om sina erfarenheter, anser Volvos
ergonomer och skyddsombud.
Kanske genom att arrangera fru
kostmöten, där forskare bjuds in?
Sådana möten har funnits tidigare,
men de har nu somnat in.
Totalt finns det 6 000 tjän
stemän på Volvo. Samtalet med
skyddsombud från fackförbun
det Unionen och ergonomer från
företagshälsovården handlade
således om tjänstemännens ar
betsmiljö.
Utvecklingsingenjörer, kvalitets
ingenjörer, konstruktörer, och
andra yrkesgrupper i Unionen
arbetar för det mesta i kontors
landskap. 270 personer sitter
tillsammans i jättelandskap, och
genom dessa landskap går gångar,
Praktiker om forskning

limmad vid stolen i åtta timmar
när vi är pressade av leveranser.
Axlarna fastnar under öronen,
säger Lars Hartwig.
Det är lättare att arbeta med
ergonomi ute i fabriken tycker
Maj-Lis Grenabo, ergonom.
– Där har vi mätt arbetsmo
menten och lärt ut arbetsteknik.
När det gäller datorarbete är det
svårare att lära ut arbets
teknik. Vi kan bara visa
hur man jobbar bäst,
men varje individ har sitt
eget ansvar. Vi kan leda
hästen till vattnet, men
inte tvinga den dricka,
säger hon.
Det finns möjlighet att göra ett
avbrott en gång i halvtimmen,
men samtidigt finns kravet att lev
erera vid rätt tidpunkt. Dessutom
kan arbetet vara så engagerande
att man glömmer bort pauser och
matraster. Tjänstemannens ans
varskänsla bidrar också till många
övertidstimmar.
– Jag får mejl från kamrater som
arbetar söndagskvällar. Andra kan
stämpla ut och fortsätta arbeta
tre timmar till. Här är det chefens
ansvar att gå in och säga ifrån,
anser Gunilla Lahti, skyddsom
bud.
Det borde vara förbjudet att
äta vid skrivbordet, tycker hon.
Varför inte släcka när det är paus
så att alla tvingas till ett avbrott i
mörkret?
Nya programvaror i datorerna
kan innebära problem eftersom de
inte är anpassade till människor
na, som ska arbeta med dem.
– Ergonomerna borde få vara
med vid inköp av skärmar och
program, tycker Michael Schröder,
som själv är ergonom.
Ständigt rullar ergonomitåget
genom Volvo. Alla får vara med
och åka. Det är ergonomer som
gör löpande kontroller av arbets
platserna. De som arbetar får tips
och hjälp att arbeta bättre.

”Jag kan sitta
limmad vid stolen i
timmar.”
Andras prat stör tankeverksam
heten, det är bevisat i forskningen.
Det finns både för- och nack
delar med att arbeta i landskap.
Deltagarna i samtalet berättar
om bekymmer med belysning och
ventilation.
– En del vill ha mörkt, andra
ljust, jag vill ha en jämn och
bra allmänbelysning, säger Lars
Hartwig, skyddsombud.
– Alla är olika. Jag är varm av
mig och tycker om när det är litet
kallt, för andra är det tvärtom. Ven
tilationen designas efter hur vi sitter,
men snart är det dags för omor
ganisationer och då blåser det på
fel ställen. Det hjälper inte att sätta
en kork i utblåset, för då blåser det
mer någon annanstans, säger Peter
Byvik, skyddsombud, luttrad.

Övertid och engagemang
Nästan alla har höj- och sänkbara
bord och när många fick bärbara
datorer fick de också en större
skärm att koppla till datorn, för
att få bättre synergonomi. Ändå är
huvudvärk och värk i nacke och
axlar vanligt.
– Man får en migränliknande
huvudvärk lördag morgon, när
man vaknar. Det kan bero på att
vi sitter för länge och för koncen
trerat när vi arbetar. Jag kan sitta
24
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Särskilda ergonomiombud får
utbildningar på redskap och sto
lar. De som sitter stilla för länge
får gummiband att dra i, för att
få igång musklerna, och lär sig
stretcha. Om de sedan behåller
den goda vanan är en annan sak.
Det vilar på eget ansvar.

Stillasittandet problem
Ergonomerna skulle vilja se ett
projekt på Volvo där man under
sökte hur det stillasittande arbetet
verkligen ser ut och vilka kon
sekvenser det får. Från forskning
en efterlyser de också fakta och
resultat som hjälper dem i arbetet.
Fakta att lägga fram för cheferna
som i slutändan sitter på pengarna
och har lönsamhet som mål num
mer ett för företaget.
– Företagen har enorma kost
nader för sin personal och för
sjukfrånvaron. Om de någon gång
skulle lära sig kalkylera med vad
som står att vinna med förbättrin
gar i arbetsmiljön skulle mycket
vara vunnet. Pengar är ju det enda
som biter. Ju högre upp man kom
mer desto viktigare blir det.
– Money talks, säger Eva Jons
son-Löfving, ergonom.
Eva Ekelöf
Foto: Stock.xchng

som upptrampade stigar, för dem
som kommer och går, eller pas
serar förbi.
Skärmar markerar stigarna,
men de är inte högre än att det
går att titta ut över landskapet.
Skrivborden står i rader eller öar.
Skärmarna är försedda med
skyltar: ”Tänk på oss på andra
sidan skärmen, var lågmäld.”

Tiden kan bara försvinna.

Praktiker om forskning

Farliga ämnen i fokus

Kemiska ämnen i arbetslivet är temat för ett forskningsprogram där Afa försäkring satsar 16
miljoner under tre år på sex projekt, med forskare i Stockholm, Lund, Dalarna, Göteborg, Örebro och Falun/Borlänge. En röd tråd i projekten är bättre metoder för att mäta halter och visa
varför halter går upp.

Genom att filma arbetet och
samtidigt mäta förorening
arna kan man fånga in
topparna och visa när dessa upp
kommer. Då blir det lättare att
minska riskerna. Mer än hälften
av föroreningarna uppkommer
ofta på bara några få procent av
tiden och åstadkommer då akuta
besvär. Vanliga mätningar missar
topparna.
Forskare samarbetar med fack
och arbetsgivare för att studera
arbetsuppgifter där man hamnar
nära gränsvärdena, i exempelvis
gjuterier och trä- och plastindustri

och i svetsarbete. Damm och rök
mäter de med ljusspridningsin
strument. För organiska ångor
och gaser använder de andra
instrument.
De filmar jobbet och mätresul
taten hamnar direkt på filmen.
Man ser vad de anställda gör och
hur de drabbas och detta blir ett
underlag för att bedöma risker
i olika situationer. Filmerna kan
företagshälsovård och mindre
företag använda i arbetsmiljöar
betet. Forskarna använder resul
taten i undervisningsmaterial och
föreläsningar via internet.

Foto: Stock.xchng

Fångar föroreningstoppar med film och mätinstrument

Svetsning.

Projektledare är Gunnar Rosén
vid Tema Arbetsliv, Högskolan
Dalarna.
Mats Utbult

Jagar skäl till de högre halterna av trädamm
Jämfört med i traditionell
träindustri har de nya pel
letsfabrikernas högre halter
trädamm som irriterar ögon, näsa
och hud och orsakar luftvägs
besvär, som astma och minskad
lungfunktion.
Forskare kartlägger damm
halten hos nybyggda och äldre
fabriker och vid vilka arbets
uppgifter som halten är högst.

Tidigare studier visar att halten
stiger när man använder tryckluft
och helautomatiska maskiner,
och minskar med punktutsug och
särskild städpersonal.
Forskarna mäter halterna av
damm och andra ämnen under tre
dagar vid fyra fabriker.
Flera gånger per dag skattar de
anställda sina besvär och for
skarna fångar in uppgifter som

kopplar ihop höga och låga nivåer
med olika arbetsmoment och
faktorer.
Resultaten använder forskarna
till åtgärdsförslag och utbildning
av anställda och chefer, för att
minska halterna – och senare mäta
effekterna. Projektledare är Katja
Hagström vid arbets- och miljö
medicinska kliniken i Örebro.
Mats Utbult

Fyra projekt om arbetsmiljö får Fas-pengar
Totalt beviljade Fas 213 mil
joner kronor i forskningsanslag
för de kommande tre åren. Av
89 projekt handlar fyra om
arbetsmiljö. Anders Ahlbom
vid Karolinska institutet får
två miljoner för att forska om
mobiltelefonanvändning.
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Jörn Nielsen, arbets- och
miljömedicin i Lund, ska forska
om exponering för partiklar och
gaser vid hårfärgning och blek
ning. Greta Smedje, arbets- och
miljömedicin i Uppsala, under
söker exponering för bromerade
flamskyddsmedel vid arbete i
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flygplan. Marianne Törner, arbetsoch miljömedicin i Göteborg,
forskar om organisationsklimat
och hälsa, säkerhet, nyskapande
och effektivitet. Mer om Fas och
arbetsmiljöforskningen i nästa
nummer av Användbart!.
Eva Ekelöf

Notiser

Forskare mäter farliga ämnen på raffinaderier
 nställda som arbetar med
A
att raffinera bensin och die
sel blir utsatta för cancer
framkallande ämnen som bensen.
Man behöver fler och bättre mät
ningar med personburna mätare
för att få grepp om hur mycket
detta ökar cancerrisken.
Vid två raffinaderier genomför
företagshälsovården i samarbete
med forskare sammanlagt 650

mätningar för att se hur mycket
slumpvis utvalda individer i olika
grupper blir utsatta för bensen
och andra ämnen. Varje deltagare
får sina provsvar och om dessa
överstiger en viss nivå utreder man
de berörda närmare.
Företagshälsovården samman
ställer rapporter för varje grupp,
med resultat i genomsnitt, och
föreslår vad man ska göra för att

minska exponeringen.
Ett mål är att skapa en gemen
sam strategi för fortsatta mät
program som ger ökad kunskap
och därmed underlag för att få
ner riskerna. Erfarenheterna kan
man återanvända inom exempelvis
plast- och stenindustrier. Projekt
ledare är Gerd Sällsten, Arbetsoch miljömedicin i Göteborg.
Mats Utbult

Nya verktyg
för att bedöma
risker med hjälp
av modeller

Bättre mätningar
ska minska
kontakteksem
av härdplast

På senare år har det i an
dra länder kommit fram
nya verktyg på nätet för
att bedöma risker med hjälp av
modeller av exponeringen av
farliga ämnen. Det är lättare än
att genomföra traditionella yrkes
hygieniska mätningar – men hur
bra är de nya modellverktygen?
Och är de tillräckligt enkla att
använda?
Modellverktyg blir intressanta
när yrkeshygieniker, arbetsmiljö
ingenjörer och mätningar blir färre,
samtidigt som EU i sin nya kemika
lielagstiftning kräver att tillverkar
na beskriver hur användarna får
hantera kemikalierna, utifrån hur
de blir exponerade för dem.
Forskare testar och jämför två
verktyg: det mer avancerade nya
verktyget ART och det äldre och
enklare Stoffenmanager (godkänt
av holländska arbetsmiljöverket).
Det är en fortsättning på en studie
där de prövat verktyg på arbets
platser, i ett samarbete med åtta
arbetsmiljöinspektörer.
Projektledare är Håkan Tin
nenberg, Yrkes- och miljömedicin,
Lunds universitet.
Mats Utbult

De som sprutmålar, lägger
golv och limmar blir utsatta
för härdplasten epoxi och
i vissa grupper får en av tio kon
takteksem. Epoxi finns i allt fler
produkter och berör gruv-, byggoch anläggningsarbetare och många
andra. Men det finns för lite kun
skap om hur människor blir utsatta.
Roger Lindahl, kemiska insti
tutionen i Umeå universitet, har
utvecklat metoder för att mäta hur
människor blir exponerade genom
sätta en häfta på huden på hand,
panna och hals.
Forskarna kartlägger nu olika
branscher med sammanlagt 1 200
prov, i samarbete med företag och
skyddsombud, för att få använd
bar kunskap för ett förebyggande
arbetsmiljöarbete. De undersöker
hur effektivt skyddsutrustning är
och vidareutvecklar metoder för
att mäta hudkontakt med epoxi.
I ett annat projekt studerar
Ingegärd Anveden Berglind vid
miljömedicin, KI, hur anställda
blir exponerade för härdplas
ter när de renoverar vatten- och
avloppsstammar genom att rensa
och infodra gamla rör.
Mats Utbult
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Fas satsar på företagshälsovård.

12 miljoner
till forskning
om företags
hälsovård
Fas, Forskningsrådet för ar
betsliv och socialvetenskap,
satsar tolv miljoner kronor
under tre år på forskning om
företagshälsovård. En profes
sur har inrättats och den har
gått till Irene Jensen vid Karo
linska institutet. Hon leder
två forskningsprogram som
handlar om att utveckla och
utvärdera kostnadseffektiva
metoder för att främja hälsa,
arbetsmetoder och produk
tivitet. Forskningen ska även
höja kvaliteten i utbildningen
inom företagshälsovård.
Fas stöder också ett nätverk
för forskare som forskar om
företagshälsovården.
Eva Ekelöf
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Notiser

Foto: Pavel Lovesky, stock.xchng
Stress är ett område där det behövs mer forskning, anser Ann Lundberg Andersson, PTK.

Splittrad, utspridd, osynlig

Forskningens
framtid i fara
Svenskt Näringsliv, Privattjänstemannakartellen och LO satsar
sedan några år mer än staten på arbetsmiljöforskningen, genom
Afa Försäkring.
Nu vill de att staten tar ett större ansvar.
Det framkommer i tre intervjuer med Ann Lundberg Andersson
på PTK, Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv och Sten Gellerstedt,
LO.
Hela intervjuerna finns att läsa
på www.arbetsmiljöforskning.
se, här är de sammanfattade och
sammanfogade. De tre parts
företrädarna arbetar centralt med
arbetsmiljöfrågor och alla har ett
starkt engagemang för området.
De möts regelbundet i partsge
mensamt arbete inom grupper
inom Prevent, och inom Afa
Försäkring där de fattar beslut om
medel till arbetsmiljöforskning
– 150 miljoner om året.
Ett viktigt underlag för Afa
Försäkrings satsningar är den
egna databasen för arbetsskador
och sjukdomar, som bygger på
försäkringsverksamheten. Där
kan man tidigt se trender som är
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på väg. Dessutom har parterna
genom medlemsförbunden en
verklighetsnära bild av de problem
som finns och var det behövs mer
kunskap.

Forskningen splittrad i dag
Parterna är numera den största fi
nansiären, konstaterar Ann Lund
berg Andersson.
– Jag tycker att parterna kan
sträcka på sig och vara stolta över
det ansvar vi tar för arbetsmiljön.
Hon anser att regeringen borde
ta ett större ansvar. I uppvakt
ningar och samtal med arbets
marknadsministern har parterna
framfört detta krav. Redan när
Rådet för arbetslivsforskning för
#2/ dec 2010

tio år sedan ersattes av Vinnova
och Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap (FAS) påbör
jades en minskning av resurserna.
Sedan beslutade alliansregeringen
2006 att lägga ner Arbetslivs
institutet. I dag är forskningen
splittrad på många små forskar
grupper och på tillbakagång,
konstaterar Sten Gellerstedt. När
LO våren 2010 kom med en ny
arbetsmiljöstrategi handlade en av
sex punkter om en nysatsning på
forskning.

Behövs en basforskning
Bodil Mellblom anser att det
saknas riktade anslag till uni
versitetens arbetsmiljöforskning,
som ofta är tvärvetenskaplig och
kommer i bakvattnet gentemot
andra discipliner.
– Det krävs en basforskning för
att arbetsmiljöforskningen ska
växa. Det måste finnas en forsk
ningshelhet, om man vill rekrytera
nya unga forskare och skapa en
framtid för dessa, säger Bodil
Mellblom.
Sten Gellerstedt är inne på
samma spår.
– Många arbetsmiljöforskare
går i pension och det har blivit
svårare att få unga forskare att
vilja satsa på ett område som
staten drar ner på. Det är mycket
oroväckande.
Ann Lundberg Andersson på
Forskningspolitik

pekar att i regeringens Nationella
handlingsplan för arbetsmiljö, som
kom i september, talar man om att
det behövs en sammanhållande
aktör för kunskapsförmedling och
forskning.
– Det är positivt. Vi håller verk
ligen med om att det behovet
finns. Vi vill se en myndighet som
har ansvar för den samlade forsk
ningen och för att föra ut resul
taten, säger hon.
Hon saknar den överblick som
Arbetslivsinstitutet stod för. Sten
Gellerstedt instämmer.
– Allt på Arbetslivsinstitutet var
kanske inte perfekt, men saknaden

är stor efter en samlad kunskaps
bank. Dit kunde man vända sig
och där var forskare inriktade på
att samverka med praktiker.
– Vi behöver få tillbaka någon
form av central instans, som
fungerar som en temperatur
mätare i arbetslivet, som samlar
in, analyserar och sprider resultat
av forskningen och den statistik
från arbetslivet som finns.

Även Bodil Mellblom talar om
brist om överblick och
samordning.
– Det pågår mycket arbets

miljöforskning, men den är ut
spridd och inte alltid så synlig.
Det skulle behövas en central
överblick och sammanställning av
forskningen.
Hon sitter i en referensgrupp
för Metalund i Lund, ett av de
forskningscenter som byggs upp
med stöd av FAS, och som hon
tycker är viktiga för att ”de kon
centrerar forskningen inom speci
fika områden”.
– Men det är svårt att få inblick
i de olika satsningar FAS gör, vilka
anslag man ger och hur FAS gör
sina prioriteringar. Arbetsmiljö
frågor är inte prioriterade.

Bodil Mellblom,
Svenskt näringsliv

Ann Lundberg
Andersson, PTK

Sten Gellerstedt,
LO

Yrke: Civil
ingenjör.
Nuvarande
jobb: Sedan 2007
arbets
miljöexpert
på Svenskt
näringsliv.

Utspridd forskning

Yrke: Sjukgymnast
och jurist.

Yrke:
Skydds
ingenjör.

Nuvarande
jobb: Sedan 2007
arbets
miljöexpert
på PTK.

Nuvarande
jobb:
Sedan 2002
LO-utredare
inom arbets
miljö (m fl
områden).

Vägen dit: Efter civilingenjörs
examen och en kurs i arbetsvetenskap arbetade hon som
arbetsmiljöingenjör på bland
annat Saab och Pharmacia,
och inom företagshälsovård,
arbetade med arbetsmiljön på
KTH. Var arbetsmiljöexpert i
arbetsgivarorganisationerna
Metallgruppen och Industri
arbetsgivarna.

Vägen dit: Arbetade som
sjukgymnast på Karolinska
sjukhuset, med psykosomatik
som specialitet, engagerade
sig fackligt och blev ombudsman i Sjukgymnastförbundet,
utbildade sig till jurist och var
förhandlingsansvarig vid Försvarsförbundet.

Om sitt arbetsmiljöengage
mang:

– På Karolinska kom jag i kontakt med arbetsmiljöfrågorna
och insåg hur svårt det är att få
förbättringar till stånd, om det
inte finns ett bra samarbete på
arbetsplatsen.

– Jag har i hela mitt arbetsliv
varit engagerad för arbetsmiljö,
ända sedan jag tog min examen.
Det var ett medvetet val från
början, då jag läste teknisk analytisk kemi och gjorde mätningar på lösningsmedelsexpone
ring inom färgindustrin. Det
valet hade en mänsklig tanke,
att göra en insats för att anställda inte ska fara illa utan kunna
må bättre.
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Om sitt arbetsmiljöengage
mang:

– Som ombudsman lärde jag
mig att företagshälsovården kan
användas mer förebyggande
och strategiskt i arbetsmiljöarbetet och inte som nu ofta när
skadan väl är skedd.
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Vägen dit: Arbetade några år
inom olika jobb med skogen
som gemensam nämnare: från
skogsarbete över flottning till
sågverk, pappersbruk och
snickeri. Utbildade sig till
skyddsingenjör och arbetade en
tid på inom företagshälsovården,
men övergick till skogsteknik
inom Lantbruksuniversitet där
han skrev sin doktorsavhandling
om mekaniserat skogsbruk och
avancerade till docent.
Om sitt arbetsmiljöengage
mang:
– Det var tidigt. Min far arbe
tade på vattenkraftbyggen och
familjen flyttade med honom till
jobben. Det var en tuff miljö och
många dog på arbetet på den
tiden. Det gjorde starkt intryck.
På mina olika jobb såg jag ju
också mycket och man hörde
talas om fruktansvärda olyckor.

Forskningspolitik

Sten Gellerstedt är ännu mer
kritisk.
– Anslagen från FAS styrs av
forskarvärlden och då blir det
alltför ofta ”finforskning” som
ger poäng bland forskarna själva,
men inte har så mycket nytta för
folk på arbetsplatserna. Det blir
viktigare vad amerikanska forsk
ningstidskrifter anser, för att pub
licera sig där är meriterande för
karriären.

Handlar om tillväxt
Han konstaterar också att på
Vinnova har de rena arbetslivs
frågorna trängts undan mer och
mer. Det handlar numera nästan
uteslutande om tillväxt och
näringslivets behov av tekniska
innovationer.
– Vi vill ha ett särskilt forsk
ningsråd som bara handlar om
arbetsliv och arbetsmiljö, och där
partsföreträdarna och behoven ute
på arbetsplatserna finns med, som
det har varit tidigare.
Vilken forskning vill parternas
företrädare se mer av?
Bodil Mellblom konstaterar
att regeringens handlingsplan har
punkter som hon själv och Svenskt
Näringsliv har förespråkat. Där
står bland annat att man ska upp
märksamma och förebygga nya
risker, med fokus på stress, hot
och våld, kemiska risker.
– Vad jag själv har saknat är just
mätningar inom det kemiska om
rådet, mitt gamla arbetsfält, för att
få bukt med exponeringar. Dess
utom vill jag se metodutveckling
inom företagshälsovården, säger
Bodil Mellblom.

Problem tillämpa resultaten
Handlingsplanen säger att
forskning ska förstärka före
tagshälsovårdsutbildningen och
FAS har redan fått öronmärkta
pengar för denna forskning.
Hon anser att ett stort prob
lem är att tillämpa resultaten från
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arbetsmiljöforskningen på arbets
Ann Lundberg Andersson sak
platserna.
nar det samarbete inom arbets
– Se exempelvis på belastnings
miljöforskningen som fanns mel
problemen, där det finns mycket
lan Arbetslivsinstitutet, LO, TCO
kunskaper om olika typer av före
och Saco, i projektet Saltsa, där
byggande
åtgärder.
Men trots
det finns det
fortfarande
brister på
många ar
betsplatser.
Bodil
Mellblom
ser före
Svenskt Näringsliv, LO och PTK är överens: Staten måste satsa
tagshälso
mer pengar på arbetsmiljöforskning – och på att se till att
vården som
forskningsresultat blir kända och kommer till användning.
en viktig part
för att föra
ut och tillämpa forskning. Men
det ingick europeiska forskare.
hon pekar på problemet med att
– I Saltsa fanns en hel del av den
företagshälsovården smalnat av
forskning som vi i dag skulle vilja
mot främst medicinska och reha
se mer av. Till exempel forskning
biliterande, efterhjälpande insatser. för att ta reda på vilka åtgärder
– Företagshälsovården behöver
som skapar de bästa förutsätt
återfå sitt tidigare mer vida kun
ningarna för att få sjukskrivna och
skaps- och verksamhetsfält.
långtidsarbetslösa tillbaka i arbe
tet. Ett annat område är relationen
”Behoven måste styra mer”
mellan anställningsformer och
Ann Lundberg Andersson är inte
hälsa-ohälsa, säger Ann Lundberg.
nöjd med hur forskningen ser ut i
Sten Gellerstedt berättar att
dag. Den mesta forskningen är in
LO i sin arbetsmiljöstrategi bland
riktad på den fysiska arbetsmiljön, annat lyfter fram att forskningen
som buller och vibrationer, och
måste bli bättre på att beakta
de flesta ansökningarna till Afa
genusaspekterna när det gäller
Försäkring handlar om detta.
arbetsmiljöfrågor för att belysa
PTK ser gärna betydligt mer
kvinnors och mäns olika förhåll
forskning inom de områden som
anden och förutsättningar i arbets
berör tjänstemän. De blir fler och
livet.
många LO-yrken innebär numera
Man efterlyser också att forsk
också ett stillasittande yrkesliv.
ningen uppmärksammar andra
– Behoven måste styra mer.
former av diskriminering i arbet
Inom tjänstemannaområdet kan
slivet.
det handla om arbetsorgani
– Störst behov av mer forskning
sationen och följderna för ar
tycker vi finns inom områdena
betsmiljön av alla de förändringar, arbetshälsa och arbetsorganisa
som ständigt pågår. Ett annat
tion, med koppling till frågan om
intressant område är hur chefens
underbemanning, säger Sten Gel
roll och ansvar påverkas av arbe
lerstedt.
tets mängd och av de resurser han
Eva Ekelöf
eller hon tilldelas. Arbetstider och
Torbjörn Uhlin
stress är också aktuella frågor.
Mats Utbult
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Experterna vet
mer än andra
– men bara inom ett smalt område

– De allra flesta forskare tycker
att det är kul att ha kontakt med
praktiker om sina resultat. Det
finns i grunden ingen motsättning
mellan detta och att vara en duktig
forskare. Som alla människor gil
lar de ju att bli uppmärksammade
för vad de gör. Men de behöver få
hjälp och stöd för att nå ut.
I en intervju publicerad på
www.arbetsmiljöforskning.se
hävdar forskaren Ilan Chabay vid
Chalmers att många forskare är
ointresserade och oengagerade när
det gäller att nå ut till praktiker
och att de inte anstränger sig att
uttrycka sig begripligt. Thomas
Tydén håller inte med, han tycker
att detta är moraliserande före
bråelser som inte leder framåt.

Ingen merit vara utåtriktad
Han tycker att man i stället måste
se orsakerna bakom det bristande
samspelet mellan forskare och
praktiker.
– Studier visar att intresset
finns, men ett mycket stort hinder
är vad som räknas som merit när
forskare söker forskningsanslag
och tjänster. Det är meriterande
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Professor Thomas Tydén har länge forskat
om samspelet mellan forskare och praktiker och
han är i grunden optimist om
möjligheterna att få de båda
världarna att mötas, trots att
det i dag kan se ut som att klyftan mellan dem är stor.

Inom ett område kan du vara lärare till en person – som kan fungera
som din lärare inom ett annat område.
att skriva en avhandling, publicera
sig i vetenskapliga sammanhang
och bli granskad av andra forsk
are. Men det är inte är någon
merit för forskare att prata med
praktiker och ha kontakt med
samhället.
För utomstående kan detta
verka konstigt, eftersom uni
versitet och högskolor ända
sedan 1977 haft som sin tredje
uppgift, vid sidan av forskning
och undervisning, att informera
om forskningens resultat. 1997
tillkom krav på att ”samverka
med det omgivande samhället”.
Men i praktiken räknas bara
första och andra uppgiften in.
#2/ dec 2010

Det visar bland annat en studie
som Thomas Tydén gjort om
professorstillsättningar.
Forskare vet dessutom ofta inte
hur de ska bära sig åt för att ut
trycka sig begripligt. Thomas Ty
dén genomförde 2003–2006 ett
projekt där forskare fick råd av en
journalist när de sammanfattade
sina resultat. Det fungerade mycket
bra – under projektet. Men det är
långtifrån självklart att universiteten
själva satsar på sådan verksamhet.

Från envägs till tvåvägs
Länge talade man om ”forsk
ningsinformation”, en envägs
rörelse, men i dag heter det
Forskningskommunikation

”forskningskommunikation”,
en tvåvägsrörelse. Om man me
nar allvar med detta måste man
ifrågasätta bilden av forskare i
elfenbenstorn, som vet hur saker
och ting är och sprider detta neråt,
säger Thomas Tydén.
– Experter har mer kunskaper
än andra. Men de har det inom
ett smalt område.
De ska ha respekt
för det som de kan.
Men de måste också
inse att de inte kan
en massa annat och
visa ödmjukhet. Inom ett område
kan du vara lärare till en person,
som inom ett annat område kan
fungera som din lärare. Med det
synsättet blir huvudfrågan hur vi
skapar goda möten där alla kan
ge av sina kunskaper och ta emot
andras.

insikt och empati.
Det finns många hinder för
goda möten – och synsätten på
vad man ska eftersträva har alltså
förändrats, ända sedan de första
amerikanska forskarna inom
området på 1960-talet visade att
resultat av forskning inte kom till
användning som man tänkt sig.

krav på kostsamma förändringar
blir inte populär. Liknande hinder
finns också på individnivå. Indi
viders självförtroende kan vackla,
när ny kunskap ifrågasätter deras
tidigare yrkespraktik: ”Du tycker
alltså att jag har gjort fel i 25
år?!”.
– Människor använder forsk
ningsresultat på
olika sätt, säger
Thomas Tydén. De
modifierar ibland
resultat, tar till
sig en del, men
vill inte ha annat. Det finns hela
spektrat av användningssätt, som
hänger ihop med nyttan för det
egna arbetet och den egna yrkes
rollen.

”Inte någon merit för forskare
att prata med praktiker.”

Hinder på flera plan
Ödmjukhet ser han som en av tio
nyckelförutsättningar för sådana
goda möten. Detta är kärnan i ett
förhållningssätt som går ut på att
de inblandade är mer likställda
och som han kallar för syntes
pedagogik. De andra förutsätt
ningarna är kontinuitet, acceptans,
delaktighet, aktivitet, flexibilitet,
öppenhet, behov (motivation),

Frågan var då varför.
– En första förklaring var att
praktikerna inte hade förstått,
därför att forskarna skrev för
krångligt. Man satsade då på
populärvetenskapliga tidningar.
Men praktikerna använde ändå
inte forskningsresultaten, säger
Thomas Tydén.
Då övergick forskarna till att
under 1970–80-talen studera
hinder för spridningen av forsk
ningsrön. Hindren kan finnas på
flera plan. Hinder i organisationen
kan handla om makt: ny kunskap
som leder till att folk ifrågasätter
chefens auktoritet möter förstås
motstånd.
Det kan också handla om
ekonomi: ny kunskap som väcker

Svårt mäta det som används
Han påpekar att människor ofta
tar till sig ny kunskap som kom
mer från forskningen utan att de
vet att kunskapen bygger på forsk
ningsresultat. Det finns många som
arbetar med att förmedla resultat
av exempelvis arbetsmiljöforskn
ing – journalister, konsulter, ex
perter och partsföreträdare.
– Därför är det svårt att mäta
om forskningsresultat används,
om det inte handlar om mycket
specifika resultat.

Thomas Tydén
• Professor i pedagogik och chef för Dalarnas forskningsråd, ett
regionalt branschforskningsinstitut för kommuner och lands
ting. Medlem i Sveriges kommuner och landstings forskningsråd.
Medlem i referensgruppen för www.arbetsmiljöforskning.se och
Användbart!.
• Har sedan 1980-talet forskat om forskningsresultatens väg till
användning, samverkan mellan forskare och praktiker och inter
aktiva forskningsmetoder.
• Arbetade under många år med en intresseförening för forsk
ningsinformation och tog 1999 initiativ till en återkommande
mötesplats mellan praktiker och forskare: konferensen Högskola
och samhälle i samverkan (HSS). Konferensen genomförs vartannat år och HSS 11 i Karlstad den 4–6 maj har som tema: ”Vi bygger
tillsammans”.
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Thomas Tydén menar att det
gäller att skapa goda möten
mellan forskare och praktiker,
där alla kan ge av sina
kunskaper och ta emot andras.

Forskningskommunikation

Hur människor tar till sig
kunskap var temat i en lärorik
studie om kommunernas miljöin
spektörer, som Thomas Tydén
genomförde i början av 1990-ta
let. När han intervjuade dem
svarade de flesta att de ville ta del
av mer resultat av forskningen.
De hade dåligt samvete för att
de inte gjorde det så mycket som
de borde, till exempel genom att
använda databaser
– Det är omöjligt för en miljö
inspektör att ha djupa kunskaper
om allt. Men ett vanligt sätt att
hämta kunskap inom ett område
visade sig vara att helt enkelt
prata med en specialkunnig kol
lega, i den egna kommunen, en
grannkommun eller någon helt
annanstans. Med ett sådant eget
nätverk av specialister höll sig
många miljöinspektörer upp
daterade när det gäller forskning –
även om det inte var så de beskrev
sina samtal med kollegorna!

Svårt för ensam inspektör
Så arbetade erfarna inspek
törer med kontakter, men det var
värre för ensamma inspektörer i
landsbygden utan nätverk, eller
för ambitiösa nyutexaminerade
inspektörer.
Det fanns ”drivande inspek
törer” som drev en avgränsad
fråga och då ganska
lätt kunde hitta mer
kunskap just inom
det området. Och så
fanns det motsatsen:
den passive inspek
tören som inte brukade få gehör
och som därför hade gett upp.
De här olika kategorierna kan
man hitta även inom andra om
råden, som bland arbetsmiljöak
törer: de erfarna med nätverk, de
ensamma utan kontakter, de nya
och ambitiösa, de drivande och de
uppgivna.
I projektet med miljöinspek
törerna prövade man billiga men

På www.arbetsmiljöforskning.se finns en avdelning där texter om
forskningskommunikation, ”Möte och utbyte”, kommer att publiceras
efterhand. Nätplatsen och tidskriften Användbart! är delar av ett
utvecklingsprojekt om mötet mellan praktiker, forskare och journalister.

effektiva metoder som att samla
grupper av inspektörer över kom
mungränserna. Under en tid sat
sade universitet som utbildade
inspektörerna på att koppla ihop
nyutexaminerade med erfarna
inspektörer, som förde in de färska
kollegorna i nätverken.
Detta kan man göra också
inom arbetsmiljöområdet – men

sitt nätverk i form av människor
och man kan säga att de googlade
fram det de behövde, genom att
prata med andra. I dag kan exem
pelvis arbetsmiljöansvariga och
skyddsombud genom e-post eller
facebookgrupper lättare ha kon
takt med andra de känner och har
förtroende för.
– De kan också hitta en nätplats
som exempelvis för
medlar resultat från
arbetsmiljöforskning
och som de får för
troende för. Då kan
den nätplatsen också
fungera lite som ”en kunnig kol
lega”, säger Thomas Tydén.
Han har till slut en uppma
ning till alla som vill bidra till att
förbättra forskningskommunika
tionen inom arbetsmiljöområdet,
och underlätta de goda mötena
mellan forskare och praktiker:
– Exprimentera! Pröva olika
metoder!
Mats Utbult

”Måste ifrågasätta bilden av
forskare i elfenbenstorn.”
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det gäller att vara beredd på att
få starta om, kanske flera gånger,
eftersom sådana här satsningar
ofta rinner ut i sanden. Så var det
också för miljöinspektörerna.
Men sedan dess har internet
slagit igenom och blivit vardags
mat. Nu finns andra möjligheter
för dem som söker information.
Thomas Tydén säger att de er
farna miljöinspektörerna hade
#2/ dec 2010
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