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AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,7 miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 195 miljarder kronor för att
säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår verksamhet
är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.
AFA Försäkring har cirka 660 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Foto: Adam Fredholm

Forskning
som kommer till
nytta i arbetslivet
AFA Försäkring har administrerat kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarkna
dens parter i mer än 50 år. Idag omfattas 9 av 10 anställda i Sverige av minst en av våra försäk
ringar. De olika försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet,
dödsfall och föräldraledighet.
Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag. Samtidigt som vi bidrar till trygghet för arbets
givare och arbetstagare ser vi en samhällelig nytta i att förebygga arbetsskador och sjukskriv
ningar. Varje år finansierar AFA Försäkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö- och
hälsoområdet med anslag på cirka 150 miljoner kronor. Tanken är att ökad kunskap om arbets
skador och sjukdomar ska göra det möjligt att minska ohälsan på landets arbetsplatser. Vi är
därför mån om att den forskning vi finansierar kommer till praktisk nytta.

28 projekt och ett program om unga i arbetslivet
2018 såg 28 forskningsprojekt dagens ljus med stöd från AFA Försäkring. I årets fyra öppna
anslagsomgångar kunde vi medverka till ny forskning om bland annat mobila hemsjukvårds
team, destruktivt ledarskap och smarta kläder för bedömning av arbetsergonomi.
Den tidigare forskningen om unga i arbete är begränsad, samtidigt har de långa sjukskrivningarna
ökat på senare år bland yngre. På uppdrag av arbetsmarknadens parter utlyste vi under året det
fyraåriga FoU-programmet Ung i arbetslivet. Åtta projekt tilldelades sammanlagt 40 miljoner
kronor för att studera de ungas förutsättningar i arbetslivet. Vår förhoppning är att programmet
ska bidra till att unga får en god och hälsosam start på sitt yrkesliv.
I den här skriften sammanfattar vi FoU-året 2018 och belyser årets höjdpunkter. Här kommenterar
även våra ägare, arbetsmarknadens parter, pågående forskning och framtida forskningsbehov.

Trevlig läsning,

Anders Moberg
Verkställande direktör,
AFA Försäkring
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Forskning för god
arbetsmiljö och hälsa
AFA Försäkring finansierar varje år forskning och utveckling
med cirka 150 miljoner kronor. Genom att bidra till att ökad
kunskap kommer till praktisk nytta kan vi förebygga ohälsa i
arbetslivet.
AFA Försäkring ägs av arbetsmarkna
dens parter och det är på deras uppdrag
vi administrerar försäkringar och arbetar
för att förebygga ohälsa i arbetslivet. 9 av
10 anställda i privata företag och kom
muner och regioner omfattas av någon
av våra kollektivavtalade försäkringar.
Genom vår FoU-verksamhet vill vi bidra
till att göra arbetsplatserna så trygga och
säkra att ingen ska behöva skada sig eller
bli sjuk av sitt arbete. AFA Försäkrings
skadedatabas ger en god bild av vilka
skador och sjukdomar som är vanligast i
arbetslivet. Statistiken och vår omvärlds
bevakning är två utgångspunkter för
vilken forskning AFA Försäkring ska
stödja.
Ett kriterium för den forskning vi finan
sierar är att den ska komma till praktisk
nytta. Tanken är att forskningsresultaten
ska omsättas i praktiken genom arbets
miljöarbete ute på arbetsplatserna. Att

sprida den kunskap forskningen generar
är därför en viktig del av vår verksamhet.

Öppna anslagsomgångar
och särskilda FoU-program
AFA Försäkring är en av Sveriges största
finansiärer av arbetsmiljöforskning och
2018 satsade vi 202 miljoner kronor på
enskilda forskningsprojekt och forsk
ningsprogram. Forskare som är knutna
till högskola, universitet/universitets
sjukhus eller forskningsinstitut kan
ansöka om stöd hos oss för projekt inom
arbetsmiljö och hälsa. Fyra gånger per
år tar vi emot ansökningar eller skisser
i öppna utlysningar. Utgångspunkter för
bedömningen är relevans, vetenskaplig
kvalitet och förväntad praktisk nytta.
Utlysningarna publiceras på vår webb
plats afaforsakring.se/forskning. 2018
beviljades 28 enskilda projekt anslag på
totalt 89 miljoner kronor.
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För särskilt angelägna forskningsom
råden utlyser AFA Försäkring speciella
FoU-program. Där samlas flera projekt
för att belysa ett aktuellt område från
olika perspektiv. Programmen pågår i
regel i tre till fem år. Därefter dokumen
teras lärdomar och slutsatser för att
spridas genom etablerade kanaler, vid
seminarier och på konferenser.

Ung i arbetslivet
Statistik från vår skadedatabas visar
att psykisk ohälsa och långa sjuk
skrivningar har ökat på senare år i den
yngre åldersgruppen. Det fyraåriga
FoU-programmet Ung i arbetslivet består
av åtta forskningsprojekt som beviljats
anslag på sammanlagt 40 miljoner kronor.
Programmet beslutades 2018 och pro
jekten ska studera ämnen som säkert
ledarskap i byggbranschen, unga chefers
förutsättningar och introduktions
insatser för unga i arbetslivet, så kallad
onboarding.

Ett liv med psykisk ohälsa
och digitaliseringens effekter
Sjukskrivningarna för psykiska diagnoser
har ökat i Sverige de senaste åren. Under
året beslutade vi att utlysa 40 miljoner
kronor på FoU-programmet Att leva och
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arbeta med psykisk ohälsa. Programmet
är fyraårigt och väntas minska sjukfrån
varon på grund av psykisk ohälsa hos
arbetare i privat sektor.
Den digitala utvecklingen förändrar vårt
sätt att organisera och utföra vårt arbete.
2018 beslutade vi att utlysa det treåriga
FoU-programmet Digitaliseringens
effekter på arbetsmiljön inom kommunoch regionsektorn. Sju till åtta projekt
kommer att tilldelas anslag på samman
lagt 30 miljoner kronor.

Tema: Fysisk arbetsmiljö
Under Almedalsveckan höll AFA
Försäkring tre seminarier på temat
fysisk arbetsmiljö. Den fysiska arbets
miljön var också i fokus på den FoU-dag
vi anordnade i Gävle. Dagen innehöll
föreläsningar och diskussioner och sam
lade forskare, experter och beslutsfattare
inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.
2018 startade AFA Försäkring ett
samverkansprojekt med Svenska Judo
förbundet i syfte att förebygga fallolyckor
på arbetsplatser. Seminarier och infor
mationsfilmer om fallteknik ska locka
arbetsgivare att anlita judoinstruktörer
som kan lära de anställda hur man faller
utan att skada sig.
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Året som gått – ett axplock
Allvarliga arbets
skador och
långvarig sjukfrå
nvaro

Juni 2018

RAPPORT:

PROJEKT:

Fallkompetens
AFA Försäkring startar ett projekt med Svenska Judo
förbundet för att förebygga fallolyckor på arbetsplatser.

JAN

FEB

Allvarliga
arbetsskador
och långvarig
sjukfrånvaro

.indd 1
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Anslagsomgång 2

2018-06-04 08:54:25

AFA Försäkrings årliga rapport
visar för fjärde året en avstannad ökning av
antalet arbetsolyckor. Långvariga sjukskrivningar
minskar i både offentlig och privat sektor.

MAR

SEMINARIUM:

SEMINARIUM:

Chefer i skottlinjen

Aktivitetsbaserade kontor

Christina Björklund, forskare på
Karolinska Institutet, presenterar sin
studie av chefer som blir mobbade.

Arbetsskaderapport_2018

FORSKNINGSANSLAG:

Lisbeth Slunga Järvholm och
Anita Pettersson-Strömbäck,
forskare vid Umeå universitet,
presenterar sin studie av när
Örnsköldsviks kommun införde
aktivitetsbaserade kontor.

APR

FORSKNINGSANSLAG:

Årets första
anslags
omgång
AFA Försäkring
beviljar 19 miljoner
kronor till fem nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.

AFA Försäkring
beviljar 21 miljoner
kronor till nio nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.

MAJ

JUN

HALVDAGS
SEMINARIUM:

Nanomaterial på
arbetsplatsen
Sju forskare berättar om sina
undersökningar av nanomaterial och dess påverkan på
hälsa och arbetsmiljö.
Nanomaterial
på
– små partiklar, arbetsplatsen
olika effekter

SEMINARIUM

29 MAJ
8
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SEMINARIUM:

Digitaliseringen
i hemsjukvård
och skola

ALMEDALEN:

Fysisk
arbetsmiljö

Christofer Rydenfält, forskare vid Lunds universitet,
presenterar sin forskning
om digitaliseringens
påverkan på arbetsmiljön i
hemsjukvård och skola.

Under Almedalsveckan håller
AFA Försäkring tre seminarier
på temat fysisk arbetsmiljö.

JUL

AUG

SEMINARIUM:

Presentation
av Myndigheten
för arbetsmiljö
kunskap
Generaldirektör Nader
Ahmadi presenterar den
nystartade myndighetens
verksamhet.

SEP

OKT

SEMINARIEDAG:

FoU-dag i Gävle
AFA Försäkring anordnar en
FoU-dag i Gävle med tema
fysisk arbetsmiljö.

HALVDAGSSEMINARIUM:

Kemiska ämnen
i arbetslivet
Tio forskare berättar om sina studier av
kemiska hälsorisker i arbetslivet.

NOV

FORSKNINGSANSLAG:

Anslagsomgång 3
AFA Försäkring
beviljar 20 miljoner
kronor till sex nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.

DEC

RAPPORT:

Hot och våld
Therese Ljung och
Anna Weigelt, analytiker
och analyschef på
AFA Försäkring,
presenterar statistik
rapporten Hot och
våld på den svenska
arbetsmarknaden.

Årets
fjärde
anslagsomgång
AFA Försäkring
beviljar 28 miljoner
kronor till nio nya
forskningsprojekt
inom arbetsmiljö
och hälsa.

Hot och våld på
den
svenska arbets
marknaden

December 2018
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Arbetsmarknadens
parter om årets forskning
Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
– Dels vill jag lyfta fram initiativet om fallkompetens, där man lär sig hur man kan falla
på ett säkert sätt. Det är ett nytt grepp som kompletterar det övriga arbetet med att
förebygga fallrisker och fallolyckor. Sedan har vi forskningsprogrammet om unga i
arbetslivet där vi godkände åtta nya projekt i slutet av året. Det har ju varit en oroväckande trend att sjukskrivningarna har ökat bland unga, så det är en bra satsning
som det ska bli spännande att följa.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Psykisk ohälsa är väl beforskat när det gäller arbetsmiljöns betydelse, men vi har
inte riktigt fått helhetsbilden, eftersom det även kan finnas faktorer i omgivningen
och livet som påverkar den psykiska hälsan. Före jul tog AFA Försäkring beslut om
programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa och det ska bli intressant att
följa de projektansökningar vi får in där.
– Ett annat intressant område är de förändringar i arbetslivet som sker när det gäller digitalisering och ny teknik och vilka
konsekvenser det får för arbetsmiljön. KL-sektorn har ju ett program på det området och vi har diskuterat om vi ska ha ett
också inom den privata sektorn. Den tekniska utvecklingen går snabbt och ger nya möjligheter, men kan också innebära
nya risker som vi måste lära oss att hantera och förebygga.

Magnus Furbring, LO
– Jag vill lyfta fram att vi satsar på program som berör de som omfattas av
AGS-försäkringen, arbetare inom den privata arbetsmarknaden. Det handlar
om forskning som ligger närmare de individer som kan ha nytta av den.
Till exempel programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa som vi
nyligen har utlyst och hoppas få många bra ansökningar till.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Tittar vi på traditionella arbetsskador som i nacke, axlar och rygg är det
områden som är mycket beforskade. Men det stora kruxet är hur vi ska nå ut
till de som är sjuka eller skadade och behöver ta del av resultaten. Det är en
stor utmaning att få ut forskningen så att den kan utnyttjas i det verkliga livet.
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Mats Stenberg, SKL
– Första tiden i en ny anställning är en tid av intensivt lärande. Projektet om
onboarding i programmet Hållbart arbetsliv undersöker introduktionsinsatser
för en bra och hälsosam start. Verksamheter som har strategier för att stödja
detta lärande har enligt forskningen nöjdare och friskare medarbetare på sikt.
Det kan gynna både den som är ny i arbetslivet och arbetsgivare.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– En av våra stora utmaningar är digitaliseringen och dess effekter på
arbetsmiljön och arbetets organisation. Den tekniska utvecklingen medför
nya möjligheter och det gäller att ta till vara fördelarna digitaliseringen kan ge
i form av kvalitet och effektivitet. Samtidigt vill vi se till att vi får stimulerande
och hälsofrämjande arbetsförhållanden.

Peter Larsson, Kommunal
– Det nyligen utlysta programmet Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
inom kommun- och regionsektorn har vi jobbat bra med. Det kommer
verkligen att gagna hela arbetsmarknaden. Vi har också två konferenser i
början av 2019, årskonferens för Hållbart arbetsliv och slutkonferens för
Kronisk smärta. De tycker jag är intressanta.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Dels digitaliseringens effekter på arbetsmiljön, men jag tycker också att
arbetstider är ett viktigt område, särskilt kvinnors arbetstider och natt- och
skiftarbete. I årets sista anslagsomgång har vi ett projekt som tittar på
individuell schemaplanering. Jag ser ett behov av mer forskning om arbetstider. Under året har vi också jobbat med Gilla Jobbet, som jag tycker är ett
riktigt bra sätt att föra ut forskningen på.

FOU ÅRSR APP OR T 2018
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Summering av FoU-året
och en framåtblick

Foto: Susanne Ekström

Förebyggande av fallolyckor med Svenska Judoförbundet,
tema fysisk arbetsmiljö och ett forskningsprogram om unga i
arbetslivet. Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings
FoU-avdelning, summerar året som gått och blickar framåt.
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– Fallolyckor är den vanligaste arbets
olyckan. Därför känns det bra att vi
har startat ett samverkansprojekt med
Svenska Judoförbundet. Med hjälp av
judons kunskapsarsenal kan vi öka fall
kompetensen i arbetslivet, säger Susanna
Stymne Airey, chef för FoU och enheten
Förebygga på AFA Försäkring.
– Precis som med den forskning vi finan
sierar vill vi att vårt förebyggande arbete
ska komma till praktisk nytta på arbets
platserna. Att medverka till att anställda
kan lära sig falla utan att skada sig är ett
bra exempel på hur vi kan bidra till att
minska arbetsskador och sjukfrånvaro på
landets arbetsplatser.

Tema: Fysisk arbetsmiljö
Varje år fokuserar AFA Försäkrings
FoU-avdelning extra på ett område.
2018 års tema var fysisk arbetsmiljö.
– Under Almedalsveckan anordnade
vi tre välbesökta seminarier på temat
fysisk arbetsmiljö. De handlade om
arbetsmiljön i fysiskt krävande arbeten,
den fysiska arbetsmiljön på kontoret och
vilka beteendeförändringar som behövs
för att skapa en god fysisk arbetsmiljö,
säger Susanna Stymne Airey.
– I april höll vi ett uppskattat seminarium
på AFA Försäkring om aktivitetsbaserade
kontor. Och i oktober arrangerade vi
vår årliga FoU-dag, denna gång i Gävle,
på temat fysisk arbetsmiljö. Det var en
lyckad dag som samlade forskare, exper
ter och debattörer inom arbetsmiljö- och
hälsoområdet.

Vad har varit roligast
under året?
– Det var väldigt roligt att deltagarna
på FoU-dagen i Gävle uttryckte sin upp
skattning i form av ett så kallat NKIindex på 89. Det visar att vi kan anordna
bra arrangemang och att vi väljer
relevanta ämnen.
– Självklart är det också roligt att vi har
startat så många nya programsatsningar
och att vi har fått in så många bra an
sökningar. Till exempel är Ung i arbets
livet ett program i privat sektor som
är angeläget och redan har fått mycket
uppmärksamhet. Vår förhoppning är att
programmet ska resultera i konkreta
åtgärder som kan bidra till att unga får
en god och hälsosam start på yrkeslivet.

Vad fokuserar ni på 2019?
– Vi fokuserar på två nyligen utlysta
FoU-program. Ett inom privat sektor,
Att leva och arbeta med psykisk ohälsa,
och Digitaliseringens effekter på arbets
miljön inom kommun- och regionsektorn.
Samtidigt jobbar vi med att utveckla ett
nytt ansökningssystem, för att förenkla
processen för de forskare som söker
anslag hos oss. 2019 har vi temat Ett
arbetsliv i förändring, vilket ska bli
spännande. Och vi har inlett ett sam
arbete med Mynak, Myndigheten för
arbetsmiljökunskap, om framtidens
arbetsliv. Det ser jag fram emot, säger
Susanna Stymne Airey.
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TEMA FYSISK ARBETSMILJÖ:

Verktyget som
minskar riskerna för
belastningsskador
RAMP är en metod för att bedöma och hantera risker
för belastningsskador i manuella arbeten. Verktyget har
utvecklats av Linda Rose, forskare på KTH, med finansiering
av bland andra AFA Försäkring.

Foto: Dan Boman, Scania

– Målet var inte att forska fram något
nytt utan att utveckla ett verktyg utifrån
den kunskap som fanns. Vi har samman
ställt kunskap från forskning, metoder,
standarder, lagstiftning och erfarenheter
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för att ge ett helhetsperspektiv på vad
som kan orsaka belastningsskador, säger
Linda Rose, teknologie doktor vid KTH i
Flemingsberg.
– Det är inte bara en bedömningsmetod
utan också en metod för att hantera
risker på arbetsplatsen. Med RAMP kan
man visualisera riskerna på ett tydligt
sätt och få ett strukturerat stöd för jobba
fram risksänkande åtgärder.

Foto: Andreas Nilsson

RAMP är en förkortning av Risk Assess
ment and Management tool for manual
handling Proactively. Verktyget lansera
des i maj 2018 och används till exempel
av Arla och Scania.



Bedömning och hantering i
fyra moduler
RAMP-verktyget är indelat i fyra moduler,
som hjälper användaren att bedöma och
hantera riskerna för belastningsskador i
manuellt arbete.

– I RAMP finns kriteriegränser för till
exempel nackens framåtböjning. Om den
böjs mer än 30 grader finns det en gräns
för hur lång tid per arbetsdag som man
utan risk kan ha nacken i den positionen,
säger Lars Samuelsson, ergonom på
Scania.

• Modulen RAMP I består av
checklistor för screening av
belastningsergonomiska risker.

Verktyget ger förslag för att
minska belastningen

• Modulen RAMP II möjliggör en
djupare analys av riskerna.
• Resultatmodulen gör att man
kan visualisera, presentera och
kommunicera resultaten.
• Åtgärdsmodulen stödjer utveckling
av risksänkande åtgärder och
systematisk riskhantering.
RAMP kan användas både i industrin
och på andra arbetsplatser där det finns
risk att råka ut för belastningsskador.
Rent konkret går det till så att man
observerar den manuella hanteringen
där medarbetarna till exempel lyfter,
flyttar, drar, skjuter eller plockar fram
någonting med händerna. Alla arbets
ställningar och rörelser dokumenteras,
som böjning och vridning av nacke, axlar
och rygg och sträckning av armarna.

Resultatet presenteras i en
skala från grönt till rött
De värden man får fram i form av bland
annat exponeringstider och rörelse
frekvenser matas in i det digitala RAMP-
verktyget. Resultatet presenteras sedan
med en tregradig färgskala – från grönt
som signalerar låg risk, till rött som
signalerar hög risk och hög prioritet för
åtgärd.

Därefter analyseras resultaten av sär
skilda förbättringsgrupper på de olika
produktionsenheterna. Ofta är Scanias
ergonomer, en operatör och produktionseller logistiktekniker med för att åtgär
derna ska bli de bästa. I RAMP-verktyget
finns också förslag på hur man kan göra
för att minska den ergonomiska belast
ningen.
– Det kan till exempel vara att man
använder ett lyfthjälpmedel istället för
att lyfta manuellt. Det kan också vara
organisatoriska förändringar av arbetets
uppläggning, förändrad arbetsteknik,
hur man roterar mellan olika arbetsupp
gifter för att få omväxling eller hur länge
man arbetar med en viss uppgift.
På Scania har RAMP-verktyget har lett
till minskad sjukfrånvaro, ökat enga
gemang och bättre trivsel, vilket även
resulterat i högre kvalitet och effektivitet
i produktionen.
– Det finns vetenskapliga studier bakom
alla kriterier och frågeställningar som
RAMP tar upp. Det ger en tyngd som är
viktigt att ha när man som ergonom ska
argumentera och jobba för förbättringar,
säger Lars Samuelsson.

Läs mer här:
www.afaforsakring.se/ramp
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PROGRAM:

Ung i arbetslivet
På senare år har långa sjukskrivningar ökat
bland yngre. AFA Försäkring satsar på uppdrag
av arbetsmarknadens parter 40 miljoner kronor
på åtta forskningsprojekt om unga i arbetslivet.

1
Depression/ångestsyndrom
samt sjukfrånvaro bland
unga arbetare i privat
sektor – mönster och
betydelsen av arbetsmiljöfaktorer.

Säker ledare – ett sam
verkansprojekt för att
förbättra säkerhetsledarskap och säkerhetskultur
i bygg- och anläggnings
industrin.

Emma Björkenstam,
Karolinska Institutet

Martin Grill,
Göteborgs universitet

Den psykosociala arbetsmiljön
betraktas som en tänkbar
orsak till att allt fler personer
under 30 år sjukskrivs för
depression, ångestsyndrom
och stressrelaterad sjukdom.

Runt 20 procent av de arbetsrelaterade dödsolyckorna i
Sverige inträffar i bygg- och
anläggningsbranschen. Trots
att ledarskapet är avgörande
för säkerheten på en byggarbetsplats får nyanställda
platschefer ofta en knapp
händig introduktion.

De flesta unga är privatan
ställda arbetare och en studie
av psykisk ohälsa, sjukfrån
varo och arbetsmiljö i den
privata sektorn kan bidra till
bättre rehabilitering för unga
vuxna med dessa sjukdomar.
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En studie av säkerhets
kulturen inom branschen
och ett introduktionsprogram
för platschefer kan bidra till
tryggare arbetsmiljö och ökad
säkerhet.

3

4

Onboarding version 2.0:
Strategier för att förebygga
negativa konsekvenser av
stress hos unga vuxna.

Återgång i arbete och sjukskrivningsmönster efter en
arbetsskada bland unga.

Petter Gustavsson,
Karolinska Institutet
Avgränsade arbetsuppgifter,
utbildning och handledning
är exempel på introduktions
insatser, så kallad onboarding,
som kan minska osäkerhet
och stress för den som är ny
på en arbetsplats.
En studie av modeller för
onboarding och faktorer som
stimulerar nyanställdas engagemang och återhämtning kan
bidra till en hållbar introduktion
i arbetslivet för unga.

Ritva Rissanen,
Karolinska Institutet
Som nya på arbetsmarknaden
riskerar unga att råka ut för
arbetsskador. De yngres sjukskrivningar har ökat i högre
takt än genomsnittet.
Utveckling av ett åtgärdsstöd
utifrån studier av de ungas
upplevelse av arbetsskador
och efterföljande sjukskrivningar ger ny kunskap som
kan underlätta återgången i
arbete för unga som skadar
sig på jobbet.

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez



5

6

Hyperaktivitetsstörningar
bland unga vuxna inom
privat sektor – hur påverkar
diagnos och medicinering
senare arbetsanknytning
och sjukfrånvaro?

Unga chefers förutsättningar:
Att leda med och mot god
arbetsmiljö och hälsa.

Ett hållbart arbetsliv för
unga vuxna – ledarskap,
lärande och osäkerhet.

Susanne Tafvelin,
Umeå universitet

Erika Wall,
Mittuniversitetet

Magnus Helgesson,
Karolinska Institutet

Sverige har lägst andel unga
chefer i Europa och de stöd
insatser som erbjuds fokuserar
i regel på individuell utveckling
trots att studier visar att det
ofta är brister i arbetsmiljön
som avskräcker unga från
arbetet som chef.

Den osäkerhet unga ny
anställda ofta känner inför
vad som förväntas av dem i
deras yrkesroll kan öka
risken för ohälsa.

Unga vuxna som får diagnosen ADHD, attention deficit
hyperactive disorder eller
hyperaktivitetsstörning, har
ökad risk för sjukfrånvaro och
saknar ofta fast anställning.
De flesta unga arbetar i
privat sektor och en studie
av anknytning till arbets
marknad och sjukfrånvaro
hos den grupp som diagnostiserats med ADHD kan ge
ny kunskap om behandling,
rehabilitering och möjlighet
att upprätthålla en långsiktig
anställning.

Ökad kunskap om stöd och
hinder i chefskapet och om
vad organisationen kan göra
för att skapa goda förutsättningar kan resultera i bättre
arbetsmiljö och hälsa för unga
chefer.

7

De flesta yngre arbetar inom
handeln och en studie av
vilken typ av ledarskap de
önskar och förväntar sig kan
ge ny kunskap om lärande på
arbetet och om hur chefer kan
stötta unga i deras inträde i
arbetslivet.

8
Visst vill jag vara chef! En
studie av unga chefer ur ett
individ- och organisationsperspektiv.
Christina Björklund,
Karolinska Institutet
Många företag står inför utmaningen att ersätta en äldre
generation chefer som går i
pension med en yngre som
inte alltid lockas av de krav
och förväntningar arbetet som
chef medför.
En studie av hur unga chefer
ser på sin roll, sin arbetsmiljö
och stödet från arbetsgivaren
kan ge ny kunskap och förslag
på hur organisationer ska
kunna attrahera unga chefer.

FOU ÅRSR APP OR T 2018
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TRE AV ÅRETS FORSKNINGSPROJEKT:

Studie av mobila team i hemsjukvården

– Man kan tänka sig att tillgången till mobila
läkare gör att patienter kan få sjukvård hemma
istället för att läggas in på sjukhus och det skulle
kunna medföra en ökad belastning på hem
sjukvården och hemtjänsten, säger Christofer
Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik vid Lunds
universitet.
– Ett team kan bestå av olika kompetenser där
personerna är utbytbara, eller så kan man bli
ett team genom att jobba ihop. Ur ett arbets
miljöperspektiv kan ett stabilt team ha bättre
förutsättningar för att ge hemvårdspersonalen
ett socialt stöd. Därför vill vi också se i vilken
omfattning personerna i teamen träffas och
jobbar gemensamt med patienten.

Foto: Lunds universitet

Christofer Rydenfält ska studera hur
införandet av mobila tvärprofessionella
team i fyra kommuner i Skåne påverkar
arbetsmiljön i hemsjukvården och
hemtjänsten.

Intervjuer och utveckling av digitala stöd
Christofer Rydenfält och hans kollegor ska
intervjua anställda i hemsjukvården och hem
tjänsten i de fyra kommunerna för att se vilka
effekter den nya organisationen får.
– I och med att införandet av teamen samman
faller med en digitalisering av sjukvården vill vi
också försöka identifiera vilka behov av digitala
stöd som finns i hemsjukvården och hemtjänsten.
Tanken är att vi ska ta fram prototyper för digi
tala stöd tillsammans med anställda som möter
de behov som teamarbete kan medföra.

Förebyggande av destruktivt ledarskap

– Flera studier har visat att medarbetares hälsa
påverkas negativt om chefen till exempel får
känslomässiga utbrott, bestraffar de anställda
eller är passiv, säger Susanne Tafvelin, docent i
psykologi vid Umeå universitet.
– Förut trodde man inom forskningen att
det inte var så vanligt med destruktiva ledar
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Foto: Umeå universitet

Susanne Tafvelin ska undersöka
om arbetsmiljön kan vara en orsak
till att chefer utvecklar destruktiva
ledarbeteenden.

beteenden. Men häromåret visade en norsk
studie att mellan 34 och 61 procent av landets
anställda varit utsatta för destruktiva former av
ledarskap.



Stress, motivation och organisatoriska faktorer
Susanne Tafvelin och hennes kollegor ska
skicka ut enkäter till chefer och medarbetare
i det privata näringslivet, inom staten och
i kommuner och landsting. Med hjälp av
Statistiska centralbyråns register hoppas
man få en bild av hur utbrett destruktivt
ledarskap är i olika branscher.
– Vi är nyfikna på vad som kan bidra till
att chefer utvecklar destruktiva beteenden.

Det kan till exempel vara stress och känslo
reglering, men också medarbetarnas motivation
och prestation. Vi är också intresserade av
organisatoriska begränsningar som att chefen
inte har tillräcklig information, känner brist på
stöd eller saknar inflytande och auktoritet.
– Min förhoppning är att projektet ska hjälpa
organisationer att se vad man kan göra för att
minimera förekomsten av destruktivt ledarskap.

Hörlurar för musiker kan förebygga hörselskador

– In-ear-monitorer användes förr främst av
professionella musiker. Idag är tekniken så billig
att också hobbymusiker skaffar dem, säger Arne
Nykänen, biträdande professor i teknisk akustik
vid Luleå tekniska universitet.
– Därför vill vi gärna ta reda på mer om hur
man håller nere ljudnivåerna och sprida den
kunskapen via musiklärare och ljudtekniker.

Ljudnivåmätning på scen och studie i
laboratorium
I en förstudie mätte Arne Nykänen och hans
kollegor ljudnivåer när studenter på musik
högskolan spelade. Nästa steg blir att mäta
nivåer i professionella sammanhang och studera
hur ljudtekniker mixar ljud för medhörning i
in-ear-monitorer.

Foto: Örjan Johansson

Arne Nykänen ska studera hur hörlurar
som placeras i hörselgången, så
kallade in-ear-monitorer, kan minska
risken för hörselskador hos musiker,
publik och krogpersonal.

– För musiker och ljudtekniker handlar det
mycket om att kunna höra väl. Genom att
använda teknik som gör det lättare att separera
ljudkällor i mixen tror vi att det går att få ner
ljudnivåerna utan att försämra möjligheten att
höra bra.
– Förutom att hitta metoder och teknik för att
hålla nere ljudnivåerna i konsertsammanhang
så hoppas jag att vi kan utveckla aktiva hörsel
skydd. Det vill säga nivåberoende hörselskydd,
som kan användas också när man spelar akustisk
musik. De skulle också kunna användas i tradi
tionellt bullriga miljöer där man behöver kunna
prata med varandra, som i industrin eller på
krogar och klubbar.

FOU ÅRSR APP OR T 2018
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Post doc-stöd
till forskning om
arbetsrelaterad
luftvägshälsa
Juan Wang tilldelades AFA Försäkrings post doc-stöd
på 2 miljoner kronor för att studera riskfaktorer i
arbetslivet som kan leda till sjukdom i luftvägarna.
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Juan Wang är doktor i medicin och
har en magisterexamen inom värme,
ventilation och luftkonditionering vid
Chongqing University i Kina. Hon är nu
verksam som forskare vid Institutionen
för medicinsk vetenskap på Uppsala
universitetssjukhus, där hon har stud
erat miljörelaterade risker för andnings
organens sjukdomar under fem års tid.

Hur kommer det sig att
du har valt att forska på
luftvägshälsa?
– Jag har tidigare studerat astma och
allergier hos förskolebarn i Kina, som en
del av ett internationellt samarbetspro
jekt. Nu vill jag vidga mitt forskningsfält
till studier som handlar om arbetslivet.

Hur ska du gå tillväga?
– Genom statistiska beräkningar och
studier av vetenskapliga artiklar både ur
ett svenskt och internationellt perspektiv
ska jag undersöka kopplingen mellan
astma, rinit, kronisk bronkit, lung
funktion och exponering för damm och

lösningsmedel. Forskningen kommer jag
till viss del bedriva vid Arbets- och miljö
medicin vid Universitet i Bergen och vid
School of Public Health i Shanghai, säger
Juan Wang.
– Stödet från AFA Försäkring gör det
möjligt för mig att vistas i två starka
utländska forskningsmiljöer för arbets
relaterad forskning och det kommer att
bredda min kompetens när det gäller
epidemiologisk arbetsmiljöforskning.

Vilka är dina visioner för
framtiden?
– Jag vill fortsätta som forskare i
Sverige och som nästa steg försöka få en
docentur. Genom att bredda min epide
miologiska forskning till exponeringar
i arbetslivet hoppas jag kunna bidra till
arbetsmiljöforskningen och kunskaps
uppbyggande vid arbets- och miljömedi
cinska kliniker i Sverige eller vid andra
forskningsorienterade institutioner som
studerar hälsorisker inom arbetslivet. På
så sätt vill jag medverka till att förbättra
arbetsmiljön i Sverige, säger Juan Wang.

FOU ÅRSR APP OR T 2018
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FALLKOMPETENS:

Judo ska förebygga
fallolyckor på arbetet

Foto: Linda Harling

AFA Försäkring startade under året ett projekt med
Svenska Judoförbundet för att förebygga fallolyckor på
arbetsplatser. Tanken är att seminarier och inspirationsfilmer
ska locka arbetsgivare att anlita judoinstruktörer som kan
lära anställda hur man faller utan att skada sig.
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– Vi har spelat in fyra filmer och kallar
dem Alla kan falla. Den första filmen
spelade vi in på en byggarbetsplats, där
det ofta är mycket sladdar och bråte på
golven som ökar risken att ramla, säger
Anna-Mia Olofsson, samordningsansvarig
i projektet på AFA Försäkring.

Arbetsgivare sammanförs
med instruktörer från judoklubbar
Projektet är en del av AFA Försäkrings
arbete med att förebygga och minska
skador vid fallolyckor på arbetsplatser.
AFA Försäkring bidrar med finansiering
och kunskap om vilka yrken som är mest
utsatta och Svenska Judoförbundet står
för instruktörer som ska lära anställda
på arbetsplatserna att falla säkert.
– Aktiva i landets judoklubbar får en
särskild instruktörsutbildning så att
de kan lära ut så kallad fallkompetens.
Hittills har ett femtiotal arbetsgivare
anmält intresse hos Svenska Judoför
bundet, som i sin tur sammanför arbets
givaren med en judoinstruktör i närheten
av arbetsplatsen.

Foto: Cecilia Carlsdotter

– De övriga tre handlar om risken att
falla i vården, i transportyrket och på väg
till arbetet. Fallolyckor är den vanligaste
typen av arbetsolycka och filmerna
illustrerar de fyra miljöer där man oftast
faller, enligt statistiken i AFA Försäkrings
skadedatabas.

Vi arrangerar både inspirationsseminarier
och utbildningar där man tillsammans
med en instruktör får prova att falla på
ett säkert sätt, säger Anna-Mia Olofsson.
– Vi kommer ju inte att kunna sätta
stopp för att folk ramlar på sina arbets
platser, men vår förhoppning med det
här projektet är att om anställda lär sig
falla på rätt sätt så kommer de göra sig
mindre illa. Arbetar man samtidigt i det
systematiska arbetsmiljöarbetet med att
förebygga fallolyckor bidrar det till att
minska risken att falla och skada sig.
Projektet bidrar också till forskningen
genom att fallträningen följs upp av
Michail Tonkonogi, professor i medicinsk
vetenskap vid Högskolan Dalarna.

FOU ÅRSR APP OR T 2018

23



Forsknings- och
Utvecklingsprojekt
finansierade av
AFA Försäkring

2018
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Mobila tvärprofessionella
hemsjukvårdsteam: påverkan på
arbetsmiljön för hemsjukvårds- och
hemtjänstpersonal och utformning
av digitalt stöd

Vidareutveckling och tillämpning av
Synergonomisk Riskbedömningsmetod VERAM – Visual Ergonomics
Risk Analysis Method – förbättringar
på arbetsplatser

Christofer Rydenfält, Lunds tekniska högskola
Anslag: 4 424 000 kronor

Hillevi Hemphälä, Lunds tekniska högskola
Anslag: 3 900 000 kronor

I takt med att fler sjuka vårdas hemma blir vård- och
omsorgsarbete ett ensamarbete utan tillgång till de
kompetenser som finns på sjukhus och äldreboenden.
Flera kommuner planerar att införa mobila team med
sjuksköterskor, läkare och specialister för att stödja
hemvårdspersonalen. Kunskap om teamens påverkan
på arbetsmiljön för de ensamarbetande kommer att ha
betydelse för hur hemsjukvård kan organiseras.

Belysningens styrka och kvalitet är viktig för att den
synergonomiska arbetsmiljön inte ska leda till besvär i
ögon eller nacke och skuldror. Utvecklingen av metoden
VERAM i ett tidigare projekt visade att det finns ett
stort behov på arbetsplatserna av synergonomisk riskbedömning och ett lättanvänt utvärderingsverktyg.

Bärbara kroppskameror:
implikationer för väktares och
ordningsvakters arbetsmiljö
Cecilia Hansen Löfstrand, Göteborgs universitet
Anslag: 3 260 000 kronor
Utsatthet för hot och våld och kritik för övervåld och
diskriminering har fått väktare och ordningsvakter som
arbetar i offentliga miljöer att börja bära filmkamera.
Kamerorna väntas ha en avskräckande effekt och kan
producera bevismaterial, men befaras samtidigt kunna
vara provocerande och innebära ett intrång i bärarens
integritet. En studie kan bidra med kunskap om hur
kamerorna bör användas med hänsyn till bärarens
arbetsmiljö.

Smarta kläder för kostnads
effektiva valida riskbedömningar
och direkt ergonomisk feedback
Mikael Forsman, Karolinska Institutet
Anslag: 4 140 000 kronor
Bedömning av arbetsställningar för att förebygga
belastningsbesvär görs oftast av ergonomer och är
resurskrävande. En T-shirt och en handske med
sensorer som mäter arbetsställningar kan både ge
effektivare bedömningar och bidra till bättre arbetsteknik genom så kallad biofeedback i form av vibrationer
i berörd kroppsdel.

In-ear-monitorering – en hörsel
säker lösning för framtidens
musicerande?
Arne Nykänen, Luleå tekniska universitet
Anslag: 3 196 000 kronor
Hörlurar som placeras i hörselgången, så kallade
in-ear-monitorer, används av musiker för att undvika
skadliga ljudnivåer på scen. Ökad kunskap om hur
monitorerna bör användas kan minska risken för
hörselskador och bidra till lägre ljudnivå i konsertlokaler,
vilket också kan skona hörseln hos publik, serveringspersonal och ordningsvakter.

RAMP 2.0 för systematisk
riskhantering på företag
Linda Rose, Kungliga Tekniska Högskolan
Anslag: 3 184 000 kronor
Företag som hanterar belastningsrisker för nacke,
armar och rygg med verktyget RAMP efterfrågar en
utveckling av verktyget för att kunna beräkna
belastningsrisk på händer. Syftet med RAMP 2.0 är utveckla ett användarvänligt verktyg som inkluderar risker
för belastning på händer och som automatiskt förser
användaren med data.

FOU ÅRSR APP OR T 2018
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Betydelsen av psykosociala
förhållanden i arbetsmiljön för
fysisk belastning, smärta och
sjukfrånvaro i äldreomsorgen

Behandling av bäckensmärta
hos kvinnor

David Hallman, Högskolan i Gävle
Anslag: 2 902 000 kronor

Menstruationsrelaterad smärta är en vanlig orsak till
unga kvinnors frånvaro från arbete och skola och kan
leda till kronisk bäckensmärta. Hormonet melatonin
kan vara ett alternativ till beroendeframkallande
smärtläkemedel och kan både lindra smärta och öka
livskvaliteten för de drabbade.

Höga fysiska och psykosociala arbetskrav inom
äldreomsorgen bidrar till muskuloskeletala besvär och
sjukfrånvaro. Ökad kunskap om psykosociala faktorers
betydelse för den fysiska belastningen kan göra det
möjligt att ge rekommendationer om hur arbetet inom
äldreomsorgen bör organiseras för att främja en god
arbetsmiljö.

Utveckling av metoder för
förbättrad diagnostik och
behandlingsutvärdering för
personer med ländryggssmärta
Helena Brisby, Göteborgs universitet
Anslag: 4 500 000 kronor
Kronisk ryggsmärta är en folksjukdom som orsakar
personligt lidande, långa sjukskrivningar och stora
kostnader för samhället. Nedbrytning av diskar i
ryggraden anses vara en vanlig orsak till smärtan, men
idag saknas en metod för att skilja diskar som genererar
smärta från diskar som åldras normalt. En metod som
kan lokalisera smärtans ursprung och undersöka effekten av olika behandlingsformer kan minska problemet
med ryggsmärta och efterföljande sjukskrivningar.

Mätmetodik, bedömning och åt
gärder av högfrekventa vibrationer
för minskade vibrationsskador
Hans Lindell, Swerea IVF
Anslag: 3 199 000 kronor
Trots att vibrationsskador är den vanligaste godkända
arbetssjukdomen omfattar dagens föreskrifter och
lagstiftning inte vibrationer över 1 250 Hz. En metod
för att mäta högfrekventa vibrationer gör det möjligt att
välja lågvibrerande maskiner och kan därmed skona
yrkesgrupper som arbetar med handhållna maskiner
från vibrationsskador.
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Lena Marions, Karolinska Institutet
Anslag: 700 000 kronor

Proximal hamstringsavulsion –
kirurgi eller inte
Kenneth Jonsson, Uppsala universitet
Anslag: 3 200 000 kronor
Avslitning av de fästen som binder upp hamstringsmusklerna på lårets baksida till den så kallade sittknölen
är en vanlig skada vid halkolyckor. I Sverige behandlas
skadan oftast utan operation, samtidigt som den medicinska litteraturen rekommenderar kirurgisk behandling.
Kunskap saknas om vilken metod som ger bäst resultat
och en jämförande studie kan därför ge vetenskapliga
bevis för hur skadan bör behandlas.

Effektivare behandling av svåra
infektioner orsakade av multi
resistenta bakterier med kombinationer av två eller flera antibiotika
Thomas Tängdén, Uppsala universitet
Anslag: 3 000 000 kronor
Bakterier som är resistenta mot antibiotika sprider
sig i världen och utgör i vissa länder redan ett hot
mot folkhälsan. Ökad kunskap om hur antibiotika kan
kombineras och förbättrade laboratoriemetoder kan
ge effektivare behandling av infektioner orsakade av
multiresistenta bakterier.



Handledsartros; orsaker,
behandling och resultat

Minskad luftburen smittspridning
vid arbetsplatser inom vården

Maria Wilcke, Karolinska Institutet
Anslag: 1 166 000 kronor

Jakob Löndahl, Lunds tekniska högskola
Anslag: 3 580 000 kronor

Artros i handleden innebär att ledbroskets stötdämpande funktion försämras och drabbar personer i arbetsför
ålder. Ökad kunskap om handledsartros kan ge bättre
behandling med bibehållen arbetsförmåga och möjlighet
att identifiera patienter som behöver extra stöd och
rehabilitering efter en artrosoperation.

Virusinfektioner drabbar både patienter och personal i
vården och ökar därmed arbetsbördan för de kollegor
som inte insjuknar. Uppmätning och utvärdering av hur
luftburna virus påverkas av arbetsrutiner, luftfuktighet
och ventilation kan minska risken för smittspridning och
bidra till en hälsosam arbetsmiljö.

Strategisk samverkan – utvärdering
och utveckling av nya arbetssätt
inom arbetsmiljöarbetet i offentlig
sektor

Mellan pod och patient – hur
förändras arbetet när vården blir
digital?

Ewa Wikström, Göteborgs universitet
Anslag: 3 000 000 kronor
Arbetsrelaterad ohälsa behandlas idag ofta med rehabilitering av individen, samtidigt som arbetsplatsen och
dess organisation har stor betydelse för medarbetarnas
hälsa. För att utveckla ett förebyggande arbetsmiljöarbete som främjar hälsosamma arbetsplatser behöver
chefer, företagshälsovård och HR-avdelningar samverka
och fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

När det brister: orsaker till och
förekomst av destruktivt ledarskap
i svenskt arbetsliv
Susanne Tafvelin, Umeå universitet
Anslag: 3 182 000 kronor
Ett ledarskap blir destruktivt om chefen till exempel är
orättvis, otydlig eller passiv och det får medarbetarna att
känna sig motarbetade. En kartläggning av destruktivt
ledarskap i svenskt arbetsliv kan bidra till ökad kunskap
om hur det kan förebyggas och på så vis gynna de
anställdas hälsa och effektivitet.

Gudbjörg Erlingsdottir, Lunds tekniska högskola
Anslag: 2 499 000 kronor
Dagens teknikutveckling gör det möjligt att övervaka patienters hälsa via digitalt överförd data. I utvärderingar av
denna nya typ av vård ligger fokus oftast på patientens
upplevelse. En studie av hur vårdpersonal upplever övergången från traditionell till digital vård kan ge kunskap
om hur kostnadseffektiv den nya vården är.

Hur påverkar organisatoriska
förutsättningar och chefers ledarskap medarbetarnas arbetsmiljö,
motivation, vilja att stanna, hälsa
och sjukfrånvaro?
Erik Berntson, Stockholms universitet
Anslag: 3 600 000 kronor
En närvarande och stödjande chef är viktig för att en arbetsplats ska fungera och för att medarbetarna ska vara
friska. Ökad kunskap om vad organisatoriska förutsättningar innebär för chefer och hur det i sin tur påverkar
medarbetarnas arbetsmiljö, hälsa och motivation kan
bidra till att skapa hälsofrämjande arbeten.
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Bättre psykisk personalhälsa,
patientsäkerhet och effektivitet
i vården och mindre personal
omsättning bland sjuksköterskor

Bara en bagatell – eller? Att av
normalisera trakasserier och hot
om våld på hotell- och restaurangarbetsplatsen

Marianne Törner, Göteborgs universitet
Anslag: 4 200 000 kronor

Kristina Zampoukos, Mittuniversitetet
Anslag: 3 752 000 kronor

Sjukvården står inför utmaningen att minska personalens psykiska ohälsa och behålla sjuksköterskorna
samtidigt som vården ska bli effektivare och säkrare för
patienterna. En studie av hur ett organisatoriskt stöd i
form av Perceived organizational support, POS, underlättar de anställdas hantering av paradoxala krav kan
ge kunskap om hur vården kan organiseras för att både
främja hälsan och möta administrativa och medicinska
utmaningar.

Hotell- och restaurangbranschen sysselsätter många
unga, kvinnor och invandrare och är samtidigt en
bransch där den psykosociala arbetsmiljön inte är så
väl kartlagd. Ökad kunskap kan förebygga risken att
utsättas för sexuella och rasistiska trakasserier eller hot
och våld och ligga till grund för goda arbetsvillkor och en
hållbar arbetsmiljö.

Badrum för alla – nydanande
lösningar för hållbar arbetsmiljö
och brukarautonomi
Linda Rose, Kungliga Tekniska Högskolan
Anslag: 3 658 000 kronor
Allt fler äldre vårdas hemma och trånga badrum gör
att vårdpersonalen får svårt att utföra sitt arbete på ett
säkert sätt. En genomgång och utveckling av tekniska
hjälpmedel som lyftanordningar och vridbara toaletter
kan både bidra till en bättre arbetsmiljö och minska
antalet olyckor i badrum.

Sanny Shamoun, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anslag: 3 480 000 kronor
På en byggarbetsplats samlas ofta många yrkesgrupper
och sedan 10 år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att
särskilda arbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U,
ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av
arbetet. En utvärdering av de båda samordnarrollerna
kan öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljö
arbete kan bidra till att minska risken för tillbud och
skador.

Hur kan man inom vården uppnå
långsiktigt hållbara och attraktiva
arbetstider med en individuell
schemaplanering (ISP)?

Referensmätningar kring EMF-
direktivet

Anna Dahlgren, Karolinska Institutet
Anslag: 4 294 000 kronor

I juli 2016 infördes ett EU-direktiv om exponering för
elektromagnetiska fält i svensk lagstiftning i och med
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:3. Direktivet är
komplicerat och EU-kommissionens vägledning ger inte
företag tillräcklig hjälp för att kunna följa föreskrifterna i
sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Projektets syfte är
att göra referensmätningar i industrin som kan användas
som kompletterande vägledning.

När vården står inför utmaningen att rekrytera personal
för att undvika underbemanning kan möjligheten att
påverka sitt arbetsschema vara ett attraktivt erbjudande.
Bättre kunskap om effekterna av individuell schema
planering kan gynna personalens hälsa och bidra till
säkrare och effektivare vård.
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Hans Grönqvist, Swerea IVF AB
Anslag: 3 528 000 kronor



Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet
ska fungera i kedjeföretag inom
handeln?
Maria Vigren, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anslag: 3 650 000 kronor
Numera domineras dagligvaru- och detaljhandeln av butikskedjor där ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts
av huvudkontoret och sedan införs i butikerna. Ökad
kunskap om hur kedjeföretag arbetar med arbetsmiljön
kan belysa utmaningar och möjligheter och bidra till ett
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete i handeln.

Utveckling av ett numeriskt beräkningsverktyg med en öppen källkod
för att skapa en säkrare arbetsmiljö inom svensk industri avseende
dammexplosioner
Chen Huang, RISE Research Institutes of Sweden AB
Anslag: 2 937 000 kronor
Dammexplosioner inträffar i industrin när brännbara
dammpartiklar kommer i kontakt med luft vid produktion
och bearbetning av till exempel livsmedel, pellets eller
metall.

Praktiskt arbetsmiljöarbete
för en jämställd sjöfart
Cecilia Österman, Linnéuniversitetet
Anslag: 1 210 000 kronor
Närmare var tredje sjöman i Sverige är kvinna och på
senare år har en tidningsartikel och ett upprop i samband med #MeToo-rörelsen uppmärksammat sexuella
trakasserier inom sjöfarten. Ökad kunskap om hur man
kan förebygga och hantera kränkande särbehandling
ombord kan bidra till en bättre och jämställd arbetsmiljö.

Smarttelefon-baserad mätning,
riskanalys och intervention av
kraft och rörelse vid handintensivt
arbete
Carl Lind, Karolinska Institutet
Anslag: 1 737 000 kronor
Repetitivt och påfrestande arbete som orsakar belastningsbesvär i underarmar, händer och fingrar är vanligt
inom exempelvis dagligvaruhandeln. Ett bärbart system
som mäter muskelaktivitet och handledens vinkel och
rörelsehastighet kan ge mer tillförlitliga riskbedömningar
än dagens observationsbaserade ergonomiska bedömningsmetoder och bidra till bättre arbetsteknik och
arbetsplatsutformning.

Ett beräkningsverktyg som till skillnad från dagens
förenklade beräkningsmodeller tar hänsyn till potentiella
förbränningsfenomen vid en explosion gör det möjligt att
utveckla bättre system för tryckavlastning och därmed
en säkrare arbetsmiljö.

Mer om projekten finns
att läsa i vår projektkatalog:
www.afaforsakring.se/forskning/
projektkatalog
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