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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 4,5 miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 200 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.

Kunskap som
förebygger ohälsa
AFA Försäkring har administrerat kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmark
nadens parter i mer än 50 år. Idag omfattas 9 av 10 anställda i Sverige av minst en av våra för
säkringar. De olika försäkringarna ger ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, arbetsskada, arbetslös
het, dödsfall och föräldraledighet.
Samtidigt som vi bidrar till ökad trygghet för arbetsgivare och arbetstagare ser vi en samhälle
lig nytta i att förebygga sjukskrivningar och arbetsskador. 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 sjukdomar och arbetsskador ska göra det möjligt att
minska ohälsan på landets arbetsplatser.

30 projekt och ett program om hjärt- och kärlsjukdom
2017 såg 30 forskningsprojekt dagens ljus med stöd från AFA Försäkring. I årets fyra öppna
anslagsomgångar kunde vi medverka till ny forskning om bland annat psykisk ohälsa i bygg
branschen, fysisk och psykosocial belastning i sjukvården och organisering av arbetet så att fler
kan jobba längre.
Hjärt- och kärlsjukdom är en av vår tids stora folksjukdomar och den näst vanligaste dödsorsa
ken för människor i arbetsför ålder. På uppdrag av arbetsmarknadens parter startade vi under
året det femåriga FoU-programmet Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom. Sex projekt till
delades sammanlagt 50 miljoner kronor för att öka kunskapen om vad som kan förebygga insjuk
nande och förhoppningsvis minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.
I den här skriften sammanfattar vi FoU-året 2017 och belyser årets höjdpunkter. Här kommente
rar 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
inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Genom
att bidra till ökad kunskap kan vi förebygga ohälsa i arbetslivet.
AFA Försäkring ägs av arbetsmark
nadens parter och det är på deras
uppdrag vi administrerar försäkringar
och arbetar för att förebygga ohälsa i
arbetslivet. 4,5 miljoner arbetstagare i
privata företag, kommuner och landsting
omfattas av någon av våra kollektiv
avtalade försäkringar.
Genom AFA Försäkrings FoU-verksam
het vill vi bidra till att göra arbetsplat
serna så trygga och säkra att ingen ska
behöva skada sig eller bli sjuk av sitt
arbete. AFA Försäkrings skadestatistik
ger en god bild av vilka skador och sjuk
domar som är vanligast i arbetslivet.

Statistiken och vår omvärldsbevakning
är viktiga utgångspunkter för vilken
forskning AFA Försäkring ska stödja.
Tanken är att forskningsresultaten
ska omsättas i praktisk nytta genom
förebyggande arbetsmiljöarbete ute på
arbetsplatserna. Att sprida kunskap om
forskningsresultaten är därför en viktig
del av vår verksamhet.

FOU ÅRSR APP OR T 2017

5



Öppna anslagsomgångar
och särskilda FoU-program

Förebyggande av hjärt- och
kärlsjukdom i arbetslivet

Forskare som är knutna till högskola,
universitet/universitetssjukhus eller
institut kan ansöka om stöd hos
AFA Försäkring för projekt inom arbets
miljö och hälsa. Vi finansierar varje år
forskning med 150 miljoner kronor. Fyra
gånger per år tar vi emot ansökningar
eller skisser i öppna utlysningar. Ut
gångspunkt för bedömningen är rele
vans, vetenskaplig kvalitet och praktisk
nytta. Utlysningarna publiceras på vår
webbplats afaforsakring.se/forskning.

Hjärt- och kärlsjukdom är en av våra
stora folksjukdomar och den näst
vanligaste dödsorsaken för människor
i arbetsför ålder. 2017 startade det
femåriga FoU-programmet Ett arbetsliv
utan hjärt- och kärlsjukdom, där sex
forskningsprojekt har tilldelats samman
lagt 50 miljoner kronor. Tanken med
programmet är att det ska förebygga
insjuknande och förhoppningsvis minska
dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar.

För prioriterade forskningsområden gör
AFA Försäkring särskilda satsningar i
form av 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 doku
menteras lärdomar och slutsatser för att
spridas genom etablerade kanaler, vid
seminarier och på konferenser.

Nya forskningsprojekt
och tema digitalisering

Ett hållbart arbetsliv

2017 hade vi digitalisering som tema.
Den FoU-dag vi arrangerade i Karlstad
samlade forskare och experter för semi
narier och samtal om digitaliseringens
påverkan på arbetsmiljö. I Almedalen an
ordnade vi tre seminarier under rubriken
artificiell intelligens, robotar och digital
utveckling.

Att skapa ett hållbart arbetsliv är en av
de stora utmaningarna för den svenska
arbetsmarknaden. Det treåriga FoU-pro
grammet Hållbart arbetsliv består av
åtta forskningsprojekt som beviljats an
slag på sammanlagt 30 miljoner kronor.
Programmet startade 2017 och projekten
studerar ämnen som digitaliseringens
effekter på arbetslivet, strategier för att
kunna jobba längre och bättre modeller
för ledning och styrning.
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Under året beviljades 30 fristående forsk
ningsprojekt anslag. Projekten studerar
exempelvis ämnen som organisationens
betydelse för mobbning på arbetsplat
sen, psykisk ohälsa i byggbranschen
och fysisk och psykosocial belastning i
sjukvården.
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Året som gått – ett axplock
Arbetsolyckor och
n
i byggbransche
sjukskrivningar
Mars 2017

Allvarliga arbet
sskador och
långvarig sjukfr
ånvaro

Maj 2017

RAPPORT:
SEMINARIUM:

Skiftarbetare löper
ökad risk att drabbas
av prostatacancer
Anders Knutsson, forskare vid
Mittuniversitetet, presenterar
kunskapsöversikten Arbetsmiljö
och prostatacancer, publicerad av
Arbete och Hälsa med stöd av
AFA Försäkring.

JAN

FEB
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RAPPORT:

Arbetsolyckor och
sjukskrivningar i
byggbranschen

MAR

APR

KUNSKAPSSPRIDNING:

Hållbart arbetsliv

Filmer för unga
om arbetsmiljö
Premiär för filmserien
Wake up – Dr West testar
yrken, där psykologen Samuel
West uppmärksammar arbetsmiljörisker man bör tänka
på som ny i olika yrken.

20
17

AFA Försäkrings årliga arbetsskade
rapport visar att den tidigare ökningen av
arbetsolyckor har avstannat. Ökningen av
långvarig sjukfrånvaro har i den offentliga
sektorn börjat avta och i den privata
sektorn vänt till en minskning.

Presentation av årets första statistik
rapport från AFA Försäkrings analysavdelning.

FOU-PROGRAM:

Startkonferens för FoU-programmet
Hållbart arbetsliv.
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Allvarliga
arbetsskador
och långvarig
sjukfrånvaro

MAJ

JUN

FORSKNINGS
ANSLAG:

FORSKNINGSANSLAG:

Anslag till
nya projekt

Nya anslag
till forskning

AFA Försäkring beviljar
9 miljoner kronor till tre
nya forskningsprojekt
inom arbetsmiljö och
hälsa.

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

2017



ALMEDALEN:
FOU-DAG:

Framtidens
arbetsmiljö

FOU-PROGRAM:

Under Almedalsveckan håller
AFA Försäkring tre seminarier på
temat artificiell intelligens, robotar
och digital utveckling.

JUL

AUG

Kronisk smärta
AFA Försäkring håller årskonferens för
FoU-programmet Kronisk smärta.

SEP

SEMINARIUM:

Självmedkänsla
minskar chefens stress
Christin Mellner, forskare vid Stockholms
universitet, presenterar sin studie om
hållbart ledarskap, finansierad av
AFA Försäkring.

OKT

Digitaliseringens effekter
på arbetsmiljön
En dag i Karlstad med temat digitalisering
samlar forskare, experter och debattörer
inom hälso- och arbetsmiljöområdet.

NOV

DEC

SEMINARIEDAG:

JUBILEUM:

RAPPORT:

Gilla Jobbet

Arbete
och Hälsa
firar 50 år

Psykisk
ohälsa i
kommunoch landstingssektorn

Arbetsmiljöevenemanget
Gilla Jobbet går av
stapeln i Stockholm.
Arrangörer är AFA
Försäkring, Prevent
och Suntarbetsliv.

AFA Försäkring firar
skriftserien Arbete
och Hälsas 50-årsdag
med en presentation
av en översikt över
kunskapsöversikter
inom arbetsmiljö
området.

Presentation av årets
femte statistikrapport
från AFA Försäkrings
analysavdelning.
Psykisk ohäls
a
i kommun- och

December 2017

landstingssektor

n
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Arbetsmarknadens
parter om årets forskning
Bodil Mellblom, Svenskt Näringsliv
– Under året har två forskningsprogram startat som jag tycker är intressanta
att nämna, Hållbart arbetsliv och Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom. Det
ena handlar om utmaningarna vi har för att hålla arbetslivet sunt och säkert så
att man ska kunna arbeta från att man är ung till man blir äldre. I det andra tittar vi på hjärt- och kärlsjukdom i relation till arbetet och hur man kan förbygga
sjukdomarna på arbetsplatsen. Det tycker jag är värdefullt.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Vi har ett intressant program på gång om unga i arbetslivet. Sjukfrånvaron har
ökat i den här gruppen, och särskilt bland unga kvinnor, vilket är oroväckande.
Det finns kunskapsluckor om orsakerna, så att satsa på forskning om unga i
arbetslivet känns angeläget.
– Arbetslivet förändras ständigt och det är intressant att titta på konsekvenserna
av dessa förändringar, som till exempel digitaliseringen. Den medför möjligheter
både i den fysiska arbetsmiljön och organisatoriskt, men finns det också risker
som vi behöver vara speciellt observanta på?

Magnus Furbring, LO
– Det jag tycker är väldigt intressant oavsett år är att våra expertgrupper och
forskarna möts på årliga konferenser för satsningar som Ett arbetsliv utan
hjärt- och kärlsjukdom och ett Hållbart arbetsliv. Den muntliga dragning vi då
får när forskarna presenterar sina årliga resultat tycker jag är intressant.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Med de ständiga förändringarna i arbetslivet tycker jag det skulle vara
intressant att se vilka som är framtidens utmaningar för arbetsgivare och
arbetstagare. Vilka nya typer av jobb kommer vi att få se i framtiden? Vad
innebär det att vi alltid är tillgängliga via vår telefon? Hur ska vi hålla isär fritid
och arbete i framtiden? Det tycker jag är spännande frågor för framtiden.

10
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Mats Stenberg, SKL
– Sjukfrånvaron bland kvinnor är generellt hög på arbetsmarknaden. Vår
sektor är kvinnodominerad med verksamheter som bedrivs dygnet runt alla
dagar i veckan. Projektet Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – lärande nätverk
för kommunal sektor fångar upp vad i ledning, styrning och organisation som
främjar god organisatorisk arbetsmiljö för både kvinnor och män. Ett annat
exempel på relevant forskning är projektet E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalens arbetsmiljö.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Personal- och kompetensförsörjning är viktigt för att klara välfärdsuppdraget.
Där är digitalisering en utveckling som medför både möjligheter och utmaningar.
Det gäller att ta till vara fördelarna digitaliseringen kan ge för kvalitet och
effektivitet och samtidigt se till att vi får utvecklande och hälsosamma arbetsförhållanden. Belastningsergonomi är ett annat område som är ständigt aktuellt
inom våra verksamheter.

Peter Larsson, Kommunal
– Det jag vill lyfta fram är att forskningen når ända ut på arbetsplatserna och
därmed kommer till användning i praktiken. Det tycker jag är det bästa med
den forskning AFA Försäkring finansierar.

Vilka forskningsområden ser du som viktiga i framtiden?
– Kvinnors arbetsmiljö inom vården generellt behöver det forskas mer om, till
exempel inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Framför allt arbetstider och
återhämtning efter arbetet ser jag som viktiga frågor.
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Summering av
FoU-året och en
framåtblick
Slutkonferens för programmet om företagshälsovård, tema
digitalisering och 50-årsjubileum för skriftserien Arbete och
Hälsa. Susanna Stymne Airey, chef för AFA Försäkrings
FoU-avdelning, summerar året som gått och blickar framåt.
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– En höjdpunkt är alltid när vi håller
slutkonferens för något av våra forsk
ningsprogram. 2017 gjorde vi det för
programmet Företagshälsovård – Forsk
ningsbaserad kunskap för praktisk til�
lämpning, säger Susanna Stymne Airey,
chef för avdelningen FoU och enheten
Förbygga på AFA Försäkring.
– Fler än 190 personer kom och lyssnade
när de åtta forskningsprojekten presen
terades. Många av resultaten kommer
direkt till praktisk nytta, till exempel
riktlinjer för företagshälsovården och
metoder för hälsosamt ledarskap i vården.

Tema digitalisering
och 50-årsjubileum
Varje år fokuserar AFA Försäkrings
FoU-avdelning lite extra på ett område.
2017 års tema var digitalisering.
– Under Almedalsveckan anordnade vi
tre välbesökta och uppskattade semina
rier under rubriken artificiell intelligens,
robotar och digital utveckling. I oktober
arrangerade vi en FoU-dag i Karlstad där
forskare och experter deltog i seminarier
och samtal om digitaliseringens påverkan
på arbetsmiljön, säger Susanna Stymne
Airey.
– I november firade vi Arbete och Hälsas
50-årsjubileum med seminarium och
tårta på AFA Försäkring. Det var en
fantastik genomgång av skriftseriens
kunskapsöversikter och publikationer
genom åren som samlade många av våra
främsta arbetsmiljöforskare. Som finan

siär är det alltid upplyftande att se att vi
bidrar till att kunskapen om arbetsmiljö
ökar i samhället.
Vad har varit roligast under året?
– Förutom alla intressanta ansökningar
och slutrapporter vi har fått in under
året är det roligt när vi får respons efter
ett lyckat evenemang som en FoU-dag
eller ett seminarium. Tanken är ju att
vi vill skapa mötesplatser och forum för
dialog mellan forskare, parter och mål
grupperna för de olika forskningsområden vi satsar på. Det är kul att höra
att deltagare har knutit nya kontakter
eller fått ny kunskap och idéer för att
förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats.
Vad fokuserar ni på 2018?
– Vi fortsätter såklart att satsa på de
öppna utlysningar av forskningsanslag
som vi har fyra gånger per år. Inom
området hälsa har vi tagit fram en stra
tegisk inriktning för att forskningen ska
vara tillämpbar. Fokus kommer att ligga
på att minska sjukfrånvaro och ohälsa på
arbetsplatserna.
– Vi jobbar med att sätta ihop nya forsk
ningsprogram som kommer att utlysas
under det kommande året. Och så fort
sätter vi naturligtvis vårt samarbete
med Prevent och Suntarbetsliv för att
sprida resultat och kunskaper från den
forskning vi finansierar. 2018 års tema
blir fysisk arbetsmiljö och det kommer
vi bland annat uppmärksamma med en
FoU-dag i Gävle den 16 oktober, säger
Susanna Stymne Airey.
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Ett hållbart arbetsliv
Den genomsnittliga livslängden ökar och vi förväntas
alla jobba längre. I februari startade FoU-programmet
Hållbart arbetsliv där åtta projekt ska undersöka vad
som kan göra arbetslivet mer hållbart.
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Kristina Palm leder projektet Vägar till ett hållbart arbetsliv och ska ta reda på vilka
utmaningar det digitala arbetslivet medför.

– Idag har många av oss möjlighet att
jobba när och var som helst, om vi har ett
arbete där man använder mejl och dator
mycket. Vi vill undersöka hur det här
påverkar arbetet, individen och familjen
och hur man kan hantera det på ett håll
bart sätt, säger Kristina Palm, teknologie
doktor på Karolinska Institutet.

– Men den nya tekniken är intressant,
eftersom den möjliggör ett flexiblare
arbete, vilket många vill ha. Och den gör
kanske att man lättare kan kombinera
arbetsliv och familjeliv. Så vi säger inte
att tekniken är dålig, utan det gäller att
vi lär oss använda den på ett sätt som är
hållbart för individen.

Vilka är riskerna med den ökade
användningen av bärbara datorer och
smarta telefoner i arbetslivet?

Vad hoppas ni på av projektet?

– Riskerna är ett högre stresspåslag för
hjärnan och att man inte får vila när
man faktiskt behöver det. Det kan också
leda till konflikter i hemmiljön. Och i
förlängningen riskerar långvarig stress
att bli en ekonomisk kostnad både för
arbetsgivaren och samhället, samtidigt
som det orsakar lidande för individen
om han eller hon blir utbränd och sjuk
skriven, säger hon.

– Vi hoppas att vi kan ta fram någon
form av riktlinjer eller guide som kan
vara till hjälp för såväl medarbetare som
chefer och HR-avdelningar. Ett stöd som
kan användas praktiskt i olika typer av
verksamheter där det oreglerade arbetet
och den digitala tillgängligheten kan vara
ett problem, säger Kristina Palm.

FOU ÅRSR APP OR T 2017
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Susanna Toivanen och Anna Nyberg ska undersöka orsakerna till ökningen av
sjukfrånvaro för psykisk ohälsa i kontaktyrken.

– Vi vill veta mer om den ökade sjuk
frånvaron för psykisk ohälsa i yrken där
kontakt med barn, elever, sjuka, äldre
eller individer i utsatt position ingår i
det dagliga arbetet, säger Anna Nyberg,
psykolog och doktor i hälsovetenskap vid
Stressinstitutet på Stockholms univer
sitet.
– På många arbetsplatser med kontakt
yrken har det skett stora organisatoriska
förändringar. Det påverkar arbetstagarna
om förutsättningarna för att utföra arbe
tet blir sämre. Blir det mycket fokus på
ekonomi känns jobbet som sjuksköterska
eller lärare kanske inte så meningsfullt
som man hoppades när man valde yrket.
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Hur ska ni studera skillnader mellan
kontaktyrken och andra yrken?
– Vi ska analysera data från en stor
yrkeshälsodatabas. Den ger oss möjlighet
att titta på skillnader i organisation och
psykosocial arbetsmiljö, säger Susanna
Toivanen, professor i sociologi på Centre
for Health Equity Studies, CHESS, vid
Stockholms universitet och på Mälar
dalens högskola.
– Tidigare forskning visar att kraven i
arbetslivet har ökat men att kontrollen,
möjligheten att bestämma själv, inte har
ökat i samma takt. Det är troligt att det
drabbar kontaktyrken mer än andra
yrken. Arbetsmiljön är betydelsefull för
hälsa och sjukskrivningar i kontakt
yrken. Det kan till exempel handla om
att kunna påverka sina egna arbetstider,
säger hon.



Ulrica von Thiele Schwarz är projektledare för projektet Att styra med hållbarhet:
Styrelsens påverkan på det hållbara arbetslivet.

– Vi ska undersöka vilken roll styrelsen
spelar för ett hållbart arbetsliv. Vi har ti
digare undersökt det hållbara arbetslivet
ur medarbetarnas perspektiv och då blev
det tydligt att deras chef spelade stor
roll i hållbarhetsarbetet. När vi sedan
gick vidare och undersökte chefens roll
blev det tydligt att företagsledningen är
viktig i arbetet, säger Ulrica von Thiele
Schwarz, docent i psykologi vid Karolin
ska Institutet.
Vilken betydelse kan styrelsen ha i
främjandet av ett hållbart arbetsliv?
– Jag tror att styrelsen har stor betydelse
eftersom den ibland har överblick över
en längre tidsperiod än ledningen har.
Styrelsen ger ju också viktiga signaler
om hur prioriterade hälso- och hållbar
hetsfrågor är i ett företag eller en organi
sation, säger hon.

– Jag föreställer mig att om en styrelse
eller en ledning bara pratar om till exem
pel produktion, så blir det svårt för andra
längre ner i organisationen att lyfta
frågor som rör exempelvis medarbetares
hälsa. Märker man däremot att medarbe
tarnas hälsa är en fråga som diskuteras i
styrelserummet ger det mandat för andra
i organisationen att göra detsamma.
Hur kan företag bidra till
ett hållbart arbetsliv?
– På en övergripande nivå skulle jag
säga att man kan ha med sig frågan om
hälsa och hållbarhet i alla sammanhang
och på alla nivåer i ett företag eller en
organisation. När man fattar beslut kan
man, oavsett vad man fattar beslut om,
ställa sig frågan hur kommer det här att
påverka våra medarbetare? säger Ulrica
von Thiele Schwarz.
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Ett arbetsliv utan
hjärt- och kärlsjukdom
Hjärt- och kärlsjukdom är en av vår tids stora folksjukdomar. I oktober höll vi startkonferens för FoU-programmet
Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom och de sex
forskarna presenterade sina projekt.

Jenny Selander, doktor i miljömedicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet.
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– I Sverige dör varje år 3 500 personer i
arbetsför ålder i hjärtinfarkt. Det är tio
gånger fler än de som dör i trafikolyckor,
sa Johan Sundström, hjärtläkare vid
Uppsala universitet.

– Det som intresserar oss är varför man
utvecklar riskfaktorer som högt blod
tryck och förhöjda blodfetter. En faktor
vi är särskilt intresserade av är arbets
relaterad stress, sa Annika Rosengren.

– Det är många biologiska processer
som sker i kroppen månaderna innan en
hjärtinfarkt. Vi bör kunna hitta spår av
dem med hjälp av blodprov.

– Den som har höga krav på sig och
samtidigt upplever låg kontroll riskerar
att drabbas av arbetsrelaterad stress. Det
finns en viss överrisk i yrken inom indu
strin där man jobbar vid löpande band,
sa Mia Söderberg.

Johan Sundströms projekt bygger på
idén att jämföra blodprover från perso
ner som fått hjärtinfarkt inom ett halvår
efter att de lämnat provet med prover
från personer som inte fått det.
Genom att identifiera förändringar i
blodproteiner hoppas han kunna ut
veckla en metod för att upptäcka tidiga
symtom på hjärtinfarkt med ett blodprov.

Arbetsrelaterad stress och
mätning av stress i hår
Annika Rosengren och Mia Söderberg,
professor i kardiovaskulär epidemiologi
respektive doktor i yrkesmedicin på
Göteborgs universitet, ska undersöka
händelseförloppet i utvecklingen av
hjärt- och kärlsjukdom.

Tomas Faresjö, professor i medicinsk
sociologi vid Linköpings universitet, har
utvecklat en metod för att mäta stress
genom kortisolnivån i hår.
– Mäter man saliv kan man se 20 minuter
tillbaka. I urin och blod kan man mäta
värden för de senaste dygnen. I hår kan vi
mäta stressnivån flera år tillbaka, sa han.
– Nu kan vi klippa av en centimeter
hår på en person som just har fått en
hjärtinfarkt och se hur stressad han eller
hon var månaden innan. Vi publicerar
inom kort en första artikel där vi ska
bestämma normalnivåer för stress i olika
åldersgrupper.

FOU ÅRSR APP OR T 2017
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Signaler i tarmfloran
och exponering i arbetsmiljön
Fredrik Bäckhed, professor i molekylär
medicin på Göteborgs universitet, stu
derar förändringar i tarmfloran orsakade
av arbetsrelaterad stress.
– I vårt projekt använder vi kostenkäter,
avföringsprover och studier på möss
för att se om förändringar i tarmfloran
bidrar till hjärt- och kärlsjukdom. Vår
vision är att om vi kan hitta signaler i
floran som visar på en ökad risk så kan vi
därigenom hindra utvecklingen av hjärtoch kärlsjukdom, sa han.
Jenny Selander, doktor i miljömedicinsk
epidemiologi vid Karolinska Institutet,
berättade om sina studier av kopplingen
mellan fysisk och kemisk exponering i
arbetsmiljön och hjärt- och kärlsjukdom.
– Vi studerar data från kohorter och
mäter markörer i fältstudier för hjärtoch kärlsjukdom i relation till expone
ring för buller och luftföroreningar. Vår
förhoppning är att resultaten ska leda
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till rekommendationer för hur man kan
förebygga exponering som bidrar till
hjärt- och kärlsjukdom.

Risker i yrke och arbetsmiljö
Sist ut var Helgi Schiöth, professor i
farmakologi med bioteknisk inriktning
på Uppsala universitet. Han ska i sitt
projekt identifiera arbetsrelaterade
risker för hjärt- och kärlsjukdomar, som
typ av sysselsättning, stress och fysisk
och psykosocial arbetsmiljö.
– Skiftarbete är ett exempel på arbete som
kan bidra till ohälsa. De som arbetar utan
för de ordinarie arbetstiderna har ofta ett
högre BMI, kroppsmasseindex, och oftare
typ 2-diabetes än genomsnittet, sa han.
– Vi ska analysera data från en brit
tisk befolkningsstudie och två svenska
studier. Vår målsättning är att identifiera
risker för hjärt- och kärlsjukdom i spe
cifika yrken. Vår förhoppning är att det
ska kunna minska riskerna att utveckla
hjärt- och kärlsjukdom.



Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin på Göteborgs universitet, och Fredrik Hed, moderator.
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Post doc-stöd
till forskning om
kvinnors hjärthälsa
Sofia Sederholm Lawesson tilldelades AFA Försäkrings
post doc-stöd på 2 miljoner kronor för att studera hur
goda levnadsvanor kan skydda kvinnor mot hjärtinfarkt.

Sofia Sederholm Lawesson, överläkare på hjärtkliniken på Linköpings universitetssjukhus,
knyter forskarkontakter på Stanford University i Kalifornien, USA.
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– Det känns fantastiskt roligt och över
raskande att få post doc-stödet, säger
Sofia Sederholm Lawesson, överläkare på
hjärtkliniken på Linköpings universitets
sjukhus.
– Jag har i flera år varit intresserad av
könsskillnaderna vid hjärtinfarkt. Det
har i sin tur lett till att jag riktat in mig
på kvinnors hjärthälsa och nu befinner
mig på Stanford University i Kalifornien
för att försöka etablera forsknings
samarbeten.
Rökning, motion och övervikt påverkar
risken att drabbas av hjärtinfarkt, men
vilket kön du tillhör spelar också in.
– I min pågående forskning har jag två
huvudspår inom preventiv kardiologi,
alltså vad som kan förebygga hjärtinfarkt.
I det ena projektet studerar jag bland
annat hur motion kan skydda kvinnor
mot infarkt senare i livet och i det andra
hur man kan minska risken att drabbas
för kvinnor med nedsatt njurfunktion,
säger Sofia Sederholm Lawesson.

Kvinnor väntar längre
med att söka vård
På universitet i Stanford har en grupp
forskare samlat in data om 100 000
medelålders kvinnor som bland annat
innefattar livsstilsfaktorer som kost,
motion, vikt, tidigare sjukdomar och
ärftlighet.
– Sedan har forskarna följt de här kvin
norna med hjälp av årliga enkäter för
att se om de drabbas av sjukdomar som
exempelvis stroke, hjärtinfarkt och bröst

cancer. Det här materialet kommer jag
att använda när jag studerar hjärtsjuk
domar, säger Sofia Sederholm Lawesson.
– Som läkare på hjärtintensiven träffar
jag både kvinnor och män som insjuknat
i hjärtinfarkt och ser att kvinnorna är
både äldre och sjukare och att de i högre
utsträckning får komplikationer och dör
av infarkten.

Symtomen på hjärtinfarkt
skiljer sig mellan könen
Sofia Sederholm Lawesson ser redan i
sin studie att kvinnor som genomgått
klimakteriet inte är lika medvetna om
att de kan får hjärtinfarkt som män. Det
dröjer också längre innan kvinnor tar
kontakt med sjukvården när de får de
första symtomen.
– Hjärtinfarkt är ett akut tillstånd där
man måste söka vård omedelbart. Det
vanligaste symtomet för såväl kvinnor
som män är bröstsmärta. Men det finns
skillnader i symtombilden, kvinnor har
fler och andra symtom än vad män har,
som smärta i käkar och skuldror.
Vad hoppas du kunna bidra med i din
forskning?
– Vi vill i detalj kunna beskriva om
exempelvis dagliga promenader och
motion kan fungera förebyggande mot
hjärtinfarkt. I projektet med njursjuka
kvinnor vill vi öka medvetenheten om
att nedsatt njurfunktion ökar risken
för hjärtinfarkt, säger Sofia Sederholm
Lawesson.
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Forsknings- och
Utvecklingsprojekt
finansierade av
AFA Försäkring

2017
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Mobbning i arbetslivet –
sjukdomsförebyggande åtgärder
utifrån organisationsfaktorers
påverkan på arbetsupplevelse och
hälsa, ett representativt urval

De mest sjukskrivna. Sjukfrånvaro
bland anställda inom vård och
omsorg – vilken roll spelar
kombinationen av fysiska och
psykosociala belastningar?

Michael Rosander, Linköpings universitet
Beviljat belopp: 3 443 000 kronor

Magnus Helgesson, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 4 200 000 kronor

Den som blir trakasserad, kränkt eller socialt exkluderad
på arbetet löper större risk att drabbas av depression
och utbrändhet. I projektet ska man undersöka hur
faktorer som arbetsorganisation, stödsystem och stress
påverkar mobbning och sjukskrivningsnivåer. Projektet
väntas resultera i ett nytt instrument för mätning av
psykosocial arbetsmiljö.

Sedan början av 2000-talet har sjukfrånvaron i vård- och
omsorgssektorn ökat kraftigt, särskilt i form av längre
sjukfall med psykisk diagnos. I projektet ska man stu
dera fysiska och psykosociala risker för långa sjukskrivningar med psykiska, muskuloskeletala och hjärt- och
kärl-diagnoser i vård och omsorgssektorn.

Friska arbetsplatser – vilken
betydelse har organisatoriska
villkor för socialsekreterares hälsa?
Pia Tham, Högskolan i Gävle
Beviljat belopp: 3 001 000 kronor

Akrylater inom skönhetsbranschen:
En kartläggning av arbetsmiljö och
yrkesrelaterad ohälsa hos ögonfransstylister och nagelteknologer
Sara Gunnare, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 2 878 000 kronor

Socialsekreterare arbetar ofta under ansträngande
förhållanden och många i yrkesgruppen upplever ohälsa
och funderar på att byta yrke. Projektets syfte är att ta
reda på vilka faktorer på grupp- och organisationsnivå
som bidrar till att skapa så kallade friska arbetsplatser
för socialsekreterare.

Projektet syftar till att kartlägga ögonfransstylisters och
nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö och kännedom
om skyddsutrustning och att mäta deras exponering
för akrylater. I projektet ingår också att ta fram en
branschinriktad webbutbildning om säker hantering av
produkter som innehåller akrylater.

Skolledares arbetsmiljö:
Ett projekt om organisatoriska
förutsättningar, stressrelaterad
psykisk ohälsa, personalrörlighet
och förbättringspotential

Hållbart arbetsliv: utveckling
av åldersmedvetet ledarskap
bland kommunala chefer utifrån
swAge-modellen

Roger Persson, Lunds universitet
Beviljat belopp: 3 998 000 kronor
Rektorer och förskolechefer riskerar att drabbas av överbelastning, kronisk stress och stressrelaterad psykisk
ohälsa. Projektets syfte är att undersöka sambandet
mellan organisatoriska förutsättningar och psykisk hälsa
hos skolledare genom att kartlägga tidiga tecken på
utmattning och byte av arbetsplats/befattning inom
yrkesgruppen.

Kerstin Nilsson, Lunds universitet
Beviljat belopp: 3 565 000 kronor
En av arbetsmarknadens utmaningar är att skapa
förutsättningar för fler människor att arbeta i högre ålder.
Chefer behöver lära sig organisera arbetet på ett sätt
som också främjar arbetsmiljön. Projektets syfte är att
utbilda chefer och HR-personal om åldrande i arbetslivet
för att möjliggöra för äldre medarbetare i Helsingborgs
kommun att arbeta längre.
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Diskbråck med ischias –
förbättrad diagnostik och
innovativa medicinska
behandlingar

Bättre arbetsmiljö för frisörer
och stylister: strategier för
implementering av god arbetsmiljö
i småföretag

Kjell Olmarker, Göteborgs universitet
Beviljat belopp: 2 120 000 kronor

Per Fjellström, IVL Svenska Miljöinstitutet
Beviljat belopp: 3 213 000 kronor

Smärta i ländryggen och benen på grund av diskbråck
som trycker mot nerver i ryggraden orsakar lidande
för individen och stora kostnader för samhället. Bättre
förståelse för så kallat diskläckage kan göra det möjligt
att behandla diskbråck och kronisk ryggsmärta med nya
läkemedel inriktade på uppkomsten av smärta istället för
bara lindring.

Frisörer och stylister drabbas ofta av belastningsskador,
luftvägsbesvär och handeksem eftersom de arbetar
i påfrestande arbetsställningar och handskas med
kemikalier. Projektet väntas resultera i metoder för ökad
kunskap om arbetsmiljön och minskad arbetsrelaterad
ohälsa i skönhetsbranschen som kan användas även i
andra branscher.

Modell för prediktiv bedömning av
kognitiv arbetsbelastning – PreKo

Att förändra organisatoriska och
sociala arbetsförhållanden inom
byggbranschen – påverkan på
psykisk ohälsa och arbetsskador

Cecilia Berlin, Chalmers tekniska högskola
Beviljat belopp: 4 500 000 kronor
Monteringsarbete i industrin ställer krav på den kognitiva
förmågan att ta till sig information och fatta beslut.
Tidspress ökar påfrestningen och orsakar stress,
bristande motivation och sjukfrånvaro. En modell för
bedömning av kognitiv belastning kan vara ett stöd vid
arbetsorganisation och minska psykosociala och fysiska
arbetsmiljörisker.

Individfaktorers samband med
stress och utmattningssyndrom
Carl Martin Allwood, Göteborgs universitet
Beviljat belopp: 2 615 000 kronor
Stress på arbetsplatsen är ett växande samhällsproblem
och antalet sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser
ökar. Bättre förståelse för hur psykologiska och sociala
faktorer påverkar förmågan att hantera stress kan
bidra till att förebygga stressrelaterade sjukskrivningar.
I projektet ingår att ta fram material för praktiskt före
byggande arbete.
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Gun Johansson, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 2 960 000 kronor
Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro. I byggbranschen uppmärksammas oftast den
fysiska arbetsmiljön, men också här ökar den psykiska
ohälsan. Projektet syftar till att utvärdera effekten av
organisatoriska och sociala arbetsmiljöinsatser på byggföretaget Skanska Sverige AB.

Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet.
Praktiska, metodologiska och
teoretiska utmaningar
Gunnar Bergström, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 4 131 000 kronor
Att gå till jobbet trots att man är sjuk påverkar både den
egna hälsan och produktiviteten. Idag saknas kunskap
om så kallad sjuknärvaro när det gäller risker för framtida
ohälsa och produktionsbortfall. I projektet ska man
studera sjuknärvarons samband med sjukfrånvaro, olika
sjukdomar, ohälsa på sikt och minskad produktivitet.



Ned med olyckorna i byggindustrin!
En bok för dig som vill veta hur
man gör

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete
– lärande nätverk för kommunal
sektor

Marianne Törner, Göteborgs universitet
Beviljat belopp: 574 000 kronor

Annika Vänje, Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljat belopp: 2 609 000 kronor

Dödsolyckor i byggbranschen är vanligare i Danmark
än i Sverige. Ett föregående forskningsprojekt visar att
det beror på skillnader i utbildningssystem, arbets
förhållanden, attityder, ledarskap, kultur och myndighetsutövande. En populärvetenskaplig bok ska göra
resultaten tillgängliga för de som arbetar med säkerhetsutveckling i byggsektorn.

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om kvinnors ohälsa
i arbetslivet visade att ohälsotalen i kvinnodominerade
kommunala verksamheter har ökat istället för att minska.
Projektets syfte är att identifiera vad i ledning, styrning
och organisering som främjar god organisatorisk och
social arbetsmiljö för både kvinnor och män.

Långvarig funktionsnedsättande
smärta i rygg och nacke samt
psykisk ohälsa – identifiering av
modifierbara faktorer som påverkar
risk och prognos
Eva Skillgate, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 2 500 000 kronor
Funktionsnedsättande smärta i rygg och nacke är en av
de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och förekommer ofta i kombination med psykiska besvär. Behovet av
förebyggande insatser är stort och kräver ökad kunskap
om vad arbetsmiljö och livsstil betyder för muskuloskeletal och psykisk ohälsa.

Ny behandlingsmetod vid
hörselnedsättning
Anders Fridberger, Linköpings universitet
Beviljat belopp: 4 100 000 kronor
Hörselskador orsakar kommunikationsproblem, tinnitus
och psykisk belastning, vilket påverkar arbetsförmågan
och ökar risken för sjukfrånvaro. Djurförsök visar att
läkemedel kan stimulera nybildning av sinnesceller i
innerörat. Skulle det gå att genomföra på det mänskliga
örat ökar möjligheten att behandla hörselnedsättning.

Belastningsbesvär hos
hemodialyssjuksköterskor i
Sverige och Danmark
Eva Westergren, Högskolan i Gävle
Beviljat belopp: 678 000 kronor
Idag saknas kunskap om de hand- och handleds
besvär som drabbar sjuksköterskor som arbetar med
hemodialys, dialysbehandling där blodet renas utanför
kroppen. I projektet ska man göra en kunskapsöversikt
och kartlägga arbetsförmåga, belastningsrisk och
belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i
Sverige och Danmark.

Hållbart arbetsliv för nattarbetande
sjukvårdspersonal: En kvalitativ
studie av arbetsmiljöfaktorer och
möjligheten att kombinera arbete
med privatliv
Annika Lindahl Norberg, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 2 229 000 kronor
Sjukvården har svårt att rekrytera och behålla nattpersonal. De som arbetar natt verkar känna en lägre
arbetstillfredsställelse och många överväger att börja
arbeta dagtid. Projektet har som syfte att undersöka vad
som påverkar sjuksköterskors och barnmorskors vilja att
stanna i en tjänst som inkluderar nattarbete.
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Nickel på huden – vad är
normalt och vad är säkert?

Kan man mäta vibrationsskador
i blodet?

Anneli Julander, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 2 116 000 kronor

Catarina Nordander, Lunds universitet
Beviljat belopp: 4 152 000 kronor

Metallen nickel är den vanligaste orsaken till kontakt
allergi, trots att den begränsas av den europeiska
kemikalieförordningen REACH. Tidigare forskning har
främst undersökt hudkontakt med nickel i yrken med
hög exponering. Det saknas kunskap om effekten av
daglig kontakt med nickel i yrken där exponeringen är
mer diffus.

På senare år har vibrationsskadorna ökat och många av
de drabbade är unga. Vi vet idag att vibrationer orsakar
symtom i kärl och nerver, men vi vet inte exakt vad
som händer i kroppen när den utsätts för vibrerande
påfrestningar. Det finns behov av metoder som kan ge
objektiv och tidig information om att en vibrationsskada
är på väg att utvecklas.

Risk- och friskfaktorer hos
personer som fått evidensbaserad
grundbehandling för höft- och
knäartros

Branschintervention som metodik
för en bättre arbetsmiljö

Ola Rolfson, Göteborgs universitet
Beviljat belopp: 2 368 000 kronor

Arbetsskadorna i byggbranschen är många, trots att
arbetsgivare och fackförbund arbetar med säkerheten.
En metod som projektgruppen tidigare använt är
branschintervention, där företag, fack och forskare
samarbetar för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet.
Projektets syfte är att ta fram förbättringar för bygg
branschen och utveckla metodiken.

Artros är vår vanligaste ledsjukdom och går idag inte
att bota. Den behandling som ges är främst inriktad på
att lindra symtom och förebygga funktionsnedsättning
och försämrad hälsa. Det finns behov av ökad kunskap
för att se vilka patienter som har en god prognos med
långsam sjukdomsutveckling och vilka som ska rekommenderas protesoperation.

Förenklade exponerings
bedömningar av vibrationer – ett
viktigt verktyg i det systematiska
arbetsmiljöarbetet?
Hans Pettersson, Umeå universitet
Beviljat belopp: 2 989 000 kronor
Vibrationsskador är den vanligaste godkända arbetssjukdomen och skadorna blir ofta permanenta.
Arbetsgivaren är skyldig att bedöma riskerna för
vibrationsskador vid arbete med verktyg och maskiner.
En vibrationsdatabas kan underlätta riskbedömningar
för både arbetstagare och arbetsgivare och bidra till ett
bättre förebyggande arbetsmiljöarbete.
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Jörgen Eklund, Kungliga Tekniska Högskolan
Beviljat belopp: 3 382 000 kronor

Möjliggörande och hindrande
faktorer samt etiska aspekter vid
samverkan med syfte att öka
återgång i arbete bland personer
med psykisk ohälsa
Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska Institutet
Beviljat belopp: 1 756 000 kronor
Psykisk ohälsa var 2016 den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Rehabilitering i samverkan mellan vårdcentralen, arbetsgivaren, Försäkringskassan, företagshälsovården och den sjukskrivne kan göra att fler kan börja
arbeta igen. Projektets syfte är att identifiera faktorer
som möjliggör och hindrar denna form av samverkan.



Sjuksköterskans professionella
yrkesutövning inom kommunal
hemsjukvård

Identifiering av determinanter för
tidig kardiovaskulär riskutveckling
bland unga vuxna

Ingrid Hellström, Linköpings universitet
Beviljat belopp: 2 057 000 kronor

Maria Rosvall, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen
Beviljat belopp: 3 000 000 kronor

I takt med att vi lever längre vårdas allt fler hemma.
Sjuksköterskor i den kommunala hemsjukvården får
idag både hantera kontakt med anhöriga och fatta
beslut på egen hand och upplever ofta arbetsrelaterad
ohälsa. Ökad kunskap om vård i hemmiljö kan förbättra
sjuksköterskornas arbetsförhållanden och vården av
patienter.

Beteendeförändring genom
designförändring – en studie om
olyckor i sågverksindustrin
Carola Häggström, Sveriges lantbruksuniversitet
Beviljat belopp: 1 093 000 kronor
I sågverks- och träindustrin inträffar många arbetsolyckor
vid användning eller underhåll av maskiner. En maskin
kan vara utformad så att ett riskfyllt sätt att hantera
den uppfattas som snabbare och enklare. En analys av
olyckor, arbetsuppgifter och maskiner gör det möjligt
att förstå riskerna vid sågverksarbete och att föreslå
säkerhetsåtgärder.

Varför uppstår komplikationer
efter operation av böjsenskador
Marianne Arner,
Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset
Beviljat belopp: 554 000
Varje år skadar 3 300 personer senor i handen som styr
förmågan att böja fingrarna. Skador på böjsenor är komplicerade och idag råder delade meningar om hur man
bäst opererar och rehabiliterar dem. En närmare studie
av böjsenskador kan öka kunskapen om operationsmaterial och tekniker och om komplikationer i samband
med rehabilitering.

Till skillnad från äldre generationer ser vi hos unga
vuxna tecken på en ökning av hjärt- och kärlsjukdomar.
Sjukdomarna utvecklas långsamt och är ofta tecken
på åderförkalkning. Bättre förståelse för processen och
sambanden med fetma, diabetes och livsstil hos unga
gör det möjligt att tidigt förebygga hjärt- och kärlsjukdom.

Följeforskning – Jobba säkert
inom livsmedelsindustrin
Johan Karltun, Tekniska Högskolan i Jönköping
Beviljat belopp: 340 000 kronor
Forskningsprojektet Jobba säkert i livsmedelsindustrin
använder en arbetsmiljömetodik som tagits fram i det
nationella programmet Produktionslyftet. Idén till detta
projekt är att följa och stödja projektgruppens arbete. En
lärande utvärdering kan utveckla metodiken och bidra
till att minska arbetsolyckorna och ohälsan i livsmedelsbranschen.

Etablering av nationella norm
värden avseende den organisa
toriska och sociala arbetsmiljön
på svenska arbetsplatser
Hanne Berthelsen, Malmö högskola
Beviljat belopp: 3 206 000 kronor
Enkäten COPSOQ, Copenhagen Psychosocial Questionnaire, är ett verktyg för psykosocial arbetsmiljö
som används i fler än 30 länder. Utveckling av svenska
normvärden gör det möjligt att jämföra yrkesgrupper
med befolkningen i stort och underlättar på så sätt
bedömningen av psykosociala och organisatoriska
arbetsmiljörisker.

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