Kvinnor inom industrin
Forskning om hur arbetsmiljön kan förbättras
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Kvinnors arbetsmiljö
inom industrin

U

nder 2006 startade AFA Försäkring ett FoUprogram om hur kvinnors arbetsmiljö inom industrin skulle kunna förbättras. FoU-programmet
Kvinnors arbetsmiljö inom industrin omfattade tre år
och sex separata forskningsprojekt. Målet med programmet var att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor inom industrin, ta fram praktiska åtgärder och lösningar på arbetsmiljöproblem som rör kvinnor
och att bidra till kunskapsutveckling när det gäller fysisk
och psykosocial arbetsmiljö. Denna skrift syftar till att
översiktligt presentera programmet och resultaten från
de sex forskningsprojekten. Vill du läsa mer om programmet, gå in på www.afaforsakring.se/forskning.

<< Kvinnor som arbetar inom industrin har mindre integrerade,
mer repetitiva och monotona arbetsuppgifter än män.
Detta orsakar bland annat belastningsskador och stress.
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<< Forskning visar att kvinnor inom industrin oftare drabbas av
allvarliga arbetsskador jämfört med kvinnor i andra sektorer. Kvinnor
som arbetar som maskin- och processoperatörer, montörer, slaktare,
bagare och konditorer är särskilt utsatta.

”

Flera studier och
rapporter visar
att arbetsmiljön
för kvinnor inom
industrin påverkats
negativt under de
senaste 10 –15 åren.
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En satsning på kvinnor
inom industrin

Flera studier och rapporter visar att arbetsmiljön för kvinnor
inom industrin påverkats negativt under de senaste 10–15 åren.
Det var mot den bakgrunden som våra ägare inom Svenskt
Näringsliv, LO och PTK gav oss i uppdrag att genomföra FoUprogrammet Kvinnors arbetsmiljö inom industrin. Programmet
skulle inriktas på arbetsplatsnära FoU-projekt och drivas av
forskare i samarbete med de lokala parterna på arbetsplatserna.
Projekten skulle ha ett konkret, förebyggande syfte och ha en
väl avvägd balans mellan fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden. Deras syfte skulle vara att ta fram praktiska åtgärder och lösningar på de arbetsmiljöproblem som berör kvinnor
inom industrin. Som framgår av den här skriften har forsknings
p
rogrammet inte bara bidragit till ny kunskap om kvinnors
arbets
miljö inom industrin,
utan också lagt grunden till en
fortsatt kvalitativ forskning
och utveckling inom detta angelägna område.

Foto: Michael Steinberg

Ny kunskap, förbättrad arbetsmiljö och färre arbetsskador är
några av de effekter som vi hoppas uppnå med hjälp av FoUprogrammet Kvinnors arbetsmiljö inom industrin.

Maj-Charlotte Wallin
vd, AFA Försäkring
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Målet var att minska
arbetsskadorna och den
långvariga sjukfrånvaron
för kvinnor inom
industrin, att få fram
praktiska åtgärder på
arbetsmiljöproblem för
kvinnor och att bidra till
ny kunskap om fysisk och
psykosocial arbetsmiljö.
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Uppdrag: förbättra arbetsmiljön för
kvinnor i industrin
Tungt, monotont, stressigt, slitsamt – så kan vardagen se ut för kvinnor som arbetar i industrin.
Men går arbetsmiljön för kvinnor att förändra? Och hur kan man i så fall gå tillväga? Det är några
av de frågor som de sex forskningsprojekten i AFA Försäkrings treåriga FoU-program Kvinnors
arbetsmiljö inom industrin har funnit svar på.

P

rogrammet lanserades hösten 2007 med
syfte att bygga upp intresse, kunskap
och kompetens kring frågan om kvinnors
arbetsmiljö inom industrin.
Bakgrunden var skadestatistik som visade
att kvinnor inom industrin oftare drabbas av
olycksfall än kvinnor i andra sektorer. Särskilt
exponerade är kvinnliga maskin- och process
operatörer, montörer, slaktare, bagare och
konditorer. Till de vanligaste sjukdomarna hör
besvär med rörelseorgan som armar, händer
och axlar samt psykiska och psykosomatiska
åkommor.
– Vi hade länge noterat att arbetsmiljön för
kvinnor i industrin är särskilt utsatt, säger
Hans Augustson, avdelningschef på AFA Försäkrings FoU-beredning, och tillägger:
– När vi började titta oss runt såg vi att
forskningen på området var ganska tunn. Det
fanns studier men inga samlade satsningar. Då
bestämde vi tillsammans med våra uppdrags
givare att lansera ett forskningsprogram för att
ta ett helhetsgrepp på problemet.
Till FoU-programmet Kvinnors arbetsmiljö
inom industrin avsattes sammanlagt 15 mil-

joner kronor över tre år. Målet var tredelat:
att minska arbetsskadorna och den långvariga
sjukfrånvaron för kvinnor inom industrin, att
få fram praktiska åtgärder på arbetsmiljö
problem för kvinnor och att bidra till ny kunskap om fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Totalt deltog sex forskningsprojekt i programmet. Dessa omfattade allt från Framtids
fabriken, en visionär konceptfabrik helt utvecklad av kvinnor, till en studie om hur nya,
ergonomiska förpackningar inom livsmedels
industrin kan tas fram i samarbete med dem
som har till uppgift att hantera förpackningarna i sina jobb.
– En bärande tanke med programmet var
att få i gång arbetsplatsnära FoU-projekt med
betydelse för kvinnors arbetsmiljö. Vi ville visa
att man tillsammans med företag och deras anställda kan ta fram praktiska åtgärder för att
lösa de här problemen – och sedan se till att
sprida denna kunskap även till andra arbetsplatser och branscher, säger Hans Augustson.
En utmaning under programmets gång var
den svaga konjunkturen, säger han. Just när
forskningsprojekten var redo att initieras under
9
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2008 slog den globala finanskrisen till, vilket
drabbade industrin särskilt hårt. För många av
projektledarna i programmet innebar det stora
svårigheter att rekrytera arbetsplatser till studierna – och att viktiga nyckelpersoner ofta försvann ute på de medverkande företagen.
Ändå lyckades forskarna till slut ro sina projekt i land.
– Man kan naturligtvis alltid diskutera
praktiska detaljer, men i stort tycker jag att
programmålen uppfylldes väl. Och strukturen,
med ett inledande kunskapsseminarium för

att vaska fram de viktigaste fokusfrågorna
samt flera återkommande analysseminarier
– den var väldigt väl genomtänkt, säger Hans
Robertsson.
Han är arbetslivsforskare och psykolog och
genomförde på uppdrag av AFA Försäkring
en utvärdering av FoU-programmet. Och just
möjligheten till möten mellan olika typer av
forskare framhåller han som en av programmets största fördelar.
– Arbetslivsforskning bedrivs ofta i enskilda
projekt ute på vitt skilda platser och institu-

”Det här gav
forskare som
normalt inte
möts en chans
att träffas.”

Hans Robertsson, arbetslivsforskare och psykolog.
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”Allt sammantaget
tycker vi att
programmet har
bidragit till att öka
kunskapen om
kvinnors arbets
miljö i industrin ...”
Hans Augustson, avdelningschef på
AFA Försäkrings FoU-beredning.

tioner. Det här gav forskare som normalt inte
möts en chans att träffas. Ergonomer blandades med genusforskare och statistiker, vilket
innebar att man kunde bredda sina perspektiv
på arbetsmiljöfrågor och öppna upp för framtida samarbeten, säger han.
Även Hans Augustson på AFA Försäkrings
FoU-beredning säger sig vara nöjd med programmets resultat – inte minst vad gäller bredden på de medverkande projekten.
– Tre projekt var arbetsplatsnära och genomfördes i nära samarbete med företag inom branscher som är särskilt utsatta för arbetsmiljö
risker för kvinnor. I två av projekten användes
och kompletterades data från tidigare forskning
för att få fram ny, viktig kunskap som grund för

förebyggande insatser. Och ett projekt tog fram
idéer på hur en fabrik ska se ut för att vara attraktiv och hälsofrämjande för både kvinnor och
män, säger han och fortsätter:
– Allt sammantaget tycker vi att programmet har bidragit till att öka kunskapen om kvinnors arbetsmiljö i industrin och främja förbättringar – en kunskap som nu kan användas för
förändringsarbete och utbildning i näringslivet.
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Röster från arbets
marknades parter
AFA Försäkring genomför sin
forskning på uppdrag av sina ägare,
arbetsmarknadens parter.
Vi vände oss till dem för att fråga:

”Vilka är de viktigaste
lärdomarna du har dragit
av FoU-programmet
Kvinnors arbetsmiljö inom
industrin?”

Renée Andersson, utredare,
LO
– En sak som jag tycker är viktig att lyfta
fram är att den här satsningen visar på
fördelarna med att ha ett sammanhållet
forskningsprogram. Som vi har lagt upp det
har forskarna haft möjlighet att träffas och
utbyta erfarenheter i olika analysseminarier.
Det var väldigt positivt.
– En annan lärdom härrörde från de svårig
heter som uppstod i och med finanskrisen
2008. Vi arbetar ju med arbetsplatsnära
forskning i programmet, och när krisen slog
till fick många av forskarna stora problem med
uthålligheten hos de medverkande företagen.
Jag tror att det är viktigt att man så gott som
möjligt försöker bygga in en beredskap för
sådana här situationer när man planerar den
här typen av program.
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Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef,
Unionen

Bodil Mellblom, arbetsmiljöexpert,
Svenskt Näringsliv

– Det är jätteviktigt att titta på kvinnors
arbetsmiljö inom industrin för att se vad man
kan göra för förbättringar. Samtidigt är våra
medlemmar tjänstemän, så vi ser i förlängningen gärna att man också tittar på tjänstemännens arbetsmiljö. Här är det psykosociala
sjukdomar, som stress och depression, som
ligger högst i statistiken.

– Jag tycker resultaten är intressanta. Det var
bra att man fokuserade på kvinnor för att få
en tydligare bild av deras arbetssituation.
Fördelen är att resultaten kan användas i
många andra branscher också, inte bara i de
kvinnodominerande yrkena.

– Bra i undersökningen är också att den är
så arbetsplatsnära. Man har verkligen tittat
på problemen ”in real life” och fått en gedigen
verklighetsbild av kvinnors arbetsmiljö. Det är
till bra hjälp när man lägger det stora pusslet
om arbetsmiljön för kvinnor i industrin.

– Sedan värdesätter jag att man jobbar med
sådana här typer av program. Det ger väldigt
mycket tillbaka i form av synergieffekter när
forskare får träffas löpande under projektens
gång. Även vi från parterna har fått vara med
i processen och lämna våra synpunkter, vilket
jag tycker har varit värdefullt.
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Hur skulle en framtida
vision om ”den goda
fabriken” se ut om
man tänkte i helt
nya banor?

14

deltagande pr ojekt

Lärande i centrum i framtidens fabrik
Radikalt nytänkande – det är vad som krävs för att locka fler kvinnor och ungdomar till industrin.
Det menar Åsa Wikberg-Nilsson, forskare vid Luleå tekniska universitet, som i forskningsprojektet
Framtidsfabriken har undersökt hur ett modernt produktionssystem kan utformas för att möta
framtidens utmaningar.

S

jälva idén till projektet fick hon när
hon började fundera över varför både
kvinnor och ungdomar i så liten utsträckning söker arbete inom industrin. I den
forskning som tidigare gjorts fann hon att de
båda problemen delvis hade samma orsak:
industrins könssegregerade arbetsmiljö, där
män och kvinnor arbetar på olika ställen, med
olika saker och där kvinnors ofta repetitiva
och stillasittande arbetsuppgifter leder till att
de är långtidssjukskrivna i högre utsträckning
än män.
– Till skillnad från den andra forskningen
ville vi använda oss av ett framtidsperspektiv. Hur skulle en framtida vision om den goda
fabriken se ut om man tänkte i helt nya banor?
Målet var en fabrik som både attraherar ungdomar till industrin och har en betydligt bättre
arbetsmiljö för kvinnor, säger Åsa WikbergNilsson, forskare vid Institutionen för ekonomi,
teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet och projektledare för studien. Hennes specifika forskningsområde är industriell design
– en disciplin hon anser är väl lämpad för att
hantera den här typen av problem.

– Design är en kraftfull metod för att få människor att tänka i nya banor, något som har varit
absolut nödvändigt för det här projektet. Hela
arbetet har utformats som en design
process,
där vi börjat bakifrån i det önskade resultatet, och sedan frågat oss hur vi kan komma dit,
säger hon.
I utformningen av studien hämtade man
inspiration från bland annat Volvo Personvagnar, som för några år sedan tog fram en
konceptbil – Your Concept Car, YCC – utvecklad av ett team bestående av enbart kvinnor.
På samma sätt bedrevs forskningsprojektet
som en interaktiv undersökning där sammanlagt 121 deltagare fördelades ut på team bestående av dels kvinnor, dels ungdomar, dels
chefer och anställda inom industrin, dels representanter för olika branschorganisationer och
fackförbund. Själva arbetet bedrevs huvudsakligen i form av workshops, fokusgrupper och
intervjuer.
– Vårt mål var ursprungligen att landa i en
konkret konceptfabrik, men eftersom vi arbetade med industrin som bransch, och inte utifrån
en specifik produktion eller ett visst företag,
15
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Åsa Wikberg-Nilsson, forskare vid Luleå tekniska universitet,
utvecklade en konceptfabrik för att ta tillvara på kvinnors
och ungdomars önskemål på en bra arbetsmiljö. >>

Workshop i Framtidsfabriken. Deltagare i färd
med att diskutera möjligheter och utmaningar
när det gäller framtidens industriarbete.

var det svårt att enas om en gemensam vision,
säger Åsa Wikberg-Nilsson och tillägger:
– Därför övergick vi till att i stället tänka i
scenarier. Om vi skulle anställa en ny person,
vilka skulle vi vilja sökte tjänsten, vad skulle
vi vilja att man mätte när man anställde dem
och hur skulle vi vilja att arbetet var utformat?
Deltagarna fick också arbeta mycket med att
definiera bilder av hur industrin ser ut i dag
jämfört med hur man önskade att den skulle se
ut i framtiden.
Studien ledde till slut fram till en rad riktlinjer för hur industriföretag kan tänka i nya
banor när de planerar sin verksamhetsutveckling. Framtidsfabriken har bland annat lika
många män som kvinnor på alla positioner.
Där arbetar man utifrån filosofin ”livslång
trainee”, vilket innebär att alla medarbetare
har tydliga kunskaps- och karriärutvecklingsplaner. 
Arbetet bedrivs i nätverk där olika
kompetenser både inom och utanför företaget
möts för att stimulera till ständig utveckling
och förbättring. Flexibel arbetstid möjliggörs
via individuella scheman och i lokalerna finns
mötesplatser för nätverk och projektarbeten.
16

Dessutom är lokalerna ljusa och färgsatta ut
ifrån den specifika företagsidentiteten.
– Det är viktigt att företaget bygger sitt varumärke både inåt och utåt. Arbetsmiljön och lokalerna är en del av företagets helhet och påverkar i slutändan produktkvaliteten eftersom de
dels bidrar till att de anställda trivs och därmed
arbetar bättre, dels leder till att nya typer av
personer kanske söker sig till industrin, säger
Åsa Wikberg-Nilsson.
Den praktiska nyttan av studien har till stor
del skapats av projektets deltagare, betonar hon.
Flera av dem har återvänt till sina arbetsplatser
och initierat förändringar som lett till att arbetsmiljön på arbetsplatsen har förbättrats. Det har
i sin tur resulterat i att företag som SSAB och
Scania nu startat liknande utvecklingsprojekt
inom sina egna organisationer.
– Det som överträffade våra förväntningar
var det engagemang och intresse som projektet
gett upphov till, både bland deltagarna själva
och hos externa intressenter som exempelvis
journalister, branschorgan, vetenskapssamhället och olika företag och organisationer,
säger Åsa Wikberg-Nilsson.

Foto: Tomas Bergman
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Kvinnor är i genomsnitt
betydligt svagare än
män och därför generellt
sett sämre rustade för
ensidiga, repetitiva och
fysiskt krävande arbeten.
Ändå återfinner vi dem
ofta i just den typen
av jobb.
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Kvinnor känsligare för fysisk belastning
Tål kvinnor industriarbete sämre än män? Ökar risken för arbetsskador om man har många och
snabba handrörelser i jobbet? Det är några av de frågor som Catarina Nordander, överläkare och
docent vid Arbets- och miljömedicin i Lund, ville svara på i sin studie. Resultatet blev ett nytt sätt
att mäta sambandet mellan arbetsbelastning och skaderisk.

U

tgångspunkten för Catarina Nordanders
studie var unik. Forskarna på Arbetsoch miljömedicin vid Labmedicin Skåne i
Lund hade i över 20 års tid genomfört mätningar
av den fysiska och psykosociala belastningen för
en lång rad yrkesgrupper i och utanför industrin.
Med praktiskt taget exakt samma mätmetoder under hela perioden var förutsättningarna
goda för att göra skattningar av sambanden
mellan hög belastning och risken för arbetsskador i armar, axlar och nacke. Problemet var
bara att de olika studierna inte var sammanförda till en helhet.
Det ändrades när Catarina Nordanders
forskningsgrupp 2008 fick en ny projektfinansiering från AFA Försäkring och Forsknings
rådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
– Det gjorde att vi kunde bygga en gemensam
databas för alla våra studier och verkligen gå på
djupet med de här sambanden. När vi började
vår forskning var vi huvudsakligen intresserade av yrken med hög belastning, exempelvis
inom paketering, löpande band och livsmedelsindustrin. Vi fann det märkligt att så många
kvinnor i industrin har monotona och repeti-

tiva arbetsguppgifter, när ingenting egentligen
talar för att de klarar sådant arbete bättre än
män, säger Catarina Nordander.
En målsättning med studien var att hitta ett
sätt att kvantifiera sambandet mellan arbetsbelastning och sjukdomsbesvär, för att lättare
kunna hitta gränsvärden för hur hög den fysiska belastningen ska tillåtas vara innan den blir
problematisk.
– När det gäller exempelvis buller eller luftföroreningar har vi exakta värden för vad som
är tillåten exponering. Men det saknas helt på
området för belastningsergonomi. Vårt mål var
att försöka kvantifiera hur risken för arbetsskada ökar om belastningen förändras, för att
underlätta en framtida lagstiftning på området.
Studien bygger på ombearbetningar av tidigare mätningar av totalt 2 324 kvinnor och 817
män från 33 olika yrkesgrupper inom industri,
kontor och andra branscher. Högbelastande
yrken blandades med yrkesgrupper med lägre
belastningsexponering, för att möjliggöra jämförelser mellan grupperna.
I mätningarna hade ett urval personer från
varje yrkesgrupp försetts med mätinstrument
19
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<< Catarina Nordander, överläkare och docent
vid Arbets- och miljömedicin i Lund, studerade
sambandet mellan arbetsbelastning och
skaderisk i arbetslivet.

Forskarteamet mäter med stor
precision hur snabbt och mycket
som handeleden rör sig under hela
arbetsdagen.

på bland annat handlederna, armarna och
skuldrorna, som elektroniskt mätte hur många
och hur krävande hand- och armrörelser personen genomförde under en arbetsdag. Dessa
uppgifter kompletterades sedan med intervjuer
eller brevenkäter till samtliga drygt 3 000 individer som deltog i studien. I de flesta grupper
gjordes även sjukgymnastiska undersökningar
av alla anställda.
– Vi frågade dem om de upplevde några besvär och undersökte dem för att se om de hade
någon diagnos, som exempelvis tennisarmbåge,
inflammationer eller muskelspänningssyndrom. Det gav oss material som vi statistiskt
kunde jämföra med resultatet från belastningsmätningarna, säger Catarina Nordander.
Det man fann var ett tydligt samband mellan en hög rörelsehastighet i handen och risken för en diagnos eller ett fysiskt besvär. Med
hjälp av skattningarna kunde forskarna till
och med ta fram en kurva som tydligt visar hur
skaderisken ökar med förändrad belastning,
något som kan vara till stor hjälp för företag
som vill förändra arbetsplatser eller arbetsmoment i sin verksamhet.

Dessutom upptäckte man att även om det
fanns en tydlig könsskillnad i andelen personer
med ont i muskler och leder, ökar skaderiskerna
på ett likartat sätt för både kvinnor och män när
belastningen växer.
– Kurvorna löper så att säga parallellt, men
ligger en bit högre upp i skalan för kvinnor. Det
här hade vi ingen aning om när vi påbörjade studien, säger Catarina Nordander.
Hennes grupp arbetar just nu med att komplettera studien med nya yrkeskategorier. För
närvarande undersöks vården och skolan, och
snart tar de sig an även byggindustrin. Dessutom är hon själv i färd med att försöka sprida
forskningsresultaten. Syftet är att få i gång en
diskussion om hur stor belastning vi människor
egentligen kan förväntas tåla i våra arbeten och
vad staten och arbetsgivarna kan göra för att
underlätta för industrins kvinnor.
– Kvinnor är i genomsnitt betydligt svagare
än män och därför generellt sett sämre rustade
för ensidiga, repetitiva och fysiskt krävande
arbeten. Ändå återfinner vi dem ofta i just den
typen av jobb. Det är någonting vi behöver
ändra på.
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De bästa resultaten
uppvisade de arbetsplatser
där företagen själva
insåg den faktiska affärsnyttan med ett aktivt
jämställdhetsarbete.
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Kunskap nyckel till bättre arbetsmiljö
Det är möjligt att förbättra arbetsmiljön och jämställdheten inom den starkt könsuppdelade industrin – men det kräver kunskap, medvetenhet och en aktiv verksamhetsstyrning. Den slutsatsen
drar arbetsmiljöforskaren Lisa Schmidt av sitt forskningsprojekt.

H

ur får man industriföretag att inse
affärsnyttan med aktivt jämställdhetsarbete? Det var en av de bärande frågeställningarna i forskningsprojektet Effektiva
åtgärder för färre arbetsskador bland kvinnor
i tvätterier, livsmedels-, plast- och kemisk teknisk industri, som IVL Svenska Miljöinstitutet
bedrev med stöd från AFA Försäkring.
Syftet med projektet var att hjälpa företag
att medvetandegöra betydelsen av att tänka i
genus och jämställdhet för att på så sätt skapa
en bättre arbetsmiljö för de anställda.
– På företag och arbetsplatser finns det
ofta en massa kunskap om arbetsmiljön, men
i regel förvaltas inte kunskapen på rätt sätt.
Ibland kanske man inte ens är medveten om
att man har den, säger Lisa Schmidt, ledare
för projektet.
Grundidén var att skapa företagsnätverk där
arbetsgivare kunde träffas för att diskutera och
utbyta erfarenheter kring problem och möjligheter med praktiskt arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete. Ursprungligen siktade man på två
parallella nätverk, men på grund av lågkon-

junkturen fick man dra ned ambitionerna och i
stället nöja sig med ett.
– Rekryteringen var en av de stora utmaningarna med projektet. Det var svårt i de tider
som rådde att få företag att medverka, trots att
vi fick hjälp av arbetsmarknadens parter för att
nå ut. Bara att behålla de företag som gick med
krävde mycket. Vi hade åtta företag från start,
men bara fem företag höll hela vägen, säger Lisa
Schmidt.
Projektet fokuserade på tvätterier, livsmedelsbranschen samt företag inom plast- och den
kemisk-tekniska industrin. Totalt genomfördes
tre nätverksträffar med de deltagande företagen.
Efter en första avstämningsträff åkte forskargruppen ut till varje arbetsplats för att kartlägga
hur arbetsmiljön rent faktiskt såg ut. Forskarna
samlade bland annat in statistik om sjukfrånvaro och arbetsskador, gjorde arbetsmiljöenkäter
och ergonomiska utredningar samt genomförde
arbetsinnehållsanalyser för att studera varje
företags specifika utgångspunkt.
– Vi erbjöd företagen en rad verktyg för att
kartlägga hur verkligheten såg ut. Sedan fick
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Lisa Schmidt, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljö
institutet, ville med sitt projekt öka medvetenheten om
affärsnyttan med jämställdhetsarbete inom industrin. >>

företagen själva välja vilka man skulle använda sig av. Många tackade nej till vissa verktyg,
men det var någonting som vi helt enkelt fick
acceptera. Det är viktigt att företagen upplever
att verktygen passar dem, att de fungerar i deras vardag och inte blir något konstigt vid sidan om den ordinarie verksamheten, säger Lisa
Schmidt.
En första slutsats av kartläggningen var att
arbetsuppgifterna hos företagen var mycket
traditionellt fördelade mellan könen – kvinnor
hade till stor del ett mer monotont och repetitivt
arbete än män.
Informationen som samlats in analyserades
och sammanställdes sedan till olika förslag på
hur arbetsmiljön och jämställdheten kunde
förbättras ute på de olika arbetsplatserna. Det
kunde exempelvis röra sig om utbildningar i
ergonomi eller nya rutiner för att kommunicera. Därefter återkopplades materialet till
företagens ledningsgrupper, som själva fick utforma de handlingsplaner man bedömde var relevanta. Efter en tid besökte forskarna återigen
företagen för att med hjälp av nya intervjuer
och observationer följa upp hur arbetet hade
fortskridit.
– Slutresultatet skiljde sig kraftigt åt mellan företagen. På ett par arbetsplatser hade
projektet bidragit till väsentliga förbättringar
av arbetsmiljön, medan andra företag nästan
inte hade genomfört någonting. Men det var
också så projektet var utformat. Att företagen
själva är drivande är en förutsättning för att
förändringarna ska bli bestående och hållbara.
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Företagen måste själva äga frågan, medan vi
fanns där som en resurs för att ge stöd, säger
Lisa Schmidt.
Sammantaget visade studien att ökad kunskap och ett aktivt förändringsarbete verkligen
kan skapa positiva effekter för industrins könssegregerade arbetsfördelning – men det kräver
aktivt arbete och en vilja till förändring. Samtidigt har många företag svårt för att konstruktivt arbeta med jämställdhetsfrågor eftersom
man ofta inte inser vinsterna med det.
– De bästa resultaten uppvisade de arbetsplatser där företagen själva insåg den faktiska
affärsnyttan med ett aktivt jämställdhetsarbete.
Men ofta tänker man inte i de här banorna. Företagen ser inte arbetsmiljö och jämställdhet som
faktorer som faktiskt kan höja produktiviteten,
säger Lisa Schmidt.
Hon tror att projektet sått värdefulla frön ute
hos de deltagande företagen, vilket på sikt kan
leda till långsiktiga förändringar.
– Det här är långa processer och jag tror att
vi har bidragit till att skapa en ökad medvetenhet om vilka problemen är. Det viktiga är
att inse att det inte alltid krävs stora insatser
för att jämställdheten och arbetsmiljön ska
förbättras väsentligt. Det kan handla om små
saker: hur man planerar sin verksamhet, hur
man kommunicerar, vem man utbildar och hur
man roterar mellan arbetsuppgifterna.
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Arbetsmiljön i industrin
är skapad av män, för
män och är därför inte
anpassad för kvinnor.
Den präglas av en ganska
tuff psykosocial atmosfär
som ofta förstärker de
problem som redan följer
av det tunga arbetet.
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Arbetsmiljön påverkar män och
kvinnor olika
Arbetsmiljön inom industrin är inte bara mer negativ för kvinnor än för män – den påverkar också
könen på olika sätt. Det slår Umeåforskarna Maria Nordin och Malin Bolin fast i en ny studie. För
att förbättra arbetsmiljön uppmuntrar de industriföretag till satsningar på att bland annat stärka
de sociala banden mellan individerna på en arbetsplats.

I

studien Hälsa hos kvinnor i industrin – organisation, arbetsmiljö, yrke och kön, har Maria
Nordin och Malin Bolin, båda forskare vid
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,
Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet,
velat ta reda på hur hälsoläget för kvinnliga
industrianställda ser ut.
Projektet gick ut på att undersöka om sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö
och hälsa skiljer sig åt mellan män och kvinnor
i industrin och mellan kvinnor i olika yrkes
sektorer.
– Vår utgångspunkt var det faktum att
Sverige har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad. Den forskning som finns på kvinnors
arbetsmiljö och hälsa är främst gjord inom service och offentlig sektor. Vi ville ta reda på om
de här forskningsresultaten också gällde för
kvinnor inom industrin, säger Maria Nordin.
För sin analys använde de delar av materialet från det så kallade WOLF-projektet, som
samlat in uppgifter om fysisk och psykosocial
arbetsmiljö, levnadssätt och hälsa bland männis-

kor i Stockholm och Norrland ända sedan början
av 1990-talet. Totalt användes ett urval på 5 400
arbetstagare i Västernorrland och Jämtland, ett
underlag som forskarna år 2009 kompletterade
med ytterligare 2 800 hälsoenkäter.
Dessutom genomförde de strukturerade intervjuer med chefer och mellanchefer på totalt
90 olika arbetsplatser för att ta reda på hur
dessa var organiserade. Orsaken till detta grepp
var att forskning tidigare har visat att just organisationssättet spelar stor roll för arbetsmiljön
– och indirekt hälsoläget – på en arbetsplats.
– Traditionellt brukar man definiera organisationen utifrån hur de anställda ser på faktorer som exempelvis krav, kontroll och styrning.
Men då mäter man främst hur medarbetarna
upplever organisationen. Vi ville ta reda på hur
de organisatoriska strukturerna faktiskt ser ut.
Det kunde vi sedan koppla till enkäter om individernas subjektiva upplevelse av arbetsmiljö
och hälsa, säger Maria Nordin.
Resultatet blev en rapport med en mängd
slutsatser om hälsoläget för kvinnor i den
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<< Maria Nordin, forskare vid Umeå universitet,
analyserade i sin studie hur arbetsmiljön inom
industrin skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

svenska industrin som har skickats ut till
industrier och företagshälsovårder runt om i
Västernorrland och Jämtland.
Bland annat visade studien att industrin
domineras av ett typiskt traditionellt sätt att
organisera sig, med formella styrsystem, centraliserade beslut och detaljerade regler och
rutiner för hur arbetet ska utföras. Detta medför tydliga skillnader i arbetsmiljön mellan
könen som dessvärre genomgående är till
nackdel för kvinnorna. Kvinnor uppgav bland
annat att de hade fler rollkonflikter och hinder
i arbetet och en större exponering för bland annat buller och kemiska ämnen än sina manliga
kollegor.
– Det intressanta är att det finns en annan
organisationstyp som kallas för ”den grupporienterade arbetsplatsen”, där ansvaret för
planering och uppföljning i hög grad ligger på
arbetsgrupper. Den är betydligt mer positiv för
arbetsmiljön men förekommer nästan inte alls
inom industrin. Det kanske är en modell för
framtiden, säger Maria Nordin.
I den hälsoinriktade delen av studien fann
forskarna också att den psykosociala arbetsmiljön inom industrin leder till olika typer av ohälsa
hos kvinnor respektive män. Medan män i första hand drabbas av psykologiska problem, som
trötthet och ett ohälsosamt överengagemang i
arbetet, ådrar sig kvinnor i högre utsträckning
fysiska åkommor som nack- och ryggbesvär.
– Orsakerna till det kan vi bara spekulera
om, men en förklaring kan vara att män inom
industrin ofta har högre positioner än kvinnor

och därför brottas mer med höga krav och bristande resurser än kvinnor, säger Maria Nordin,
och fortsätter:
– Samtidigt vet vi att arbetsmiljön i industrin
är skapad av män, för män och därför inte är anpassad för kvinnor. Den präglas av en ganska
tuff psykosocial atmosfär som ofta förstärker de
problem som redan följer av det tunga arbetet.
För att förbättra arbetsmiljön råder forskarna industrins arbetsgivare att bland annat
stärka de sociala banden ute på arbetsplatserna
genom att satsa på faktorer som kommunikation och dialog.
– Kvinnor är ju en minoritet i industrin, och vi
vet från forskningen att minoriteter aldrig har
tolkningsföreträde. Därför är det oerhört viktigt
att man skapar ett stödjande, accepterande arbetsklimat där det är okej för både kvinnor och
män att lufta sina åsikter och där alla lyssnar
på den som pratar, säger Maria Nordin.
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När vi gjorde förarbetet till studien
märkte vi att mycket av
inpackningsarbetet inom
livsmedelsbranschen
genomförs manuellt av
kvinnor med monotona
arbetsuppgifter och
litet inflytande över
sin arbetssituation.
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Bra förpackningar gagnar alla
Genom att inkludera förpackningar i produktutvecklingen kan företag både spara pengar och bidra
till en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor. Den slutsatsen drar projektledaren Birgitta Nilsson i en
ny studie av förpackningar inom livsmedelsindustrin.

K

an förpackningsproducenter bidra till
en förbättrad förpackningshantering för
kvinnor i livsmedelsindustrin? Det var
den grundläggande fråga som Birgitta Nilsson
och hennes kolleger ville svara på i sin studie.
Bakgrunden till projektet var det faktum
att arbetsmoment som hänger ihop med förpackningshantering inte tas med i den befintliga arbetsskadestatistiken – trots att de har
en direkt inverkan på arbetsmiljön överallt där
varor produceras.
Detta gäller inte minst inom den förpackningsintensiva livsmedelsindustrin, en bransch
med dubbelt så många arbetsskador som i andra
industrier och där nio av tio anmälda fall bland
kvinnor beror på slitsamma arbetsställningar
eller arbetsrörelser.
– När vi gjorde förarbetet till studien märkte vi att mycket av inpackningsarbetet inom
livsmedelsbranschen genomförs manuellt av
kvinnor med monotona arbetsuppgifter och
litet inflytande över sin arbetssituation. Det är
medarbetare som helt enkelt sällan blir lyssnade
på, säger Birgitta Nilsson, som vid tiden för studien arbetade som projektledare på Innventia,

ett FoU-företag inom massa-, pappers- och förpackningsindustrin.
– Sedan var det självfallet även intressant
för Innventias del att studera om det här kunde
skapa nya affärsmöjligheter, fortsätter hon.
Projektet riktades in på små- och medelstora
företag och genomfördes i samarbete med Karolinska Institutet, KI, i Stockholm och Centrum
för Belastningsskadeforskning, CBF, i Gävle.
Tre livsmedelsföretag med sammanlagt runt 600
anställda rekryterades till studien: Göteborgs
Kex, Jästbolaget och Karamellpojkarna.
Själva studien tog avstamp i fokusgrupper
på de tre arbetsplatserna, där kvinnliga medarbetare fick berätta om hinder och besvärliga
arbetsmoment i samband med förpackningshanteringen. Dessutom intervjuade forskarna
kolonial- eller konfektyransvariga inom flera
livsmedelskedjor och bagerier för att få in förslag
på förbättringar från människor som arbetar
med förpackningarna i nästa led i värdekedjan.
Med denna information som grund tog livsmedelsföretagen fram prototyper till nya förpackningar i samarbete med sina förpackningsleverantörer. Modifieringarna kunde röra allt
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<< Forskaren Birgitta Nilsson analyserade hur en
bättre förpackningshantering i livsmedelsindustrin
kan skapa en förbättrad arbetsmiljö för kvinnor.

Förpackningshantering har ofta en direkt
inverkan på arbetsmiljön på en arbetsplats.

från en ask med ökad ytfriktion till transportförpackningar av well och så kallade sekundärförpackningar som krävde färre och betydligt
enklare handgrepp i hanteringen.
I separata utvärderingar analyserade sedan
KI och CBS prototypernas belastningseffekter
och produktivitet och jämförde dessa med ursprungsförpackningarna.
Och resultatet? Ett tydligt ”ja” på den fråga som låg till grund för hela studien – och
som också fick utgöra titeln på dess slutrapport. Förpackningsproducenter kan, genom att
samarbeta med livsmedelsföretagen och deras
förpackningsarbetare, bidra till en förbättrad
förpackningshantering för kvinnor i livsmedelsindustrin. Prototyperna som utvärderades gav
både signifikant lägre arbetsbelastningar och
förmodat bättre produktivitetseffekter än ursprungsförpackningarna.
– Det fungerar verkligen att arbeta så här.
De stora vinsterna kommer av att man faktiskt
lyssnar på dem som själva ska arbeta med förpackningarna, säger Birgitta Nilsson, och til�lägger att hon gärna vill se mer dialog och mer
systematiska samarbeten mellan varuproducenter, handeln och förpackningstillverkare i

arbetet med att ta fram nya produkter och förpackningar.
Samtidigt räknar hon med att förpackningar
allt mer kommer att bli en del av själva produktutvecklingen inom industrin.
– Det skulle både spara pengar och bidra till
en bättre arbetsmiljö. Men jag tror att det är en
trend som är på väg. Stora företag som Ericsson
och Ikea har länge arbetat med förpackningar
som en del av sin produktutveckling, säger hon,
och pekar på det faktum att alla varuproducenter har ett juridiskt ansvar för att förpackningar ska vara lätta att hantera – i alla led längs
värdekedjan.
– Men det sker ingen marknadskontroll på
detta och de flesta producenter är omedvetna
om det.
Att medvetenheten höjts när det gäller förpackningarnas betydelse för arbetsmiljön och
produktiviteten är ett konkret resultat av studien, säger Birgitta Nilsson.
– Projektföretagen fick bra underlag för
framtida investeringar och nya idéer till utveckling av befintliga förpackningar. Jag upplever
också att man har fått bättre medvetenhet om
förpackningarnas roll.
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Tittar man på statistiken
ser det ut som om kvinnor
och män med samma
befattning också har
samma arbetsuppgifter.
Men det stämmer inte med
verkligheten. Kvinnor
har ofta mer repetitiva
och låsta arbetsmoment,
vilket kan bidra till att de
skadar sig oftare än män.

34

deltagande pr ojekt

”Viktigt arbeta förebyggande
med arbetsmiljön”
Minskad risk för stress, ohälsa och olycksfall för kvinnor inom industrin – det var målsättningen
för Caroline Jarebrants forskningsprojekt. Hon och hennes forskargrupp utvecklade en praktisk
guide för hur industriföretag kan arbeta med att stärka arbetsmiljön för kvinnor.

T

ittar man på statistiken ser det ut som om
kvinnor och män med samma befattning
också har samma arbetsuppgifter. Men
det stämmer inte med verkligheten. Det praktiska arbetet skiljer sig ofta åt. Kvinnor har ofta
mer repetitiva och låsta arbetsmoment, vilket
kan bidra till att de skadar sig oftare än män, säger Caroline Jarebrant, ergonom och doktorand
på industriforskningsinstitutet Swerea IVF.
Hon var projektledare för studien Utveckling av ett handlingsinriktat arbetssätt för att
förbättra arbetsmiljön för kvinnor inom verkstadsindustrin som Swerea IVF i Mölndal genomförde tillsammans med Kersti Nordell på
Fyra M inom ramarna för AFA Försäkrings
forskningsprogram om kvinnors arbetsmiljö
inom industrin.
Just insikten om skillnaderna i arbetsmiljö
mellan kvinnor och män inom industrin var vad
som väckte idén till forskningsprojektet, menar
Caroline Jarebrant.
– Vi hade genomfört ett par tidigare projekt
med stöd av AFA Försäkring och då fått upp
våra ögon för problemet. Syftet med projektet

var att använda de erfarenheter, kunskaper
och verktyg vi har för att försöka hjälpa företag
att objektivt se de skillnader som finns mellan
kvinnor och män ute på arbetsplatserna – och
stötta dem i att ta fram åtgärder för hur arbetsmiljön kan förbättras.
Forskargruppen bestämde sig från början
för att fokusera på små- och medelstora företag inom elektronik- och textilbranschen, traditionell verkstadsindustri samt på företag
som agerar underleverantörer till bilindustrin.
Totalt rekryterades fyra företag till projektet.
Vid en första kartläggning analyserade
man hur arbetsmiljön såg ut på de fyra arbets
platserna. Analysen fokuserades på tre områden: belastningsergonomi, olycksfall och psyko
sociala faktorer.
– Vi hade ett grundurval av verktyg och metoder som vi erbjöd företagen i kartläggningen. Sedan varierade vi själva tillvägagångssättet lite
beroende på situationen ute på arbetsplatserna.
Men kärnan var att vi ville studera hur arbetsmiljön rent faktiskt såg ut – och inte på hur folk
upplevde den, säger Caroline Jarebrant.
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Caroline Jarebrant, ergonom och forskare på Swerea IVF,
ledde studien om hur arbetsmiljön för kvinnor kan
förbättras inom verkstadsindustrin. >>

Resultaten av kartläggningen återkopplades
sedan till företagens ledning och medarbetare,
som därefter själva fick bestämma hur de ville gå
vidare för att, med stöd av forskarna, förbättra
sin arbetsmiljö. I vissa fall upprättades särskilda
handlingsplaner med direkta aktiviteter, såsom
inköp av nya arbetsverktyg eller utbildningar
i ergonomi och annan kompetensutveckling.
I andra fall blev de praktiska insatserna mer begränsade eftersom yttre, oförutsedda händelser
kom emellan: den djupa lågkonjunkturen.
– Precis när vi hade kommit i gång med
projektet slog krisen till, vilket försvårade vårt
arbete ordentligt. Det blev neddragningar och
uppsägningar, vi tappade våra kontaktpersoner och tvingades ändra projektets inriktning.
Det blev också svårt för många företag att prioritera projektet, säger Caroline Jarebrant, och
fortsätter:
– Men även om vi inte kom hela vägen fram,
fungerade ändå arbetet som en viktig ögon
öppnare för företagen. De såg sin verksamhet
i ett nytt ljus, fick förståelse för skillnaderna i
arbetsmiljö mellan kvinnor och män och kunde
engagera sina medarbetare i analys- och förbättringsarbete. Dessutom byggde man ny kompetens genom att fundera över hur exempelvis
lärandet i företaget ser ut, vilken kompetens
som efterfrågas, vem som gör vad och tekniska
förändringars betydelse.
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Projektet ledde slutligen fram till en guide i
form av ett dialogbaserat studiecirkelmaterial
med tillhörande skrift som stöd för det praktiska arbetet med att förbättra arbetsmiljön för
kvinnor inom industrin. Tanken är att sprida
guiden till företag som är intresserade.
– Ofta blir arbetsmiljöfrågor någon slags
sidovagn till den övriga verksamheten. Man
planerar produktion och affärsutveckling – och
sedan rättar man arbetsmiljön efter det. Men
vi tror starkt på att hela företaget tjänar på
att se arbetsmiljön som en integrerad del av
verksamheten. Det var det vi ville ta fram ett
instrumentellt och lättöverskådligt verktyg
för, säger Caroline Jarebrant.
Hon arbetar just nu med ett liknande forskningsprojekt som finansieras av AFA Försäkring
och riktar sig till vårdsektorn – ett arbete där
hon har stor hjälp av sina erfarenheter från
industriprojektet.
– En viktig lärdom är vikten av förankring.
Även om vi hade förankrat projektet hos våra
företag, räcker det sällan med en enda nyckelperson. Sådana här processer måste förankras
hos många olika befattningshavare på de medverkande arbetsplatserna för att kunna drivas
framgångsrikt.

37
Foto: Paul Björkman

Vill du veta mer om de deltagande projekten i programmet Kvinnors arbets
miljö inom industrin? Gå in på www.afaforsakring.se/forskning och klicka på
”projektkatalogen”. Skriv in det aktuella diarienumret i sökrutan så kommer
du till projektbeskrivningen.
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Diarienr Titel

Projektledare

070064

Effektiva åtgärder för färre arbetsskador bland
kvinnor i tvätterier, livsmedels-, plast och
kemisk-teknisk industri

Lisa Schmidt

070068

Kvinnors och mäns risk att drabbas av värk
i nacke/arm vid olika nivåer av fysisk och
psykosocial arbetsbelastning - en metaanalys

Catarina Nordander

070070

”Den goda fabriken” - en konceptfabrik
utvecklad av kvinnor

Ylva Fältholm/
Åsa Wikberg-Nilsson

070078

Kvinnor i industrin: Hälsopromotion och
sjukprevention i den longitudinella WOLF
kohorten

Maria Nordin

070084

Utveckling av ett handlingsinriktat arbetssätt
för att förbättra arbetsmiljön för kvinnor inom
verkstadsindustrin

Caroline Jarebrant

070090

Kan förpackningsproducenter bidra till en
förbättrad förpackningshantering för kvinnor i
livsmedelsindustrin

Birgitta Nilsson

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder
kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt
som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling
och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder projekt som syftar till att
förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn.
AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information
om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och
databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska
få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som
tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas.
Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning
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