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Det är ni som är expertisen
Känn ingen press, men det är
ni som är expertisen. Så inledde
statssekreteraren vid arbetsmarknadsdepartementet Mattias Landgren
Arbets- och Miljömedicinskt vårmöte
i Uppsala 12 maj.
– Arbetsmiljöfrågorna har hamnat
i toppen av folks medvetande under
pandemin när arbetsmiljön för många
tjänstemän har ändrats drastiskt. Det
är ett område där vi har stora utmaningar, sa Mattias Landgren.
Publiken på 250 personer bestod
av folk som arbetar med arbetsmiljöfrågor ur olika perspektiv och det
är bland dem som expertisen finns,
menade Landgren.
– Vi har en arbetsmiljöstrategi i
regeringen men vi är inga experter.
Däremot är vi bra på att samtala
med olika instanser om fackfören-

ingar, medicinska experter, företag.
Vi arbetar utifrån tanken om samverkan, samförstånd och dialog. Det
är ett bra arbetssätt även om det
ibland väcker förvåning i en del andra
EU-länder som Italien och Frankrike,
sa han och tillade att när Sverige blir
ordförandeland i EU vid årsskiftet
kommer arbetsmiljöfrågorna att vara
ett prioriterat område.
– När det gäller arbetsmiljöfrågor
är Sverige en stormakt i EU.
Mattias Landgren redogjorde
också för regeringens arbetsmiljöstrategi fram till 2025 och de fyra
delmålen, ett hållbart, ett hälsosamt
och ett tryggt arbetsliv samt en arbetsmarknad utan fusk och brott.
Han beklagade också att Sverige
ligger lägst i Norden när det gäller

antalet arbetsmiljöinspektörer. I en
osund konkurrens på inte minst byggmarknaden är det arbetsmiljön som
får betala. Därför jobbar regeringen
även mycket mot kriminaliteten.

Teresia Nyman från Arbets- och Miljömedicin i
Uppsala var värdinna när hon tog emot statssekreteraren Mattias Landgren från arbetsmarknadsdepartementet.

Text & foto (där inget annat anges): Jan Fröman, Lactuca Media & Kommunikation

Arbetslivet under och efter pandemin – Kristina Palm

Småprat viktig källa till återhämtning

Kristina Palm, Magdalena Stadin, Maral Babapour och moderatorn Åsa Stöllman pratade om erfarenheter av pandemin och om
framtidens arbetsplatser.

Pandemin har påverkat svensk
arbetsmarknad på många olika sätt.
För en del har det inneburit arbetslöshet, för andra en mer obekväm
och osäker arbetsmiljö med bristande eller obekväm skyddsutrustning.
För många har arbetsplatsen flyttat
från kontoret till köksbordet hemma
i bostaden.
Alla har inte möjlighet att arbeta
hemifrån. Högst andel finns i Stockholmsområdet där 55 procent kan
arbeta hemifrån helt eller delvis.
Kristina Palm, docent och teknologie doktor vid KTH, inledde med
att fråga publiken hur många som
ville fortsätta att arbeta hemma helt
och hållet, hur många som ville arbeta hemma en del av tiden och hur
många som absolut inte ville arbeta
hemifrån i fortsättningen. En klar majortiet räckte upp handen för hybridvarianten.
– Det finns en risk att vi har vant
oss vid nya tekniska lösningar som
gör att vi har möjlighet att ta med
arbetet överallt. Det ger oss långtgående möjligheter att jobba jämt och
överallt, varnade Kristina Palm.
– Men vi behöver olika sorters
återhämtning. Psykologisk återhämtning, daglig återhämtning, passiv och
aktiv återhämtning.

Forskning som hittills hunnit titta
på hur hemarbete har påverkat oss
under pandemin visar att stressen
minskat för många men inte för barnfamiljer. Arbetsbelastningen har också
ökat mer för kvinnor. Att ta sig an ny
teknik, inte minst videomöten, har
många varit besvärligt i början av perioden med hemarbete men man har
tvingats vänja sig fort.
– Det dagliga småpratet vid kaffeautomaten eller i korridoren är en
viktig källa till återhämtning och den
har vi inte haft när vi arbetat ensamma hemma. För många, inte minst
småbarnsfamiljer, är också arbetsplatsen en viktig återhämtning från
privatlivet, sa Kristina Palm.
Vad som är positivt i Sverige är
dock att vi inte har stängt ner helt
under pandemin vilket har skett i en
del andra länder.

lever att livssituationen blivit enklare.
Chefer upplever att det har varit
lättare att både stänga av och vara
tillgänglig och att avstämningar ofta
har blivit bättre. Anställningsprocesser har också varit enklare medan
utmaningarna har varit att upptäcka
problem, att ta de svåra samtalen och
att det är svårare att ha kontroll. Management by walking har av naturliga
skäl inte heller fungerat. Det har också varit en svårare arbetssituation för
nyare chefer.

En majoritet anser att kombinationen av att kunna arbeta hemma
ibland och på kontoret ibland är att
föredra. Bäst anser man att det är om
alla är på kontoret samtidigt.
Kristina Palm redogjorde för hur
olika karaktärer har hanterat hemarbetet med en humoristisk film som
producerats av Suntarbetsliv:
I kvalitetsundersökningar upp- https://www.youtube.com/watch?v=QnVLaW7eSEw
lever ett flertal att produktiviteten
har ökat när man arbetat hemma
En något annorlunda effekt av ökat
under pandemin men för de som
hemarbete som vi inte sett i Sverige
upplever att produktiviteten minskat men väl i USA är att antalet plastikoberor det på färre arbetsuppgifter,
perationer ökat under pandemin.
– Objektivet i datorns kamera är
sämre resurser i hemmet och barn
med uppmärksamhetsbehov. Småbarn inte alltid till vår fördel och en del
personer trivs inte att se sig själv på
i hemmet är dock inte entydigt en
skärmen, sa Kristina Palm.
negativ faktor, det finns de som upp-

Framtidens arbetsplatser – Stadin, Babapour, Palm

Robotar kan leda till sårbarhet
– Ett mer digitaliserat arbetsliv och
ökade möjligheter att arbeta hemifrån gör det lättare för människor
med funktionsvariationer att komma
ut på arbetsmarknaden, sa Maral Babapour.
En programmerad icke biologisk
maskin. Så definierade Magdalena
Stadin, fil dr vid Uppsala universitet,
artificiell intelligens AI när hon talade
om AI, robotisering och arbetsmiljö.
– En viktig faktor för att AI ska tas
emot positivt på arbetsplatsen är att
utvecklaren och användaren förstår
varandra. Användaren ska veta varför
maskinen har kommit fram till detta
beslut, sa Magdalena Stadin.
Inställningen till AI och robotisering
beror på flera faktorer, bland annat
vilka arbetsuppgifter som roboten
ska ta över från människan.
– Att ta över tråkiga och farliga
arbetsuppgifter känns motiverat, ett
bra exempel är bombroboten, medan den person som blir fråntagen
arbetsuppgifter han är stolt över

känner lägre motivation. AI ska stödja
oss och tekniken, inte konkurrera ut
oss.
Robotisering kan också leda till öka
sårbarhet, varnade Magdalena Stadin
för. Roboten gör aldrig fel och kirurgrobotar har visat på mycket goda
resultat. Samtidigt kan det leda till
att färre och färre kirurger har kompetens att utföra svåra operationer
utan robot.
Avslutningsvis spanade Kristina
Palm femtio år framåt i tiden.
– Robotar kommer att hantera allt
fler enkla arbetsuppgifter men har
även tagit över mer komplexa som
till exempel kundmöten.Vi kommer
att ha tillgång till kommunens service
dygnet runt sju dagar i veckan hela
året.
– Det kommer att innebära stora
besparingar men antagligen ha negativ inverkan på folkhälsan, sa Kristina
Palm.

Roboten gör aldrig fel och kirurgrobotar har visat på mycket goda resultat. Samtidigt kan det leda till att färre
och färre kirurger har kompetens att
utföra svåra operationer utan robot.
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Kopplingen mellan människa, teknik och design forskar fil dr Maral
Babapour om på Chalmers tekniska
högskola. Under föreläsningen med
rubriken Framtidens arbetsplatser
berättade hon att det finns olika
uppfattningar om vad hybridarbete
innebär.
– För en del handlar det om 50/50,
alltså halva tiden hemma, halva tiden
på kontoret. Andra vill arbeta vissa
bestämda dagar hemma, några vill ha
roterande schema och några vill vara
väldigt flexibla. Därtill kommer de
mer uppgiftsanpassade avgränsningarna.
En faktor som har varit tydlig
under pandemin är belastningsergonomin hemma och på kontoret.
En del arbetstagare har fått ta hem
utrustning, till exempel ergonomiskt
lämpliga stolar och större bildskärmar, andra har inte fått det. Det har
för många också inneburit en kognitiv
belastning. Hemarbetet har även ställt
nya krav på rum som passar för digitala möten.

Vindkraft – Kunskapsläget om buller och störningar – Mikael Ögren
Det är svischetljudet från vingarna som
utgör bullret från vindkraftverk. Men det är
förhållandevis låga ljudvolymer som inte
är störande om de kommer från trafik.

Låga ljudfrekvenser från vindkraft
Vindkraft är omstridd och med
energiomställningen ökar behovet av
utbyggd vindkraft. I princip alla är för
utbyggnaden – bara de nya kraftverket inte placeras i närheten av den
egna bostaden eller fritidshuset.
Mikael Ögren från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet
forskar om vindkraft och buller.
Han anser inte att vi ska fokusera
så mycket på antalet vindkraftverk
eftersom de nya som byggs är avsevärt mycket större än de befintliga.
Samtidigt visar han att själva bullret
är ganska lågt.
– Allra närmast masten är det cirka
40 db, det är inte ett starkt ljud. Det
är faktiskt så lågt att de mobilappar
som finns för bullermätning inte är
särskilt tillförlitliga vid så låga värden.
Idag är det cirka 360 000 människor
som bor närmare än två kilometer
från ett vindkraftverk. Tar vi med de
planerade kraftverken ökar antalet
till 380 000. Det ljud som uppstår är
framför allt svischljudet från vingar-

na. Det ljudet blir starkare i större
vindkraftverk. Det förekommer också
att framför allt gamla växellådor i
motorerna är dåliga och skapar ljud,
men de kan repareras. Det är också
möjligt att påverka ljudet från vingarna genom att ställa in olika effekt på
kraftverket. Ger vindkraftverket lägre
effekt blir också ljudet lägre.Vissa
atmosfäriska faktorer kan tillfälligt

Mikael Ögren

medföra ett starkare ljud ett par kilometer från vindkraftverket.
Det är de låga frekvenserna som
dominerar ljudbilden och i cirka
trettio procent av tiden förekommer
amplitudmodulation som är minst på
sommaren mitt på dagen och högre
på vintern.
De medicinska effekterna hos
människor är små. Några effekter
på hjärt-kärlsjukdomar finns inte. I
sömnlaboratorium har man uppmätt
en liten påverkan medan kopplingen
vindkraftverk och användandet av
sömntabletter är svagt. Däremot har
man uppmätt påverkan på
drömsömnen.
– Men vi vet inte varför, sa Mikael
Ögren och förklarade att det är få
människor som störs av vägtrafikbuller på 40 db.
– Vi är vana vid trafik på ett helt
annat sätt. Dessutom är trafiken ofta
förutsägbar, vi vet att den varierar
och minskar på kvällen.

Vindkraft – tillståndsprövning och klagomål – Öhlund, Breslin, Ebner

Låga ljudfrekvenser från vindkraft
Markägarna är ofta positiva till nya
vindkraftverk. De får bra betalt och
nya vägar. Det sa Jakob Ebner från
länsstyrelsen i Dalarna på seminariet
om tillståndsprövning och klagomål.
– Skillnaden mot ett vanligt
bygglovsärende är stor eftersom
vindkraften även miljöprövas av
länsstyrelsen. Det är en process som
omfattar samråd, länsstyrelsens
prövning, kungörelse och eventuella
överklaganden. Den processen kan
pågå i tio år och kommunen har hela
tiden vetorätt.

använder sitt veto sent i processen,
berättade Jenny Breslin som också
varnade för att en del politiker tar
ställning för tidigt och därför anser
sig uppbundna i en fråga.

– Beslutet kan bli att vindkraftsoperatören åläggs att sänka effekten
på kraftverket för att minska buller
eller kanske byta fönster i en bostad.
Ärendet kan också avskrivas.
Kommunens beslut kan naturligtvis
Det är miljöbalkens 9 kapitel 3§ överklagas i flera instanser, först till
som reglerar störning från vindkraft- länsstyrelsen, därefter mark- och milverk. En störning som påverkar häljödomstolen och i sista hand marksan eller medicinskt påverkar negativt och miljööverdomstolen.
och som beror på den fysiska miljön
– Men vi tittar alltid på prejudikat
kan prövas enligt den paragrafen.
när vi bedömer ett ärende, sa Olof
Öhlund.
– När vi får in ett klagomål så undersöker vi möjliga åtgärder och vilka
Olof Öheffekter de kan ha samt vad det koslund
(t.h.)
Jenny Breslin från Hela Sverige ska tar att åtgärda orsaken. Det sa Olof
samt Jakob
leva varnade för de tre V:na som man Öhlund, metereolog vid miljöförvaltEbner och
ningen i Uppsala kommun som har
inte ska prata om när släkten träffas:
Jenny
forskat om vindkraftbuller.
Breslin
vaccin, vargar och vindkraft. Hon
arbetar med att informera om
kommande vindkraftverk.
– Nejsägarna kan ha rätt. En planerad vindkraftpark kan ligga på fel
ställe och ska inte byggas. Men rätt
park måste kunna byggas fortare, sa
Jenny Breslin och betonade hur viktigt det är att få med de närboende i
ett tidigt skede.
– Medbestämmande kan faktiskt
påverka innerörats fysiologi när ljudet tar omvägen via hjärnan innan det
kommer till örat.
Det är vanligare att kommuner

Fysisk kapacitet och fysiska krav i arbetslivet – Elin Ekblom Bak

Stora hälsovinster av måttlig träning
Den största hälsovinsten finns i att
öka från lite till måttlig motion. Det
sa Elin Ekblom Bak, docent vid GIH
när hon pratade om fysiska krav i
arbetslivet.
– Den maximala syreupptagningsförmågan är ett mått på kondition.
Syret behövs för att skapa energi till
kroppens olika organ. Syreupptagningsförmågan, uttryckt i VO2 max,
beror på både nuvarande träningsgrad och genetik, alltså att man valt

rätt föräldrar.
När man beräknar VO2 max tar
man hänsyn även till kroppsvikten. En
lätt promenad tar 20-30 ml syre per
minut och kilo medan ett marathonlpp kräver 45-55 ml/min/kg.

– Konditionen hos svenskarna har
minskat mellan 1995 och 2017. Störst
har försämringen varit hos yngre personer och män och i arbetaryrken
som inte kräver någon utbildning.
Förutsättningarna för att klara sitt
arbete är betydligt större om man
Bäst (värst?) i världen är norrhar bra kondition. Elin Ekblom Bak
mannen Oscar Svendsen som vars
underströk också att motion på
VO2 max uppgår till 97,5. Bästa
fritiden är effektivare och nyttigare
svensk är Gunde Svan som kom upp i för att öka konditionen än ett fysiskt
VO2 max på 91.
krävande arbete.

Framtidens kemiska arbetsmiljörisker och utmaningar – Tinnerberg, Andersson

Yrkeshygienikerna ska förutse,
identifiera, utvärdera, mäta och övervaka kemiska arbetsmiljörisker. Men
yrkeshygieniker hotar att bli ett bristyrke. Det sa Håkan Tinnerberg från
Arbets- och miljömedicin i Göteborg.
– Vi står inför ett generationsskifte
bland yrkeshygienikerna. Under senare tid är det många som har gått i
pension och redan för flera år sedan
såg vi att mätkunskapen minskade.
Cirka 150 personer har utbildats den
mätutbildning som kom igång för fem,
sex år sedan.
Det är också många yrkeshygientekniker som övergår till privat verksamhet och blir konsulter. Det kan
leda till att det blir svårare att ställa
krav på företagen eftersom man som
konsult är utbytbar, varnade Håkan
Tinnerberg för.
Tillsammans med Lena Andersson
från Arbets- och miljömedicin i Örebro listade han de största kemiska
arbetsmiljöriskerna som svetsrök,
dieselavgaser och kvartsdamm.
– 200 000 personer är exponerade
mot svetsrök i Sverige. Det nuvarande gränsvärdet på 1 mg per kubikmeter luft behöver sänkas, sa Håkan
Tinnerberg.
Även det svenska gränsvärdet för
dieselavgaser behöver sänkas. Som
exempel nämnde Tinnerberg att det
är fem gånger högre än i Holland.

Lena Andersson och Håkan Tinnerberg.
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Många gränsvärden för höga

Gränsvärdet för svetsrök behöver sänkas, ansåg yrkeshygienikerna Håkan Tinnerberg
och Lena Andersson.

– Gränsvärden är den bästa jämförelsen för kemisk exponering men
det betyder inte att gränsvärdet är
samma sak som den säkra nivån.
Gränsvärden är reglerade i lag men
vi är fria att sätta riktvärden och det
borde vi göra, sa Lena Andersson
som också ville lägga till kromVI och
isocyanater på varningslistan.
Till dessa kända riskämnen ska vi
lägga de som vi ännu inte känner till.
Nya material medför nya risker och
med ökat antal nanopartiklar ökar
också den toxiska effekten.
– Nanopartiklar agerar inte som vi

tidigare är vana vid, sa Lena Andersson och påpekade att även pfas hela
tiden kommer i nya former.
Även nya tekniker ger utmaningar. Ett område som växer fort är
3D-printing. Här pågår det forskning
men marknaden exploderar och letar
sig nu även in i skolor och i hemmiljön. Elektrifieringen innebär också
utmaningar med nya batterifabriker,
nya användningsområden och nya
material.
Tinnerberg och Andersson konstaterade att vi är ganska bra i Sverige på att mäta exponering i luft men
sämre på att mäta exponering mot
hud, ytor och hand-mun. Det finns
behov av förbättrade analystekniker,
till exempel för mikroplaster och
nanoplaster.
– Vi har kommit så långt att vi nu
kan identifiera plastpartiklar i lungorna. Det finns tolv olika sorters
plaster som kan ta sig in i och runt i
kroppen, sa Lena Andersson och konstaterade att vi använder mängder
med kemikalier som inte är testade.
– Jämför det med till exempel läkemedel. Inte ett läkemedel får släppas
ut på marknaden utan omfattande
tester.

Miljökänsliga patienter – Tondel, Hennings, Månsson

Många mår dåligt utan diagnos
Trettio procent av patienterna
i primärvården mår dåligt men vi
har svårt att diagnostisera någon
sjukdom. Det sa Martin Tondel från
arbets- och miljömedicin vid Uppsala
universitet när han tillsammans med
Patrik Hennings och Jonas Månsson
talade om hur dessa patienter ska
bemötas och behandlas.
– Några saker som kännetecknar er
del av patienterna är att deras
symptom beror på någon form av
miljökänslighet. Det handlar ofta om
komplexa symptombilder och symptom som uppkommer vid mycket låga
exponeringsnivåer. Ofta vet patienten
själv varför de är sjuka, sa Martin
Tondel.
Han underströk att patienterna
måste tas på allvar och att det är viktig att respektera deras uppfattning
om sjukdomen.
– Det behövs en helhetssyn för att
kunna ta hand om dessa patienter.
Ofta handlar det om ospecificerad
byggnadsrelaterad ohälsa eller kemisk
intolerans och behandlingen börjar
med att kartlägga det medicinska tillståndet.

Jonas Månsson och Patrik Hennings.

– Vi vill ju inte missa något, sa Jonas
Månsson, specialistläkare i arbetsoch miljömedicin från Örebro.Vi
försöker kartlägga exponeringssituationen och hitta potentiella skadliga
exponeringar.Vi försöker också hitta
en rimlig nivå för utredningen.
Månsson lyfte fram tre viktiga faktorer för att den kommande behandlingen ska ha förutsättningar för att
bli framgångsrik.
– Undvik att bygga in hinder för
framtida behandlingsförsök, presentera en helhetsbild av din bedömning
och förmedla en förklaring till patientens symptombild för att väcka

intresse för framtida behandling.
Psykologen Patrik Hennings gjorde
åhörarna till patient och talade direkt
till dem.
– Inga ämnen du möter kan förklara dina symptom, men du har symptom som påverkar din livskvalitet.
Han förklarade detta med att människan har komplexa försvarsmekanismer som ibland fungerar så att det
är bättre att skydda sig för mycket än
för lite. Det gör det lätt att hamna i
en självförstärkande spiral. När patienten inte blir lyssnad på, exempelvis av sin chef, blir symptomen värre.
En stor del av försämringsprocessen
kan ske omedvetet och automatiskt.
Patrik Hennings beskrev ett konkret och framgångsrikt fall där behandlingen skett med ett nytt förhållningssätt till exponeringen.
– Patienten måste så fort som möjligt få positiva erfarenheter av exponeringen för att det ska fungera.
Till största delen var Patrik Hennings medverkan i behandlingen
digital och patienten blev i stort sett
besvärsfri och har återgått i arbete.

Framtidens ledarskap – Annika Lantz

Invanda mönster måste omprövas
Chefens viktigaste uppgift är trivselfaktorn, att få medarbetarna att
känna att de gör ett bra jobb. Det
sa psykologiprofessor Annika Lantz
från Stockholms universitet som även
spådde att obalanserna mellan administration och produktion kommer
att öka i framtiden.
– När vi anställt ännu en kommunikatör kommer hen att hitta på så
många nya idéer att vi måste göra
mer så att hen har något att kommunicera.
Annika Lantz vill sätta mindre fokus
på chefens personlighet och mer på
chefens förmåga att diagnostisera
vad medarbetarna behöver och vad

arbetsuppgifterna kräver.Vi bör också
lägga mer kraft på att definiera vad
själva uppdraget innebär.
– Invanda mönster måste hela tiden omprövas för att kunna förbättra
och förändra.
Det finns enorm effektiviseringsvinst genom att bilda riktigt bra grupper. Det är på medarbetarnivå som
mervärdet skapas och ledarledda
grupper är mer framgångsrika, förklarade Annika Lantz. De flesta tycker
också att det är roligare att arbeta
tillsammans än ensamma.
– Kan man definiera hur vi hänger
ihop, i vilket förhållande vi står till
varandra och hur vi behöver varan-

Annika Lantz

dra har vi nått långt. När uppgiften
är slutförd och du tänker att det här
gänget vill jag jobba med igen och vi
kan ta oss an en svårare uppgift, då
har man lyckats.

Att arbeta interkulturellt – våra möten med utlandsfödda – Bo Johansson

Sverige inte särskilt lagom

Självförverkligande och sekularisering kännetecknar svenskarna.

Mångkulturbegreppet introducerades i USA på 1980-talet som ett
lönsamhetsbegrepp i stora företag.
Ändå är vi i Sverige dåliga på att ta
tillvara kompetens hos utlandsfödda.
Det berättade Bo Johansson, ursprungligen religionshistoriker men
som nu arbetar på arbets- och miljömedicin i Uppsala.
– I ålderspannet 16-64 år är 23
procent av arbetskraften utlandsfödd,
det är faktiskt en överrepresentation,
sa Bo Johansson och konstaterade att
den 250-hövdade publiken i huvudsak
representerade det svenska majoritetssamhället.
Vi är dåliga i Sverige på att ta tillvara kompetens hos utlandsfödda och
forskningen om integration, arbete
och hälsa är ett mycket litet område. Som svenskar tycker vi för det
mesta att vi är ganska lagom men Bo
Johansson visade med en graf hur
fel den bilden är. I grafen (se bild)

befinner sig svenskarna i stället i den
yttersta kanten om den ena axeln
representerar religion/tradition i
förhållande till sekularisering och den
andra förmågan att överleva i förhållande till självförverkligande.
– Vi delar ett etnocentriskt perspektiv, sa Bo Johansson. Om vi inte
är etnocentriska är vi excentriska
– och blir omhändertagna förr eller
senare. Det finns ingen skola som
utbildar rebeller.
För att integrationen på arbetsmarknaden ska fungera måste vi förstå att vi har olika utgångspunkter. En
av de största skillnaderna är synen på
familjen. I många länder är det
släkten som är centrum i tillvaron,
tryggheten och ibland rättsväsendet. I
Sverige är det samhället, den offentliga sektorn som tar hand om allt från
vaggan till graven.
– De största kulturella skillnaderna

finns ändå inte mellan olika länder
utan mellan land och stad, mellan
olika utbildningsnivåer och social
status, mellan ålder och mellan kön,
sa Bo Johansson och fick den längsta
applåden, trots att alla längtade efter
lunch.
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