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sikt förhoppningsvis kommer att vända
och rå på.
Det vore oerhört bra för alla. En bonus är
dessutom att tidigare industriella erfarenheter och forskning visar att förebyggande
arbete med organisatoriska och sociala
frågor även främjar produktivitet och

kreativitet i våra organisationer.
I detta nummer av WE har vi
utifrån OSA valt att fokusera just på
denna utmaning för att uppnå ett
positivt och hälsobringande arbetsklimat
ute i industrin. Jag hoppas ni får en
givande läsning.

INNEH Å LL

FOTO: KRISTOFER LÖN NÅ

DE TRE ÅR gamla arbetsmiljöreglerna
»Organisatorisk och Social Arbetsmiljö«
(OSA) har varit en nödvändig och mycket
bra reform. Föreskrifterna riktar in sig på
tre områden: Arbetsbelastning, arbetstid
och kränkande särbehandling. Viktiga
frågor är här stress, det gränslösa arbetet,
där arbete och fritid flyter ihop, liksom
mobbning och konflikter.
Arbetsgivaren har ansvaret för att
föreskrifterna och arbetsmiljölagen följs.
Arbetsgivaren måste också se till att det
förs en dialog med de anställda för att
förhindra att ohälsa uppstår.
Eftersom psykosocial ohälsa tar lång tid
att utveckla, så kommer det också ta lång
tid innan vi kan se några riktigt positiva
resultat av de nya reglerna. Arbetsgivarna
har dock tagit det hela på stort allvar.
Utbildningarna har rusat i höjden, de
anställda har engagerats och nya synsätt
och verktyg har introducerats i företagens
systematiska arbetsmiljöarbeten.
Den mörka bakgrunden är att under
2010-talet, så ökade sjukskrivningarna till
följd av stress och mobbning med så mycket
som 129 procent. Det är siffror som i
slutändan blir oförsvarligt dyrbara för såväl
företag, som för individer och samhälle.
Framför allt är det kvinnor i kvinnodominerade områden som vård och omsorg,
som drabbas svårast. Men ökningarna
har också varit stora inom industrin. Det
är en negativ trend, som OSA, en ökad
medvetenhet och ett förbättrat systematiskt
arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna på
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

NU TALAR
ALLA OM
ARBETSKLIMATET
De nya arbetsmiljöreglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) fyller
tre år i mars 2019. Eftersom negativa psykiska tillstånd, som psykisk ohälsa på grund
av stress och kränkande särbehandling, tar lång tid att utveckla, så är det ännu för tidigt
att se några skönjbara resultat när det gäller frisktal och sjukskrivningar i statistiken.
Men alla berörda kan idag ändå konstatera ett väsentligt ökat intresse och ett helt
annat intensivt fokus ute på företagen för dessa mer mjuka arbetsmiljöfrågor.

T E X T: C A R L J O H A R D

I L LU S T R AT ION: R ICK A R D GRÖN K V I S T

FÖR ATT FRÄMJA hälsa och bidra till att få
ned det ökande antalet arbetssjukdomar i
samhället, trädde nya arbetsmiljöregler om
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) i kraft i mars 2016 och de
nya föreskrifterna (AFS 2015:4) lanserades
med en omfattande informationskampanj
samma år.
Hur har det då gått efter tre år med
OSA? Ser vi några förändringar i arbetsklimatet ute på arbetsplatserna?
På Arbetsmiljöverket har man kunnat
konstatera att föreskriften medfört mycket
gott genom att den satt mjuka värden högt
på agendan för alla arbetsgivare. Reglerna
har banat väg för att rent generellt lyfta
arbetsmiljöfrågor och mer specifikt frågor
om arbetsbelastning, arbetstider och
kränkande särbehandling på jobben.
»Arbetsgivarna prioriterar idag arbetsmiljöfrågan högt och en av anledningarna
till detta är att det är dyrt att ha personer

4

DE T H Ä R Ä R OSA
Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
att gälla. Föreskrifterna reglerar
kunskapskrav, mål, arbetsbelastning,
arbetstid och kränkande särbehandling
och de har tagits fram i samråd med
arbetsmarknadens parter med fokus på
förebyggande arbetsmiljöarbete.
De nya föreskrifterna konkretiserar
arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och preciserar och kompletterar
det systematiska arbetsmiljöarbete som
alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva.
Tydligare regler gör det lättare för
arbetsgivare att göra rätt, samtidigt som
de stärker rättssäkerheten på området.
»Föreskrifterna styr inte arbetsgivaren
på ett detaljerat sätt. De är istället
tänkta att fungera som ett stöd genom
att precisera de faktorer som är viktiga
att arbeta med i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare måste
bedriva. Det innebär att arbetsgivaren
ska undersöka, riskbedöma, åtgärda
och följa upp«, säger Ulrich Stoetzer,
sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

sjukskrivna. Och en av våra medlemmars
största utmaningar idag är kompetensförsörjningen, att hitta rätt personer och
behålla rätt personer. Då är viljan att vara
en attraktiv arbetsgivare med rätt värderingar och ett bra arbetsklimat oerhört
central«, säger Anna Bergsten, jurist och
arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.
För kort tid för mätning
Rent statistiskt är det annars svårt och
alldeles för tidigt att mäta effekterna av de
nya arbetsmiljöreglerna.
»Tre år är i dessa sammanhang lite.
Efter så kort tid har vi ännu inte hunnit
mäta några långtgående effekter i form av
exempelvis sänkt sjukfrånvaro och minskade stressrelaterade besvär. När det gäller
stressrelaterade sjukdomar kan du vara
utsatt för stress och press under lång tid
innan du får sjukdomssymptom och brister
i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har åtgärdats. Oftast tar detta längre
tid än att sätta upp ett maskinskydd«, säger
Carola Löfstrand, arbetsmiljöutredare på LO.
Antalet arbetsskador har inte minskat
de senaste åren, men inte heller generellt
ökat. Däremot har enklare fallolyckor i
kvinnodominerade verksamheter ökat,
liksom dödsolyckor i mansdominerade
verksamheter.
»Mindre stress och press skulle sannolikt
bidra till en minskning av dessa olyckor.
Glädjande nog kan vi konstatera att allt
fler företag tar till sig de nya reglerna och
numera inkluderar även organisatorisk
och social arbetsmiljö i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Men ännu fler behöver
ta steget att gå från ord till handling«,
fortsätter Carola Löfstrand.
Daniel Gullstrand, arbetsmiljöexpert på
PTK, håller med.
»Det är dessutom svårt att på makronivå
konkret mäta föreskriftens effekter. Det
finns så många andra orsaker som påverkar
arbetsklimatet, som exempelvis konjunktur,
digitalisering och omorganisationer. Under
en högkonjunktur ökar arbetstempot på
arbetsplatserna och i en lågkonjunktur
uppstår en stor osäkerhet.«
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

förväntningar på en god arbetsmiljö, även
om alla företag ännu inte alltid har lyckats
leva upp till dessa nya krav«, säger Daniel
Gullstrand, PTK.

»Med OSA finns potential att åtgärder och arbetssätt allt mer verkligen kommer att leda till
en bättre arbetsmiljö«, säger Ulrich Stoetzer,
sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

Ändrat intressefokus
Annars har Arbetsmiljöverket under dessa
tre år märkt av ett ökat intresse för frågor
kring arbetsbelastning och kränkande
särbehandling. Och särskilt under det
senaste året har intresset ytterligare skiftat
fokus från grundläggande insikter om vad
föreskrifterna egentligen handlar om till
hur företagen rent praktiskt kan jobba med
OSA i det dagliga arbetet.
»Med de nya föreskrifterna har vi fått en
perspektivförskjutning i arbetsmiljöfrågor
– från individ- till organisationsfokus. Tack
vare detta finns potential att åtgärder och
arbetssätt allt mer verkligen kommer att
leda till bättre arbetsmiljö«, säger Ulrich
Stoetzer, sakkunnig när det gäller organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på
Arbetsmiljöverket.
En annan erfarenhet är att många inser
att detta med psykosocial arbetsmiljö
egentligen inte är så svårt.
»Föreskrifterna har bidragit till ökade
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Mer lösningsorienterat
Bilden av OSA var innan den kom att den
skulle reglera allt kring arbetsmiljöfrågor.
»Verkligheten har blivit en annan och
samtalet har förändrats. Med OSA kan vi
få en mer lösningsfokuserad dialog ute på
arbetsplatserna när det gäller stress och arbetsbelastning. Vi kan numera komma bort
från den individuella skuldbeläggningen
för att istället gå direkt på lösningarna. Vi
har fått ett bättre konsekvenstänkande och
fler förstår idag att den sociala arbetsmiljön
har betydelse för sjukskrivningar och för
de fysiska arbetsolyckorna«, säger Carola
Löfstrand, LO.
Dessutom har alla tack vare OSA ett
gemensamt språk.
»Vi har fått ett gemensamt språk med
definierade begrepp, som vi kan använda
oss av för att beskriva vår arbetssituation,
vad som är bra och vad som kan bli bättre.
Det underlättar mycket, inte minst i arbetet
mellan parterna på arbetsplatserna.«, säger
Daniel Gullstrand, PTK.
Småföretagen slarvar
De större företagen med egna HR-funktioner och en stödjande organisation på plats
ser ut att verkligen ha kommit igång med
OSA och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Situationen är inte densamma hos de
mindre arbetsgivarna.
»Vi kan se att många mindre arbetsgivare

»FÅ ARBETSGIVARE ÄR
TANKELÄSARE. VI ÄR
VARANDRAS ARBETSMILJÖ
PÅ EN ARBETSPLATS.
JAG SOM MEDARBETARE
HAR OCKSÅ ETT EGET ANSVAR
ATT BIDRA TILL EN GOD
ARBETSMILJÖ FÖR MIG OCH
MINA KOLLEGOR. «
ANNA BERGSTEN
SVENSK T NÄRINGSLIV

långt ner i leverantörskedjorna, särskilt de
som inte är med i en arbetsgivarorganisation, fortsätter att fokusera kortsiktigt
utifrån vinstperspektiv och inte alls har
samma säkerhets- och arbetsmiljötänk,
som i de stora organisationerna. I alltför
många av de mindre företagen slarvas det
fortfarande med arbetsmiljöarbetet och en
hög nivå av stress och press ökar risker för
sjukskrivning och olyckor«, säger Carola
Löfstrand, LO, och fortsätter:
»De regionala skyddsombuden arbetar
intensivt med att få även de små företagen
att förstå vad arbetsmiljölagen kräver för att
skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet
och de ger råd om hur mindre företag
bäst kommer igång med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. De regionala skyddsombuden gör skillnad ute på arbetsplatserna. De flesta chefer är tacksamma för
detta kostnadsfria stöd. Sedan finns det ett
fåtal arbetsgivare som reagerar negativt.
Vid en inspektion av Arbetsmiljöverket kan
de få erfara att detta kan bli en dyr lärpeng
i form av vitesförelägganden, straffavgifter
och företagsbot.«
Chefernas ansvar
Efterlevnaden av de nya föreskrifterna är i
första hand arbetsgivarnas och arbetsledarnas ansvar.
»Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön
vilar på arbetsgivaren, som sedan fördelar
uppgifter i arbetsmiljöarbetet till en eller
flera chefer. Cheferna har sedan en viktig
uppgift i att försäkra sig om att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som de ska
utföra och vilka som ska vara prioriterade
när det är tidsbrist. De ska också försäkra
sig om att medarbetarna vet var eller till
vem de ska vända sig när de behöver stöd«,
säger Daniel Gullstrand, PTK.
Arbetsgivaren ansvarar för att chef och
arbetsledare har tillräckliga kunskaper och
praktiska förutsättningar för att kunna
fullgöra sina arbetsmiljöuppgifter.
»Det är skyddskommittén med chef och
skyddsombud, som i samverkan ska planera
arbetsmiljöarbetet och se till att det finns
kunskaper och rutiner. Den ska också se till
att handlingsplaner omsätts och följs upp.
När OSA-arbetet följer samma systematik
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

UTVÄRDERING :
STÖD FÖR
ARBETSMILJÖUTBILDNING
En överenskommelse slöts 2015 mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK om att
satsa 75 miljoner kronor under 2016–2018 på stöd för arbetsmiljöutbildning. Stödet
omfattade arbetsmiljöutbildning av chefer och vidareutbildning av skyddsombud/
arbetsmiljöombud och riktade sig till både kollektivanställda och tjänstemän. Syftet
var att skapa förutsättningar för bättre arbetsmiljö och samsyn på arbetsplatserna i
arbetsmiljöfrågor. Intresset och efterfrågan blev större än väntat, varför hela
beloppet betalades ut redan under 2016.
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blir det en naturlig del av det redan
befintliga arbetsmiljöarbetet«, säger Carola
Löfstrand, LO.
Anna Bergsten från Svenskt Näringsliv
lägger dock fram en brasklapp.
»Det här med ansvar är inga enkla
frågor. Hur långt kan jag som arbetsgivare
gå i min välvilja för att få medarbetarna
att må bra på arbetsplatsen? Det kan bli en
integritetsfråga, där många arbetsgivare
kanske väljer att vara mer försiktiga, därför
att de inte vill gå över integritetsgränsen
hur gärna de än vill att medarbetarna ska
må bra.«
Hon menar också att det när det gäller
arbetsmiljöarbetet finns ett eget ansvar hos
de enskilda medarbetarna, som blir ännu
tydligare när det gäller OSA.
»Få arbetsgivare är tankeläsare. Vi är
varandras arbetsmiljö på en arbetsplats. Jag
som medarbetare har också ett eget ansvar
att uppmärksamma arbetsgivaren på risker
och att bidra till en god arbetsmiljö för mig
och mina kollegor. Det gäller inte minst
frågor som kränkande särbehandling.
OSA-föreskriften tar sikte på arbetsplatsen,
men även händelser och situationer i privatlivet kan ju påverka hur jag mår på jobbet.
Det kan gälla parrelationer, tonårsbarn,
gamla föräldrar, bostadsproblem, träning
och ätstörningar. Här kan man behöva
fundera över ansvarsfrågan och vad som
påverkar vad.«
Det gränslösa arbetslivet
Den ökade effektiviseringen, digitaliseringen och de stora pensionsavgångarna
påverkar likaså dagens och framtidens
arbetsklimat.
»Våra arbetsplatser ser inte ut som när
arbetsmiljölagen trädde i kraft i mitten
av 1970-talet. Här gäller det att hela tiden
vara vaken för nya risker, liksom för vilka
gamla risker som fortfarande finns kvar.
Hur ska vi förhålla oss till att jobba ihop
med robotar eller till att arbeta i mer
aktivitetsbaserade kontorsmiljöer?«, säger
Anna Bergsten, Svenskt Näringsliv.
Carola Löfstrand från LO tillägger:
»För att minska den otrygghet och den
stress som det innebär för arbetstagarna,
vars arbetsuppgifter riskerar att bli automatiserade eller robotiserade, så bör företaget

verktyg. Den viktiga frågan är vad vi vill
med verksamheten utöver att effektivisera
den. Även om du digitaliserar behöver du
alltid ha människor med verksamhetsförståelse, anställda som kan och förstår
företagen, verksamheten och processerna
och som kan känna lojalitet och stolthet
över sitt företag.«
En annan modern utmaning är det
gränslösa arbetslivet, där en stor del av
arbetet även görs hemma.
»Vissa medarbetare kan behöva få
hjälp av sin chef att sätta gränser. På vissa
arbetsplatser bör det finnas en uttalad
policy kring tillgängligheten«, säger Anna
Bergsten, Svenskt Näringsliv.

»Vi har fått ett bättre konsekvenstänkande och
fler förstår idag att den sociala arbetsmiljön har
betydelse för sjukskrivningar och för de fysiska
arbetsolyckorna«, säger Carola Löfstrand, LO.

fundera över vilka kompetenser de istället
kommer att behöva framöver. Även om vi
digitaliserar verksamheten uppstår alltid
andra arbetsuppgifter som ska göras.
Därför behöver företag i konsekvensbedömningen, som föregår ett sådant beslut,
även göra en kartläggning, så att de har
klart för sig vilken kompetensomställning
företaget behöver och i tid stärka kompetensen hos sina anställda. Utifrån den
organisatoriska och sociala arbetsmiljön
är detta ett smart drag som minskar
sjukskrivningar och produktionsbortfall vid
en teknisk omställning av verksamheten.
Antagligen kommer arbetsgivaren bli varse
att många har en högre grad av digitaliserad kompetens än vad de själva och
företagens ledning tror. I andra fall handlar
det om att i ett tidigt skede ge möjlighet till
kompetensutveckling, så att de anställda
kan utföra andra arbetsuppgifter«, säger
hon och fortsätter:
»Vi måste komma ihåg att tekniken är ett

Kränkande särbehandling
Ett centralt område, som de nya föreskrifterna omfattar, är kränkande särbehandling. Här har Arbetsmiljöverket fått ett
regeringsuppdrag att även integrera dessa
problem i sina inspektioner.
»Arbetsgivaren måste vara tydlig med
– exempelvis i en policy - att kränkande
särbehandling inte accepteras och se till att
det finns rutiner för vad som ska göras om
en sådan uppstår. Här ingår bland annat
att se till att alla vet hur, var och till vem
den utsatta ska vända sig«, säger Ulrich
Stoetzer, Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren ska också vidta åtgärder
för att motverka förhållanden i arbetsmiljön, som kan ge upphov till kränkande
särbehandling.
»Även arbetstagaren har skyldighet
att meddela om det finns akuta risker på
arbetsplatsen. Ett viktigt budskap är att
arbetstagarna ska kommunicera och inte
kompensera bristerna i arbetsmiljön. Det är
bra om alla kan vara involverade. Delaktighet är en mycket viktig aspekt av den
sociala arbetsmiljön«, säger Ulrich Stoetzer.
Svårt med tillbudsrapportering
Arbetsmiljöverket förordar att företagen
har någon form av tillbudsrapportering
eller annat system, som kan fånga in
signaler från arbetsplatsen när det uppstår
problem kring OSA.
»Rent generellt tycker jag att tillbudsrapporteringen har blivit bättre när det
gäller just stress. Men den kan bli ännu

bättre när det gäller psykisk ohälsa.
Många kanske inte tänker på psykosociala
händelser som just tillbud«, säger Daniel
Gullstrand, PTK, och får medhåll av
Carola Löfstrand, LO:
»Dagens tillbudsrapportering är oftast
väldigt fysiskt betingad. Här behövs det
mer utbildning för att vi ska se någon
skillnad. Om det exempelvis uppstått
en konflikt i en arbetsgrupp, som sedan
leder till stress eller ohälsa, så krävs det en
prestigelöshet och förståelse för gruppdynamiken för att upptäcka de psykosociala
faktorerna bakom konflikten. En chef kan
kanske se detta, medan det kan vara svårare
för medarbetarna.«
De orsaker som är dominerande när det
gäller anmälda arbetssjukdomar har varit
arbetsbelastning, oklart arbetsinnehåll
och relationsproblem. Kvinnor rapporterar
nästan tre gånger så många arbetssjukdomar relaterade till organisatoriska och
sociala faktorer som män.
»Det kan bero på att det är så många fler
kvinnor som arbetar i de sektorer som är
mest utsatta för dessa risker«, säger Ulrich
Stoetzer, Arbetsmiljöverket.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Nu när föreskrifterna väl är på plats, vad
ger då parterna för råd till företagen när de
ska börja arbeta med OSA?
»Med ett ledarskap som möjliggör
regelbunden dialog med arbetstagarna och
bra rutiner för att fånga upp tecken och
signaler på ohälsosam arbetsbelastning, så
kan eventuella obalanser rättas till. Det är
viktigt att undersöka och identifiera orsaker
och sedan åtgärda riskerna kopplade till
arbetsbelastning«, säger Ulrich Stoetzer,
Arbetsmiljöverket, och fortsätter:
»Konkreta exempel på åtgärder för att
förebygga ohälsosam arbetsbelastning
är att minska arbetsmängden, ändra
prioriteringsordning, ge möjligheter till
återhämtning, tillämpa andra arbetssätt,
öka bemanning och tillföra kunskaper.
Arbetsgivaren måste även försäkra sig om
att den teknik som används är utformad
och anpassad till det arbete som ska
utföras, så att inte just denna riskerar att
orsaka ohälsosam arbetsbelastning.«
Grunden är ett systematiskt arbetsmiljö-
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OSA en bra ingång
Carola Löfstrand från LO menar dessutom
att just OSA är en utmärkt ingång till hela
arbetsmiljöarbetet i ett företag.
»Om man börjar med OSA, så upptäcker man snabbt att allt arbetsmiljöarbete
hänger ihop med företagets normer och
värderingar, hur vi är mot varandra, hur vi
är mot våra kunder, hur vi organiserar vårt
arbete och hur vi säkrar kvaliteten i våra
processer.«
Anna Bergsten från Svenskt Näringsliv
tillägger:
»Det handlar om tydlighet, en god
kommunikation, gott ledarskap och att
man faktiskt pratar om sin arbetsmiljö.
För detta krävs det goda förutsättningar
för att kunna föra bra samtal. Jag brukar
lite på skämt uppmana arbetsgivarna att
trycka upp tredje kapitlet, fjärde paragrafen
i arbetsmiljölagen, som handlar om att även
arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet, och lägga den på arbetsplatsernas
fikabord för att initiera viktiga diskussioner under avslappnade former. Hur
har vi det egentligen med ansvaret på vår
arbetsplats?«
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»DET HANDLAR OM
TYDLIGHET, EN GOD
KOMMUNIKATION,
GOTT LEDARSKAP OCH ATT
MAN FAKTISKT PRATAR
OM SIN ARBETSMILJÖ. FÖR
DETTA KRÄVS DET GODA
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT
KUNNA FÖRA BRA SAMTAL.«
ANNA BERGSTEN
SVENSK T NÄRINGSLIV

Prevents verktyg
Andra viktiga verktyg är att lära av andra
och utbildningar. Efterfrågan på de
arbetsmiljöutbildningar som arbetsmarknadens parter gemensamt tagit fram ökade
också markant i samband med att de nya
föreskrifterna trädde i kraft.
»Parterna gjorde en rejäl insats vid OSAs
lansering när de via AFA Försäkringar
avsatte 75 Mkr för arbetsmiljöutbildning av
chefer och skyddsombud. Tanken var att
dessa medel skulle räcka under en treårsperiod, men pengarna tog slut redan efter ett
år«, säger Daniel Gullstrand, PTK.
Prevent tillhandahåller också utbildningar, böcker och verktyg inom OSAs
olika områden. Syftet här är att ge chefer,
skyddsombud och andra ökad förståelse
och kunskap, liksom nycklar till hur OSAs
krav kan tillämpas i praktiken.
Några av Prevents stöd är:
• Brevskola, som är en lättillgänglig och
kostnadsfri minikurs med tips, råd och
länkar för den som vill lära sig mer om
OSA.
• Handboken »Jobba praktiskt med
OSA«, som är en e-bok, men som också
numera finns i en tryckt upplaga.
• Utbildningen »Organisatorisk och
social arbetsmiljö i praktiken«, som är en
dagslång utbildning om hur man arbetar
praktiskt med OSA.

Många brister
Innan OSA togs fram kunde Arbetsmiljöverket via sina nationella tillsynsinsatser
konstatera att det bara var sex av tio företag
som jobbade med frågor kring psykisk och
social arbetsmiljö.
Under de första två åren – 2016-2017, som
föreskrifterna gällde – noterade Arbetsmiljöverket över 7000 brister utifrån OSA.
Hittills har tillsynen främst skett inom
vård, omsorg och skola, men även hotell,
restaurang och vissa konsultverksamheter
har inspekterats.
»Föreskrifternas förtydligande av att det
måste råda balans mellan krav och resurser
och att medarbetare vet vad som förväntas
av dem i deras arbete för att förebygga
ohälsosam arbetsbelastning har varit av
extra stor betydelse vid våra inspektioner«,
säger Ulrich Stoetzer, Arbetsmiljöverket.
Vite utdöms
För de företag som väljer att inte följa
reglerna kan vite utdömas.
»Vi hoppas att det inte ska behövas utan
att våra inspektioner blir en naturlig del av
arbetsmiljöarbetet«, säger Ulrich Stoetzer,
Arbetsmiljöverket, och fortsätter:
»Ibland är det de lokala skyddsombuden
som ställer krav på arbetsgivarna och om
de efter flera påstötningar inte är tillfredsställda med åtgärderna vänder de sig till
oss och vi gör en inspektion. Vid dessa
inspektioner ställer Arbetsmiljöverkets
inspektörer utifrån sin skicklighet och
kunskap frågor om hur det ser ut när det
gäller efterlevnaden av OSA och sedan
skriver de ett inspektionsmeddelande, där
de anger vilka krav de kan komma att ställa
på arbetsgivaren.«
Det mesta av arbetsmiljöarbetet görs
dock lokalt av parterna på arbetsplatserna,
där också de flesta problem brukar lösas
redan initialt.
»Vi har ett starkt partssamarbete.
Inspektionen kommer oftast i andra eller
tredje hand. Och då brukar de allra flesta
företag rätta sig efter ett inspektionsmeddelande. Det ska mycket till innan ärendet
går så långt som till ett föreläggande.«,
avslutar Daniel Gullstrand, PTK.
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arbete, där bakomliggande riskfaktorer
kartläggs, undersöks, åtgärdas och följs upp.
»För att kunna arbeta efter kraven i
OSA-föreskrifterna är det viktigt att samla
in information från flera olika källor och
att detta görs på ett systematiskt eller
strukturerat sätt. Bra källor för information
är naturligtvis medarbetarsamtalen, men
också arbetsmiljöträffar och att kontinuerligt använda sig av medarbetarenkäter.
Bland annat tillhandahåller de partsgemensamma organisationerna Prevent och
Sunt Arbetsliv olika enkäter«, säger Daniel
Gullstrand, PTK.

Till den anställde

Till chefen

För mångsysslaren

[1]
Ge all trygghet och
information du kan
Stress och press handlar inte bara om
att ha mycket att göra. Det handlar
också om osäkerhet i arbetet, som
leder till ökad ångest och mindre
motivation. Omtänksamhet och
ärliga svar stärker banden och gör
att medarbetarna presterar mer och
känner mindre stress.

Att driva flera projekt samtidigt,
leder lätt till stress och sämre
effektivitet. Att ställa om mellan
olika arbetsuppgifter tar tid, energi
och fokus. Deltagande i olika team
kan också kräva olika roller.
Här är fem tips för att klara av
arbetet med parallella projekt.

[2]
Var rättvis
Känslan av orättvis behandling skapar
missämja mellan kollegorna. Var
uppmärksam på om någon känner
sig åsidosatt. Försök tillbringa lika
mycket tid med alla, lyssna på alla
på möten och förklara varför du
fattar de beslut du fattar.
[3]

[1]
Använd lunchen eller annan
matpaus vid skiftarbete för
nödvändig återhämtning.

[2]
Prata med varandra. Kollegiala
samtalsgrupper ger socialt stöd
och förebygger stress.

[3]
Gör scheman, som tillåter
återhämtning och värna om
din sömn.

[4]
Töm huvudet. Hitta en
passande avspänningsmetod
och använd denna regelbundet.

[5]
Testa din stressnivå för att
i tid att upptäcka signaler på
osund stress.

Stötta och säg tack
Flera studier visar att chefer har
lättare för att ge kritik än för att dela
ut beröm. Tala med medarbetarna,
ge feedback och tacka för bra insatser. Visa att företaget bryr sig om det
medarbetarna presterar.

[4]
Var klippan som medarbetarna
kan luta sig mot
Att känna sig trygg är en nyckelfaktor
för att minska stress och att trivas
på jobbet. Visa medarbetarna att
du är en person de kan lita på – att
du förstår vad ledarskap innebär och
finns där när det blåser.
[5]
Håll vad du lovar
Om du inte kan hålla vad du lovar
– lova inget! Se till att det du säger
också blir gjort.

[1]
Prioritera och informera
Skapa överblick. Stäm av dina projekt regelbundet – hur ligger du till och vad är det för
deadlines som närmar sig?

[2]
Planera strategiskt
Fokusera på de uppgifter som kräver mest
koncentration. Bestäm vad du måste uppnå
och vad som krävs för att fixa det. Håll dig
sedan stenhårt till det.

[3]
Fokusera
Sätt på autosvar på mejlen och den fasta
telefonen.

[4]
Kommunicera
Rapportering hjälper projektledaren att få
bättre koll på läget. Stöter du på problem flagga för förseningar. Signalera också när
du tar på dig en ny uppgift.

[5]
Se till att utvecklas
Ta själv ansvar för din utveckling. Sätt upp
mål och tala om för projektledaren hur du
vill utvecklas. Avsätt också tid och schemalägg för att det ska hända.
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FLER ÅTERINSJUKNAR
I UTMATTNINGSSYNDROM
STATISTIKEN ÄR NÄMLIGEN DYSTER. Antalet personer som sjukskrivs för utmattning
har ökat stort under det senaste decenniet.
• En fjärdedel av de drabbade har återinsjuknat i samma diagnos.
• Allt yngre drabbas.
• Allt fler män drabbas, men kvinnor i 30-årsåldern drabbas mest.
• I vården drabbas allt fler läkare.
• Det tar längre tid att komma tillbaka.
På Stressforskningsinstitutet har forskarna ringat in stresspiralen innan en person blir
sjuk. Personen har ofta haft ett liv som alla andra, med vänner, samvaro, aktiviteter
och normal sömn. Men när pressen från jobbet blir för stark börjar denne sova mindre
för att hinna med, drar ner på umgänge, slutar bjuda hem folk och upphör med olika
sociala aktiviteter. Till slut återstår bara arbetet.
Så påverkas hjärnan av utmattningssyndrom
Långvarig stress utan chans till tillräcklig återhämtning kan utlösa utmattningssyndrom. Vid själva insjuknandet kan den drabbade svimma, få hjärtklappning, yrsel,
problem att hitta eller få fram rätt ord. Kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga påverkas starkt.
Scanning av hjärnan bekräftar skadorna och visar förändringar i hjärnbarken och
framlobens insida, förstorad amygdala (känslocentrum) och förändringar i hippocampus (minnescentrum).
Pågående forskning tycks även kunna påvisa hjärnskadorna genom blodprov som
visar cellfragment i blodet från celler som annars bara finns i hjärnan.
Hjärnskadorna är inte bestående utan kan läka med rätt behandling. Viktigt är
arbetslivsinriktad rehabilitering under lång tid.
Anställda mer utsatta än chefer
En studie genomförd av Harvard Business Review bland 20 000 personer visar att
medarbetare löper 30 procent högre risk än chefer att bli stressade. Som chef behöver
du hantera det för att få ut det bästa möjliga av medarbetarna – utan att skapa
stress i onödan. En förklaring till att chefer känner mindre stress kan vara att
stressen påverkas av status, anställningstrygghet och makt över sin egen situation,
som generellt är högre för chefer. Det som är viktigt att förstå är att även om press kan
användas för att höja produktiviteten, så leder för mycket press till att produktiviteten
istället sjunker. Det gör helt enkelt människor stirriga istället för fokuserade.
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VI FYLLER
ETT STORT
TOMRUM
Uppdraget för Nader Ahmadi,
ny generaldirektören för den nya
myndigheten Mynk (Myndigheten för
arbetsmiljökunskap), är att se till att
alla arbetsplatser i Sverige verkligen får
tillgång till all ny arbetsmiljökunskap.
»Vi ska se till att kunskap inom
arbetsmiljö med utgångspunkt från
forskningen når ut till våra arbetsplatser, så att den kan omsättas i
praktiken. Här fyller vi ett stort tomrum«,
säger Nader Ahmadi.

T E X T: E WA A RV E
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

Varför behövs Myndigheten för
arbetsmiljökunskap?
»Alla tjänar på god arbetsmiljö.
Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska
komplettera och växla upp det goda arbete
som redan bedrivs av arbetsgivare- och
arbetstagarorganisationer, olika myndigheter, organisationer inriktade på arbetsmiljöfrågor, universitet och högskolor. Vår
uppgift är att fungera som ett nationellt
kunskapscentrum och som en koordinerande kraft.
Vi ska se till att kunskap inom arbetsmiljö med utgångspunkt i forskning når ut
till våra arbetsplatser så den kan omsättas i
praktiken. Här fyller vi ett stort tomrum.
Vi ska också identifiera kunskapsluckor,
så att forskning initieras inom områden
vi behöver veta mer om. Samtidigt ska vi
analysera effekterna av den politik som
förs inom arbetsmiljöområdet. På så sätt
ska vi bidra till väl underbygga beslut
för nationella insatser inom arbetsmiljöområdet i framtiden.«
Vad behöver svenska arbetsplatser
generellt förbättra idag?
»Olika branscher har förstås specifika
utmaningar som de behöver arbeta med.
Något som bland annat har lyfts fram
är det gränslösa arbetet. Idag har många
möjlighet att vara ständigt tillgängliga och
uppkopplade till arbetet, något som kan
vara både positivt och negativt. Å ena sidan
har vi större frihet att lägga upp arbetet
så att det passar in i livspusslet, samtidigt
finns risken att man arbetar när man annars
skulle ha haft tid för återhämtning.«
Vad anser du om den forskning som
hittills gjorts?
»Traditionellt har en stor del av forskningen varit inriktad på sådana viktiga
områden som berör risker och problem
i arbetslivet. Nu ser vi att även andra
områden lyfts fram. Ett exempel på sådan
forskning kan vara att fokus flyttas från
faktorer som skapar stress, till hur man
också kan arbeta med faktorer som främjar
återhämtning från stress. Utgångspunkten
här blir det som är bra och fungerar på
arbetsplatsen.«

Hur kan ett förebyggande arbetsmiljöarbete
påverka produktiviteten?
»Det gäller att förstå att om medarbetarna mår bra på arbetsplatserna, så
presterar de också bättre. Till exempel
visar forskningen att medarbetare i bullriga
kontorsmiljöer riskerar att få svårare att
koncentrera sig och därmed prestera sämre.
Ett tapp på några procent sett till samtliga
medarbetare blir sammanlagt många
förlorade arbetstimmar. Sett över ett helt år
blir det betydande kostnader.
Jobbar man med att utveckla arbetsmiljön
på arbetsplatserna, så kan man även minska
risken för sjukskrivningar och med detta
allt lidande för de drabbade människorna,
liksom de ekonomiska kostnaderna.
Inom det fysiska arbetsmiljöarbetet är det
förebyggande arbetet med minimering av
risker därför mycket viktigt. Samtidigt
vill vi också veta mer om hur den fysiska
arbetsmiljön kan utformas för att vara
hälsofrämjande och bidra till effektivitet.
Därför lanserar vi nu ett arbete för att
tydligt kunna identifiera kunskapsluckorna
och vilka faktorer som bidrar till välmående
i våra arbeten.«
Många lider av psykisk ohälsa till följd av
sin arbetssituation. Vilket är ditt råd här till
Sveriges arbetsgivare?
»Enligt Arbetsmiljölagen är man som
arbetsgivare skyldig att göra allt man kan
för att medarbetare inte drabbas av ohälsa
på grund av arbetet. Ett första steg när
man blir varse att psykisk ohälsa förekommer är att ta tag i det och ta reda på vad
orsaken eller orsakerna är. Det finns gott
om verktyg och vägledning att ta hjälp av,
bland annat i regler och vägledningar från
Arbetsmiljöverket.
Vi kommer nu i början av året att
tillgängliggöra och sprida en vägledning
riktad till arbetsgivare som just handlar
om hur man arbetar för att förebygga och
åtgärda psykisk ohälsa. Denna vägledning
är baserad på forskning och har tagits
fram i samarbete med Karolinska Institutet.
Om man som chef inte själv vet hur man
ska agera för att jobba med dessa frågor, så
kan man också ta hjälp av HR-funktionen
om sådan finns i organisationen, skyddsombud eller ta hjälp utifrån, till exempel av
företagshälsovården.«

Nader Ahmadi, ny generaldirektör för Mynk.

Vilka faktorer är det som spelar in mest för
ett arbetsliv i förändring?
»Digitaliseringen är en grundläggande
drivkraft som kommer att fortsätta påverka
arbetslivet, till exempel avseende vilka
typer av jobb som kommer att försvinna
eller skapas eller var och när människor
arbetar. Automatisering och AI är andra
exempel, som kan komma att påverka
vilken typ av arbetsuppgifter som ska
utföras och av vilka.
Åldrande befolkningar med ökad
livslängd ställer också nya krav på hur vi
bör utforma arbetsmiljön om vi ska klara
att arbeta högre upp i åldrarna. Vi måste
samtidigt hitta metoder för ständigt
lärande och individuell kompetensutveckling för att hantera nya krav och
förändringar i arbetslivet.«
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FLER ÅTERINSJUKNAR
I UTMATTNINGSSYNDROM
STATISTIKEN ÄR NÄMLIGEN DYSTER. Antalet personer som sjukskrivs för utmattning
har ökat stort under det senaste decenniet.
• En fjärdedel av de drabbade har återinsjuknat i samma diagnos.
• Allt yngre drabbas.
• Allt fler män drabbas, men kvinnor i 30-årsåldern drabbas mest.
• I vården drabbas allt fler läkare.
• Det tar längre tid att komma tillbaka.
På Stressforskningsinstitutet har forskarna ringat in stresspiralen innan en person blir
sjuk. Personen har ofta haft ett liv som alla andra, med vänner, samvaro, aktiviteter
och normal sömn. Men när pressen från jobbet blir för stark börjar denne sova mindre
för att hinna med, drar ner på umgänge, slutar bjuda hem folk och upphör med olika
sociala aktiviteter. Till slut återstår bara arbetet.
Så påverkas hjärnan av utmattningssyndrom
Långvarig stress utan chans till tillräcklig återhämtning kan utlösa utmattningssyndrom. Vid själva insjuknandet kan den drabbade svimma, få hjärtklappning, yrsel,
problem att hitta eller få fram rätt ord. Kognitiva funktioner som minne, uppmärksamhet och koncentrationsförmåga påverkas starkt.
Scanning av hjärnan bekräftar skadorna och visar förändringar i hjärnbarken och
framlobens insida, förstorad amygdala (känslocentrum) och förändringar i hippocampus (minnescentrum).
Pågående forskning tycks även kunna påvisa hjärnskadorna genom blodprov som
visar cellfragment i blodet från celler som annars bara finns i hjärnan.
Hjärnskadorna är inte bestående utan kan läka med rätt behandling. Viktigt är
arbetslivsinriktad rehabilitering under lång tid.
Anställda mer utsatta än chefer
En studie genomförd av Harvard Business Review bland 20 000 personer visar att
medarbetare löper 30 procent högre risk än chefer att bli stressade. Som chef behöver
du hantera det för att få ut det bästa möjliga av medarbetarna – utan att skapa
stress i onödan. En förklaring till att chefer känner mindre stress kan vara att
stressen påverkas av status, anställningstrygghet och makt över sin egen situation,
som generellt är högre för chefer. Det som är viktigt att förstå är att även om press kan
användas för att höja produktiviteten, så leder för mycket press till att produktiviteten
istället sjunker. Det gör helt enkelt människor stirriga istället för fokuserade.
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VI FYLLER
ETT STORT
TOMRUM
Uppdraget för Nader Ahmadi,
ny generaldirektören för den nya
myndigheten Mynk (Myndigheten för
arbetsmiljökunskap), är att se till att
alla arbetsplatser i Sverige verkligen får
tillgång till all ny arbetsmiljökunskap.
»Vi ska se till att kunskap inom
arbetsmiljö med utgångspunkt från
forskningen når ut till våra arbetsplatser, så att den kan omsättas i
praktiken. Här fyller vi ett stort tomrum«,
säger Nader Ahmadi.

T E X T: E WA A RV E
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT
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förs inom arbetsmiljöområdet. På så sätt
ska vi bidra till väl underbygga beslut
för nationella insatser inom arbetsmiljöområdet i framtiden.«
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vara både positivt och negativt. Å ena sidan
har vi större frihet att lägga upp arbetet
så att det passar in i livspusslet, samtidigt
finns risken att man arbetar när man annars
skulle ha haft tid för återhämtning.«
Vad anser du om den forskning som
hittills gjorts?
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här blir det som är bra och fungerar på
arbetsplatsen.«

Hur kan ett förebyggande arbetsmiljöarbete
påverka produktiviteten?
»Det gäller att förstå att om medarbetarna mår bra på arbetsplatserna, så
presterar de också bättre. Till exempel
visar forskningen att medarbetare i bullriga
kontorsmiljöer riskerar att få svårare att
koncentrera sig och därmed prestera sämre.
Ett tapp på några procent sett till samtliga
medarbetare blir sammanlagt många
förlorade arbetstimmar. Sett över ett helt år
blir det betydande kostnader.
Jobbar man med att utveckla arbetsmiljön
på arbetsplatserna, så kan man även minska
risken för sjukskrivningar och med detta
allt lidande för de drabbade människorna,
liksom de ekonomiska kostnaderna.
Inom det fysiska arbetsmiljöarbetet är det
förebyggande arbetet med minimering av
risker därför mycket viktigt. Samtidigt
vill vi också veta mer om hur den fysiska
arbetsmiljön kan utformas för att vara
hälsofrämjande och bidra till effektivitet.
Därför lanserar vi nu ett arbete för att
tydligt kunna identifiera kunskapsluckorna
och vilka faktorer som bidrar till välmående
i våra arbeten.«
Många lider av psykisk ohälsa till följd av
sin arbetssituation. Vilket är ditt råd här till
Sveriges arbetsgivare?
»Enligt Arbetsmiljölagen är man som
arbetsgivare skyldig att göra allt man kan
för att medarbetare inte drabbas av ohälsa
på grund av arbetet. Ett första steg när
man blir varse att psykisk ohälsa förekommer är att ta tag i det och ta reda på vad
orsaken eller orsakerna är. Det finns gott
om verktyg och vägledning att ta hjälp av,
bland annat i regler och vägledningar från
Arbetsmiljöverket.
Vi kommer nu i början av året att
tillgängliggöra och sprida en vägledning
riktad till arbetsgivare som just handlar
om hur man arbetar för att förebygga och
åtgärda psykisk ohälsa. Denna vägledning
är baserad på forskning och har tagits
fram i samarbete med Karolinska Institutet.
Om man som chef inte själv vet hur man
ska agera för att jobba med dessa frågor, så
kan man också ta hjälp av HR-funktionen
om sådan finns i organisationen, skyddsombud eller ta hjälp utifrån, till exempel av
företagshälsovården.«

Nader Ahmadi, ny generaldirektör för Mynk.

Vilka faktorer är det som spelar in mest för
ett arbetsliv i förändring?
»Digitaliseringen är en grundläggande
drivkraft som kommer att fortsätta påverka
arbetslivet, till exempel avseende vilka
typer av jobb som kommer att försvinna
eller skapas eller var och när människor
arbetar. Automatisering och AI är andra
exempel, som kan komma att påverka
vilken typ av arbetsuppgifter som ska
utföras och av vilka.
Åldrande befolkningar med ökad
livslängd ställer också nya krav på hur vi
bör utforma arbetsmiljön om vi ska klara
att arbeta högre upp i åldrarna. Vi måste
samtidigt hitta metoder för ständigt
lärande och individuell kompetensutveckling för att hantera nya krav och
förändringar i arbetslivet.«

13

TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

» Vi strävar efter att försöka
skapa arbetsglädje och en
positiv inställning och
allmänt bidra till en
hälsofrämjande kultur.«

FROM GOOD
TO GREAT

CHRISTINA SANDERS
A STRA ZENEC A

AztraZeneca har ett mycket ambitiöst program
för att skapa en arbetsplats för den hållbara
människan. Visionen är en frisk arbetsplats, där
människor trivs och älskar att prestera. Målet är
att bli bäst på arbetsmiljö.
T E X T: C A R L J O H A R D
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AstraZeneca, som globalt sysselsätter ca 60 000
anställda, varav ca 4500 arbetar i Södertälje, har
sedan en tid tillbaka haft ett strategiskt fokus på den
hållbara människan.
»Vi har en global policy där säkerhet, hälsa och
miljö alltid kommer först. Vi vill ha fokus på att vara
en högpresterande organisation med en målsättning
att förbli ett ’great place to work’. Vi har hittills
arbetat med detta på ett bra sätt, men nu vill vi göra
det på ett exceptionellt sätt. Vi är bra, men vi vill bli
bäst. När vi mår bra, så presterar vi bra - det vet vi
genom forskning. Och en oerhört viktig produktivitetsfaktor är hållbara människor. Därför är detta
ett av våra fokusområden«, säger Christina Sanders,
Health and Engagement Director på AstraZeneca i
Södertälje.

FOTO: ESAT TO

En trestegsraket
För att nå visionen att alla medarbetare ska må bra fysiskt
och psykiskt arbetar AstraZeneca både med att utveckla
organisationen, men också konkret med att förbättra
medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.
»Här handlar det om att ha tydliga verktyg och processer
på plats samt om att stärka ledarskapet och självledarskapet.
När du har det bra och mår bra väcks också engagemanget
och vi vet att engagerade medarbetare - chef eller icke
chef - skapar större förutsättningar att påverka företagets
resultat i positiv bemärkelse«, säger Christina Sanders.

»Kan vi bara vara en
procent mindre sjuka, så
vet vi hur mycket pengar vi
kan spara. Därtill kommer
avsevärda produktivitetsvinster«, säger Christina
Sanders, AstraZeneca.

OSA en naturlig del
Arbetet med social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA)
har blivit en naturlig del i det totala arbetsmiljöarbetet.
»När föreskriften kom genomförde vi en kartläggning
utifrån de krav som finns med där. Vi såg då att vi redan till
viss del arbetade systematiskt med alla typer av arbetsmiljöfrågor, men vi såg också att vi behövde höja kunskapen
hos framför allt våra chefer«, säger Linda Wålinder,
ansvarig för Safety Health and Environment (SHE) Risk
Management på AstraZeneca, och fortsätter:
»Vi samlade chefer och linjechefer och visade filmen om
den sjuka jobbstressen. Den tog upp både arbetsbelastning och kränkande särbehandling och väckte en hel del
funderingar och tankar. I workshops diskuterade vi även
ansvarsfrågor och vikten av tydliga förväntningar på
medarbetarna. Detta har hjälpt våra chefer när de sitter i
gruppdiskussioner eller i samtal med sina medarbetare. Är
det tydliga förväntningar på det som ska uppnås? Hur är
balansen mellan krav och resurser? Resurser är inte alltid
detsamma som mer personal, utan det kan också handla om
arbetsmetoder, utbildning och stöd.«
Positiv reaktion
AstraZeneca har också tagit fram utbildningar och
tillhandahåller verktyg för att hantera och förebygga stress
och kränkande särbehandling kopplat till OSA. Bland
utbildningarna finns flera obligatoriska kurser för anställda
om bland annat hållbart arbetsliv och kränkande särbehandling. Bland verktygen finns exempelvis skyddsrond
med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

AstraZeneca genomför även organisatoriska riskgranskningar för att säkerställa att
det inte byggs in en ohälsosam arbetsmiljö
vid förändringar i organisationen. Vid
sådana riskgranskningar är ansvarig chef
med, samt skyddsombud och representanter
från verksamheten.
»Vi strävar efter att försöka skapa
arbetsglädje och en positiv inställning och
allmänt bidra till en hälsofrämjande kultur.
Vi kartlägger bland annat gemensamt
hur en dag kan se ut för en anställd från
morgon till kväll. En annan insats är att
alla som jobbar skift erbjuds information
om hur de bäst håller sig friska på skift«,
säger Christina Sanders.
Lägg därtill koncernens satsningar på
träningsmöjligheter, företagshälsovård,
team-aktiviteter, utbildning, återhämtningsfåtöljer, mindfulness, pool, naprapati/massage, fotvård, aktivitetssamband,
pausprogram och hälsoevent.

OSA har blivit en naturlig del i arbetsmiljöarbetet.
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Det gränslösa arbetet
Den ökade digitaliseringen är en särskild
utmaning för industrin. Inte minst gäller
detta det gränslösa arbetet, där allt fler
arbetsuppgifter kan utföras på annan plats
än kontoret.
»Vi har på AstraZeneca en fantastisk
sammansättning av individer i skiftande
åldrar och med olika generella behov. Vi
har valt att inte sätta upp någon strikt
policy när det gäller den digitala uppkopplingen. Men vi behöver ändå vara vaksamma, därför att det kommer att gå fort
samt att digitaliseringen även kan komma
att ställa nya krav på arbetsuppgifterna.
Det handlar om att hela tiden vara nyfiken
och agil«, säger Linda Wålinder.
AstraZeneca ingår i forskningsstudien
»Digitalt hållbart arbetsliv« som fokuserar på den hållbara medarbetaren och
digitalisering.
»För oss är det viktigt att vara med i
denna forskning, så att vi kan optimera
vår vision mot att förbli ’the great place
to work’«, säger Christina Sanders och
fortsätter:
»För de anställda är det viktigt att förstå
sammanhanget - varför kommer jag till
jobbet, vad ska jag göra på jobbet och hur
ska jag vara när jag är på jobbet. Här behöver
vi hjälpa varandra att komma framåt genom
dialog.«

tillsammans med kollega på ett möte eller
på ledningsgruppnivå. Det handlar om att
förstå sina egna och andras drivkrafter och
hela tiden utveckla sig själv och varandra
för att uppnå hållbarhet.«

Använder sig av lean-snurran
AstraZeneca arbetar utifrån lean-konceptet
även i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
»Vi använder oss av lean-snurran PDCA
(Plan, Do, Check, Act) då vi kartlägger,
utför, följer upp och därefter agerar genom
att förbättra och standardisera. Målsättningen är att vi hela tiden vill utveckla våra
processer«, säger Christina Sanders.
Ett mycket viktigt verktyg i detta sammanhang är reflektion.
»Reflektera kan man göra för sig själv,

Konkreta vinster
Mycket av AstraZenecas strategiska arbete
kring den hållbara människan är knutet
till forskning. Företages globala SHEavdelning har med hjälp av sina kunskaper
om människa, teknik och organisation tagit
fram en särskild mänsklig prestationskurva
(»human performance curve«), som man
försöker styra efter.
»Vi har utifrån Karolinska Institutets
forskningsresultat noga räknat på vinsterna
från denna hållbara satsning. Vi vet hur
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OM
MÄNNISKOR
MÅR BRA
SÅ MÅR
PROJEKTET BRA

Kan enkla saker som fikapauser, att säga hej och att ta hand om
varandra ha en positiv inverkan på en 7,8 miljarders industriinvestering?
Projekt Helios på SCA Östrand är ett bevis på att den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön verkligen spelar roll.

T E X T: H Å K A N P E R S S O N

»När OSA kom genomförde vi en kartläggning utifrån de krav
som finns med där. Vi såg då att vi behövde höja kunskapen hos
framför allt våra chefer«, säger Linda Wålinder, AstraZeneca.
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mycket varje sjukskrivning kostar företaget.
Kan vi då vara en procent mindre sjuka,
så vet vi också hur mycket pengar vi kan
spara. Därtill kommer avsevärda produktivitetsvinster«, säger Christina Sanders.
Och resultaten av denna nystartade
djupgående satsning är positiva:
»Det vi kan se är indikationer på att vår
sjukfrånvaro inte eskalerar på samma sätt
som för övriga större företag i Sverige,
samtidigt som vår långtidssjukskrivning
fortsätter att vara låg«, säger Christina
Sanders och avslutar:
»För att komma till rätta även med
korttidssjukfrånvaron har vi nu startat ett
tvärfunktionellt projekt på AstraZeneca
med syfte att vända utvecklingen och förbättra för våra hållbara medarbetare. Det
projektet ser vi fram emot med spänning.«
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har valt att inte sätta upp någon strikt
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jobbet, vad ska jag göra på jobbet och hur
ska jag vara när jag är på jobbet. Här behöver
vi hjälpa varandra att komma framåt genom
dialog.«

tillsammans med kollega på ett möte eller
på ledningsgruppnivå. Det handlar om att
förstå sina egna och andras drivkrafter och
hela tiden utveckla sig själv och varandra
för att uppnå hållbarhet.«

Använder sig av lean-snurran
AstraZeneca arbetar utifrån lean-konceptet
även i sitt systematiska arbetsmiljöarbete.
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Konkreta vinster
Mycket av AstraZenecas strategiska arbete
kring den hållbara människan är knutet
till forskning. Företages globala SHEavdelning har med hjälp av sina kunskaper
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fram en särskild mänsklig prestationskurva
(»human performance curve«), som man
försöker styra efter.
»Vi har utifrån Karolinska Institutets
forskningsresultat noga räknat på vinsterna
från denna hållbara satsning. Vi vet hur

16

OM
MÄNNISKOR
MÅR BRA
SÅ MÅR
PROJEKTET BRA

Kan enkla saker som fikapauser, att säga hej och att ta hand om
varandra ha en positiv inverkan på en 7,8 miljarders industriinvestering?
Projekt Helios på SCA Östrand är ett bevis på att den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön verkligen spelar roll.

T E X T: H Å K A N P E R S S O N

»När OSA kom genomförde vi en kartläggning utifrån de krav
som finns med där. Vi såg då att vi behövde höja kunskapen hos
framför allt våra chefer«, säger Linda Wålinder, AstraZeneca.
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

D
EN GRÅ OCH lite ruggig januarimorgon tonar SCA:s
massafabrik Östrand fram som en gigantisk
rymdbas längst inne i viken. Det här är världens
största och modernaste produktionsanläggning
för blekt barrsulfatmassa med en årskapacitet på
900 000 ton.
För tre år sedan producerades ungefär hälften av
den attraktiva massaprodukten och beslut togs om
en historiskt stor investering i ny kapacitet och ny
teknik. Projektet fick namnet Helios. Nu i januari
2019 är det 70 meter långa och tre våningar höga
tillfälliga projektkontoret utanför fabriksområdets
huvudentré snart ett minne blott. Projektet är på väg
att formellt avslutas, den »nya« fabriken är igång och
trimmas in för full kapacitet.
En förebild och modellmarkör
Projektet Helios har beskrivits som en succé, en
förebild och modellmarkör för stora industriinvesteringar. Måluppfyllnaden är imponerande och i det
närmaste total. Förutsättningarna inför starten var
respektingivande. Budgeten omfattade 7,8 miljarder
kronor, vilket är en av de största enskilda industriinvesteringarna i Sverige någonsin och den absolut
största i Norrland. Byggtiden var pressad, knappt
två och ett halvt år.
Under hela byggtiden skulle fabriken köras som
vanligt med full fart. Under den mest intensiva
perioden skulle projektet sysselsätta nästan 2000
personer på plats, mängder av underentreprenörer
och en egen projektorganisation på 150 personer
fördelat på nio delprojekt. Att vara ansvarig
för ett sådant projekt låter närmast omänskligt
hälsovådligt.
Extrema förutsättningar
Vi möter en synnerligen mänsklig projektdirektör
Ingela Ekebro i det allt tystare projektkontoret för
att tala om arbetsmiljö under de påfallande extrema
förutsättningar som projektet innehöll.
»Redan under förprojekteringen stod det
18

fullständigt klart för mig att om vi ska ro detta i land, så måste
vi skapa arbetsförutsättningar som gör att vår organisation orkar
hela vägen - att vi kan hålla oss friska, alerta och engagerade ända
in i mål. Det var inte en arbetsmiljöfråga i första hand för mig, det
var en fråga om att skapa förutsättningar för att lyckas nå målen,
att lösa vår uppgift. Vi skulle bygga en organisation av extremt
duktiga självgående yrkesmänniskor, som jag hade absolut förtroende för att de var och en skulle kunna lösa de många tekniska
och praktiska utmaningar som fanns längs vägen. Men jag var
övertygad om att allt verkligen vilar på att vi orkar tillsammans,
som ett lag«, berättar Ingela Ekebro över en kopp nybryggt kaffe.
Tre viktiga utmaningar
Den mindre grupp medarbetare, som Ingela samlade i den omfattande förprojekteringen, bildade också stommen i den slutgiltiga
projektorganisationen.
»Det var väldigt viktigt, eftersom vi redan i förprojektet lade
ner mycket arbete på att skapa bra förutsättningar både rent
organisatoriskt och för våra mellanmänskliga relationer. Man
kan säga att vi från början hade tre viktiga utmaningar. Vi skulle
bygga en anläggning i världsklass, vi skulle bygga den säkert och
människorna som byggde skulle må bra och orka hela vägen.
Alla tre utmaningar hängde ihop och framgång förutsatte att vi
lyckades på alla punkter. Därför formulerade vi tidigt ett antal
spelregler som därefter har definierat arbetssätt och relationer
genom hela projektet.«
Förankringen avgörande
Huvudrubrikerna utgick från SCAs kärnvärden: Respekt, ansvar
och högklassighet.
»Det handlar ju faktiskt inte om raketforskning, utan om att bestämma sig för ett förhållningssätt vi ska ha till varandra i projektet
och mot de uppgifter vi ställs inför. Det som blev avgörande var att
vi lyckades förankra detta i hela projektorganisationen och hålla det
levande och utveckla det under projektets gång. Det har krävt en
hel del möten, ledarutbildningar, seminarier och uppföljningar, men
det har verkligen varit värt mödan« säger Ingela Ekebro.
»Att ha spelregler betyder inte att man inte hamnar i oönskade
situationer. Det betyder att man snabbare löser dem och kommer
vidare när något inträffar.«
Fabrikens hjärta
Att projektets värdegrundsarbete och relationsinriktade förhållningssätt även påverkat de fysiska resultaten är den nybyggda
driftcentralen ett pampigt bevis på.
»Driftcentralen är den nya fabrikens hjärta. Här jobbar fabrikens drift- och underhållspersonal i nära samarbete och härifrån
styrs och övervakas alla centrala processer i sulfatfabriken. Vi ville
tänka nytt och få in ett modernt förhållningssätt både till hur vi
organiserar arbetet och skapar en trivsam arbetsmiljö. Den nya
miljön är mycket öppnare, medarbetarna ser varandra och har
naturliga mötesplatser. Att känna varandra är viktigt, liksom att
både höra och se sina arbetskamrater. Vi har byggt för att bygga
en bra arbetskultur.«

» Om du vet vad som
förväntas och vad du har
för mandat och mål,
så blir det mycket lättare
att skapa en bra mellanmänsklig atmosfär.«
INGEL A EKEBRO
PROJEK TDIREK TÖR FÖR
SC A ÖSTRANDS UTBYGGNAD
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

Fikapausen viktig
Men enkla och vardagliga ting som tas för
givna har också avgörande plats i Ingela
Ekebros sätt att se på framgångsfaktorer
i projektet.
»Fikapausen, säger hon med självklarhet,
är en mycket viktig del i att bygga en bra
intern miljö och i arbetet med att förebygga
stress och ohälsa. Vi har varit mycket noga
med att fika tillsammans och att bara ha
en fikaplats i projektkontoret. Att kunna ta
den där stunden tillsammans och stressa
av, prata vardagligheter, skratta eller om det
behövs lyfta frågor i jobbet på ett avspänt
sätt. Jag vill påstå att det är extremt viktigt,
framför allt i en pressad arbetssituation.
Det här har vi hållit hårt på genom hela
projektet, som ett av flera hjälpmedel att
bygga en positiv kultur.«
Plan för stresshantering
I dagens högt uppskruvade arbetsliv har
kommunikationstrycket ökat via smartphones, mejl och möjligheterna till ständig
uppkoppling. I Helios-projektet, som hela
tiden gick på högvarv, skulle detta lätt bli
en potentiell hälsorisk.
»Efter att ha fått två sjukskrivningar med
stressförtecken ganska tidigt, så satte vi oss
ned med SCA-hälsan och gjorde en rejäl
analys. De var väldigt tydliga med att ni i
projektet inte ska vara terapeuter, utan detta

är andras jobb. Ni ska koncentrera er på
att förebygga. Det resulterade i en ganska
genomgripande plan för stresshantering,
som vi sedan dess jobbat efter. Grunden
är att vi definierade ansvar och åtgärder i
fyra nivåer: Ledningsgrupp, projektledare/
chefer, medarbetare/kollegor och eget
ansvar. För varje nivå finns både ansvar,
befogenheter och verktyg beskrivna för att
förebygga ohälsosam stress«.
Eget ansvar för almanackan
Struktur och tidsplanering är ett nyckelområde och i den plan som projektets
150 medarbetare tog till sig var det en av
de bärande fästpunkterna. Ingela Ekebro
lyfter fram några exempel.
»Det är ett individuellt ansvar att ta
ansvar för sin almanacka. Att svara direkt
på en inbjudan till ett möte är viktigt,
att säga kanske ökar bara bördan på att
bestämma sig längre fram eller osäkerheten
hos kollegor om man kommer eller inte.
Säg ja eller nej och ditt beslut ska respekteras. Vi stängde också projektet helt för tre
veckors sommarsemester första året. Det
blev många höjda ögonbryn över det, men
efteråt var alla väldigt nöjda över att ha kunnat
ladda batterierna och få en riktig paus.«

Mejlregler
Tydliga mejlregler infördes likaså.
»Mejl är en källa till både onödig stress
och olika missförstånd. Genom att styra
användandet och förväntningarna på svar
till främst arbetstid fick vi ett sundare
förhållande till våra mejlkorgar. Ingen
förväntades läsa mejl på helger och kvällar
och vi använde mejlprogrammets funktion
för schemaläggning till att styra bort allt
plingande i telefon. Dessutom bestämde
vi att inga viktiga beslut fattas via mejl. Vi
möts eller har en telefonkonferens med alla
som är berörda.«
Tydlighet och tillit
Tydligheten med vad som förväntas av
dig, både i din roll i organisationen och
som kollega, har varit en stor hjälp, tror
Ingela Ekebro.
»Organisatorisk- och social arbetsmiljö
går verkligen hand i hand. Om du vet vad
som förväntas och vad du har för mandat
och mål, så blir det mycket lättare att skapa
en bra mellanmänsklig atmosfär och med
en bra atmosfär är det lättare att nå målen.«

Ledarskapet är viktigt
»Alla som har en sådan roll måste gå
före, visa vägen och vara uthålliga. Att
hålla på det man bestämt, följa våra
policys är avgörande, lika viktigt som att
lyssna och se sina kollegor. Det skapar
en tillit, som är otroligt viktigt. Med
tillit i gruppen kan man ge bra feedback
och ta emot den. När det finns tillit
vågar du säga att jag är stressad just nu
och jag kan inte ta på mig uppgiften
eller delta i mötet. Man vågar också be
om hjälp och ge hjälp. Men det är också
i en sådan positiv kultur man vågar
bjuda på sig själv, ha kul tillsammans
och släppa ner axlarna. Det har varit
viktigt för oss, att också ha kul tillsammans. Därför är tillit ett viktigt ord i en
fungerande social arbetsmiljö.«
Ringar på vattnet
De faktiska effekterna av ett framgångsrikt arbete med organisatorisk- och
social arbetsmiljö sträcker sig långt
utanför den egna gruppen. Intresset för
hur projektgruppen inom Helios arbetade gav också ringar på vattnet i den
stora underleverantörsorganisationen.
Förmågan att jobba tillsammans mot
tuffa mål har varit avgörande för den
måluppfyllelse som nu kan konstateras.
Eller som Ingela sammanfattar ett
enormt ambitiöst arbete under tre år:
»När medarbetare säger att det är
roligt att jobba här, då vet man att vi
lyckats ganska bra.«

SVERIGES STÖRSTA
INDUSTRIPROJEKT
ÄR BYGGT MED HJÄLP
AV SSG STANDARDER
T E X T: C A R L J O H A R D

Utbyggnaden av SCA Östrand, som är en av Sveriges största industriinvesteringar genom tiderna och den största i Norrland någonsin, har skett med
hjälp av ssg standarder.
»I projektet har vi använt oss av våra egna fabriksstandarder och basen
för dessa är ssg standarder«, säger Per Asplund, projektavdelningschef på
SCA, och fortsätter:
»När vi projekterat och gjort våra beställningar inför utbyggnaden, så har
vi hela tiden utgått från våra kontrakt, där det tydligt anges att det är SCAs
fabriksstandarder som gäller och därmed indirekt även ssg standarder«.
Några större problem kring detta har det aldrig varit med leverantörerna.
»De flesta av våra stora leverantörer är ofta abonnenter på ssg standarder
och de känner till dem väl. Vår egen fabriksstandard gick sedan ut tillsammans med förfrågningarna«, säger Per Asplund.
Bra återkopplingar
Vissa lärdomar har även SSGs kommittéer kunnat dra av detta stora
industriprojekt.
»I ett sådant här stort projekt testar man saker som kan tydas på olika sätt,
vilket inte alltid är optimalt. Vi har därför lyft fram behov av förbättringar
och förtydliganden till ssg's kommittéer inom områden där vi sett brister«,
säger Per Asplund och fortsätter:
»När vi jobbar med löpande projekt brukar aldrig standarderna ifrågasättas
av leverantörerna. Men i stora leveranser är det mer vanligt att standarderna
ifrågasätts, där leverantörerna gärna vill tolka standarden utifrån sin egen
utgångspunkt. Helst vill alla leverantörer alltid utgå från sina egna standarder.
Det har även krävts en del för att säkerställa att vår standard går hela vägen
fram till huvudleverantörernas underleverantörer och entreprenörer«.
Därför har Per Asplund länge strävat efter att i ssg Mekankommitté, där
han är ordförande, koppla ssg standarder mot motsvarande europeiska
standarder för att sedan komplettera med förtydliganden och förslag på
bransch-specifika »best practice«-lösningar.
Gått enligt förväntningarna
Det tre år långa utbyggnaden av SCA Östrand har gått helt enligt
förväntningarna.
»Vi är faktiskt väldigt nöjda. Vi kan säga att vi hållit både tid och budget
och vi har inte haft några allvarliga olyckor«, säger Per Asplund och avslutar:
»Om man tänker till tillräckligt mycket innan, så blir det oftast som man
tänkt sig.«
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT
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kommunikationstrycket ökat via smartphones, mejl och möjligheterna till ständig
uppkoppling. I Helios-projektet, som hela
tiden gick på högvarv, skulle detta lätt bli
en potentiell hälsorisk.
»Efter att ha fått två sjukskrivningar med
stressförtecken ganska tidigt, så satte vi oss
ned med SCA-hälsan och gjorde en rejäl
analys. De var väldigt tydliga med att ni i
projektet inte ska vara terapeuter, utan detta

är andras jobb. Ni ska koncentrera er på
att förebygga. Det resulterade i en ganska
genomgripande plan för stresshantering,
som vi sedan dess jobbat efter. Grunden
är att vi definierade ansvar och åtgärder i
fyra nivåer: Ledningsgrupp, projektledare/
chefer, medarbetare/kollegor och eget
ansvar. För varje nivå finns både ansvar,
befogenheter och verktyg beskrivna för att
förebygga ohälsosam stress«.
Eget ansvar för almanackan
Struktur och tidsplanering är ett nyckelområde och i den plan som projektets
150 medarbetare tog till sig var det en av
de bärande fästpunkterna. Ingela Ekebro
lyfter fram några exempel.
»Det är ett individuellt ansvar att ta
ansvar för sin almanacka. Att svara direkt
på en inbjudan till ett möte är viktigt,
att säga kanske ökar bara bördan på att
bestämma sig längre fram eller osäkerheten
hos kollegor om man kommer eller inte.
Säg ja eller nej och ditt beslut ska respekteras. Vi stängde också projektet helt för tre
veckors sommarsemester första året. Det
blev många höjda ögonbryn över det, men
efteråt var alla väldigt nöjda över att ha kunnat
ladda batterierna och få en riktig paus.«

Mejlregler
Tydliga mejlregler infördes likaså.
»Mejl är en källa till både onödig stress
och olika missförstånd. Genom att styra
användandet och förväntningarna på svar
till främst arbetstid fick vi ett sundare
förhållande till våra mejlkorgar. Ingen
förväntades läsa mejl på helger och kvällar
och vi använde mejlprogrammets funktion
för schemaläggning till att styra bort allt
plingande i telefon. Dessutom bestämde
vi att inga viktiga beslut fattas via mejl. Vi
möts eller har en telefonkonferens med alla
som är berörda.«
Tydlighet och tillit
Tydligheten med vad som förväntas av
dig, både i din roll i organisationen och
som kollega, har varit en stor hjälp, tror
Ingela Ekebro.
»Organisatorisk- och social arbetsmiljö
går verkligen hand i hand. Om du vet vad
som förväntas och vad du har för mandat
och mål, så blir det mycket lättare att skapa
en bra mellanmänsklig atmosfär och med
en bra atmosfär är det lättare att nå målen.«

Ledarskapet är viktigt
»Alla som har en sådan roll måste gå
före, visa vägen och vara uthålliga. Att
hålla på det man bestämt, följa våra
policys är avgörande, lika viktigt som att
lyssna och se sina kollegor. Det skapar
en tillit, som är otroligt viktigt. Med
tillit i gruppen kan man ge bra feedback
och ta emot den. När det finns tillit
vågar du säga att jag är stressad just nu
och jag kan inte ta på mig uppgiften
eller delta i mötet. Man vågar också be
om hjälp och ge hjälp. Men det är också
i en sådan positiv kultur man vågar
bjuda på sig själv, ha kul tillsammans
och släppa ner axlarna. Det har varit
viktigt för oss, att också ha kul tillsammans. Därför är tillit ett viktigt ord i en
fungerande social arbetsmiljö.«
Ringar på vattnet
De faktiska effekterna av ett framgångsrikt arbete med organisatorisk- och
social arbetsmiljö sträcker sig långt
utanför den egna gruppen. Intresset för
hur projektgruppen inom Helios arbetade gav också ringar på vattnet i den
stora underleverantörsorganisationen.
Förmågan att jobba tillsammans mot
tuffa mål har varit avgörande för den
måluppfyllelse som nu kan konstateras.
Eller som Ingela sammanfattar ett
enormt ambitiöst arbete under tre år:
»När medarbetare säger att det är
roligt att jobba här, då vet man att vi
lyckats ganska bra.«

SVERIGES STÖRSTA
INDUSTRIPROJEKT
ÄR BYGGT MED HJÄLP
AV SSG STANDARDER
T E X T: C A R L J O H A R D

Utbyggnaden av SCA Östrand, som är en av Sveriges största industriinvesteringar genom tiderna och den största i Norrland någonsin, har skett med
hjälp av ssg standarder.
»I projektet har vi använt oss av våra egna fabriksstandarder och basen
för dessa är ssg standarder«, säger Per Asplund, projektavdelningschef på
SCA, och fortsätter:
»När vi projekterat och gjort våra beställningar inför utbyggnaden, så har
vi hela tiden utgått från våra kontrakt, där det tydligt anges att det är SCAs
fabriksstandarder som gäller och därmed indirekt även ssg standarder«.
Några större problem kring detta har det aldrig varit med leverantörerna.
»De flesta av våra stora leverantörer är ofta abonnenter på ssg standarder
och de känner till dem väl. Vår egen fabriksstandard gick sedan ut tillsammans med förfrågningarna«, säger Per Asplund.
Bra återkopplingar
Vissa lärdomar har även SSGs kommittéer kunnat dra av detta stora
industriprojekt.
»I ett sådant här stort projekt testar man saker som kan tydas på olika sätt,
vilket inte alltid är optimalt. Vi har därför lyft fram behov av förbättringar
och förtydliganden till ssg's kommittéer inom områden där vi sett brister«,
säger Per Asplund och fortsätter:
»När vi jobbar med löpande projekt brukar aldrig standarderna ifrågasättas
av leverantörerna. Men i stora leveranser är det mer vanligt att standarderna
ifrågasätts, där leverantörerna gärna vill tolka standarden utifrån sin egen
utgångspunkt. Helst vill alla leverantörer alltid utgå från sina egna standarder.
Det har även krävts en del för att säkerställa att vår standard går hela vägen
fram till huvudleverantörernas underleverantörer och entreprenörer«.
Därför har Per Asplund länge strävat efter att i ssg Mekankommitté, där
han är ordförande, koppla ssg standarder mot motsvarande europeiska
standarder för att sedan komplettera med förtydliganden och förslag på
bransch-specifika »best practice«-lösningar.
Gått enligt förväntningarna
Det tre år långa utbyggnaden av SCA Östrand har gått helt enligt
förväntningarna.
»Vi är faktiskt väldigt nöjda. Vi kan säga att vi hållit både tid och budget
och vi har inte haft några allvarliga olyckor«, säger Per Asplund och avslutar:
»Om man tänker till tillräckligt mycket innan, så blir det oftast som man
tänkt sig.«
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

BYGGBRANSCHEN
SÄTTER NED FOTEN
Byggbranschen har genom satsningen »Håll Nollan« tagit ett
eget initiativ till att stoppa olyckorna inom byggnadsindustrin.
Den officiella titeln bakom organisationen, som tretton företag
och organisationer har startat
och med en stor del av den
svenska byggsektorn bakom
sig, är »Samverkan för noll
Ulrika Dolietis, VD för Håll Nollan.
olyckor i byggbranschen«.

kunskaper från hela processkedjan – från
planering och upphandling vidare via
projektering till produktion och förvaltning«, säger Ulrika Dolietis.
skada sig på våra byggarbetsplatser«, säger
Ulrika Dolietis och fortsätter:
»Med byggbranschen menar vi inte bara
byggföretag, utan alla företag och organisationer som beställer, planerar och genomför
byggprojekt. Visionen är att vi gemensamt
ska skapa riktlinjer kring säkerhet och
hjälpa varandra att förbättra arbetsmiljön
och säkerhetsarbetet genom att dela med
oss av våra kunskaper.«

T E X T: C A R L J O H A R D

Hela byggbranschen ansluter
De tretton grundarna - Akademiska Hus,
Assemblin, Bravida, Byggherrarna, Jernhusen, Locum, NCC, Peab, Skanska Sverige,
Sveriges Byggindustrier, Trafikverket,
Vasakronan och Veidekke - konstaterade
att antalet olyckor i branschen var
oacceptabelt många.
»De tyckte att som byggherrar därför
måste vara mer engagerade och göra något
åt detta. Ställer de krav brukar också byggentreprenörerna anstränga sig för att möta
dessa krav. De flesta byggentreprenörer
har egna betongarbetare och träarbetare
anställda, medan övrig expertis handlas
in i form av underentreprenörer. Därför är
hela branschen beroende av att lyfta dessa
säkerhetsfrågor tillsammans«, säger Ulrika
Dolietis.
Den 20 mars 2017 lanserades Håll Nollan
i samband med eventet Årets Bygge. Idag
har den medlemsfinansierade organisationen 56 medlemmar och två anställda - en
VD på heltid samt en kommunikatör och
en projektledare på deltid.

Ingen ska skada sig
Alla insatser som görs efter det inträffade är
självklart bra, men för den som drabbats har de
alltid gjorts för sent
»Håll Nollan är en uppmaning och en
påminnelse om en av de absolut viktigaste
frågorna för oss 300 000 personer som jobbar i
bygg- och fastighetsbranschen – att ingen ska
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ETT BYGGE ÄR en ständigt föränderlig plats. Där
kan det se väldigt olika ut från dag till dag och
det passerar ofta en stor mängd människor med
olika kompetenser. Detta gör bygg till en av de
farligaste branscherna.
Varje år inträffar ungefär 6000 arbetsplatsolyckor. Närmare 2000 av dessa är så allvarliga
att de leder till medicinsk invaliditet eller
sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det är fler än
fem personer om dagen.
»De riktigt allvarliga tillbuden är turligt nog
mer sällsynta. Ofta handlar det om fallolyckor,
påkörningsolyckor eller att något välter, rasar
eller tappas vid ett lyft. En handfull gånger
per år blir konsekvenserna så allvarliga att
någon mister livet«, säger Ulrika Dolietis, VD
för organisationen Håll Nollan och tidigare
arbetsmiljöchef på Skanska.

» Ingen ska skada
sig på våra
arbetsplatser.«
ULRIK A DOLIETIS
VD HÅLL NOLL AN

Fyra fokusområden
För att uppnå visionen att ingen ska skada
sig på arbetsplatsen arbetar Håll Nollan
med fyra fokusområden:
• Ledarskap och kultur: Målsättningen är
att skapa en kultur och ett ledarskap som
bygger på att arbetsmiljö och säkerhet alltid
har högsta prioritet.
• Kunskap och kompetens: Ambitionen är
att samla befintlig kunskap och dela den
i branschen, samt identifiera och fylla de
kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö
och säkerhet i byggprojektets olika faser.
• Gemensamma arbetssätt och standarder:
De engagerade företagen vill enas om
arbetssätt och standarder för arbetsmiljö
och säkerhet samt komma överens om vilka
nyckeltal som ska mätas.
• Kravställning och uppföljning: De
vill också arbeta för att arbetsmiljö och
säkerhet ska vara en självklar parameter i
anbuds- och upphandlingsprocessen och
att de ställda kraven sedan också följs upp
rigoröst.
Erfarenhetsutbyte
Liksom inom SSG är medlemsföretagen i
Håll Nollan själva engagerade med experter
i olika arbets- och projektgrupper.
»Det här handlar om människors
beteenden och vi vet att med rätt struktur
och kultur går det att förebygga väldigt
mycket. Inom samtliga dessa fokusområden
vill vi samverka med medlemsföretagen
och ta tillvara på den kunskap och de
erfarenheter som redan finns. Bredden
av kompetenser bland medlemmarna gör
att vi kan vara med och samla in erhållna

Gemensam standard
Idag är det ofta lagstiftningen som styr och
olika företag hanterar lagkraven på olika sätt.
»Nu vill vi istället sätta en gemensam
standard – och där behov finns – gemensamma utbildningskrav, vilket
kommer minska våra olyckor och
samtidigt förenkla, inte minst för våra
underentreprenörer. Vi har tagit fram en
branschstandard för byggherrar och en
för entreprenörer. De har precis varit ute
på remiss. Vi tror att det är ett sätt att
förenkla för de som är ansvariga på plats
och även för underentreprenörerna som rör
sig emellan olika byggföretag. Vi ska också
lyfta fram goda ’best practice’-exempel. En
av våra arbetsgrupper håller just nu på att
ta fram en utbildning för byggherrar. Att ta
fram en utbildning tillsammans är ju mer
kostnadseffektivt än att varje företag ska ta
fram sin egen«, säger Ulrika Dolietis.
Förutom arbetsgrupperna tar Håll
Nollan fram kommunikationsmaterial och
arrangerar olika utbildningar och seminarier för att dela och förmedla kunskap.
»Bland byggherrarna finns idag en stor vilja
men en osäkerhet kring hur man ställer bra
arbetsmiljökrav och hur kraven sedan följs
upp«, säger Ulrika Dolietis.
Branschen enig
Håll Nollan hanterar också frågan om
säkerhetskultur, bland annat via ett seminarium. I år kommer man ha en säkerhetskulturutbildning för alla medlemmar.
»Det tar lång tid innan man når en hög
säkerhetskultur. Byggbranschen är en bit
efter på den resan om man jämför med
industrin. Men alla är nu eniga om att
säkerheten är en viktig och prioriterad
fråga och att Håll Nollan är ett bra
initiativ för att lyfta hela branschen«, s
lutar Ulrika Dolietis.
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Arbetsstress idag
Dagens arbetsliv kräver mer av människorna
jämfört med hur det har sett ut tidigare.
»Förr fanns det en chef som detaljstyrde
allting i arbetslivet och efter åtta timmar
kunde du koppla av. I samband med
återhämtningen efter recessionen under
1990-talet blev individerna mer målstyrda
istället för detaljstyrda. Blir du målstyrd finns
inget detaljerat mål, endast ett diffust mål
att leverera något. Det leder till en känsla av
att arbetet aldrig blir riktigt klart, det går
alltid att utföra mer och att ägna mer energi
åt att få arbetet utfört. Arbetet organiseras
också numera i projekt. Det gör det möjligt
att driva flera projekt samtidigt. Det innebär
också att ett eller flera projekt kan misslyckas
samtidigt«, säger Torbjörn Åkerstedt
och fortsätter:
»Det gränslösa arbetet, där det blir allt
vanligare att de anställda tar arbetet med sig
hem, stärker upplevelsen av att arbetet aldrig
blir riktigt färdigt. För arbetstagaren och
arbetsgivaren är det därför viktigt att försöka
skapa en situation av tillfredsställelse när man
nått lagom nivå och att det då är möjligt att
flytta över till nästa projekt. Det måste också
vara möjligt att kompensera för de problem
som alltid uppstår i projektarbeten genom att
planera in extratid, vilket dessutom möjliggör
för arbetstagaren att bredda sin kompetens.«
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Mer administrativt arbete
En annan skillnad mot förr är att på 1990talet, så monterades de flesta assisterande
kontorstjänster bort, som en följd av den
ökade datoriseringen.
»Det har fått till följd att de professionella
handläggarna måste sköta detta kontorsarbete ovanpå allt annat. Oftast är det
också dessa uppgifter som brukar stå för
den största andelen av arbetstiden. Det har
också fått till följd att det ägnas mindre tid
åt kunder och klienter, vilket i slutändan
skapar ytterligare otillfredsställelse och
ökad stress.«

FÖRETAG ÄR
DÅLIGA PÅ ATT
MOTVERKA
STRESS

Många dåliga chefer
Torbjörn Åkerstedt menar att arbetsgivarna
fortfarande är dåligt organiserade när det
gäller att ta reda på hur mycket och vad de
anställda egentligen orkar med.
»Den kunskapen nås bara i dialog med
de anställda. Men det krävs mycket för en
anställd att gå till sin arbetsgivare och säga att
arbetsuppgifterna har blivit övermäktiga.
Det blir extra svårt när det ofta rent
objektivt kan vara svårt att understödja en
sådan känsla. Rädslan är också stor för att
förlora i anseende. Därför är det chefernas
ansvar att ha koll på detta, kunna ge råd
och föra dessa dialoger med sina anställda.
Men tyvärr är alla chefer inte lämpade
att vara chefer, liksom alla lärare inte är
lämpade att vara lärare. Den typen av
ansvarsfulla chefer är det väldigt ont om«,
säger Torbjörn Åkerstedt och fortsätter:
»Oftast nöjer sig företagen med arbetsplatsundersökningar, högtflygande visioner
och policys med lite praktisk förankring.
Det räcker inte. För att det ska bli helt optimalt måste man sätta in ännu mer resurser
och göra det möjligt för de anställda att
verkligen säga ifrån.«

Vad är det som orsakar stress?
Utifrån sin mångåriga stressforskning
konstaterar professor Torbjörn Åkerstedt att
stressnivån generellt sett har ökat markant,
såväl i arbetslivet som privat. Samtidigt som
samhälle och företag långtifrån gör tillräckligt
för att öka människors välmående.
»För att det ska bli helt optimalt måste
man sätta in ännu mer resurser och göra
det möjligt för de anställda att verkligen
säga ifrån«, säger han.
T E X T: C A R L J O H A R D

IN C A SE OF EMERGENC Y
BRE AK GL A SS
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TORBJÖRN ÅKERSTEDT, professor vid
Karolinska Institutet och Stockholms
Univesitet, har ägnat hela sin akademiska
karriär åt att forska om orsakerna kring stress
i arbetslivet och i hemmet. Han anser att
det för helhetsbildens skull är lika viktigt att
diskutera hemmastress.
»För det mesta är det bara arbetsstress som
diskuteras. Vi har funnit att det är viktigt att
skilja på arbetsstress och hemmastress och
att hemmastress är en minst lika viktig faktor
till att människor blir utbrända.«
Stress handlar om individens försök att
hantera omgivningens krav genom en ökad
aktiveringsnivå.
»Det innebär att alla typer av krav från
omgivningen är potentiella stressfaktorer.
Sedan beror det på vilka resurser individen
har att möta kraven«, säger Torbjörn
Åkerstedt.

Sex timmars arbetsdag
Det mest ideala för framtidens anställda
vore förstås att införa en sex timmars
arbetsdag.
»En sådan reform skulle givetvis göra
det lättare att leva med mindre trötthet,
mindre stress och upplevelsen av ett mer
flexibelt liv. Många grupper i samhället
skulle må bra av detta. Problemet är bara
hur en sådan reform ska finansieras. Den
skulle inteckna allt reformutrymme under
överskådlig tid och den ogillas också av de
fackliga företrädarna. Facken är realister
och inser att i slutändan är det företagen
som får betala för reformen. Alternativet
är att den finansieras av de anställda själva
genom att de inte får betalt för åtta utan
bara för sex timmars arbetsdag. Men en
sådan lösning blir nog för många en alltför
svår dessert att smälta. Och risken är stor
att människor istället börjar dubbelarbeta«,
slutar Torbjörn Åkerstedt.

N U K A R T L ÄG G S
SA MB A N DE T MELL A N
SÖM N OCH STR ESS

Hur många timmar sömn vi får per natt har
betydelse för vår återhämtning, hälsa och livslängd.
»Behovet av sömn påverkas troligen av faktorer
som åldrande, yrkesval och arbetsvillkor, men
mycket litet är känt om de senare faktorernas
betydelse«, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid
Karolinska Institutet och Stockholms Universitet.
»Därför har vi inlett ett forsknings-uppdrag för
att utifrån arbetsvillkor, ålder, kön och livsstilsvillkor undersöka relationen mellan självrapporterad
sömnlängd och död i hjärt- och kärlsjukdom och
cancer. Studien baseras på en enkätundersökning,
där cirka 40 000 individer besvarar frågor om
bakgrund, sömn, stress, fysisk arbetsbelastning och
hälsa«, säger Torbjörn Åkerstedt.
Arbetet beräknas vara klart 2019 och
förväntas leda till ökad kunskap om behovet av
återhämtning i relation till ålder, yrkesgrupp,
arbetsbörda och dess betydelse för sömnstörningar
och dödlighet.

Professor Torbjörn Åkerstedt anser att
arbets-givarna fortfarande är dåligt
organiserade när det gäller att ta reda
på hur mycket och vad de anställda
egentligen orkar med.

»För det mesta är det bara
arbetsstress som diskuteras.
Vi har funnit att det är viktigt
att skilja på arbetsstress
och hemmastress och att
hemmastress är en minst lika
viktig faktor till att människor
blir utbrända.«
TORBJÖRN ÅKERSTEDT
PROFE SSOR K AROLINSK A INSTITUTE T &
STOCKHOLMS UNIVERSITE T
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

Arbetsstress idag
Dagens arbetsliv kräver mer av människorna
jämfört med hur det har sett ut tidigare.
»Förr fanns det en chef som detaljstyrde
allting i arbetslivet och efter åtta timmar
kunde du koppla av. I samband med
återhämtningen efter recessionen under
1990-talet blev individerna mer målstyrda
istället för detaljstyrda. Blir du målstyrd finns
inget detaljerat mål, endast ett diffust mål
att leverera något. Det leder till en känsla av
att arbetet aldrig blir riktigt klart, det går
alltid att utföra mer och att ägna mer energi
åt att få arbetet utfört. Arbetet organiseras
också numera i projekt. Det gör det möjligt
att driva flera projekt samtidigt. Det innebär
också att ett eller flera projekt kan misslyckas
samtidigt«, säger Torbjörn Åkerstedt
och fortsätter:
»Det gränslösa arbetet, där det blir allt
vanligare att de anställda tar arbetet med sig
hem, stärker upplevelsen av att arbetet aldrig
blir riktigt färdigt. För arbetstagaren och
arbetsgivaren är det därför viktigt att försöka
skapa en situation av tillfredsställelse när man
nått lagom nivå och att det då är möjligt att
flytta över till nästa projekt. Det måste också
vara möjligt att kompensera för de problem
som alltid uppstår i projektarbeten genom att
planera in extratid, vilket dessutom möjliggör
för arbetstagaren att bredda sin kompetens.«
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Mer administrativt arbete
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FÖRETAG ÄR
DÅLIGA PÅ ATT
MOTVERKA
STRESS
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DEN
LYCKLIGA
SYMBIOSEN
På Agerus vet man vad som orsakar
stress i arbetslivet. De har också utvecklat effektiva verktyg för att motverka
stressen. »Det behöver inte finnas en
motsättning mellan organisationens
krav på lönsamhet och effektivitet
och individens behov. Kan man förmå
organisationen och individen att
mötas i det vardagliga arbetet händer
det fantastiska saker«, säger Julian
Langlee, VD för Agerus.

»Vi människor är sociala varelser och
vi vill höra till ett socialt sammanhang.
För många av oss är det sammanhanget
arbetsplatsen. Det ligger i vår natur att vi
vill göra ett bra jobb, få positiv respons och
bli bekräftade för detta. Och vi vill över
tid känna att vi utvecklas. Vi vill inte stå
och stampa på samma ställe. Det är dessa
fyra faktorer, som bidrar till att vi vill gå
till jobbet. Används dessa tillsammans med
de fem prestationskriterierna, så skapar vi
en positiv prestationskultur, där människor
mår bra och trivs och dit folk vill komma
för att få göra ett bra jobb.«

T E X T: C A R L J O H A R D

När akademin är som bäst värker den fram
resultat som Agerus. Företaget grundades
från början vid millennieskiftet utifrån en
forskningsstudie på Stockholms universitet
kring vad det är som får vissa arbetsgrupper
och team att göra ett bättre jobb än andra.
Projektet resulterade i fem förutsättningar,
som måste vara på plats för att anställda ska
klara av sitt jobb på ett bra sätt.
Dessa fem förutsättningarna för prestation är:
1. Jag vill – jag känner engagemang för
mina arbetsuppgifter.
2. Jag vet – jag har den information som
behövs för mina uppgifter.
3. Jag kan – jag har nödvändig kompetens för uppgifterna.
4. Jag får – jag har befogenhet för
utförandet av uppgifterna.
5. Jag bör – jag känner ansvar för
arbetsuppgifterna.
Brinner för forskningen
Utifrån dessa fem förutsättningar har
Agerus forskare byggt verktyg och
arbetsmodeller för att hjälpa företag att
26

Långsiktigt hållbart
Om de fem förutsättningarna för prestation
är besvarade med ett ja, så kommer du alltså
att kunna prestera och göra ett bra jobb.
Men det räcker inte med att kortsiktigt
prestera här och nu. Det är viktigt att det
blir långsiktigt hållbart också. För att nå
dit krävs att de fem prestationskriterierna
kompletteras med fyra mänskliga basbehov.
Dessa är:
1. Tillhöra.
2. Bidra.
3. Bekräftas.
4. Utvecklas.

skapa en balans mellan det som ska göras
och förutsättningarna att göra det.
»Vi fokuserar på prestation. Om vi
underlättar för de anställda att göra ett bra
jobb på arbetsplatsen, så ökar vi välmåendet
hos individen. Det går direkt att mäta i
mindre stress, lägre sjukfrånvaro, ökad
produktivitet och bättre prestation«, säger
Julian Langlee, VD för Agerus.
Även om Agerus utvecklat IT-verktyg
och konsulttjänster, så betraktar de sig ändå
som ett forskningsbolag.
»Vi kommer ur forskningen och vi
brinner för vår forskning. Utifrån våra
forskningsresultat och den mångåriga
kunskap vi besitter har vi försökt paketera

olika produkter, som gör gott för våra
kundföretag och deras anställda.«
Dialog med chefen
Basen är 37 frågor från forskningen som
kartlägger balansen mellan uppdrag och
förutsättningar. Detta kan kompletteras med andra frågeställningar kring
till exempel trivsel, jämställdhet och
trakasserier.
»Våra verktyg är skapade för att stimulera
en dialog mellan chef och medarbetare, så
att de senare känner sig helt säkra på vad
som förväntas av dem. Det handlar om att i
en gemensam dialog kalibrera uppdrag och
förutsättningar«, säger Julian Langlee.

Positiva resultat
Eftersom Agerus är forskningsinriktat
valideras ständigt resultaten från de olika
kartläggningarna.
»Vi vet att vi genom vårt arbetssätt
sänker sjukfrånvaron med närmare 26
procent, samtidigt som vi ökar kundnöjdheten med upp till 70 procent. Vi vet
att vi också positivt påverkar en mängd
produktivitets- och effektivitetsmått«, säger
Julian Langlee.
OSA blev en bekräftelse
Agerus har dessutom i sin arbetsmodell
kompletterat med specifika frågor utifrån
den nya förordningen OSA – Organisationsrisk och Social Arbetsmiljö.
»OSA blev när den kom en klockren
bekräftelse av det arbetssätt vi representerar. Även om vi har tagit fram vår modell
långt innan föreskriften kom och av den
anledningen använder oss av ett något
annorlunda språkbruk, så har vi senare
kunnat konstatera att vår arbetsmetodik

till hundra procent stöds av OSA och vice
versa. Det vi gör är rätt i tiden. Vi försöker
bara implementera det som sägs i föreskriften på ett mer affärsdrivet sätt«.
OSA behövs verkligen, enligt Julian
Langlee:
»Vi har fortfarande stora problem
med ohälsa på arbetsmarknaden och i
arbetslivet. I en situation, där man som
organisation har en deadline och det finns
motsättningar mellan det som kortsiktigt
gynnar företaget och det som gynnar
individen, är det inte alltid säkert att beslut
tas utifrån individens behov. Vi vet vad
det är som får folk att må dåligt på jobbet.
Problemet är att tillämpa den kunskapen
rent praktiskt. För att lyckas väl måste vi
integrera arbetsmiljö och arbetsvälbefinnande med de mål och krav på effektivitet
som finns i organisationen - annars blir det
ingenting av någonting.«
Nya trender
Agerus har tillsammans med sina kunder
med tiden byggt upp en egen databas över
uppdrag och förutsättningar. Databasen är
underlag för den fortsatta forskningen.
»Sedan millenniumskiftet kan vi se
tydliga trender i våra analyser. Vi tycker
oss bland annat märka att medarbetarnas
befogenheter och mandat sjunker. En av
våra tolkningar är att väldigt många av de
arbetsuppgifter vi har automatiseras och
att medarbetarna därigenom får mindre
mandat. Vilket förstås skapar ökad stress.«
En annan trend är exempelvis att
anställda ute i industrin med den ökade
effektiviseringen förutsätts göra så mycket
mer av olika arbetsuppgifter.
»Komplexiteten i uppdragen ökar och de
får större ansvarsområden, vilket kan skapa
stress om de inte i tillräckligt hög grad
utbildas för sina nya arbetsroller«, säger
Julian Langlee.
Värdegrunden allt mer viktig
Värdegrunden är ett annat område som
växer i betydelse och den blir extra viktig
vid nyrekryteringar.
»Det blir allt viktigare för oss att tro
på det vi gör, att känna att vi bidrar med
någonting positivt. Om jag får ett uppdrag,
som inte stämmer överens med mina värderingar, så vill jag inte tillhöra det sociala
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»Vi vet att vi genom vårt arbetssätt
sänker sjukfrånvaron med närmare 26
procent, samtidigt som vi ökar kundnöjdheten med 70 procent«, säger Julian
Langlee, VD för Agerus.

sammanhanget. Det spelar ingen roll om
jag gör ett bra jobb om vi har fabriker som
ställer upp på barnarbete. Vår forskning
visar också att det är viktigt att vi tror på
det vi gör. Gör vi ett bra jobb och känner
att vi tillhör ett bra sammanhang, då mår
vi bra. Är det annorlunda, så kommer vi på
sikt inte att må bra«.
Agerus grundfilosofi är att organisationens
och individens mål och önskningar är
varandras förutsättningar. Julian Langlee
avslutar:
»Det finns egentligen ingen motsättning
mellan organisationens krav på lönsamhet
och effektivitet och individens behov.
Individen vill i grunden göra ett bra jobb
och mår bra när han eller hon får göra
det. Kan man förmå organisationen och
individen att mötas i det vardagliga arbetet
händer det fantastiska saker.«
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»Vi vet att vi genom vårt arbetssätt
sänker sjukfrånvaron med närmare 26
procent, samtidigt som vi ökar kundnöjdheten med 70 procent«, säger Julian
Langlee, VD för Agerus.

sammanhanget. Det spelar ingen roll om
jag gör ett bra jobb om vi har fabriker som
ställer upp på barnarbete. Vår forskning
visar också att det är viktigt att vi tror på
det vi gör. Gör vi ett bra jobb och känner
att vi tillhör ett bra sammanhang, då mår
vi bra. Är det annorlunda, så kommer vi på
sikt inte att må bra«.
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och individens mål och önskningar är
varandras förutsättningar. Julian Langlee
avslutar:
»Det finns egentligen ingen motsättning
mellan organisationens krav på lönsamhet
och effektivitet och individens behov.
Individen vill i grunden göra ett bra jobb
och mår bra när han eller hon får göra
det. Kan man förmå organisationen och
individen att mötas i det vardagliga arbetet
händer det fantastiska saker.«
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TEMA: INDUSTRINS ARBETSKLIMAT

Röster om SSG on site

Efter bara ett år har SSGs nya digitala kommunikationstjänst och app ssg on site tagit den
svenska industrin med storm. 16 industrianläggningar och över 10 000 entreprenörer använder
idag dagligen appen för att kommunicera internt och med sina entreprenörer, samtidigt som
ytterligare anläggningar är på väg att ansluta sig.

»Att delta i utvecklingsgruppen ger mig som
administratör för ssg on site möjlighet att
direkt kunna föra fram idéer, dela erfarenheter,
få värdefulla tips om hur andra jobbar med
appen samt att få information om övriga
företags utvecklingsförslag och återkoppla dem
till vår skyddsorganisation.«

SSG ON SITE
TAR INDUSTRIN
MED STORM

Flera nyheter
Med hjälp av användargruppen kommer appen
att kontinuerligt utveckla nya funktioner.
»Vi har nu bland annat kompletterat appen
med möjlighet att lägga in och spela upp video
samt är på väg att skapa möjlighet för anläggningarna att lägga in sina egna checklistor
och riskinventeringar«, säger Markus Sjöholm
och tillägger:
»Tjänsten är ett utmärkt komplement för de
anläggningar som redan har ssg entre. Men
tjänsten och appen är minst lika användbar och
av stort värde även för de anläggningar som inte
har ssg entre.«

T E X T: C A R L J O H A R D

SSG ON SITE är en app för anläggningar och
entreprenörer och innehåller kontakter, larmnummer, interaktiva kartor, säkerhetsinformation och annan viktig information, som behövs
när man som entreprenör befinner sig på en
anläggning. Riksinventering, tillbudsrapporter
och nyhetsflöden med pushfunktion är några av
de funktioner som ingår.
Utvecklingen av appen har skett i nära samarbete med representanter från både anläggningar
och entreprenörer. Den är anpassad för både
Ios och Android och går att ladda ner från App
Store eller Google Play.
Ny användargrupp
En användargrupp har nyligen skapats med
representanter från BillerudKorsnäs Karlsborg,
Holmen Paper Iggesund, SCA Obbola,
Södra Cell Värö, Stora Enso Skoghall samt
Mondi Dynäs.
»Vi utökar gärna denna konstellation i takt
med att vi växer och får in nya kunder, gärna i
andra branscher. Användargruppen blir mycket
betydelsefull för vår vidareutveckling av ssg
on site. För oss är det oerhört viktigt att
lyssna till industrins synpunkter och vi måste
tillsammans hjälpa varandra på den här digitala
resan. Framöver överväger vi även att skapa en
användargrupp för entreprenörerna för att få
in deras synpunkter«, säger Markus Sjöholm,
tjänsteägare för ssg on site.
Britta Johansson, investeringssamordnare på
SCA Obbola, tillägger:
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Positiv feedback
Reaktionerna från användarna har hittills varit
mycket positiva.
»De tycker att det har varit lättare att komma
igång än vad de först trodde. Vi har nu till och
med flera entreprenörer som ringer oss och
undrar när vissa anläggningar kommer igång
med tjänsten. De saknar den när de är där. Det
är en del av styrkan i tjänsten att entreprenörerna
kan använda sig av samma app på flera olika
anläggningar. De känner då igen sig i appen när
de använder den«, säger Markus Sjöholm.

» Tjänsten är
En användargrupp har nu skapats för ssg on site med
representanter från sju anläggningar. Gruppen ska
bistå i arbetet med att utveckla nya funktioner.

ett utmärkt
komplement för
de anläggningar
som redan har
SSG Entre.«

TONNIETTE LUNDGREN
Assistent Kommunikation och Arbetsmiljö på Metsä Board Husum
»ssg on site är ett smidigt verktyg med vars hjälp vi snabbt kan
komma ut med informationen på ett enkelt sätt, som ger entreprenörerna och de anställda direkt input för stunden.«
A RV ID SJÖSTRÖM
Säkerhetschef på Vallviks bruk
»Det här är ett otroligt bra och lättanvänt verktyg för att
få ut livsnödvändig säkerhetsinformation, liksom nyheter om
viktiga händelser på bruket. Alla användare – både anställda och
entreprenörer – har nu lättare att kommunicera med varandra i
och med att kontaktlistor och övrig skyddsinformation finns på en
gemensam plattform. Kommer det en fråga från en entreprenör
om vad som gäller, så är det bara att hänvisa till SSG-appen.
Pushnotiserna är också uppskattade, särskilt av entreprenörerna,
som säger sig få en bättre helhetsuppfattning om vad som händer
i fabriken. Vår interna känsla är att det med ssg on site också
skett en attitydförändring hos entreprenörerna. Vi upplever att de i
högre utsträckning än tidigare nu vet vad som gäller om vilka krav
vi ställer på beteenden och säkerhetskultur. Vi hoppas också att
appen ska kunna bidra till att vi får in fler tillbudsrapporteringar
från entreprenörerna, att de känner att de också är en del Vallviks
säkerhet.«
H E L E N A DAV I D S S O N
Skydds- och säkerhetschef på Stora Enso Skoghall
»ssg on site har för oss blivit ett sätt att verkligen nå ut med
grundläggande och aktuell information till de som faktiskt
kommer innanför våra grindar och arbetar här.«
A NITA FR ITZON
Ansvarig för koordinering av managementsystem på Södra Cell Värö
»ssg on site används mycket och frekvent under hela året - inte
bara under våra toppar vid underhållsstoppen. Vi har i genomsnitt
1300 skärmvisningar under en lågsäsongsmånad och vi får 30
nya entreprenörsnedladdningar av appen per månad vid sidan av
stoppen. Vi trodde den mest besökta sidan skulle bli lunchmenyn,
men den hamnar långt ned i attraktionsvärde. Mest eftersöks
aktuell skyddsinformation, våra pushnotiser med nyhetsinformation
kring anläggningen samt kontaktuppgifter. Många väljer att ringa
direkt från appen.
Det är ett bra verktyg och det är enkelt att nå ut med information.
Vi har många anställda inom alla kategorier som också använder
appen. Det är dessutom möjligt att göra tillbudsrapporteringar
via appen.«
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PROFILEN

PR OFILEN

VI GÖR
SOM VI
LÄR

»Vi försöker skapa en arbetsmiljö, där alla människor mår bra.
Vi håller ju på med att skapa framtidens städer och samhällen.
För att kunna förstå kundernas behov och vara framgångsrika med
det måste vi spegla det samhälle vi verkar i. Det är när vi kombinerar
olika erfarenheter och infallsvinklar
som vi blir innovativa och hittar
nya lösningar «, säger Åsa Bergman,
koncernchef för Sweco.
T E X T: C A R L J O H A R D
F O T O : DA N I E L B L O M

Å SA BER GM A N //

» DEN HÅLLBARA STADEN ÄR
EN STAD SOM STÄRKER
VÄLBEFINNANDET FÖR DE
MÄNNISKOR SOM BOR DÄR«
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Sweco är trots sitt namn idag ett mycket
internationellt företag. Hur ser er globala
närvaro och vision ut?
»Sweco är idag världsledande när det
gäller utveckling, planering, design och
drift av framtidens städer och samhällen. Vi är nummer ett i storlek i Europa
och våra geografiska hemmamarknader
är Sverige, Danmark, Finland, Norge,
Belgien, Nederländerna, Storbritannien,
Tyskland och Centraleuropa. Samtidigt
arbetar vi med projektexport i
70 länder världen över. Totalt
SWECO
har vi just nu 70 000 pågående
uppdrag.«
Kan ni verkligen verka överallt?
»Vi får alla dessa uppdrag därför
att vi är ledande på just samhälls- och
stadsplanering, infrastruktur, vattenrening
och vattenförsörjning. Vi strävar efter att
vara lokalt och regionalt etablerade runt
om i världen för att säkerställa starka
kundrelationer. För oss är det nödvändigt
att finnas nära våra kunder, förstå de lokala
förutsättningarna och kunna erbjuda de
absolut bästa lösningarna i varje land.
Samhällsbyggnad är mycket lokalt och då
måste vi vara etablerade lokalt.«

Ett ökat fokus på digitalisering är viktigt för er.
Finns det några begränsningar i era visioner om
framtidens smarta städer runt om i världen?
»Nej, några sådana begränsningar finns inte.
Även om processen med att digitalt ställa om
städer inte är lika snabb som exempelvis inom
många andra områden, så går utvecklingen inte
att stoppa. Digitaliseringen bidrar också till att
vi snabbare kan utveckla hållbara samhällen,
såväl beteendemässigt som tekniskt.
Samtidigt blir våra egna arbetsprocesser allt
mer digitaliserade. Vi jobbar helt i digitala
modeller idag och i många projekt skriver vi
inte ens ut ritningar länge. AI har i vår värld
blivit ett sätt att effektivisera och kvalitetsbättra
vårt arbete. Som ingenjör ser jag bara möjligheter
med den teknologiska utvecklingen.«
Hur kan en mer hållbar stadsutveckling främja
välbefinnandet?
»Den hållbara staden är en stad som stärker
välbefinnandet för de människor som bor där.
Det kan handla om att säkerställa ren luft,
minska ljudproblem, förbättra för kollektivtrafik och logistik liksom för gång- och
cykeltrafikanter samt planera för fler och bättre
utnyttjande av gröna områden. Det handlar om
hur det offentliga rummet bättre anpassas till
hur människor lever och umgås. Det är just den
kompetensen vi levererar in i alla våra projekt.«
Hur ser er vision ut när det gäller formandet av
framtidens samhällen?
»Allt fler människor bor i städer. Över
hälften av världens befolkning bor i urbana
områden och till år 2050 väntas andelen ha
stigit till 70 procent. Detta innebär stora
möjligheter och utmaningar. Möjligheterna
är uppenbara då vi har en närhet till varandra
för kunskapsutbyte och handel. Samtidigt är
utmaningarna stora då vi ska samsas om ett
begränsat utrymme och begränsade resurser.
Det innebär att vi kommer tvingas till nya
innovationer och kreativ ingenjörskonst för att
utveckla nya idéer för bostäder, transporter,
handel och samhällsfunktioner. Jag vill också
framhålla vikten av social hållbarhet – det
är något vi har med i alla våra projekt.
Den hållbara staden är en stad som stärker
välbefinnandet för de människor som bor där. «
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modeller idag och i många projekt skriver vi
inte ens ut ritningar länge. AI har i vår värld
blivit ett sätt att effektivisera och kvalitetsbättra
vårt arbete. Som ingenjör ser jag bara möjligheter
med den teknologiska utvecklingen.«
Hur kan en mer hållbar stadsutveckling främja
välbefinnandet?
»Den hållbara staden är en stad som stärker
välbefinnandet för de människor som bor där.
Det kan handla om att säkerställa ren luft,
minska ljudproblem, förbättra för kollektivtrafik och logistik liksom för gång- och
cykeltrafikanter samt planera för fler och bättre
utnyttjande av gröna områden. Det handlar om
hur det offentliga rummet bättre anpassas till
hur människor lever och umgås. Det är just den
kompetensen vi levererar in i alla våra projekt.«
Hur ser er vision ut när det gäller formandet av
framtidens samhällen?
»Allt fler människor bor i städer. Över
hälften av världens befolkning bor i urbana
områden och till år 2050 väntas andelen ha
stigit till 70 procent. Detta innebär stora
möjligheter och utmaningar. Möjligheterna
är uppenbara då vi har en närhet till varandra
för kunskapsutbyte och handel. Samtidigt är
utmaningarna stora då vi ska samsas om ett
begränsat utrymme och begränsade resurser.
Det innebär att vi kommer tvingas till nya
innovationer och kreativ ingenjörskonst för att
utveckla nya idéer för bostäder, transporter,
handel och samhällsfunktioner. Jag vill också
framhålla vikten av social hållbarhet – det
är något vi har med i alla våra projekt.
Den hållbara staden är en stad som stärker
välbefinnandet för de människor som bor där. «
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Hur viktigt tycker du att ledarskapet är när
det gäller att bygga en sund företagskultur?
»Ledarskapet är mycket viktigt. Vi har
ett starkt ledarskap i Sweco. Vi har förmåga
att finna talanger, förädla och utbilda dem
till framtidens ledare. Vi har utvecklat
en unik ansvarsmodell. Varje team och
medarbetare har fullt ansvar inom teamen.
Ger du människor ansvar, så växer de. Du
är där som chef bara för att stödja, peka ut
riktning och ge medarbetarna möjlighet att
utvecklas. De årliga medarbetarundersökningar som vi gör visar att de anställda trivs
väldigt bra på Sweco.«

Sweco strävar efter att skapa en jämställd
arbetsplats, som är bra för alla människor.

Hur ser ni på landsbygdens framtida roll?
»Landsbygden blir mycket viktig för den
smarta staden och för ett hållbart leverne.
Att kunna leva ett gott liv på landsbygden
med tillgång till hållbara transporter
och närproducerade livsmedel är en
grundförutsättning för att hela Sverige ska
vara välfungerande. Vi har många projekt
som omfattar landsbygden. Den digitala
tekniken knyter städer och landsbygd
närmare varandra. I dagens samhälle kan
du dessutom bo på landsbygden och arbeta
i staden eller vice versa.«

»DET ÄR VIKTIGT
ATT SÄKERSTÄLLA ATT
VÅRA MEDARBETARE HAR
EN BRA BALANS MELLAN
JOBB OCH FRITID.«
Å SA BERGMAN
KONCERNCHEF SWECO
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Hur verkar ni för en mer jämställd
företagskultur?
»Vi strävar efter att skapa en arbetsplats,
som är bra för alla människor. Det förutsätter ett fokus på jämställdhet och mångfald.
Grunden för detta är insikten att jämställdhet leder till en dynamisk och kreativ
arbetsplats - vi attraherar fler personer till
oss och de som redan jobbar hos oss trivs.
Det är ju så att en blandning av människor med olika kön, ålder, prioriteringar
och bakgrund skapar ett mer dynamiskt
och innovativt förhållningssätt till olika
frågor och utmaningar och det gäller även
utvecklingen av tekniska lösningar. Vi får
till bättre resultat, människor trivs bättre
och det blir roligare på arbetsplatsen. Vi
försöker skapa en arbetsmiljö, där alla
människor mår bra. Vi håller ju på med att
skapa framtidens städer och samhällen och
för att kunna förstå kundernas behov så
måste vi börja inifrån och förstå oss själva
först, vad som skapar trivsel och vad som
gör oss lyckliga.«
Ni har ju en mycket decentraliserad organisation. Detta ställer väl också extra stora krav
på ledarskapet?
»Ja, det ställer stora krav på organisationen. Det finns ett tydligt ansvar i respektive land ut mot kunderna på respektive
marknad. Ur ledningsperspektiv handlar
det ytterst om att säkerställa att vi har en
tydlig strategi och riktning när det gäller
vad Sweco ska fokusera på, arbeta med och
vad och hur vi ska kommunicera detta.
Vi väljer därför medarbetare och chefer
så att dessa passar in i vårt tänkande och

arbetssätt. Jag anser att ledarens viktigaste
uppgift är att engagera. Jag tror själv på ett
ledarskap som bygger på lagarbete, tillit
och delegering.«

ÅSA BERGMAN

Med tanke på att ni samtidigt är geografiskt
decentraliserat – blir det då inte svårare att
överföra kompetens mellan länderna?
»Nej, vår organisation är indelad i discipliner, där den specifika ingenjörs- eller
arkitektkunskapen finns samlad i samma
del av organisationen. Därmed får vi en
naturlig kompetensöverföring. Specialisterna sitter med i samma arbetsgrupper
och har full tillgång till all vår samlade
information. Som den största aktören i
Europa har vi en samlad kompetens som är
en enorm styrka och vi gör många projekt
över landsgränser, där vi kombinerar
erfarenheter och kunskap.«

Utbildning Civilingenjör, utbildad inom

På vilket sätt arbetar ni med social
hållbarhet?
»Social hållbarhet är en central del i vårt
ledarskap, som har till uppgift att skapa
trygghet och bra utveckling för alla medarbetare. Här är det bland annat viktigt att
säkerställa att våra medarbetare har en bra
balans mellan jobb och fritid. Vi försöker
därför underlätta för småbarnsföräldrar att
få ihop sitt liv. Själv brinner jag för träning
och vi ger friskvårsbidrag till alla och
försöker skapa träningsmöjligheter i nära
anslutning till kontoren. Att vi jobbar
digitalt skapar dessutom stora möjligheter
att vara flexibla. Sedan är social hållbarhet
en viktig del i alla våra projekt. Den hållbara
staden är en stad som stärker välbefinnandet
för de människor som bor där.«

Aktuell Koncernchef för Sweco.
Bakgrund Tidigare Sverigechef för Sweco.
Har varit verksam i koncernen sedan 1991.
väg och vatten vid KTH i Stockholm.
Ålder 51.
Bor Villa i Östersund, lägenhet i
Stockholm.
Familj Sambon Björn och två barn,
19 och 16 år.
Intressen Träning – löpning, cykling
och yoga.

Hur arbetar ni själva med den nya förordningen OSA - Organisatorisk och Social
Arbetsmiljö?
»Vi har tagit till oss den och jobbar
med förordningen på en massa olika sätt.
Vi har bland annat en OSA-utbildning.
Vi har skapat tydliga roller och ansvar
i organisationen. Vi har en plan för hur
vi ska agera för att säkerställa att vi inte
har en ohälsosam arbetsbelastning och
hur vi ska agera i de fall problem uppstår.
Vi har en tydlighet i hur vi ska hantera
kränkande särbehandling. Vi har lagt in
frågor om arbetsmiljön i våra kontinuerliga
medarbetarundersökningar och vi använder
dessa som underlag i våra hälsoprofilundersökningar, som vi också löpande gör bland
alla våra medarbetare.
I vår svenska organisation har vi även ett
»happy-index«. Det är en balansmätning,
som vi gör fyra gånger per år och som
kopplar till vår årliga medarbetarundersökning. Vi vill få en aktuell bild av hur alla
våra medarbetare mår och upplever det.
Då kan vi få en direkt återkoppling. De tre

frågorna är: Är det bra stämning på min
arbetsplats? Är jag motiverad? Stödjer min
chef min personliga utveckling? Vi följer
upp resultaten och säkerställer sedan att vi
korrigerar det som eventuellt behövs.«
Hur motverkar ni stress i organisationen?
»Vi har utbildningar kring detta ämne
för våra chefer och genomför regelbundna
workshops. Det är också ett viktigt chefsansvar att säkerställa en jämn arbetsbelastning i varje team. Ingen ska behöva vara
överbelastad eller för den delen känna sig
underutnyttjad. Lika viktigt är det att
se till att den anställde efter en period av
mycket arbete får möjlighet att ta ledigt.
Det är som chef viktigt att skapa en
öppen och transparant miljö för dialog.
Det är inte bara hårt och mycket arbete
som skapar stress. Det ska vara OK att säga
att du har problem hemma eller upplever
andra privata svårigheter. Att känna att
du kan dela med dig och sedan också få
hjälp att lösa problemen är en del av vårt
ledarskap och vår kultur på Sweco.«

Hur bygger koncernen ut erbjudandet kring
ökad teknisk säkerhet?
»Den yttre säkerheten blir allt viktigare
för våra kunder – den omfattar många olika
infallsvinklar – allt ifrån klimat och trafik
till terrorism. Det är krav som vi måste ta
hänsyn till och lösa i våra samhällsprojekt.
Vårt mål är att skapa en säker och öppet
tillgänglig stad. Vi måste vara proaktiva
och föreslå åtgärder i vår projektering
för att kunna förhindra olika katastrofer,
som till exempel översvämningar eller
terroristattacker.«
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Hur viktigt tycker du att ledarskapet är när
det gäller att bygga en sund företagskultur?
»Ledarskapet är mycket viktigt. Vi har
ett starkt ledarskap i Sweco. Vi har förmåga
att finna talanger, förädla och utbilda dem
till framtidens ledare. Vi har utvecklat
en unik ansvarsmodell. Varje team och
medarbetare har fullt ansvar inom teamen.
Ger du människor ansvar, så växer de. Du
är där som chef bara för att stödja, peka ut
riktning och ge medarbetarna möjlighet att
utvecklas. De årliga medarbetarundersökningar som vi gör visar att de anställda trivs
väldigt bra på Sweco.«

Sweco strävar efter att skapa en jämställd
arbetsplats, som är bra för alla människor.

Hur ser ni på landsbygdens framtida roll?
»Landsbygden blir mycket viktig för den
smarta staden och för ett hållbart leverne.
Att kunna leva ett gott liv på landsbygden
med tillgång till hållbara transporter
och närproducerade livsmedel är en
grundförutsättning för att hela Sverige ska
vara välfungerande. Vi har många projekt
som omfattar landsbygden. Den digitala
tekniken knyter städer och landsbygd
närmare varandra. I dagens samhälle kan
du dessutom bo på landsbygden och arbeta
i staden eller vice versa.«

»DET ÄR VIKTIGT
ATT SÄKERSTÄLLA ATT
VÅRA MEDARBETARE HAR
EN BRA BALANS MELLAN
JOBB OCH FRITID.«
Å SA BERGMAN
KONCERNCHEF SWECO
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Hur verkar ni för en mer jämställd
företagskultur?
»Vi strävar efter att skapa en arbetsplats,
som är bra för alla människor. Det förutsätter ett fokus på jämställdhet och mångfald.
Grunden för detta är insikten att jämställdhet leder till en dynamisk och kreativ
arbetsplats - vi attraherar fler personer till
oss och de som redan jobbar hos oss trivs.
Det är ju så att en blandning av människor med olika kön, ålder, prioriteringar
och bakgrund skapar ett mer dynamiskt
och innovativt förhållningssätt till olika
frågor och utmaningar och det gäller även
utvecklingen av tekniska lösningar. Vi får
till bättre resultat, människor trivs bättre
och det blir roligare på arbetsplatsen. Vi
försöker skapa en arbetsmiljö, där alla
människor mår bra. Vi håller ju på med att
skapa framtidens städer och samhällen och
för att kunna förstå kundernas behov så
måste vi börja inifrån och förstå oss själva
först, vad som skapar trivsel och vad som
gör oss lyckliga.«
Ni har ju en mycket decentraliserad organisation. Detta ställer väl också extra stora krav
på ledarskapet?
»Ja, det ställer stora krav på organisationen. Det finns ett tydligt ansvar i respektive land ut mot kunderna på respektive
marknad. Ur ledningsperspektiv handlar
det ytterst om att säkerställa att vi har en
tydlig strategi och riktning när det gäller
vad Sweco ska fokusera på, arbeta med och
vad och hur vi ska kommunicera detta.
Vi väljer därför medarbetare och chefer
så att dessa passar in i vårt tänkande och

arbetssätt. Jag anser att ledarens viktigaste
uppgift är att engagera. Jag tror själv på ett
ledarskap som bygger på lagarbete, tillit
och delegering.«

ÅSA BERGMAN

Med tanke på att ni samtidigt är geografiskt
decentraliserat – blir det då inte svårare att
överföra kompetens mellan länderna?
»Nej, vår organisation är indelad i discipliner, där den specifika ingenjörs- eller
arkitektkunskapen finns samlad i samma
del av organisationen. Därmed får vi en
naturlig kompetensöverföring. Specialisterna sitter med i samma arbetsgrupper
och har full tillgång till all vår samlade
information. Som den största aktören i
Europa har vi en samlad kompetens som är
en enorm styrka och vi gör många projekt
över landsgränser, där vi kombinerar
erfarenheter och kunskap.«

Utbildning Civilingenjör, utbildad inom

På vilket sätt arbetar ni med social
hållbarhet?
»Social hållbarhet är en central del i vårt
ledarskap, som har till uppgift att skapa
trygghet och bra utveckling för alla medarbetare. Här är det bland annat viktigt att
säkerställa att våra medarbetare har en bra
balans mellan jobb och fritid. Vi försöker
därför underlätta för småbarnsföräldrar att
få ihop sitt liv. Själv brinner jag för träning
och vi ger friskvårsbidrag till alla och
försöker skapa träningsmöjligheter i nära
anslutning till kontoren. Att vi jobbar
digitalt skapar dessutom stora möjligheter
att vara flexibla. Sedan är social hållbarhet
en viktig del i alla våra projekt. Den hållbara
staden är en stad som stärker välbefinnandet
för de människor som bor där.«

Aktuell Koncernchef för Sweco.
Bakgrund Tidigare Sverigechef för Sweco.
Har varit verksam i koncernen sedan 1991.
väg och vatten vid KTH i Stockholm.
Ålder 51.
Bor Villa i Östersund, lägenhet i
Stockholm.
Familj Sambon Björn och två barn,
19 och 16 år.
Intressen Träning – löpning, cykling
och yoga.

Hur arbetar ni själva med den nya förordningen OSA - Organisatorisk och Social
Arbetsmiljö?
»Vi har tagit till oss den och jobbar
med förordningen på en massa olika sätt.
Vi har bland annat en OSA-utbildning.
Vi har skapat tydliga roller och ansvar
i organisationen. Vi har en plan för hur
vi ska agera för att säkerställa att vi inte
har en ohälsosam arbetsbelastning och
hur vi ska agera i de fall problem uppstår.
Vi har en tydlighet i hur vi ska hantera
kränkande särbehandling. Vi har lagt in
frågor om arbetsmiljön i våra kontinuerliga
medarbetarundersökningar och vi använder
dessa som underlag i våra hälsoprofilundersökningar, som vi också löpande gör bland
alla våra medarbetare.
I vår svenska organisation har vi även ett
»happy-index«. Det är en balansmätning,
som vi gör fyra gånger per år och som
kopplar till vår årliga medarbetarundersökning. Vi vill få en aktuell bild av hur alla
våra medarbetare mår och upplever det.
Då kan vi få en direkt återkoppling. De tre

frågorna är: Är det bra stämning på min
arbetsplats? Är jag motiverad? Stödjer min
chef min personliga utveckling? Vi följer
upp resultaten och säkerställer sedan att vi
korrigerar det som eventuellt behövs.«
Hur motverkar ni stress i organisationen?
»Vi har utbildningar kring detta ämne
för våra chefer och genomför regelbundna
workshops. Det är också ett viktigt chefsansvar att säkerställa en jämn arbetsbelastning i varje team. Ingen ska behöva vara
överbelastad eller för den delen känna sig
underutnyttjad. Lika viktigt är det att
se till att den anställde efter en period av
mycket arbete får möjlighet att ta ledigt.
Det är som chef viktigt att skapa en
öppen och transparant miljö för dialog.
Det är inte bara hårt och mycket arbete
som skapar stress. Det ska vara OK att säga
att du har problem hemma eller upplever
andra privata svårigheter. Att känna att
du kan dela med dig och sedan också få
hjälp att lösa problemen är en del av vårt
ledarskap och vår kultur på Sweco.«

Hur bygger koncernen ut erbjudandet kring
ökad teknisk säkerhet?
»Den yttre säkerheten blir allt viktigare
för våra kunder – den omfattar många olika
infallsvinklar – allt ifrån klimat och trafik
till terrorism. Det är krav som vi måste ta
hänsyn till och lösa i våra samhällsprojekt.
Vårt mål är att skapa en säker och öppet
tillgänglig stad. Vi måste vara proaktiva
och föreslå åtgärder i vår projektering
för att kunna förhindra olika katastrofer,
som till exempel översvämningar eller
terroristattacker.«
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Att jobba sig till döds på grund av stress är
så vanligt i Japan att fenomenet fått ett eget
namn: karoshi. Men nu försöker lagstiftarna på allvar att för första
gången komma till rätta
med problemet.

T E X T: J A N H Ö K E R B E R G

Två uppmärksammade fall i Japan för ett antal år sedan, där unga kvinnor
bokstavligen jobbade ihjäl sig, fick till slut politikerna att vakna och inse
vidden av problemet med den obarmhärtiga japanska arbetskulturen.
På juldagen 2015 hoppade Matsuri Takahashi från taket på det hus där
hon och många av hennes kollegor bodde. Hon var bara 24 år gammal
och arbetade för reklambyrån Dentsu när hon tog sitt liv. Det uppdagades
att hon hade jobbat 100 timmar övertid varje månad under perioden före
självmordet. Hon hade strax dessförinnan förklarat på sociala medier att
hon inte stod ut med arbetshetsen och att hon ville dö.
Miwa Sado, 31, politisk reporter på den nationella TV-kanalen NHK,
hade månaden innan hon dog i en hjärtattack registrerat 159 timmar
övertid. Dödsfallet inträffade 2013, men NHK höll tyst om det i flera år.
Hundratals karoshi-fall varje år
Att jobba extremt mycket övertid så att man dör är så vanligt i Japan att
fenomenet till och med fått ett eget namn: karoshi. Varje år uppskattas,
enligt officiella siffror, att ett hundratal dödsfall i Japan är relaterade
till karoshi, där de anställda antingen tagit livet av sig eller drabbats av
blodproppar och hjärtattacker på grund av alltför mycket jobb. De verkliga
siffrorna kan vara långt högre.
Fenomenet uppstod på 1960-talet och ökade i frekvens på 1970-talet när
den japanska ekonomin växte kraftigt och de japanska företagen tog sig ut
i världen. Då erbjöd dessutom många japanska företag livstidsanställning
och att få anställning i ett sådant företag innebar att framtiden för den
anställde och dennes familj var säkrad och att barnen skulle kunna gå i
bättre skolor.
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Lojalitet med företaget
Livstidsanställning
förekommer inte i dag
i samma utsträckning
som då i Japan, men att
jobba övertid har blivit
ett naturligt sätt för de
japanska anställda att visa
sin lojalitet med företaget.
Att gå hem från jobbet
när den ordinarie
anställningstiden är
slut kom att ses som ett
tecken på illojalitet.
Lojalitet är en grundpelare i den japanska
företagskulturen och
därför arbetar de flesta
löntagare betydligt mer än
de lagstadgade 40 timmar
i veckan som varit normen
sedan 1987. Även om de
har rätt till övertidsersättning är det många som inte
tar ut det eller låter arbetsgivaren avtala bort det.
Japanska företag har normalt en hierarkisk
struktur så för att klättra uppåt på karriärstegen vill
de flesta anställda visa hur duktiga de är och hur
mycket de kan jobba. Nästan ingen går hem innan
chefen har gått för dagen.
Därmed inte sagt att de producerar mer än de
skulle ha gjort om de nöjt sig med att arbeta 40
timmar i veckan. Japan rankas lägst i produktivitet
bland världens största industrialiserade länder.
En av fem i riskzonen
Regeringen har också uppmuntrat företagen att låta
sina anställda sluta klockan tre på fredagar. Men
det har inte slagit ut väl. Många anställda kände att
även om de går hem klockan tre, så måste de senare
ta igen vad de inte hunnit med.
Den nuvarande arbetslagstiftningen ger
arbetstagarna rätten att ta från tio till 20 dagars
semester beroende på hur länge de varit anställda.
Många japaner tar dock inte ut mer än hälften av de
semesterdagar de har rätt till och en del tar inte ut
någon semester alls.

givare som inte rättar sig efter de nya reglerna kan
bestraffas med böter. Regeringens mål är att minska
antalet anställda, som arbetar mer än 60 timmar per
vecka till maximalt 5 procent år 2020, att jämföra
med 7,7 procent under 2017.
En kontroversiell del av reformen är att högre
inkomsttagare kan undantas helt från arbetstidsbestämmelserna. Det är något som japanska näringslivsorganisationer länge förespråkat. Det innebär att
högavlönade anställda betalas för det jobb de utför
istället för hur många timmar de jobbar. Enligt
regeringen kommer det att leda till större flexibilitet
på arbetsplatserna och ökad produktivitet.
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NYA LAGAR I
JAPAN SKA MINSKA
ARBETSHETSEN

Enligt en regeringsstudie har nästan var fjärde
japanskt företag anställda som nästan jobbar
dubbla arbetspass varje månad.

År 2016 publicerade den japanska regeringen en
studie som visade att en av fem anställda i Japan
är i riskzonen för karoshi. Enligt studien hade 23
procent av de deltagande företagen anställda, som
arbetade mer än 80 timmars övertid varje månad.
Två år tidigare hade Japan lagstiftat om att
det skulle vara förbjudet för företag att låta
anställda arbeta mer än 80 timmar övertid per
månad. Men några straff mot arbetsgivare
som bröt mot reglerna fanns inte att utmäta i
lagtexterna, så lagen blev ganska tandlös.
Övertidstak i nytt reformpaket
I juni 2018 kunde dock premiärminister Shinzo
Abe få det japanska parlamentet att godkänna en
reformerad arbetslagstiftning som han betecknade som »den första stora reformen inom
området på 70 år«.
Reformpaketet innebar bland annat att Japan
för första gången får ett legalt bindande tak för
övertid. Taket är satt till 45 timmars övertid
per månad och maximalt 360 timmars övertid
årligen, men kan under arbetsintensiva perioder
få vara 100 övertidstimmar per månad eller
maximalt 720 övertidstimmar per år. Arbets-

»DEN
FÖRSTA
STORA
REFORMEN
INOM
ARBETSLAGSTIFTNINGSOMRÅDET
PÅ 70 ÅR«
SHINZO ABE
PREMIÄRMINISTER I JAPAN

Kritik mot reformpaketet
Oppositionen tror dock att de nya lagarna kan få helt
motsatt effekt när inte övertidstimmarna räknas och
att reformen bara kommer att gynna arbetsgivarna
som inte behöver betala för utfört övertidsarbete.
Kritikerna pekar också på att det kommer att bli
svårt för släktingar till offer för karoshi att hävda
att dödsorsaken hänger samman med övertidsarbete
och att statistiken därför kommer att visa att antalet
karoshi-fall minskar även om så inte är fallet.
»Det japanska folket räknar med att regeringen ska
stödja dem men de har blivit förrådda,« säger Koji
Morioka, en akademiker som har studerat karoshifenomenet i 30 år, till brittiska BBC.
De nya lagarna innehåller inte bara stadgar för att
försöka minska arbetshetsen, utan reglerar också lika
lön för lika arbete. Tanken är att eliminera det lönegap
som finns mellan de som är fast anställda och de som
är deltidsanställda eller kontraktsanställda.
De senare grupperna utgör cirka 40 procent av
den totala japanska arbetskraften, men har i dag bara
runt 60 procent av de fastanställdas timlöner.
Nu sägs att baslönerna ska vara desamma för den
reguljära arbetskraften och för de som går på deltid
eller kontrakt. Övertidsersättningarna ska också vara
desamma, liksom reseersättningarna. I Japan betalar
arbetsgivarna ofta resor till och från arbetet. Dessa
lagar ska träda i kraft i april 2020 för stora företag och
ett år senare för mindre och mel-lanstora företag.
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Att jobba sig till döds på grund av stress är
så vanligt i Japan att fenomenet fått ett eget
namn: karoshi. Men nu försöker lagstiftarna på allvar att för första
gången komma till rätta
med problemet.

T E X T: J A N H Ö K E R B E R G

Två uppmärksammade fall i Japan för ett antal år sedan, där unga kvinnor
bokstavligen jobbade ihjäl sig, fick till slut politikerna att vakna och inse
vidden av problemet med den obarmhärtiga japanska arbetskulturen.
På juldagen 2015 hoppade Matsuri Takahashi från taket på det hus där
hon och många av hennes kollegor bodde. Hon var bara 24 år gammal
och arbetade för reklambyrån Dentsu när hon tog sitt liv. Det uppdagades
att hon hade jobbat 100 timmar övertid varje månad under perioden före
självmordet. Hon hade strax dessförinnan förklarat på sociala medier att
hon inte stod ut med arbetshetsen och att hon ville dö.
Miwa Sado, 31, politisk reporter på den nationella TV-kanalen NHK,
hade månaden innan hon dog i en hjärtattack registrerat 159 timmar
övertid. Dödsfallet inträffade 2013, men NHK höll tyst om det i flera år.
Hundratals karoshi-fall varje år
Att jobba extremt mycket övertid så att man dör är så vanligt i Japan att
fenomenet till och med fått ett eget namn: karoshi. Varje år uppskattas,
enligt officiella siffror, att ett hundratal dödsfall i Japan är relaterade
till karoshi, där de anställda antingen tagit livet av sig eller drabbats av
blodproppar och hjärtattacker på grund av alltför mycket jobb. De verkliga
siffrorna kan vara långt högre.
Fenomenet uppstod på 1960-talet och ökade i frekvens på 1970-talet när
den japanska ekonomin växte kraftigt och de japanska företagen tog sig ut
i världen. Då erbjöd dessutom många japanska företag livstidsanställning
och att få anställning i ett sådant företag innebar att framtiden för den
anställde och dennes familj var säkrad och att barnen skulle kunna gå i
bättre skolor.
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Lojalitet med företaget
Livstidsanställning
förekommer inte i dag
i samma utsträckning
som då i Japan, men att
jobba övertid har blivit
ett naturligt sätt för de
japanska anställda att visa
sin lojalitet med företaget.
Att gå hem från jobbet
när den ordinarie
anställningstiden är
slut kom att ses som ett
tecken på illojalitet.
Lojalitet är en grundpelare i den japanska
företagskulturen och
därför arbetar de flesta
löntagare betydligt mer än
de lagstadgade 40 timmar
i veckan som varit normen
sedan 1987. Även om de
har rätt till övertidsersättning är det många som inte
tar ut det eller låter arbetsgivaren avtala bort det.
Japanska företag har normalt en hierarkisk
struktur så för att klättra uppåt på karriärstegen vill
de flesta anställda visa hur duktiga de är och hur
mycket de kan jobba. Nästan ingen går hem innan
chefen har gått för dagen.
Därmed inte sagt att de producerar mer än de
skulle ha gjort om de nöjt sig med att arbeta 40
timmar i veckan. Japan rankas lägst i produktivitet
bland världens största industrialiserade länder.
En av fem i riskzonen
Regeringen har också uppmuntrat företagen att låta
sina anställda sluta klockan tre på fredagar. Men
det har inte slagit ut väl. Många anställda kände att
även om de går hem klockan tre, så måste de senare
ta igen vad de inte hunnit med.
Den nuvarande arbetslagstiftningen ger
arbetstagarna rätten att ta från tio till 20 dagars
semester beroende på hur länge de varit anställda.
Många japaner tar dock inte ut mer än hälften av de
semesterdagar de har rätt till och en del tar inte ut
någon semester alls.

givare som inte rättar sig efter de nya reglerna kan
bestraffas med böter. Regeringens mål är att minska
antalet anställda, som arbetar mer än 60 timmar per
vecka till maximalt 5 procent år 2020, att jämföra
med 7,7 procent under 2017.
En kontroversiell del av reformen är att högre
inkomsttagare kan undantas helt från arbetstidsbestämmelserna. Det är något som japanska näringslivsorganisationer länge förespråkat. Det innebär att
högavlönade anställda betalas för det jobb de utför
istället för hur många timmar de jobbar. Enligt
regeringen kommer det att leda till större flexibilitet
på arbetsplatserna och ökad produktivitet.
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NYA LAGAR I
JAPAN SKA MINSKA
ARBETSHETSEN
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LÅNG VÄG KVAR
FÖR KINA

Den första explosionen orsakades av en
överhettning i en container som innehöll
nitrocellulosa. Den andra explosionen kom
en halv minut senare då 800 ton ammoniumnitrat flög i luften.
En lång rad chefer från det logistikföretag, som lagrade de kemikalier som
exploderade, greps och anklagades för
att illegalt ha hanterat och lagrat farligt
material. Många stadstjänstemän i Tianjin,
bland annat från tullmyndigheten och
hamnbolaget i staden, anklagades för
tjänstefel, maktmissbruk och korruption.
Bland annat hade stadens före detta
vice borgmästare tre år tidigare lättat på
reglerna för hanteringen av giftiga ämnen.
Över 700 ton natriumcyanid förvarades i
hamnen, bara 500 meter från bostadsområden. Efter olyckan uppmättes cyanidhalter
i staden, vilka var mer än 350 gånger högre
än gränsvärdet.
Året därpå dömdes totalt 49 personer till
långa fängelsestraff och ordföranden för
logistikföretaget dömdes till döden.

T E X T: J A N H Ö K E R B E R G

Bristande säkerhet på arbetsplatsen och yrkesrelaterade sjukdomar är fortfarande ett stort
arbetsmiljöproblem i Kina, även om det skett
framsteg under de senaste åren.
På kvällen den 20 oktober 2018 stängdes 22 gruvarbetare inne i en gruva i Yuncheng i provinsen
Shandong i östra Kina. De befann sig i en tunnel
när klippstrukturen kollapsade. Endast en av de 22
arbetarna överlevde.
Dödliga gruvolyckor är vanliga i Kina, där
arbetsförhållandena och säkerheten i branschen ofta
har stora brister. Dock har säkerheten i kolgruvorna
ökat radikalt jämfört med för 15 år sedan, då runt 5
000 kolgruvearbetare fick sätta livet till varje år.
Under 2017 omkom 375 arbetare i Kinas kolgruvor,
en minskning med nära 30 procent jämfört med året
innan.

Artikelförfattaren Jan Hökerberg är ekonomijournalist och
Kina-expert. Han är bosatt i Hongkong och Shanghai.
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Dödliga gruvolyckor är vanliga i Kina.
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Stor explosion i containerhamn
En än värre arbetsplatsolycka inträffade i storstaden
Tianjin i nordöstra Kina i augusti 2015, då 173
människor dog och hundratals skadades efter en serie
explosioner i ett containerområde i Tianjins hamn.

Dödliga sjukdomar
Exempel som dessa visar att bristande
säkerhet på arbetsplatsen och yrkesrelaterade sjukdomar fortfarande är ett stort
arbetsmiljöproblem i Kina, även om det
skett framsteg under de senaste åren.
Exempelvis lider uppskattningsvis sex
miljoner arbetare av den dödliga sjukdomen
dammlunga, som är vanlig hos arbetare i
utsatta miljöer. Andra arbetare utsätts för
alltför höga doser eller halter av strålning,
giftiga kemikalier och tungmetaller.
Enligt en rapport från den nationella
hälso- och familjeplaneringskommissionen
NHFPC har antalet fall av yrkesrelaterade
sjukdomar stadigt ökat under de tre senaste
decennierna. Åttio procent av fallen handlar
om dammlunga, eller pneumokonios, som
kan uppdelas i asbestos, silikos (stendammlunga) och antrakos (koldammlunga).
Ofta är dessa arbetare tyvärr inte
medvetna om sina sjukdomar förrän det är
för sent, eftersom de aldrig fått möjlighet
att göra hälsokontroller, även om den
kinesiska lagstiftningen i dag ger dem
dessa möjligheter.

Under de tre senaste decennierna
har yrkesrelaterade sjukdomar
bland gruvarbetare ökat stadigt
i Kina.

»UNDER 2017 OMKOM 375 ARBETARE I
KINAS KOLGRUVOR, VILKET DÅ VAR EN
MINSKNING MED NÄRMARE 30 PROCENT.«
Samarbete mellan Kina och EU
Att försäkra sig om en god och säker
arbetsmiljö och att stifta lagar för att se
till att regler efterlevs är viktiga mål för de
flesta regeringar. Exempelvis reformerade
Sverige redan 1977 sin arbetsmiljölagstiftning till att förutom att reglera miljön
och säkerheten på arbetsplatsen även
inkludera arbetstagarnas psykiska hälsa och
välmående.
Men medan exempelvis EU redan från
sitt bildande har haft en arbetsmiljölagstiftning, så började inte Kina att utveckla sitt
ramverk inom detta område förrän i början
av 2000-talet.
EU och Kina har sedan sju år tillbaka
också samarbetat för att öka kunskapen
om hur antalet olyckor ska kunna minskas,
framför allt i två branscher: gruvindustri
och kemisk industri.
Fackförbundet Unionens arbetsmiljöexpert Börje Sjöholm var 2012 inbjuden
att delta i EUs första besök i Kina på detta
område. Han liknade arbetsmiljön i Kina i

många stycken vid den vi hade i Sverige
för 100 år sedan, då skyddsombuden
introducerades i svenskt arbetsliv.
Men han var hoppfull:
»Jag tror att de kan komma dit vi är på
en tredjedel av den tid det tog för oss om
allt går väl. Det är spännande att de är så
pass medvetna och öppna med problemen,«
sa Sjöholm då till Unionens medlemstidning Kollega.
Höga böter för arbetsgivarna
Att det gjorts framsteg syns också i
statistiken. Under 2017 dog runt 38 000
arbetare i jobbrelaterade olyckor, vilket var
en minskning med drygt 12 procent, enligt
officiella siffror. För sju år sedan var siffran
80 000.
Samtidigt ökade bötesbeloppen för dem
som brutit mot säkerhetsföreskrifterna med
58 procent till totalt 3,3 miljarder yuan
(4,4 miljarder svenska kronor).
Fortfarande har Kina dock en lång väg
att gå.
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Silicon Valley har fått problem med moralen. Plötsligt måste tech-jättar som Google, Facebook,
Microsoft och Amazon förhålla sig till hur de anställda protesterar mot vad som uppfattas som etiska
brister i den egna företagskulturen. Googles stolta mantra »Don´t Be Evil« hörs inte längre.

Det väckte avsevärd uppmärksamhet när tusentals
anställda hos Google i slutet av förra året tillfälligt
övergav sina arbetsuppgifter för att kollektivt föra fram
krav om åtgärder för att stoppa sexuella trakasserier och
för att överbrygga en löneklyfta mellan kvinnor och män.
Utanför huvudkontoret i Mountain View söder om
San Francisco ekade slagord som »Women´s rights
are workers´ rights« och »Stand up, fight back«. Och
demonstrationer hölls samma dag vid en rad av
Googles andra kontor, i Europa och Asien. Det blev
en global protest, som var omöjlig för företagsledningen
att ignorera.
Efter att flera kvinnliga anställda har vittnat om hur de
i sin arbetsmiljö utsatts för sexuella trakasserier utan att
några åtgärder vidtagits från företagets sida hade Googles
VD Sundar Pichai inte särskilt mycket till försvar.
»De anställda har lagt fram konstruktiva idéer till
förbättringar om hur vi ska driva processen framåt«,
förklarade han och försäkrade att deras feedback ska
omsättas i handling.
Det råder utan tvekan hård konkurrens om IT-kompetens i Silicon Valley. Sannolikt blir det därför ingen
upprepning av det avgångsvederlag som tilldelades en
manlig tekniker, som betett sig på ett sätt som företaget
medgav var »sexuellt olämpligt«. Även om han tvingades
lämna sitt jobb kunde han ge sig av med ett fallskärmsavtal värderat till 90 miljoner dollar. När den hemliga
uppgörelsen avslöjades drev det på ett existerande internt
missnöje, som fick sitt utlopp i den stora demonstrationen utanför huvudkontoret.

utvecklar kan användas på sätt som i värsta fall kränker grundläggande mänskliga rättigheter.
Vid flera tillfällen har exemplet IBM och Nazityskland åberopats. Det var USA-företaget som
utvecklade ett system, som underlättade för Adolf Hitlers regim att klassificera och organisera
judeutrotningen under Förintelsen.
Potentiell massövervakning
Bland anställda vid Amazon har en mjukvaruprodukt – Rekognition
– där digital teknik utnyttjas för ansiktsigenkänning blivit alltmer kontroversiell.
När systemet börjat användas av polisen på olika håll i USA – bland annat
för att identifiera misstänkta som fångats av övervakningskameror – har
det visat sig att fel personer vid olika tillfällen kopplats till brott.
Felprocenten har också varit högre bland svarta människor än bland
vita när bilderna jämförts med tidigare tagna foton.
För enskilda individer innebär det en ökad risk att bli anklagade utan grund om polisen lägger fram en felaktig bevisföring,
som kan vara svår att ifrågasätta. Marginaliserade grupper är
de mest utsatta, som papperslösa invandrare som riskerar att
spåras och deporteras. Hundratals anställda har undertecknat en
protestskrivelse, som skickats till Amazons VD Jeff Bezos med
en varning om att Amazon gör sig medskyldig till en potentiell
massövervakning.

DE ANSTÄLLDA
MOBILISERAR
SIG MOT
TECH-JÄTTARNA
T E X T: L E N N A R T P E H R S O N

Anställda vägrar arbeta
Amazons företagsledning har, på samma sätt som en rad andra företag i branschen, generellt
försvarat en samverkan med statliga myndigheter och har liksom flera andra stora IT-företag
varit med i budgivningen på en lika betydelsefull som omstridd order för leveranser av lagringstjänster i molnet till Pentagon, USAs försvarsdepartement. Beställningen, som är värderad
till tio miljarder dollar, gäller lagring av militära data med hjälp av artificiell intelligens, AI.
Kritikerna, som finns inom flera företag, hävdar att användningen av AI i det här sammanhanget blir ett vapen, att militären ges ett beslutsunderlag, som kan leda till att betydligt fler
människor dödas.
Protesterna har varit mest högljudda inom Google, där många anställda gjorde klart att
de tänkte vägra arbeta med projektet under hänvisning till företagets egna fastställda etiska
riktlinjer. Pressen blev så hård att Googles ledning beslutade att dra sig ur budgivningen
och samtidigt gav försäkringar om att företaget inte ska använda AI för teknik, som har det
huvudsakliga syftet att göra det möjligt »att skada människor«.
Konkurrenter som Microsoft och Amazon har, åtminstone än så länge, inte visat samma
gehör mot anställda, som protesterat mot AI-teknikens militära användning, och de har vägrat
ge upp chansen till en så stor och viktig beställning från Pentagon.
Å andra sidan har Google inte gett efter inför interna protester mot utvecklingen av en sökmotor, ett projekt som går under namnet Dragonfly, som är speciellt anpassad för den kinesiska
marknaden. Många anställda har efterlyst mer transparens kring projektet och befarar att sökmotorn kan komma att utnyttjas av Kinas auktoritära regim för att censurera material och för att
övervaka oliktänkande. Därmed skulle Google bli en hantlangare i förtryck och kränkningar av
mänskliga rättigheter. Men den kinesiska marknaden är inget Google vill ge upp.

I slutet av förra året övergav anställda på Google tillfälligt
sina arbetsuppgifter för att kollektivt föra fram krav om
åtgärder för att stoppa sexuella trakasserier och för att
överbrygga löneklyftan mellan kvinnor och män.

Etik och affärsmoral i fokus
Uppståndelsen har solkat bilden av IT-branschen som
modern, både i takt med tiden och framåtriktad. En
tilltagande moraldebatt sätter dessutom fingret på att ny
teknik visserligen kan lösa många problem – men också
skapa nya. Inom en rad stora IT- och tech-företag har
anställda på senare tid höjt sina röster för att etik måste
gå före vinst.
Vad som särskilt bekymrar många anställda är när
deras arbetsgivare samverkar med militär, polis eller
andra statliga myndigheter och att de produkter de
FOTO: T T
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Övervakningskapitalism
Om det är något som binder samman protesterna vid de olika tech-företagen är det en
rädsla bland anställda att bli sammankopplade med en ny form av övervakning, som utgör ett
hot mot i första hand den personliga integriteten, men även mer allmänt mot medborgerliga
fri- och rättigheter.
39

UTBLICK

U T BLIC K

Silicon Valley har fått problem med moralen. Plötsligt måste tech-jättar som Google, Facebook,
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Efter att flera kvinnliga anställda har vittnat om hur de
i sin arbetsmiljö utsatts för sexuella trakasserier utan att
några åtgärder vidtagits från företagets sida hade Googles
VD Sundar Pichai inte särskilt mycket till försvar.
»De anställda har lagt fram konstruktiva idéer till
förbättringar om hur vi ska driva processen framåt«,
förklarade han och försäkrade att deras feedback ska
omsättas i handling.
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De anställa gör revolt
Mot den bakgrunden är det onekligen
anmärkningsvärt att det nu tycks som att
det är tech-jättarnas anställda, snarare än
konsumenterna, som går i spetsen för en
revolt. Silicon Valley har trots allt varit
något av en grogrund för en närmast
utopisk individualism, där en kreativ
entreprenör eller en innovativ tekniker
kan sitta ensam hemma i sitt garage och
utveckla en ny genialisk produkt, som
kan lägga grunden för ett framgångsrikt
företagsbygge. Det har knappast funnits
plats för gammalmodigheter som fackföreningar eller sociala klasser. Var och en som
var smart, visade framåtanda och tänkte i
nya banor kunde lyckas.
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Silicon Valleys företag har också varit måna
om att belöna sina anställda, om inte annat
än för att konkurrensen om kvalificerad
arbetskraft är så hård. Lönerna är höga och
förmånerna generösa, med gratis måltider
i företagscafeterian (gärna tillagade av
kockar som hämtats från fina restauranger),
fria transporter till och från jobbet, daghem
på arbetsplatsen, goda sjukförsäkringar,
bra semesterförmåner och rätt till stressbefriande massage under arbetstid.
Kräver styrelserepresentation
Ändå har den individualistiska tro som
funnits nu börjat växla över mot en
kollektiv aktivism, som i alla fall har vissa
likheter med en tidigare arbetarkamp. När
anställda vid Google inledde sin protestaktion
mot sextrakasserier inom företaget uttryckte
de också sitt stöd för de hotellarbetare som
samtidigt var i strejk i San Francisco.

Och missnöjet med att nya tekniska
innovationer och landvinningar, som kan
utnyttjas för militära vapen, övervakning
och kränkningar av mänskliga rättigheter,
har lett till en begynnande rörelse för att
sätta negativa konsekvenser under strålkastarljus. Tech-företagen är under press
av nya organisationer, som Silicon Valley
Rising och Tech Workers Coalition. Krav
förs nu även fram om att de anställda ska
ges representation i företagsstyrelserna, inte
minst med syftet att ge affärsverksamheternas moraliska aspekter större utrymme.
Tiden får utvisa hur långt tech-företagens ledningar är beredda att tillmötesgå
de nya kraven. Men Google har i praktiken
medgett att det gamla mantrat »Don´t Be
Evil« börjat klinga falskt. Och de anställdas
protester innebär en oundviklig balansgång
mellan etik och vinst.

ETIK I CENTRUM PÅ
STORA ENSO
På Stora Enso har man tagit AI-oron på allvar.
Här har koncernen valt att skapa en särskild etikgrupp,
som kontinuerligt initierar information, utbildningar
och för en löpande etikdialog kring AI i hela den
globala koncernen.
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Hittills har konsumenterna i stort
accepterat att företag som Facebook och
Google samlar in personliga data från
sina användare, som sedan kan användas
i kommersiella vinstsyften. I en mening
har det kanske tyckts som ett pris värt att
betala för de tjänster som erbjuds »gratis«
över internet. Ett uttryck som myntats är
»bekvämlighetens tyranni«. Det är inte
värt besväret att ifrågasätta så mycket när
det inte kostar något att vara med i sociala
nätverk och sociala medier.
En studie som gjorts av Pew Research
Center har visat att en stor majoritet
av Facebooks alla användare – ungefär
tre fjärdedelar – inte alls känner till att
företaget samlar in data som omsätts i listor
över personliga intressen, inklusive politiska
preferenser, som säljs till annonsörer.
Men på senare tid har det ändå blivit
mer uppmärksamhet kring att Facebook
och andra företag säljer data, som gör det
möjligt för arbetsgivare att kontrollera vad
deras anställda har för sig och vad de tycker
i olika frågor.
Om rädslan för en repressiv massövervakning tidigare i huvudsak varit riktad
mot staten, så talas det nu alltmer om
risken för »övervakningskapitalism«,
styrd av mäktiga och kapitalstarka
»övervakningsföretag.«
Paralleller dras till den industriella revolutionen när hänsynslösa rövarkapitalister
inte skydde några medel för att öka vinsten.
Skillnaden är att råmaterialet nu kommer
från människorna själva.

Den individualistiska tro som funnits i Silicon Valley har nu börjat växla över mot en kollektiv
aktivism mot techföretagens ägare. Här företrädd av Facebooks CEO Mark Zuckerberg.

STORA ENSO har under
två år arbetat intensivt
med digitalisering. En
central organisation
med 20 experter, plus
ett 30-tal digitaliseT E X T: C A R L J O H A R D
ringsansvariga ute
i koncernens olika
divisioner och
funktioner har skapats.
5. Ambitionen är alltid att systemen ska vara
»Hittills har bortemot 100 projekt
hälsosamma för människor, vilket innebär
initierats. En del av arbetet är också att se
att vi alltid testar och noggrant kontrollerar
över och optimera koncernens nuvarande
systemen innan vi lanserar dem. Vid oetiska
affärsmodell och söka efter nya möjligheter
och/eller felaktiga beslut och incidenter ska det
och andra affärsmodeller«, säger Samuli
alltid finnas en klar och öppen handlingsplan.
Savo, Chief Digital Officer i Stora Enso.
När systemet inte uppträder som förväntat,
så ska vi ha en färdig aktionsplan för hur vi
informerar, mäter och undersöker person- och
Fem etikledande principer
datasäkerhet för människorna.
Ett minst lika prioriterat område i
digitaliseringsarbetet är AI och etik.
»I Stora Enso har vi även ett etiskt
uppdrag. Den data som används och
Finland ligger långt framme
tillvägagångssättet för att träna AI får inte
Finland ligger långt fram när det
vara oetiskt eller diskriminerande. För att
gäller AI och etik. Arbetet drivs
komma till rätta med detta har vi initierat
på initiativ från regeringen och en
en styrgrupp kring efterlevnad och etik.
Här har vi bland annat tagit fram fem
nyskapad etisk grupp har bildats
ledande principer«, säger Samuli Savo.
med representanter från regering,
De fem vägledande principerna är:
akademi och industri, där även
Stora Enso finns representerad.
1. Vi garanterar att i vårt bolag har varje
Den etiska gruppen har tagit
AI-system en mänsklig ägare.
fram etiska guidelines, arrangerat
2. När vi tränar våra algoritmer gör vi vårt
konferenser och även författat en
bästa att träningsdata har ett mångsidigt syfte
etikbok kring AI.
och att arbetet inte är ensidigt inriktat och
Inom EU har teknik- och
partiskt.
standardiseringsorganisationen
3. När vi använder AI ska vi försäkra oss
IEEE redan lanserat ett etikcertioch kunderna om att användaren eller avsänfieringsprogram för autonoma och
daren inte är en robot. Vi och våra kunder ska
veta om och när vi har med en maskin eller
intelligenta system (ECPAIS). Det
människa att göra.
är världens första program för att
4. Vi ska alltid ha mänsklig kontroll över IT
skapa en certifieringsprocess och
och AI, såväl i implementeringsfasen som när
markeringsmetod.
systemet är igång.

Engagerar hela Stora Enso
Stora Ensos omfattande informationsoch etikkampanj har nu rullats ut på
koncernens alla anläggningar runt om i
världen. Via kampanjerna, som inleddes
våren 2017, har man tagit fram olika former
av dokumentation och vägledningar vid
utveckling och skötsel av AI-system.
Stora Enso har också skapat ett globalt
nätverk av anställda, som ska fungera som
etiska ambassadörer runt om i världen. En
gång i kvartalet görs etiska nedslag ute på
anläggningar och enheter.
»Vi skapar nyskrivet material och posters
på åtta olika språk och tar fram videos för
våra interna kanaler. Vi tränar vårt nätverk
av etiska ambassadörer i samband med att
de genomför sina övningar världen över«,
säger Samuli Savo.
Diskussioner kring data
Även Stora Ensos svenska bruk arbetar
numera med detta.
»Vi har satt igång många etiska
diskussioner inom koncernen om hur vi
kan använda den data som vi själva skapar.
Vilka data kan vi använda och vilka kan vi
inte använda? Vi försöker ha en öppen diskussion om vad vi gör och vad som i detta
sammanhang är rätt och fel. Syftet är att
öka människors förtroende för systemen,
det gäller såväl anställda som kunder. Om
du bygger förtroende blir allting så mycket
lättare«, avslutar Samuli Savo.
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datasäkerhet för människorna.
Ett minst lika prioriterat område i
digitaliseringsarbetet är AI och etik.
»I Stora Enso har vi även ett etiskt
uppdrag. Den data som används och
Finland ligger långt framme
tillvägagångssättet för att träna AI får inte
Finland ligger långt fram när det
vara oetiskt eller diskriminerande. För att
gäller AI och etik. Arbetet drivs
komma till rätta med detta har vi initierat
på initiativ från regeringen och en
en styrgrupp kring efterlevnad och etik.
Här har vi bland annat tagit fram fem
nyskapad etisk grupp har bildats
ledande principer«, säger Samuli Savo.
med representanter från regering,
De fem vägledande principerna är:
akademi och industri, där även
Stora Enso finns representerad.
1. Vi garanterar att i vårt bolag har varje
Den etiska gruppen har tagit
AI-system en mänsklig ägare.
fram etiska guidelines, arrangerat
2. När vi tränar våra algoritmer gör vi vårt
konferenser och även författat en
bästa att träningsdata har ett mångsidigt syfte
etikbok kring AI.
och att arbetet inte är ensidigt inriktat och
Inom EU har teknik- och
partiskt.
standardiseringsorganisationen
3. När vi använder AI ska vi försäkra oss
IEEE redan lanserat ett etikcertioch kunderna om att användaren eller avsänfieringsprogram för autonoma och
daren inte är en robot. Vi och våra kunder ska
veta om och när vi har med en maskin eller
intelligenta system (ECPAIS). Det
människa att göra.
är världens första program för att
4. Vi ska alltid ha mänsklig kontroll över IT
skapa en certifieringsprocess och
och AI, såväl i implementeringsfasen som när
markeringsmetod.
systemet är igång.

Engagerar hela Stora Enso
Stora Ensos omfattande informationsoch etikkampanj har nu rullats ut på
koncernens alla anläggningar runt om i
världen. Via kampanjerna, som inleddes
våren 2017, har man tagit fram olika former
av dokumentation och vägledningar vid
utveckling och skötsel av AI-system.
Stora Enso har också skapat ett globalt
nätverk av anställda, som ska fungera som
etiska ambassadörer runt om i världen. En
gång i kvartalet görs etiska nedslag ute på
anläggningar och enheter.
»Vi skapar nyskrivet material och posters
på åtta olika språk och tar fram videos för
våra interna kanaler. Vi tränar vårt nätverk
av etiska ambassadörer i samband med att
de genomför sina övningar världen över«,
säger Samuli Savo.
Diskussioner kring data
Även Stora Ensos svenska bruk arbetar
numera med detta.
»Vi har satt igång många etiska
diskussioner inom koncernen om hur vi
kan använda den data som vi själva skapar.
Vilka data kan vi använda och vilka kan vi
inte använda? Vi försöker ha en öppen diskussion om vad vi gör och vad som i detta
sammanhang är rätt och fel. Syftet är att
öka människors förtroende för systemen,
det gäller såväl anställda som kunder. Om
du bygger förtroende blir allting så mycket
lättare«, avslutar Samuli Savo.

41

BUSINESS EXCELLENCE

I Boliden, som ligger långt framme i den
digitala utvecklingen, går effektivitet och
säkerhet hand i hand. »Vi har två tydliga
uppdrag i våra forskningsprogram - det
ena är att öka produktivitet och konkurrenskraft och det andra är att höja
säkerheten« , säger Peter Burman, som
är programansvarig för Bolidens framstående forskning kring gruvautomation.

T E X T: C A R L J O H A R D

Boliden har länge varit ett av de
industriföretag som gått i bräschen för
digitaliseringsutvecklingen.
»Ja, vi har ansträngt oss för att ligga
långt framme när det gäller teknikutveckling. Men vi har upptäckt att isolerade
tekniksatsningar inte räcker. Ännu viktigare är att få med oss människorna, som
ska använda tekniken, och lagstiftarna,
som ska möjliggöra att vi över huvud taget
kan dra nytta av tekniken«, säger Peter
Burman, programansvarig för Bolidens
forskning kring gruvautomation.
Människan i centrum
En viktig lärdom av Bolidens automatiseringsarbete så här långt är nämligen
att framgång ytterst sällan handlar om
tekniken.
»Istället är det människorna, som
borde vara i fokus. Många bolag har köpt
modernare teknik än Boliden, men de har
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Positioneringssystem höjer säkerheten
När det gäller säkerhet har Boliden investerat i ett positioneringssystem med vars hjälp det går att via wifi spåra gruvarbetarna var
de än befinner sig på industriområdet.
»I en händelse av en olycka vet vi var alla är. Vi har programvaror i händelse av nödläge, där operatörerna har en grön och röd
lista som förändras automatiskt beroende på om gruvarbetarna
befinner sig på säkra eller osäkra platser i gruvan. Skulle kommunikationen gå ner har vi ändå de här personernas senast kända
positioner och vi undviker att ha hela gruvan som ett potentiellt
sökområde. Vi kan då börja sökandet där de senast sågs.«

Boliden efterlyser fler riktigt autonoma
maskiner i gruvorna.

Säkerhetsarbetet i fokus
Parallellt håller Boliden även på att utrusta alla gruvarbetare med
surfplattor, som är utrustade med en säkerhets-app, som bland
annat gör det möjligt att rapportera och följa upp säkerhetsavvikelser och tillbud.
»Boliden tar säkerhet på stort allvar. Vi har inte haft någon
dödsolycka i gruvan sedan 1998. Det är idag många gånger tryggare att besöka en gruva än många andra platser i samhället.«

ändå sämre produktivitet, eftersom de inte
har lyckats integrera den i verksamheten.
Vad är det då för poäng med ny teknik om
man inte kan använda den?« undrar Peter
Burman.
Han menar att den viktigaste utmaningen är att skapa en förståelse hos
medarbetarna för hela systemet.
»Var och en måste kunna se vilken roll
den egna lilla delen spelar för helheten
och hur allting hänger ihop i en enda
lång kedja. Det är först då fördelarna med
digitaliseringen går att utnyttja fullt ut.
Inom gruvindustrin öppnas dessutom nya
möjligheter när de långtgående förändringarna ger reella resultat.«
Digitalisering i sin linda
Enligt Peter Burman befinner sig AIutvecklingen fortfarande i sin linda inom
svensk basindustri.
»Inom Boliden har vi under senare år
jobbat mycket med just digitalisering, men
ärligt talat har robotiseringen hittills inte
kommit särskilt långt. Idag finns det helt
enkelt inte så mycket autonom utrustning
och så många autonoma maskiner ute på
marknaden.«

Robotiserade lastsystem och fjärrborrar
Lite har dock hänt. Idag använder sig
Boliden av automatiska lastsystem från
Sandvik, samtidigt som företaget fjärrborrar i dagbrotten.
»Men denna verksamhet sker alltid inom
avskärmade områden. Det är helt enkelt
gamla system, som bygger på robotceller
och låsta grindar in till den aktuella delen
av gruvan. Även när det gäller fjärrborrningarna stänger vi av aktuella dagbrottsområden och fjärrstyr borrningarna, så att
vi kan slå av systemet när någon närmar sig
maskinen.«
Fjärrstyrda hjullastare
Tillsammans med Volvo Lastvagnar pågår
även forskningsförsök med förarlösa och
fjärrstyrda hjullastare.
»Även här förutsätter detta avlysta
områden. Grundtanken är att de självkörande hjullastarna ska bidra till att minska
skaderisken och att betydligt färre arbetare
ska behöva befinna sig i de mest riskfyllda
zonerna. Säkerhet är alltid vårt huvudsakliga mål«, säger Peter Burman.
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HÄR ÄR
SÄKERHET OCH
EFFEKTIVITET
TVÅ SIDOR AV
SAMMA MYNT

Digital skyddsutrustning
Flera digitalt spännande forskningsprojekt pågår också på
Boliden. Några av dessa rör digitala skyddskläder och digital
skyddsutrustning
»Vi testar bland annat bärbara uppkopplade gasmätare, som
går att mäta och följa online. Vi tittar även på aktiva reflexkläder,
där reflexmaterialet är elektrifierat och kan lysa svagt. När du
tittar in i gruvan och inte har lampa med dig kan du ändå se
medarbetarnas varselkläder glöda. Tanken är också att dessa
digitala varselkläder via blinkningar ska kunna signalera till
medarbetarna när de kommer för nära ett farligt fordon.«

Peter Burman, Boliden

VAR MEDVETEN OM
RISKERNA!
Ett prioriterat forskningsområde för Boliden är
datasäkerheten.
»Här ägnar vår IT-avdelning mycket kraft åt
att bygga robusta nät för att förhindra intrång
på våra IT-nät. Det vore inte bra om någon
utomstående kommer in och tar över kontrollen av en maskin i gruvan. Här måste varje
företag stärka sin egen IT-miljö och ta ansvar
för sin egen datasäkerhet«, säger Peter Burman,
forskningsprogramansvarig på Boliden, och
menar att yttre säkerhet och personsäkerhet
hör ihop.
»Om någon gräver av fibern, kommer vår
kommunikation då fungera om radiotjänsterna
har flyttat ut i molnet? Finns en lokal server
som backup om ett haveri skulle inträffa?«

DIGITALISERINGEN
MÖJLIGGÖR HELT NYA
AFFÄRSMODELLER
I framtiden kommer det tack vare digitaliseringen bli mer lönsamt att bryta metaller som
tidigare lämnades kvar i marken. Samtidigt
ökar den ekonomiska motivationen att
återanvända eller återvinna det material som
förbrukats. Detta kommer att öppna möjligheten för helt nya affärsmodeller.
»Digitaliseringens utveckling inspirerar till
nya affärsmodeller. En idé är att gruvbolagen
inte ska sälja råvarorna, utan hyra ut dem«,
säger Peter Burman, Boliden.
Tillverkare som Bosch, Electrolux eller
Volvo skulle helt enkelt kunna leasa metallerna
och betalar hyra för dem. Efter genomförd
produktlivscykel återlämnas metallerna mot
erforderlig ersättning.
»Just Boliden har en fördel här, eftersom vi,
till skillnad från många andra gruvbolag, har
egna smältverk, som även klarar återvinning
av skrot. Det gör oss mindre sårbara och mer
benägna att våga undersöka idéer som gynnar
återvinning«, konstaterar Peter Burman.
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enkelt inte så mycket autonom utrustning
och så många autonoma maskiner ute på
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Robotiserade lastsystem och fjärrborrar
Lite har dock hänt. Idag använder sig
Boliden av automatiska lastsystem från
Sandvik, samtidigt som företaget fjärrborrar i dagbrotten.
»Men denna verksamhet sker alltid inom
avskärmade områden. Det är helt enkelt
gamla system, som bygger på robotceller
och låsta grindar in till den aktuella delen
av gruvan. Även när det gäller fjärrborrningarna stänger vi av aktuella dagbrottsområden och fjärrstyr borrningarna, så att
vi kan slå av systemet när någon närmar sig
maskinen.«
Fjärrstyrda hjullastare
Tillsammans med Volvo Lastvagnar pågår
även forskningsförsök med förarlösa och
fjärrstyrda hjullastare.
»Även här förutsätter detta avlysta
områden. Grundtanken är att de självkörande hjullastarna ska bidra till att minska
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att bygga robusta nät för att förhindra intrång
på våra IT-nät. Det vore inte bra om någon
utomstående kommer in och tar över kontrollen av en maskin i gruvan. Här måste varje
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tidigare lämnades kvar i marken. Samtidigt
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återanvända eller återvinna det material som
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inte ska sälja råvarorna, utan hyra ut dem«,
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Tillverkare som Bosch, Electrolux eller
Volvo skulle helt enkelt kunna leasa metallerna
och betalar hyra för dem. Efter genomförd
produktlivscykel återlämnas metallerna mot
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»Just Boliden har en fördel här, eftersom vi,
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Automatisk laddning av sprängämnen
Ett ytterligare intressant forskningsområde, som Boliden i flera olika projekt
är engagerad i tillsammans med ABB
Industrirobotar och ett antal sprängämnesleverantörer, är automatisk laddning
av sprängämnen. Dessa satsningar är helt
säkerhetsrelaterade.
»Eftersom det arbetet görs väldigt snabbt
av en person, så är det ekonomiskt svårt att
räkna hem inköpet av en robot. Och det
handlar inte om att sprängämnen i sig är
farliga, utan om att laddningarna av hålen
görs i en oftast sönderborrad bergvägg, där
rasrisken är mycket stor.«

På Boliden tror man inte att den ökade digitaliseringen märkbart
kommer att påverka sysselsättningen i gruvan.

Batteridrivna maskiner
Fjärrstyrd skrotning
Andra utvecklingsområden är batteridrivna
Ett av Bolidens mest lyckade digitala
maskiner för att minska utsläpp av sot
testprojekt just nu är annars arbetet med
och kväveoxider under jord,
fjärrstyrda skrotningsrobovilket blir särskilt viktigt mot
tar. Tillsammans med skel»Underhållet och
bakgrund av de hårda regler
lefteåföretaget Brock, som
kvaliteten på
som är på väg när det gäller
tillverkar rivningsrobotar,
gruvmaskinerna
dieselavgaser.
har Boliden utvecklat fjärr»Några maskiner går
styrda skrotningsrobotar,
måste bli bättre
på el redan nu och till
som från ett kontrollrum
än idag. Det är ingen Garbenberggruvan köper
500 meter bort kan styras i
idé att robotisera
vi exempelvis numera inte
arbetet med att mejsla ned
några borrmaskiner som inte
lös sten från berget. Med
om du måste ha
är batteridrivna.«
hjälp av 3D-kameror, 3Dreparatörer som
Boliden har också inlett
skärmar och 3D-glasögon
uppnås både djupkänsla och
hela tiden ska se till ett nära samarbete med föverklig ljudåtergivning, så
retaget Epiroc när det gäller
att det fungerar.«
att operatören vet exakt var
batteridrivna lastmaskiner.
denne kan sätta mejselspetDessa lastmaskiner går redan
PETER BURMAN
BOLIDEN
idag att fjärrstyra, antingen
tet i bergstrukturen.
via ett fjärrstyrningskit på
»Det har fungerat
magen eller uppkopplade via wifi-nätet.
utmärkt och det är en intressant säker»I det senare fallet måste dock det
hetsförbättring. Vi kan med hjälp av den
aktuella gruvområdet först spärras av«,
här tekniken koppla bort gruvarbetarna
säger Peter Burman.
från zoner, där vi vet att vi har de största
olycksriskerna.«
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Obemannade gruvor långt borta
Peter Burman tror inte att den ökade
digitaliseringen märkbart kommer att
påverka sysselsättningen i gruvan.
»För mig är det en vision som befinner
sig rejält långt fram i tiden. Satsningarna
motiveras istället främst av att en ökad
effektivisering minskar antalet gruvarbetare
vid brytningsfronten, för att istället få dem
att dra sig tillbaka upp från gruvorna eller
till huvudådrorna för underhållsarbete av
maskiner och infrastruktur«, säger Peter
Burman och fortsätter:
»Effektiviseringen kan dessutom göra det
lönsamt att bryta marginalmalm. Om vi
idag har 50 personer i en gruva, som bryter
en viss mängd malm, så kommer dessa även
fortsatt att behövas eftersom vi i framtiden
med hjälp av digitaliseringen kanske kan
bryta tre gånger så mycket malm.«
Däremot kommer gruvjobben att
förändras.
»Underhållet och kvaliteten på gruvmaskinerna måste bli bättre än idag. Det
är ingen idé att robotisera om du måste ha
reparatörer som hela tiden ska se till att det
fungerar. Dagens maskiner kräver lite för
mycket kärlek för att de ska kunna fungera
i robusta och tuffa miljöer. De behöver
designas för ett proaktivt underhåll och
inte för ett reaktivt underhåll.«
»Det är också viktigt att vi med hjälp av AI
får fram flera autonoma maskiner. Just nu är
det mesta bara fjärrstyrt. Med en autonom
maskin kan du gå in mycket fortare efter en
sprängning. Men här krävs det också en ny
lagstiftning«, avslutar Peter Burman.

Boliden kan konstatera en tydlig
attitydförändring bland de anställda när det gäller säkerhet.

DET HAR VARIT
EN SPÄNNANDE RESA
Boliden har sedan lång tid tillbaka använt sig av SSG
säkerhetskörkort på sina gruvsajter. Samtliga 2000
anställda har genomgått utbildningen, som måste
förnyas var tredje år.
T E X T: C A R L J O H A R D

ssg säkerhetskörkort är idag liksom utbildningen ssg entre
med tillhörande Access-kort en nödvändig säkerhetslegitimation för
att över huvud taget kunna komma in på Bolidens anläggningar.
»Vi tycker att ssg säkerhetskörkort lägger en bra kunskapsgrund, som vi själva sedan kan jobba vidare med. Vi tillhandahåller en mängd obligatoriska vidareutbildningar – inte minst våra
lokala säkerhetsutbildningar, som vi nu håller på att uppdatera.
Vi ställer även krav på att såväl våra entreprenörer som våra
egna anställda får mer kunskap om säkerhetsgenomgångar och
riskanalyser, BAM, brandskydd och hjärt- och lungräddning. Alla
nyanställda får dessutom en HMS introduktion under en hel dag.
Internt prioriterar Boliden även arbetsmiljörisker, som fallande
sten, och andra yrkeshygieniska frågor«, säger Annika Kruuna,
chef för hälsa och säkerhet på Boliden, och fortsätter:
»Just nu lyfter vi fram säkerhetskulturen genom att bedriva flera
olika lokala projekt, där vi på ett bemötande sätt går in och stöttar
organisationen för att nå ett högre steg på säkerhetskulturtrappan. Vi har här valt att fokusera på ett anrikningsverk och en
gruva i taget. Vi strävar också efter att detta kulturarbete ska vara
efterfrågat från ledningen, vilket jag också uppfattar att det har
varit och är.«
Attitydförändring
Boliden har som ett resultat av det under många år medvetna
säkerhetsarbetet kunnat konstatera en tydlig attitydförändring
bland de anställda.
»Vi kan inte minst avläsa det på rapporteringen av avvikelser.
I början var det mest fokus på olycksfall och sedan på tillbud, som
då sågs som ett proaktivt säkerhetsarbete. Idag tycker vi själva
att detta är en reaktiv rapportering av en olycka, som nästan har
inträffat. Vi följer ständigt upp alla rapporteringar och vi kan se
att vi har lyckats skapa en bra rapporteringskultur, som utgör en
viktig del av vårt säkerhetskulturarbete. För fem år sedan hade vi
kanske skrattat åt någon av dagens rapporter, men nu säger vi att
även detta är viktigt och relevant och måste hanteras. Det har varit
spännande att se hur vi alla har gjort och fortfarande gör den här
viktiga resan«, slutar Annika Kruuna.
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Automatisk laddning av sprängämnen
Ett ytterligare intressant forskningsområde, som Boliden i flera olika projekt
är engagerad i tillsammans med ABB
Industrirobotar och ett antal sprängämnesleverantörer, är automatisk laddning
av sprängämnen. Dessa satsningar är helt
säkerhetsrelaterade.
»Eftersom det arbetet görs väldigt snabbt
av en person, så är det ekonomiskt svårt att
räkna hem inköpet av en robot. Och det
handlar inte om att sprängämnen i sig är
farliga, utan om att laddningarna av hålen
görs i en oftast sönderborrad bergvägg, där
rasrisken är mycket stor.«

På Boliden tror man inte att den ökade digitaliseringen märkbart
kommer att påverka sysselsättningen i gruvan.

Batteridrivna maskiner
Fjärrstyrd skrotning
Andra utvecklingsområden är batteridrivna
Ett av Bolidens mest lyckade digitala
maskiner för att minska utsläpp av sot
testprojekt just nu är annars arbetet med
och kväveoxider under jord,
fjärrstyrda skrotningsrobovilket blir särskilt viktigt mot
tar. Tillsammans med skel»Underhållet och
bakgrund av de hårda regler
lefteåföretaget Brock, som
kvaliteten på
som är på väg när det gäller
tillverkar rivningsrobotar,
gruvmaskinerna
dieselavgaser.
har Boliden utvecklat fjärr»Några maskiner går
styrda skrotningsrobotar,
måste bli bättre
på el redan nu och till
som från ett kontrollrum
än idag. Det är ingen Garbenberggruvan köper
500 meter bort kan styras i
idé att robotisera
vi exempelvis numera inte
arbetet med att mejsla ned
några borrmaskiner som inte
lös sten från berget. Med
om du måste ha
är batteridrivna.«
hjälp av 3D-kameror, 3Dreparatörer som
Boliden har också inlett
skärmar och 3D-glasögon
uppnås både djupkänsla och
hela tiden ska se till ett nära samarbete med föverklig ljudåtergivning, så
retaget Epiroc när det gäller
att det fungerar.«
att operatören vet exakt var
batteridrivna lastmaskiner.
denne kan sätta mejselspetDessa lastmaskiner går redan
PETER BURMAN
BOLIDEN
idag att fjärrstyra, antingen
tet i bergstrukturen.
via ett fjärrstyrningskit på
»Det har fungerat
magen eller uppkopplade via wifi-nätet.
utmärkt och det är en intressant säker»I det senare fallet måste dock det
hetsförbättring. Vi kan med hjälp av den
aktuella gruvområdet först spärras av«,
här tekniken koppla bort gruvarbetarna
säger Peter Burman.
från zoner, där vi vet att vi har de största
olycksriskerna.«
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Obemannade gruvor långt borta
Peter Burman tror inte att den ökade
digitaliseringen märkbart kommer att
påverka sysselsättningen i gruvan.
»För mig är det en vision som befinner
sig rejält långt fram i tiden. Satsningarna
motiveras istället främst av att en ökad
effektivisering minskar antalet gruvarbetare
vid brytningsfronten, för att istället få dem
att dra sig tillbaka upp från gruvorna eller
till huvudådrorna för underhållsarbete av
maskiner och infrastruktur«, säger Peter
Burman och fortsätter:
»Effektiviseringen kan dessutom göra det
lönsamt att bryta marginalmalm. Om vi
idag har 50 personer i en gruva, som bryter
en viss mängd malm, så kommer dessa även
fortsatt att behövas eftersom vi i framtiden
med hjälp av digitaliseringen kanske kan
bryta tre gånger så mycket malm.«
Däremot kommer gruvjobben att
förändras.
»Underhållet och kvaliteten på gruvmaskinerna måste bli bättre än idag. Det
är ingen idé att robotisera om du måste ha
reparatörer som hela tiden ska se till att det
fungerar. Dagens maskiner kräver lite för
mycket kärlek för att de ska kunna fungera
i robusta och tuffa miljöer. De behöver
designas för ett proaktivt underhåll och
inte för ett reaktivt underhåll.«
»Det är också viktigt att vi med hjälp av AI
får fram flera autonoma maskiner. Just nu är
det mesta bara fjärrstyrt. Med en autonom
maskin kan du gå in mycket fortare efter en
sprängning. Men här krävs det också en ny
lagstiftning«, avslutar Peter Burman.

Boliden kan konstatera en tydlig
attitydförändring bland de anställda när det gäller säkerhet.

DET HAR VARIT
EN SPÄNNANDE RESA
Boliden har sedan lång tid tillbaka använt sig av SSG
säkerhetskörkort på sina gruvsajter. Samtliga 2000
anställda har genomgått utbildningen, som måste
förnyas var tredje år.
T E X T: C A R L J O H A R D

ssg säkerhetskörkort är idag liksom utbildningen ssg entre
med tillhörande Access-kort en nödvändig säkerhetslegitimation för
att över huvud taget kunna komma in på Bolidens anläggningar.
»Vi tycker att ssg säkerhetskörkort lägger en bra kunskapsgrund, som vi själva sedan kan jobba vidare med. Vi tillhandahåller en mängd obligatoriska vidareutbildningar – inte minst våra
lokala säkerhetsutbildningar, som vi nu håller på att uppdatera.
Vi ställer även krav på att såväl våra entreprenörer som våra
egna anställda får mer kunskap om säkerhetsgenomgångar och
riskanalyser, BAM, brandskydd och hjärt- och lungräddning. Alla
nyanställda får dessutom en HMS introduktion under en hel dag.
Internt prioriterar Boliden även arbetsmiljörisker, som fallande
sten, och andra yrkeshygieniska frågor«, säger Annika Kruuna,
chef för hälsa och säkerhet på Boliden, och fortsätter:
»Just nu lyfter vi fram säkerhetskulturen genom att bedriva flera
olika lokala projekt, där vi på ett bemötande sätt går in och stöttar
organisationen för att nå ett högre steg på säkerhetskulturtrappan. Vi har här valt att fokusera på ett anrikningsverk och en
gruva i taget. Vi strävar också efter att detta kulturarbete ska vara
efterfrågat från ledningen, vilket jag också uppfattar att det har
varit och är.«
Attitydförändring
Boliden har som ett resultat av det under många år medvetna
säkerhetsarbetet kunnat konstatera en tydlig attitydförändring
bland de anställda.
»Vi kan inte minst avläsa det på rapporteringen av avvikelser.
I början var det mest fokus på olycksfall och sedan på tillbud, som
då sågs som ett proaktivt säkerhetsarbete. Idag tycker vi själva
att detta är en reaktiv rapportering av en olycka, som nästan har
inträffat. Vi följer ständigt upp alla rapporteringar och vi kan se
att vi har lyckats skapa en bra rapporteringskultur, som utgör en
viktig del av vårt säkerhetskulturarbete. För fem år sedan hade vi
kanske skrattat åt någon av dagens rapporter, men nu säger vi att
även detta är viktigt och relevant och måste hanteras. Det har varit
spännande att se hur vi alla har gjort och fortfarande gör den här
viktiga resan«, slutar Annika Kruuna.
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Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp som innefattar trakasserier, mobbning, förolämpningar, diskriminering, hot
och våld. Det finns en tydlig koppling till
en mängd problem, som stress, depression,
konflikter, sjukskrivningar och till och med
självmord. Förutom allvarliga konsekvenser
för den som utsätts kan det också påverka
en organisation genom sämre trivsel,
personalomsättning, minskad produktivitet
eller genom att skada förtroendet för en
samhällsfunktion eller ett varumärke.
En arbetsmiljö med hög arbetsbelastning, stress, otydliga roller och oordning
ger mer utrymme för ansträngda relationer
och kränkningar. Bristande tillit och
otydligt stöd för utsatta bidrar till en
tystnadskultur, där problem inte lyfts fram
i ljuset. Var och en bidrar till att antingen
underlätta för den som trakasserar, till
exempel genom att vara tyst, eller att försvåra
genom att ta ställning för den som utsätts.

NORMER
SKAPAS AV
HANDLINGAR,
INTE AV
DOKUMENT.

46

A L E X A N D E R T IL LY // K R Ö NIK A

Ingen verksamhet är immun mot
trakasserier och mobbning. Det
förekommer även inom organisationer
som Jämställdhetsmyndigheten och
FN, institutioner som arbetar mot just
orättvisor och förtryck. Höga ideal och
goda föresatser är alltså ingen garant för
en sund arbetsmiljö. Vilka psykologiska
mekanismer ligger bakom kränkande
särbehandling och hur kan det
förebyggas? Alexander Tilly ger svar
i denna krönika.

Den som står upp mot en förövare med
inflytande kan få betala ett högt pris.
Antingen i form av social exkludering,
eller genom sanktioner som utebliven
vidareutbildning eller befordran: »I den
hårda konkurrensen har vi valt att premiera
en annan kandidat.«
Orsakssamband som kan vara mycket
svåra att leda i bevis.
Värdeord och policydokument väger lätt
om personer i ledande positioner tillåter
eller begår olika former av kränkningar,
eftersom normer etableras genom de
beteenden som belönas, bestraffas eller
ignoreras. I en destruktiv miljö ökar risken
att fler utövar destruktiva beteenden.
En chef med bristande kompetens kan
bli mer benägen att särbehandla medarbetare genom anklagelser, undanhållande av
information eller exkludering från möten
i syfte att skydda sig själv och den egna
positionen. Om chefen är förövare riktas
ofta motreaktion och missnöje från utsatta
mot själva företaget.

» Bygg förtroende och
lyssna, så att medarbetare
vågar berätta om
missförhållanden.«
Sådana motreaktioner kan uttryckas
genom en vilja att dra sig undan, undvika
ansträngning eller en ovilja att lägga ned
tid och engagemang i arbetet. Det kan
också visa sig genom en vilja att ge igen,
i olika konfliktskapande och kontraproduktiva beteenden eller sabotage.
Under stress och då vi känner oss hotade
blir vi särskilt medvetna om och uppmärksammade på sådant som kan påverka
vårt välbefinnande och våra intressen. Vi
reagerar ofta med att gå i försvar eller till
motangrepp. Reaktionerna hjälper oss att
fästa uppmärksamheten på potentiella
faror, men bidrar samtidigt till att många
konfliktförlopp förvärras.
Studier av både förövare och offer visar att
vi är benägna att använda olika måttstockar
för att bedöma egna och andras handlingar.
Själva är vi oftast oskyldiga, goda och
påverkade av olyckliga omständigheter,
medan motparten betraktas som illvillig
och styrd av sin personlighet.
Dessutom övertolkar vi ofta situationer
i termer av vår egen referensram och utgår
ifrån att andra uppfattar en situation precis
som vi själva. Det medför att vi tenderar
att tolka andra personer som antingen
onda eller dumma när de gör som de gör,
eftersom vi underskattar vidden av andra
perspektiv och bevekelsegrunder.
Flera mer eller mindre uttalade motiv
kan ligga bakom trakasserier och kränkningar. Ibland används det som metod att
försöka eliminera konkurrenter i syfte att
nå egna mål, som avancemang, karriär
eller positioner. Kränkande beteenden
kan också användas som hämnd, då den

egna självbilden hotas eller vid en upplevd
ansiktsförlust. I en del fall ger mobbning
och trakasserier förövaren njutning och
används av sadistiska skäl.
Avsikter bakom oacceptabla beteenden
kan vara svåra att klarlägga och även spela
mindre roll för den som utsätts. Därför
finns ett stort värde i att vara konkret i
både policydokument och utredningar och
där beskriva beteenden som kan bedömas
utifrån objektiva kriterier.
Vem som helst kan uttrycka sig oförsiktigt som reaktion på ett upplevt angrepp,
men färre njuter av att trycka ned andra.
Personer som ofta använder kränkande
beteenden brukar ha vissa utmärkande
egenskaper i sin repertoar – bristande
förmåga till empati, egocentriskt tänkande
där egna intressen har starkt företräde
framför andras, uppfattningar om att
andras behov i första hand utgör hinder,
förakt för svaghet eller en nedvärderande
syn på avvikande personer.
Detta är egenskaper som kan hittas hos
ett antal personligheter som sammantaget
utgör en ansenlig del av befolkningen.
Där finns både de med olika former av
personlighetssyndrom och personer som
inte uppfyller kriterier för någon etablerad
psykiatrisk etikett. Även personer med
osynliga funktionsnedsättningar, som har
svårt att läsa av socialt samspel, kan lättare
överskrida gränser för andras personliga
integritet.
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda
kränkande särbehandling, sätta stopp för
kränkande beteenden och erbjuda stöd till
de som utsätts. Att sortera bland parternas
berättelser, perspektiv, åsikter och känslor
är komplicerat, särskilt för den som har
relationer till de inblandade. Därför bör en
utredning göras av en oberoende part, som
kan fästa vikt vid vad som verkligen skett,
inte vid antaganden och tolkningar.
Att arbeta förebyggande mot kränkande
särbehandling är lättare och mer resurs-

ALEXANDER TILLY är en av
Sveriges ledande experter inom området
konflikter, hot och våld inom arbetslivet. Han anlitades under 2017-2018 i ett
Regeringsuppdrag till Polismyndigheten
om bemötande av personer med psykisk
ohälsa. 2014 skrev han boken »Förebygg
hot och våld på jobbet« som nominerades
till årets arbetsmiljöbok.

effektivt än att försöka återupprätta tillit och
relationer som tagit skada under lång tid.
Som ledare är det klokt att tidigt uppmärksamma tecken på spänningar och problem.
Bygg förtroende och lyssna, så att
medarbetare vågar berätta om missförhållanden. Skapa en kultur, där oacceptabla
beteenden ger så låg status att kränkningar
kvävs i sin linda.
Förutom en tydlig policy kring dessa
frågor krävs en praxis för hur värderingar
tillämpas i praktiken. Normer skapas av
handlingar, inte av dokument.
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Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp som innefattar trakasserier, mobbning, förolämpningar, diskriminering, hot
och våld. Det finns en tydlig koppling till
en mängd problem, som stress, depression,
konflikter, sjukskrivningar och till och med
självmord. Förutom allvarliga konsekvenser
för den som utsätts kan det också påverka
en organisation genom sämre trivsel,
personalomsättning, minskad produktivitet
eller genom att skada förtroendet för en
samhällsfunktion eller ett varumärke.
En arbetsmiljö med hög arbetsbelastning, stress, otydliga roller och oordning
ger mer utrymme för ansträngda relationer
och kränkningar. Bristande tillit och
otydligt stöd för utsatta bidrar till en
tystnadskultur, där problem inte lyfts fram
i ljuset. Var och en bidrar till att antingen
underlätta för den som trakasserar, till
exempel genom att vara tyst, eller att försvåra
genom att ta ställning för den som utsätts.
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trakasserier och mobbning. Det
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som Jämställdhetsmyndigheten och
FN, institutioner som arbetar mot just
orättvisor och förtryck. Höga ideal och
goda föresatser är alltså ingen garant för
en sund arbetsmiljö. Vilka psykologiska
mekanismer ligger bakom kränkande
särbehandling och hur kan det
förebyggas? Alexander Tilly ger svar
i denna krönika.

Den som står upp mot en förövare med
inflytande kan få betala ett högt pris.
Antingen i form av social exkludering,
eller genom sanktioner som utebliven
vidareutbildning eller befordran: »I den
hårda konkurrensen har vi valt att premiera
en annan kandidat.«
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svåra att leda i bevis.
Värdeord och policydokument väger lätt
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eftersom normer etableras genom de
beteenden som belönas, bestraffas eller
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En chef med bristande kompetens kan
bli mer benägen att särbehandla medarbetare genom anklagelser, undanhållande av
information eller exkludering från möten
i syfte att skydda sig själv och den egna
positionen. Om chefen är förövare riktas
ofta motreaktion och missnöje från utsatta
mot själva företaget.

» Bygg förtroende och
lyssna, så att medarbetare
vågar berätta om
missförhållanden.«
Sådana motreaktioner kan uttryckas
genom en vilja att dra sig undan, undvika
ansträngning eller en ovilja att lägga ned
tid och engagemang i arbetet. Det kan
också visa sig genom en vilja att ge igen,
i olika konfliktskapande och kontraproduktiva beteenden eller sabotage.
Under stress och då vi känner oss hotade
blir vi särskilt medvetna om och uppmärksammade på sådant som kan påverka
vårt välbefinnande och våra intressen. Vi
reagerar ofta med att gå i försvar eller till
motangrepp. Reaktionerna hjälper oss att
fästa uppmärksamheten på potentiella
faror, men bidrar samtidigt till att många
konfliktförlopp förvärras.
Studier av både förövare och offer visar att
vi är benägna att använda olika måttstockar
för att bedöma egna och andras handlingar.
Själva är vi oftast oskyldiga, goda och
påverkade av olyckliga omständigheter,
medan motparten betraktas som illvillig
och styrd av sin personlighet.
Dessutom övertolkar vi ofta situationer
i termer av vår egen referensram och utgår
ifrån att andra uppfattar en situation precis
som vi själva. Det medför att vi tenderar
att tolka andra personer som antingen
onda eller dumma när de gör som de gör,
eftersom vi underskattar vidden av andra
perspektiv och bevekelsegrunder.
Flera mer eller mindre uttalade motiv
kan ligga bakom trakasserier och kränkningar. Ibland används det som metod att
försöka eliminera konkurrenter i syfte att
nå egna mål, som avancemang, karriär
eller positioner. Kränkande beteenden
kan också användas som hämnd, då den

egna självbilden hotas eller vid en upplevd
ansiktsförlust. I en del fall ger mobbning
och trakasserier förövaren njutning och
används av sadistiska skäl.
Avsikter bakom oacceptabla beteenden
kan vara svåra att klarlägga och även spela
mindre roll för den som utsätts. Därför
finns ett stort värde i att vara konkret i
både policydokument och utredningar och
där beskriva beteenden som kan bedömas
utifrån objektiva kriterier.
Vem som helst kan uttrycka sig oförsiktigt som reaktion på ett upplevt angrepp,
men färre njuter av att trycka ned andra.
Personer som ofta använder kränkande
beteenden brukar ha vissa utmärkande
egenskaper i sin repertoar – bristande
förmåga till empati, egocentriskt tänkande
där egna intressen har starkt företräde
framför andras, uppfattningar om att
andras behov i första hand utgör hinder,
förakt för svaghet eller en nedvärderande
syn på avvikande personer.
Detta är egenskaper som kan hittas hos
ett antal personligheter som sammantaget
utgör en ansenlig del av befolkningen.
Där finns både de med olika former av
personlighetssyndrom och personer som
inte uppfyller kriterier för någon etablerad
psykiatrisk etikett. Även personer med
osynliga funktionsnedsättningar, som har
svårt att läsa av socialt samspel, kan lättare
överskrida gränser för andras personliga
integritet.
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda
kränkande särbehandling, sätta stopp för
kränkande beteenden och erbjuda stöd till
de som utsätts. Att sortera bland parternas
berättelser, perspektiv, åsikter och känslor
är komplicerat, särskilt för den som har
relationer till de inblandade. Därför bör en
utredning göras av en oberoende part, som
kan fästa vikt vid vad som verkligen skett,
inte vid antaganden och tolkningar.
Att arbeta förebyggande mot kränkande
särbehandling är lättare och mer resurs-
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Sveriges ledande experter inom området
konflikter, hot och våld inom arbetslivet. Han anlitades under 2017-2018 i ett
Regeringsuppdrag till Polismyndigheten
om bemötande av personer med psykisk
ohälsa. 2014 skrev han boken »Förebygg
hot och våld på jobbet« som nominerades
till årets arbetsmiljöbok.

effektivt än att försöka återupprätta tillit och
relationer som tagit skada under lång tid.
Som ledare är det klokt att tidigt uppmärksamma tecken på spänningar och problem.
Bygg förtroende och lyssna, så att
medarbetare vågar berätta om missförhållanden. Skapa en kultur, där oacceptabla
beteenden ger så låg status att kränkningar
kvävs i sin linda.
Förutom en tydlig policy kring dessa
frågor krävs en praxis för hur värderingar
tillämpas i praktiken. Normer skapas av
handlingar, inte av dokument.
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Vi stöttar industrin att bli mer

hållbar med hjälp av digitalisering.

Att tillsammans sätta nya standarder
för hur vi löser gemensamma

problem gör skillnad. Det är något

som vi på ssg har gjort i decennier.
Läs mer på ssg.se
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