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NYA TENDENSER I ARBETSMILJÖN I NORDEN

Nya tendenser i arbetsmiljön i Norden
Arbetsmiljö är ett vittfamnande begrepp. I detta nummer av Arbeidsliv i Norden utforskar vi
några av dem. I Oslo har den hittills största nordiska konferensen om det som kallas Supported
Employment, hållits. Där ställs frågan om vem är som får delta i arbetslivet över huvud taget.
LEDER
15.10.2018
AV BJÖRN LINDAHL TF CHEFREDAKTÖR

För inte så många år sedan var inställningen att de som har
en psykosdiagnos var för svaga för att någonsin kunde jobba.
Frågar man de som är i den situationen svarar mellan hälften
och tre fjärdedelar att de önskar ett jobb. De vill bygga upp
en personlighet som består av något annat än diagnoser; de
vill också ha tillfredsställelsen av att ha utfört ett arbete och
få lön för det. Och inte minst, de vill tillhöra en arbetsmiljö.
Supported Employment handlar om att arbetsträningen får
bäst resultat om den sker på arbetsplatsen. För att lyckas
handlar det inte bara om chefen, den arbetssökande och hens
vägledare. Nej, alla anställda måste involveras. Den norska
välfärdsdirektören Sigrun Vågengs inledande ord på konferensen om att det är lätt att lära sig något nytt, men svårt att
sluta med det som inte fungerar, kunde också passa in när
Danmark nu ska reformera sitt arbete med arbetsmiljön.
Utvecklingen i landet har gått åt fel håll. Trots att de flesta
verksamheter säger att de prioriterar arbetsmiljöfrågor är det
17 procent fler anställda som upplever psykiska belastningar
och symtom på stress och depression, om man jämför 2016
med 2012.
En utredning kommer med 18 förslag som har det gemensamt att arbetsmiljöinsatsen i ännu högre grad ska ha förhållandena ute på arbetsplatserna som utgångspunkt. Inspirationen kommer från Sverige, där det finns en starkare samarbetskultur på arbetsplatserna om arbetsmiljöfrågor än i Danmark.
Ny kunskap behövs hela tiden, eftersom arbetsförhållandena
hela tiden ändras. En ny svensk utredning ska se på hur
Arbetsmiljöverket ska kunna bedriva tillsyn och främja tillfredsställande arbetsmiljöer även för de som arbetar i det
som kallas den ny ekonomin, som de egenanställda som jobbar via digitala plattformar.

dess har forskningen varit utspridd på många olika universitet och högskolor. Ahmadi vill att den nya myndigheten ska
vara som spindeln i nätet som samlar in information och ser
till att den sprids. Ett av hans första möten var på Färöarna,
där han träffade nordiska kollegor.
I Finland finns det en ökande medvetenhet om att en av de
största arbetsmiljöfrågorna är de hot som särskilt kvinnligt
anställda utsätts för i social- och vårdbranschen. En konkret
åtgärd är att det finns mer än en dörr i rummet där klientmöten sker. Då kan den anställde lättare fly om klienten blir
aggressiv.
Mordhot är också en del av Vidar Sagmyrs vardag. Han jobbar i byggnäringens ”uropatrulje” i Trondheim, som samlar
in information om oseriösa byggföretag. Han har tidvis gått
med våldsalarm. AiN följde honom på en vanlig arbetsdag.
Mindre dramatiskt är de dagliga hissresorna för dem som
har sin arbetsplats i ett flervåningshus. Finska Kone är en av
världens fyra ledande hissproducenter.
- Idag är det antagligen 30 - 40 procent fler personer i en
byggnad som är äldre än tio år, än vad den planerades för,
påpekar koncernchefen Henrik Ehrnrooth.
Hissarna blir fort en flaskhals. Men genom att samla in information från hundratusentals hissar runtom i världen kan
företaget förutse när en hiss behöver repareras, redan innan
den stoppar. Ny teknik kan dessutom organisera hisstrafiken
mer effektivt.
Att slippa sitta fast i en hiss är också en del av en god arbetsmiljö!

Nader Ahmadi är chef för den nystartade Myndigheten för
arbetsmiljökunskap, Mynak, som ligger i Gävle. 2007 lade alliansregeringen ned det svenska Arbetslivsinstitutet. Sedan
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HAR DET SKETT ETT SKIFTE I SYNEN PÅ VEM SOM KAN DELTA I ARBETSLIVET?

Har det skett ett skifte i synen på vem som kan
delta i arbetslivet?
- Ingenting är svårare än att sluta med det som inte fungerar, var budskapet från den norska
välfärdsdirektören Sigrun Vågeng, när hon öppnade den hittills största nordiska konferensen
om Supported Employment i Oslo. Är det ett tecken på paradigmskifte?
TEMA
15.10.2018
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Sigrun Vågeng leder Nav, den norska välfärdsmyndigheten
som samlar såväl arbetsförmedling, försäkringskassan och
kommunernas socialarbetare. De 19 000 anställda förvaltar
en tredjedel av den norska statsbudgeten och 700 000 norrmän får sin huvudsakliga inkomst därifrån. Därför lyssnar
forskarna extra nog på vad hon säger. Att lära sig något nytt
är enkelt, hävdade hon. Det svåra är att ändra på det som är
etablerat.
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- Jag uppfattar det som ett bra budskap, men jag är osäker
på om alla i publiken uppfattade det. Om de gjorde det är det
väldigt relevant, säger Øystein Spjelkavik, forskare på Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo och en av de som kan mest om
Supported Employment i Norden.
I publiken på INKO-konferensen 2018 var inslaget av Navanställda stort. Att den översta ledaren är villig att tänka nytt
är viktigt.

4

HAR DET SKETT ETT SKIFTE I SYNEN PÅ VEM SOM KAN DELTA I ARBETSLIVET?

- Det handlar om inställningen och vilken kunskap man har i
Nav om hur man möter en person som har större utmaningar
än andra.

Haugland uppmanat till. Bland annat ska fem procent av de
som nyanställs i staten ha psykiska problem eller vara sådan
som har "hål i sin CV".

- Möter man den personen på det sätt som man alltid gjort,
att det här är en stackare, som alltid kommer att vara en looser på arbetsmarknaden, eller möter man dem med en mer
salutogen hållning?

Är det ett stort belopp?

Bland de som arbetar med Supported Employment nämns
ofta Aaron Antonovsky (1924-1994) som en av de stora inspiratörerna. Han arbetade som professor i sociologi på Ben
Gurion-universitetet i Israel, och var den som utvecklade begreppet salutogenes.
Ordet betyder ”hälsans ursprung”. Det handlar om att
fokusera på vilka faktorer som orsakar och bevarar hälsan,
mer än vad som orsakar sjukdomen.
Som Wikipedia förklarar det:
”Antonovsky utförde en undersökning på en grupp israeliska
kvinnor och hur dessa kvinnor upplevde klimakteriet. Han
fann att de judiska kvinnor som överlevt nazismens koncentrationsläger hade en förmåga att bevara sin hälsa trots alla
de fasor som de hade genomlidit.”
- Om det var den hållningen hon hänvisade till är det väldigt
viktigt, för då måste man göra något med kunskapen i Nav,
säger Øystein Spjelkavik.

Øystein Spejlkavik och Annika Malm, konsulent inom Customized Employment, på ett av seminarierna under INKO
2018.
För vad hade hänt om välfärdsmyndigheten istället för att låta diagnoser styra vem som ska få en möjlighet att komma
ut på arbetsmarknaden verkligen anammade synen att utgå
från individens arbetsförmåga?
Samma dag som INKO-konferensen inleds presenterades
den norska statsbudgeten för 2019. I den sattes 125 miljoner
norska kronor av för den dugnad (gemensam insats) för ett
mer inkluderande arbetsliv som arbetsminister Anniken
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- Summan som går till Supported Employment har ökat från
år till år och många droppar små blir en stor å. Men med
tanke på att vi talar om en pott för arbetsförmedling på 13
miljarder kronor är det fortfarande en mycket liten summa.
- Hur skulle du fördelat Nav:s budget?
- Jag skulle ha rådfört mig med Vågeng och hennes kunskapsstab i direktoratet och de lokala Nav-ledarna för att
höra hur mycket resurser som skulle behövas för att verkligen genomföra ett paradigmskifte.
- Har ett sådant paradigmsikfte genomförts någonstans i
världen?
- Nej, det finns vissa amerikanska delstater som säger att
Supported Employment ska vara första prioritet, men i praktiken blir det inte så.
- Så ett paradigmskifte har aldrig skett och antagligen är det
fel ord. Men jag föreställer mig att det kan ske ett skifte i perspektivet, i synen på vem som kan delta i arbetslivet. Kanske
man kan använda uttrycket retoriskt i Nav, när man talar om
den gamla och nya modellen?

På konferensen beskrev Johanna Gustafsson, som har skrivit
en doktorsavhandling om Supported Employment, hur inställningen till de med psykiska nedsättningar varierar i
samhället.
Enligt henne delar det sig i tre grupper: De som bara ser
det som en sjukdom, de som har hållningen att hindret uppstår först i mötet med miljön och de som ser personer med
psykiska problem som hjältar, som klarar sig "trots allt".
Det finns företag som specialiserat sig på att anställa personer med aspergers, eftersom de anses kunna utföra vissa
uppgifter väldigt bra, som att kontrollera at det inte finns
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fel i dataprogram. Finns det andra grupper med liknande
förmågor bland de med psykiska diagnoser?
- Nej, generellt är det sällan. Men det sker något när vi möter
personer som är annorlunda. Dagens arbetsplatser är så nedskurna att det sällan finns utrymme för det. Jag var på universitetet i Prag en gång, och där hade de anställt en utvecklingshämmad som mentor för de nya studenterna. Han hade
uniform och visade var allting fanns på universitet, som var
toaletterna låg. Universitetet hade till och med mätt effektiviteten och kunde se att studenterna snabbare lärde sig att
hitta när han var mentor.
-Till sist handlar det om produktiviteten. Är förutsättningen
för en hög produktivitet verkligen att vi håller de oproduktiva
ute?
- Under konferensen har det fokuserats mycket på arbetsgivarna och deras roll. Erfarenheten är att det är i de små
företagen, med 8-10 anställda och där chefen ofta haft personliga erfarenheter av någon med psykiska problem eller
funktionsnedsättningar, att det är lättast att placera SEkandidater. Men mättas inte den möjligheten ganska fort
om det verkligen satsas på Supported Employment?
- Om du använder tankegången så blir det fel. Vi måste tänka
att arbetslivsinkluderingen aldrig tar slut. Vi får hela tiden in
nya grupper. Vi blir aldrig färdiga. Därför är det så viktigt att
få in forskningen och att den nordiska modellen måste också
inkludera arbetsinkulderingsmodellen.
- Det blir aldrig någon som hittar lösningen på alla problem,
men vi kan tänka oss att om vi får ny kunskap så att det blir
lättare efter hand. Jag hoppas ju det. Det är min förhoppning.
- Målet på lite kortare sikt måste vara att få in arbetsinkluderingen i ett tryggare teoretiskt och praktiskt ramverk. Det är
nog många som tycker att vi har kommit långt med Supported Employment, men för mig är det först nu det startar, säger
Øystein Spjelkavik.
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STORA SKILLNADER I NORDEN INOM SUPPORTED EMPLOYMENT

Stora skillnader i Norden inom Supported
Employment
Skillnaderna är stora mellan de nordiska länderna i hur stor roll Supported Employment spelar i
arbetet med att få in utsatta grupper på arbetsmarknaden. Allt fler studier visar att metoden ger
bättre resultat än de traditionella.
TEMA
15.10.2018
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL

Supported Employment är ett samlingsnamn för olika insatser där det centrala är det personliga stöd som ges till
såväl den anställde som arbetsgivaren. Metoden introducerades i USA på 1980-talet och kom till Norden i början
av 1990-talet. Den går ut på att individen ska träna upp
och utveckla sin arbetsförmåga på den arbetsplats där det
tilltänkta jobbet finns. Strategin omtalas ofta som ”place then
train” istället för det traditionella ”train then place”.
I Supported Employment, eller SE, som det förkortas, utgår
man ifrån individens arbetsförmåga och försöker hitta en
passande arbetsplats. Matchningen mellan den arbetssökande och arbetsplatsen är därför avgörande.
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- Det är som grundarbetet när man målar en vägg. Är den
dåligt gjord eller om man har valt fel färg så följer det med i
hela processen, som Johanna Gustafsson från Örebro universitet uttryckte det, i ett av de många seminarierna som hölls
under INKO-konferensen 2018.

Øystein Spjelkavik från Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo
ledde 2011 den första nordiska studien om Supported Employment.

En grov sammanfattning av hur läget är i de olika länderna,
är att Sverige har de största projekten, Norge har kommit
längst med utbildningen, medan begreppet Supported Employment, trots ett antal projekt främst i kommunerna, är
nästan okänt i Danmark. I Finland handlar det mesta just nu
om en kommande välfärds- och landskapsreform som överskuggar all annan debatt och på Island är det bara i huvudstaden som metoden används.
- I år är det 25 år sedan jag reste över till Sverige och undervisade de första job-coacherna där i metoden, påminde Grete
Wangen, från universitetet OsloMet och ledare av SENO,
som den norska organisationen för Supported Employment
heter.
I Norge hade arbetsförmedlingen redan 1992 inlett ett
treårigt försök som kallades Arbeid med bistand, som var inspirerat av Supported Employment. Det blev senare permanenterat som en åtgärd på arbetsförmedlingen, huvudsakligen i sociala företag.
Flest arbetar med SE i Sverige
I Sverige etablerades ett liknande, men betydligt mer omfattande projekt, som kallades SIUS, Särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd.
- Sist jag såg efter fanns det 927 Sius-konsulenter på arbetsförmedlingen och tar man med de drygt tusen som finns i
kommunerna handlar det om 2 000 konsulenter som arbetar
med Supported Employment, sa Bertil Johansson, som var
med från starten och som nu leder den svenska föreningen,
SFSE.
Han och andra deltagare på konferensen betonade att det
finns många varianter av Supported Employment. Det är inte
alla som har målet att resultatet blir ett avlönat arbete, utan
jobbet är mer en del av behandlingen. Dessutom behövs det
ofta mer - det finns också program för Supported Living och
Supported Leisure, det vill säga hjälp med boende och fritid.
Eftersom utformningen varierar och det oftast handlar om
tidsbegränsade projekt och inte fasta åtgärdsprogram är det
sällan som det skett en vetenskaplig utvärdering av projekten.
- Det finns alltid en risk att metoden anpassas till organisationen och inte omvänt. Men vi kan inte bara skylla på systemet. Det handlar också om vår tilltro till individen. Jobbar
vi verkligen med de som behöver SE, eller satsas resurserna
på de som skulle klara sig på egen hand? sa Bertil Johansson.

- När vi gjorde studien den gången var det svårt att hitta en
enda forskare som ägnade sig åt SE. De som arbetade praktiskt med det och som bildat föreningar var proppfulla av entusiasm, men hade inga politiska kontakter, sa Øystein Spjelkavik.
Idag finns det egna utbildningar inom Supported Employment i både Sverige och Norge. Det finns också en internationell standard, den så kallade Fidelity-skalan, för hur arbetet ska genomföras, där det på 14 områden graderas från
1-5 hur nära ursprungsmodellen ett projekt är.
En skillnad mellan är att Supported Employment i Sverige
och Finland ofta kombineras med lönesubventioner, för att
motivera arbetsgivarna att anställa fler, medan det inte är så
vanligt i Norge.
Supported Employment utvecklades i första hand för personer med psykiska problem eller funktionsnedsättning. I den
allmänna opinionen var det en främmande tanke att dessa
personer kunde passa in i det ordinära arbetslivet.
Automatiskt förtidspensionerade
- Trots att 50 – 75 procent av de som har någon form av
psykos gärna vill jobba, är det bara tio procent av dem som
har jobb i Norge. Arbetsgivarna har motsatt sig att anställa
folk med kroniska sjukdomar generellt. Fram tills nyligen var
det sällan något fokus på arbete för den gruppen, varken i
hälsoväsendet eller på arbetsförmedlingen. Många blev nästan automatiskt förtidspensionerade, berättade professor i
psykiatri Erik Falkum.

Efter den första vågen av entusiasm på 90-talet, skedde expansionen saktare på 2000-talet.
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- Det är till exempel vanligt att myndigheterna kräver att de
som deltar i programmet måste vara motiverade. Därmed
mister man redan inledningsvis en stor grupp. Risken är att
den grupp som Supported Employment utvecklades för, de
med mer komplexa stödbehov, som psykiska, kognitiva och
sociala problem, blir förskjutna när myndigheterna vill plocka russinen ur kakan, sa Øystein Spjelkavik.

Han ledde ett av de första SE-projekten i Norge som
utvärderades vetenskapligt.
- När vi lanserade Jobbmestrende oppfølgning for personer
med psykoselidelser, JMO, 2007, möttes vi ofta av uppfattningar bland de som arbetade med dem som har en psykosdiagnos att den som hör till den gruppen är för sårbara för att
kunna arbeta.
- Ni kan själva tänka er hur dramatiskt det är för en 22-åring,
som får sin första diagnos och som får höra att ”Du är allvarligt sjuk och du kommer aldrig att kunna jobba”.
Resultatet av JMO var emellertid uppseendeväckande: 77
procent av de som deltog i det sex månader långa projektet
fick någon form av arbete. Nio procent hade en ordinär
anställning, medan 37 procent var i arbetspraktik och 31 procent arbetade på ett socialt företag (vernet bedrift).
Men Supported Employment har också använts för andra
grupper, som flyktingar och ungdomar.
En färsk svensk utvärdering av ett Supported Employmentprojekt handlar om ungdomar som fått aktivitetsersättning
på grund av nedsatt arbetsförmåga. I mer än 80 procent
beror det för nybeviljade aktivitetsersättningar på psykiatriska diagnoser. I Sverige handlar det om 30 000 personer
som har aktivitetsersättning, vilket kostar 3,75 miljarder kronor per år. Bara fem procent av dessa gick 2016 vidare till arbete och tre procent till studier.
En grupp på 1063 personer fördelades slumpvis i tre olika
åtgärdsprogram. Supported Employment var det som hade
bäst resultat. Efter 15 månader var 26 procent i arbete. För
de andra programmen var andelen 20 procent, respektive 18
procent. Även om hänsyn togs till att SE krävde mer personal, var det ändå den åtgärd som gav mest för pengarna.
Plocka russinen ur kakan?
Med sådana resultat borde väl utsikterna för Supported Employment vara positiva? Ja, men oron finns samtidigt för
att myndigheterna ska anamma metoden, men bara använda
dem på de grupper som ger bäst resultat.
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DANMARK KAN LÆRE AF SVERIGES ARBEJDSMILJØINDSATS

Danmark kan lære af Sveriges
arbejdsmiljøindsats
Sverige har en stærkere samarbejdskultur end i Danmark på arbejdsmiljøområdet, viser en
undersøgelse, som Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen har fået udarbejdet.
TEMA
15.10.2018
TEKST: MARIE PREISLER

På en række punkter kan Danmark lære af Sverige, når det
gælder arbejdsmiljøindsats, fremgår det af en undersøgelse,
udarbejdet af Oxford Research for Ekspertudvalget om
udredning af arbejdsmiljøindsatsen.
Undersøgelsen fastslår, at der er forskel på, hvordan arbejdsmarkedets parter i Danmark og Sverige samarbejder om arbejdsmiljøforhold, og at den svenske måde har klare fordele:
”Det svenske partssamarbejde om arbejdsmiljøforhold er anderledes end det danske i sit indhold og i sin kultur. Oxford
Research vurderer, at der i Sverige er en stærkere samarbejdskultur end i Danmark pa? arbejdsmiljøomra?det,” og fastslår, at det ”indebærer en stærkere, fælles løsningsorientering aktørerne imellem, end det er tilfældet i Danmark”.
Rapporten fremhæver også, at der er i Sverige er et markant
anderledes forsikringssystem med en tættere kobling til arbejdsmiljøindsatsen, og at det fremmer et større fokus på
forebyggelse. Og at Sverige et erhvervsuddannelsessystem,
som muligvis betyder større bevidsthed og fokus på arbejdsmiljø hos elever og virksomheder.
Oxford Research vurderer, at en række svenske arbejdsmiljøindsatser umiddelbart vil kunne overføres til en dansk kontekst:
• Praksis med anmeldelse af tilsyn
• Større inddragelse af tilsynsførende og
tilsynscentre i målretningen af tilsyn
• Øget fokus på det organisatoriske og sociale
arbejdsmiljø
• Administrativ lettelse i forbindelse med
information efter tilsyn
• Tværgående myndighedssamarbejde om
arbejdslivskriminalitet.
Undersøgelsen er udarbejdet for Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen, som har indsamlet viden om
arbejdsmiljøindsatsen i andre lande, eksempelvis Finland,
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Sverige og Norge. Især Sverige har udvalget kikket nærmere
på, da den danske og svenske indsats og rammerne om den
ligner hinanden, og fordi Sverige har markant færre anmeldte arbejdsulykker og alvorlige arbejdsulykker end Danmark.
Udvalget har derfor fået Oxford Research, til at gennemføre
en undersøgelse af den svenske arbejdsmiljøindsats med
henblik på at identificere eventuelle svenske indsatser, som
Danmark kan lære af eller kopiere.
Undersøgelsen fastslår, at direkte sammenligning ikke er
mulig, da der ikke findes egentlige effektstudier af de undersøgte svenske arbejdsmiljøindsatser. Det har derfor ikke
været muligt at afdække, om elementer i den svenske indsats
kan være et effektivt bidrag til den danske arbejdsmiljøindsats
Undersøgelsen viser, at trods forskellene mellem de to landes
indsats, ligner de overordnede rammer for den svenske og
den danske arbejdsmiljøindsats i høj grad hinanden. Følgende ligheder bliver fremhævet:
• I begge lande findes der i varierende grad
sammenlignelige aktører, der udfylder en specifik
funktion og rolle i arbejdsmiljøsystemet inden for
regler og lovgivning, myndighedsudøvelse,
information og vejledning samt forskning.
• I begge lande er der et konsensusorienteret
samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, og
der findes en kontrollerende tilsynsmyndighed,
som ud fra risikovurderinger udvælger
arbejdspladser til tilsyn.
• Der er lande en stærk tradition for
arbejdsmiljøforskning som input til i det politiske
system.
• Begge lande har forebyggende institutioner, der
kommunikerer, vejleder og rådgiver om
arbejdsmiljø.
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18 anbefalinger skal forbedre danskernes
arbejdsmiljø
Arbejdspladserne skal i højere grad være omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen,
anbefaler et ekspertudvalg, nedsat af den danske regering for at vende den negative udvikling i
arbejdsmiljøet.
TEMA
15.10.2018
TEKST: MARIE PREISLER

Det går den helt forkerte vej med danske medarbejderes arbejdsmiljø til trods for, at de fleste arbejdspladser gerne vil
det gode arbejdsmiljø og arbejder mere med det end
tidligere. På fire år er der sket en stigning på 17 procent i andelen af medarbejdere, som oplever psykiske belastninger og
symptomer pa? stress eller depression. Samtidig beretter 15
procent flere medarbejdere, at de er udsat for fysiske belastninger og oplever smerter og træthed efter arbejde.
Det er en markant negativ udvikling i arbejdsmiljøet, som
koster dyrt for både de ramte og for samfundsøkonomien.
Danmark bevæger sig længere væk fra de politisk fastsatte
mål for, hvordan arbejdsmiljøet skal udvikle sig frem til
2020. Det fastslog regeringen i 2017 og nedsatte et ekspertudvalg med den opgave at udpege veje til at bringe arbejdsmiljøet på ret køl uden at fordyre arbejdsmiljøindsatsen.
Den opgave er nu løst. Efter et års arbejde og grundige
analyser af arbejdsmiljøindsatsen i både Danmark og andre
lande har udvalget fremlagt 18 anbefalinger, der alle har det
til fælles, at arbejdsmiljøindsatsen i endnu højere grad end
hidtil skal tage udgangspunkt i forholdene ude på arbejdspladserne.
Lær ledere at forebygge stress
Konkret anbefaler udvalget blandt andet, at den nationale
tilsynsmyndighed, Arbejdstilsynet, i langt højere grad end i
dag målretter sine tilsyn mod virksomheder og brancher med
arbejdsmiljøproblemer. Der skal blandt andet gives større
bøder ved grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.
Samtidig skal Arbejdstilsynet i højere grad vejlede virksomhederne. En undersøgelse, som ekspertudvalget har fået
foretaget, viser at der er vilje til at vende udviklingen på
mange arbejdspladser. Ifølge undersøgelsen prioriterer
ledere og medarbejdere allerede arbejdsmiljøindsatsen, og
næsten halvdelen har opprioriteret arbejdet med arbejdsmiljø de seneste år. Foreløbig har opprioriteringen dog
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ikke vendt den samlet set negative udvikling i danske medarbejderes arbejdsmiljø.
Udvalget vurderer også, at der er brug for tydeligere regler
om psykisk arbejdsmiljø og foreslår konkret, at der gives
bedre mulighed for at uddanne ledere i at forebygge psykisk
nedslidning.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som nedsatte udvalget, vil nu præsentere anbefalingerne for
Folketingets Beskæftigelsesudvalg og efterfølgende indkalde
til politiske forhandlinger om dem.
- Det er danskernes arbejdsmiljø, der er på spil, og derfor har
der været brug for at få vendt hver en sten og se, hvordan
indsatsen kan skrues bedre sammen, udtalte ministeren ved
præsentationen af anbefalingerne.
Der skal handles hurtigt
Ekspertudvalget bestod af fire sagkyndige eksperter og fire
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, herunder Bente
Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF, der
repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte. FTF-formanden har i en kommentar udtrykt glæde over, at udvalget
anbefaler at styrke indsatsen for et godt psykisk arbejdsmiljø:
- Klare regler med tydelige krav til forebyggelsesindsatsen er
et helt afgørende redskab til at sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø, end det, mange lønmodtagere desværre oplever i
dag.
Bente Sorgenfrey opfordrer regeringen og ordførerne i arbejdsmiljøforligskredsen til at ”kridte skoene” og handle hurtigt for at udvikle tydelige regler om, hvordan arbejdspladser
forebygger og håndterer faktorer som stor arbejdsmængde og
tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og
arbejdsrelateret vold, da det er forhold, der fører til stress og
sygemeldinger.
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Hovedorganisationerne på arbejdsmarkedet, DA og LO, har
begge forpligtet sig til sammen at arbejde loyalt for at realisere de af udvalgets anbefalinger, der kan opnås enighed om,
og det har lovet ikke at bringe yderligere forslag i spil undervejs i den kommende politiske proces om at udmønte ekspertudvalgets anbefalinger.
Krav om flere penge
Om der vil blive afsat yderligere ressourcer til at realisere anbefalingerne er endnu uvist. Flere politiske partier og fagforbund har udtrykt stor tvivl om, hvorvidt anbefalingerne kan
realiseres, hvis ikke der afsættes flere ressourcer til Arbejdstilsynet, der har fået sit budget beskåret de senere år.
Forbundet FTF tror ikke, at anbefalingerne vil gøre nogen
stor forskel, hvis der ikke sættes flere penge af til at forbedre
arbejdsmiljøet. Det har Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk
chef i 3F, udtalt. Hun har samtidig sagt, at 3F bakker op om
en mere målrettet tilsynsindsats fra Arbejdstilsynet med flere
påbud og sanktioner, mens 3F ikke er spor glad for ekspertudvalgets anbefaling af, at Arbejdstilsynet skal vejlede og gå
mere i dialog med virksomheder. Det vil kræve tid, som vil gå
fra den tid, Arbejdstilsynet har til kontrol med virksomhederne, frygter 3F.
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Ökad medvetenhet i Finland om hoten
socialarbetare utsätts för på jobbet
I Finland har särskilt kvinnor inom social- och vårdbranschen ökad risk att utsättas för våld och
hot om våld. Bland socialarbetare är verbala hot, som ibland går över till ren förföljelse, väldigt
ofta förekommande. På statligt håll har man öppnat ögonen för problemet – men vägen till
trygga arbetsplatser är lång.
TEMA
15.10.2018
TEXT: MARCUS FLOMAN, FOTO: CATA PORTIN

- Det här rummet är ett bra exempel på ett tryggt rum ur socialarbetarens perspektiv.
Så säger Hanna Holmberg, ledande socialarbetare inom
barnskyddet i Vanda i södra Finland. Holmberg guidar runt
på socialbyrån.
- Det som är bra med det här rummet är de tre dörrarna i olika hörn av rummet.
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Dörrarna ger flera möjligheter för socialarbetaren att ta sig ut
ur rummet om en klient till exempel blir aggressiv. Till arbetsplatsens säkerhetsregler hör också att ytterdörren till kontoret alltid är låst. En låst dörr hade kanske hindrat den rökbomb som kastades in i en annan socialbyrå i en medelstor
stad i Finland i början av 2010-talet. Vi ska återkomma till
rökbomben lite senare. Först lite siffror.
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Enligt Rättspolitiska institutets undersökning från 2017 har
mer än var tionde kvinna i åldern 25-54 utsatts för våld eller
hot om våld under den granskade perioden 2012-2016. Finländsk forskning tyder på att kvinnor möter hot och våld på
jobbet oftare än män. Orsaken är att de i högre grad jobbar
inom social- och hälsovårdssektorn, där riskerna för verbala
och fysiska hot är större. Den färskaste arbetslivsbarometern
från 2018 visar att 44 procent av de anställda inom de kvinnodominerade kommunala arbetsplatserna har observerat hot
eller våld på jobbet.

Långt utdragen förföljelse
Det är inte många som öppet talar om den aggressivitet som
en del klienter visar mot socialarbetare. Och det är kanske
förståeligt – en socialarbetare om någon vet att klienter ofta
hör till de utsatta i samhället och då är det lätt hänt att
man ser de starka känsloutbrotten ”bara” som en del av jobbet. Som Hanna Holmberg utrycker det: ”starka upprivande
känsloyttringar är så vanliga så de blir lätt normaliserade,
man lär sig att inte ta det personligt.”

Preventivt tänkesätt är A och O
Hanna Holmberg fortsätter vandringen på socialbyrån; det
visar sig att i varje rum där socialarbetare träffar klienter
finns det minst en extra dörr.
- Också i mitt arbetsrum finns en extra dörr direkt bakom
mitt arbetsbord.
- Det är inte alls alltid som det finns ett särskilt behov av
att tänka på de här säkerhetsaspekterna, men om vi på förhand vet att det finns skäl att anta att mötena kan gå över till
farosituationer så funderar vi extra noga var vi socialarbetare
sätter oss.
Samtidigt, påpekar Holmberg, gäller en absolut nolltolerans
mot våld och påhopp. Men det gäller för socialarbetaren att
själv bedöma när en situation känns hotfull.
Då kommer vi till Marjo Oinonen. I början av 2010-talet jobbade hon som socialarbetare i en medelstor finländsk stad.
Strax efter att hon fattat ett barnskyddsbeslut kom floden av
meddelanden från pappan i familjen som var upprörd över
beslutet.
- I början tänkte jag att det helt enkelt handlade om en krävande klient. Det dröjde någon månad innan jag insåg sakens
allvar: han förföljer mig.

Holmberg berättar också att det i varje rum på kontoret finns
en larmknapp som används vid farosituationer - alla socialarbetare bär även med sig ett ”larmband” när de träffar
klienter. Vid larm rycker kollegerna och två väktare från
fastighetens bottenvåning till undsättning.
Holmberg tillägger att inte alla socialbyråer i staden eller landet har säkerheten på samma nivå.
- Läget är väldigt annorlunda under hembesök, där finns fler
aspekter att beakta och där kan vi inte räkna med reservutvägar. Av den anledningen hålls de första mötena med nya
klienter alltid på kontoret – under den fasen när vi bekantar
oss med nya personer.
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Den första tiden försökte Marjo Oinonen tackla läget via sin
yrkeskunskap och förklarade vilken bakgrunden och skälen
till barnskyddsbeslutet var.
- Småningom klarnade det att jag inte med mitt yrkesagerande kan ändra på mannens beteende. När han började
hota och kontakta mig via alla tänkbara kanaler insåg jag att
det här var onormalt.
I det skedet vände hon sig till närmaste förman och bad
om hjälp och stöd i att göra en polisanmälan om förföljelse.
Lyckligtvis insåg arbetsgivaren situationens allvar och
småningom fick Oinonen hjälp också via arbetsplatshälsovården.
Förföljelsekampanjen slutade efter tre långa år - men
Oinonen har gått vidare med temat i en licentiatavhandling
om socialarbetare som utsatts för förföljelse.
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- Av berättelserna framgår att den utsatta arbetstagaren
måste ta de första tunga stegen själv och be om hjälp. Det är
svårt då du är totalt lamslagen. Hela fenomenet förföljelse i
arbetslivet finns det ytterst lite forskning om – hela saken har
varit alltför dold i samhället.

- Det är fortfarande alltför allmänt att personalen inte är
medveten om innehållet i säkerhetsguiderna på jobbet. Det
finns alltfort mycket att göra för att öka medvetenheten.

Oinonens tips är att reagera så snabbt som möjligt.
- Om förföljelsen pågått i två veckor ska saken utredas och
här borde arbetsplatshälsovården, arbetsgivaren och polisen
genast kopplas in.
Om du tänker tillbaka på din gamla arbetsplats – hade arbetsgivaren sett till säkerheten och de anställdas trygghet?
- Jag måste säga att uttryckligen den preventiva delen, att i
man i samråd med kollegerna i förväg bedömer vilka klienter
som kan utgöra en risk, den fanns inte med i bilden – trots
att det här inträffade rätt nyligen. Vi hade inte heller något
larmsystem på jobbet och ytterdörrarna till kontoret var olåsta. En dag kom ju mannen som förföljde mig till kontoret och
kastade en rökbomb in på min arbetsplats!
Myndigheterna är medvetna om problemen
Att bland annat socialarbetare är särskilt utsatta för hot har
inte gått obemärkt förbi. Social- och hälsovårdsministeriet
har i sitt färskaste styrdokument för arbetarskyddet fäst uppmärksamhet bland annat vid ”psykosocial belastning” på jobbet. Social – och hälsovårdsbranschen identifieras här som
en av de branscher som behöver extra tillsyn.
Marja Tereska, på Sydvästra Finlands arbetarskyddsmyndighet, håller i trådarna för en pågående arbetarskyddsinsats. Man har valt att särskilt granska privata aktörer inom
den finska social- och hälsovårdsbranschen.
- Under de senaste åren har medvetenheten ökat om att hot
om våld är en verklig riskfaktor. Av de arbetsplatser som vi
hittills tillsett, har 60 procent identifierat våld som en riskfaktor och har en plan för hur de ska agera om problem uppstår. Jag tycker det är en hög siffra.
Av de privata social- och hälsovårdsarbetsgivare som arbetarskyddsmyndigheterna granskat var det ändå 4 av 10 som
fick en anmärkning. Arbetarskyddets uppgift är att granska
och påtala brister, men det är arbetsgivarens sak att göra något bristerna.
- De har fått i uppdrag att åtgärda de större eller mindre brister som vi funnit. De måste nu kunna påvisa att de kan identifiera eventuella förhöjda riskfaktorer och göra upp en plan
hur risken för hotfulla situationer kan minskas.
Marjo Oinonen efterlyser ökad fokus på att verkligen informera brett och aktivt om säkerhetsföreskrifterna på arbetsplatserna.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

15

NADER AHMADI LEDER NYA ARBETSMILJÖMYNDIGHETEN MED "ÖRAT MOT RÄLSEN"

Nader Ahmadi leder nya
arbetsmiljömyndigheten med "örat mot rälsen"
I svenska Gävle växer det just nu fram en ny myndighet för arbetsmiljökunskap, som ska
ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning. – Arbetsmiljön är ytterst viktigt för
socialt hållbara samhällen, säger generaldirektör Nader Ahmadi.
PORTRETT
15.10.2018
TEXT OCH FOTO: GUNHILD WALLIN

– Det är en enorm utmaning att skapa en ny myndighet. Hur
många gånger får man göra det, säger Nader Ahmadi och
skrattar förtjust.

– Jag skulle vilja säga att det som kännetecknar oss är nybyggaranda. Det har varit arbetsamt och roligt, summerar Nader
Ahmadi den nya myndighetens första månader.

Sedan 1 juni i år är han generaldirektör för den nya myndigheten och nu, drygt fyra månaden senare, faller allt fler
bitar på plats. Som ny myndighet måste alla rutiner skapas
från början, till exempel alla policys som reglerar allt från
jäv till resor. Medarbetare har och ska anställas, men det tar
tid. De flesta måste arbeta under uppsägningstiden, vilket innebär att verksamheten vid Mynak som myndigheten kallas,
först kom igång på riktigt i mitten av augusti med elva nya
medarbetare.

Inte ett nytt arbetslivsinstitut
Uppdraget att skapa den nya myndigheten kommer från den
nu avsatta rödgröna regeringen, som för ett drygt år sedan
beslutade att ge en särskild utredare uppdraget att inrätta
Myndigheten för arbetsmiljökunskap. I pressmeddelandet
som följde beslutet motiverades det bland annat med att arbetsmarknadens parter – både fackförbund och arbetsgivarorganisationer – har saknat en sådan organisation. Sedan
Alliansregeringen lade ner Arbetslivsinstitutet, Ali, 2007 har
forskning som rör olika aspekter av arbetslivet varit utspridd
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på olika universitet och högskolor, vilket försvårat möjligheten att få en överblick av vilken kunskap som finns kring
arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor. Det har heller inte funnits
någon aktör som haft i uppgift att utvärdera arbetsmarknadsåtgärder.

– Jag har jobbat i organisationer med ”stuprör”, det vill säga
olika delar i en verksamhet som inte samarbetar. Så ska vi
inte ha det här, utan de olika delarna ska samverka. Till exempel ska kommunikationsavdelningen jobba ihop med analytikerna och vara en del av processen också i mötet med
forskarna.
Ett ständigt pågående arbetsliv
Nader Ahmadi är professor i sociologi och var prorektor för
högskolan i Gävle innan han fick tjänsten som generaldirektör. Han har också varit chef för Akademin för Hälsa och
Arbetsliv vid samma högskola och det var framförallt där
hans intresse väcktes för arbetsliv. Enheten är bland annat
specialiserad på belastningsskador, ett viktigt område som
självklart kommer att ha en plats i den kunskap som ska
förmedlas från myndigheten. Men just nu är Nader Ahmadi
särskilt intresserad av de arbetsmiljöfrågor som uppkommer
i kölvattnet av den snabba digitaliseringen.

Tanken är nu att Mynak ska vara ett kunskapscenter för arbetsmiljö, följa effekter av arbetsmarknadspolitiken inom arbetsmiljöområdet och följa och främja företagshälsovårdens
utveckling.
– Jag får ofta frågan om vi är ett nytt Arbetslivsinstitut och
förklarar då att Ali var en gigantisk organisation med ett
årligt anslag på 450 miljoner kronor. Vi har ett anslag på 35
miljoner, så vi kan inte ta den rollen. Vi bedriver inte heller
egen forskning, säger Nader Ahmadi.
Knyter samman forskning med behov
Han jämför den nya myndighetens roll med spindelns. Hemsidan ska vara en portal för den nyaste forskningen inom
arbetsmiljöområdet och Mynak ska arbeta med ett nätverk
av forskare inom området. De kommer att inventera aktuell
kunskap inom arbetsmiljöområdet, men också vara observanta för kunskapsluckor. Om det blir tydligt för Mynak att
det finns behov av viss forskning förs tankarna vidare till
forskningsfinansiärerna bl.a. AFA, Forte och olika universitet
och högskolor. Till Nader Ahmadis uppgifter hör också att
ha en dialog med arbetsmarknadsdepartementet och att också för dem visa var det finns behov av ny forskning kring
arbetsmiljö. Han kommer också att ha kontakt med arbetsmarknadens parter och är i full gång med nätverksbyggande,
vilket innebär många resor till Stockholm.
– Vår roll blir spindelns, som förmedlar kunskap men också
medvetandegör om behov och kunskapsluckor. Idag pågår
bra forskning om arbetsmiljö, men tillgången till den är inte
så lätt, säger han.
Tanken är att Mynak har tre huvudfunktioner – analys, kommunikation och stöd. Och det är av stor betydelse att dessa
samverkar, anser Nader Ahmadi. Myndigheten ska inte leverera information ”passivt”, utan målet är att hela tiden tänka ”vad ska vi förmedla och för vem?”

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

– Vi ska täcka både de arbetsmiljöfrågor som finns i traditionella arbeten och de nya som uppkommer på grund av
den snabba, djupgående teknologiska utvecklingen. Det är
en enorm utmaning som måste hanteras. Hur påverkar arbetslivet och livet? Kommer nya robotar att göra människor
överflödiga? Hur ser alternativen ut? Och är all innovation av
godo?
Nader Ahmadi beskriver sitt eget arbetsliv som något
ständigt pågående. Ofta sitter han på kvällarna med datorn i
knät framför TV:s och svarar på mail. Att sitta hemma i soffan ger ändå en signal om frihet.
– Arbetsmiljö för mig är hela mitt dygn och till om med om
natten drömmer jag ofta om något som rör jobbet. Gränsen
mellan arbete och privatliv är allt mer utsuddad idag och därför blir arbetsmiljön ännu viktigare, säger han.
300 resdagar per år
Nader Ahmadi är van att jobba hårt och trivs med det. Under
många år har han haft uppdrag för Sida, Världsbanken,
Unicef och Rädda Barnen för att nämna några. Han har hämtats i pansarvagn i Bosnien för att på Unicefs uppdrag undersöka barnens psykosociala behov efter krigen på Balkan
och konstaterar i efterhand att hela landet var traumatiserat.
Han har arbetat med utvecklingsprojekt i Kaukasus och Centralasien, i Vietnam, Kina, Laos, Kambodja och Ryssland.
Under flera år i början av 2000-talet reste han 300 dagar
per år, vilket fick honom att bestämma sig för att upphöra
med de internationella uppdragen. Han har en bred erfarenhet från världen, också från sin uppväxt i Iran och sin flykt
därifrån vid 24 års ålder.
Vad tar du med dig in i det här arbetet från alla dina internationella erfarenheter?
– De uppdrag jag har haft ger perspektiv. Det har hjälpt mig
mycket, bland annat blir personliga motgångar lättare att
bearbeta. Saker som sker är sällan svarta eller vita, vilket gör
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att jag har svårt att döma. Det mesta går an, vilket hjälper
mig som chef. Jag vågar fatta beslut, säger Nader Ahmadi.
Myndigheten har också i uppdrag att följa och sprida kunskap om den arbetsmiljöforskning som sker framförallt i
Norden, men också inom EU. Nyligen var Nader Ahmadi på
Färöarna och träffade nordiska kolleger inom området arbetsmiljö – både forskare och tillsynspersoner. Det väckte
frågor om både givande och tagande av erfarenheter, både
vad som går att lära av varandra rent kunskapsmässigt, men
också hur kunskap om arbetsmiljö kan förmedlas.

Mynak väcker intresse
Ännu är lokalerna i centrala Gävle provisoriska och myndigheten huserar i en hörna av en gigantisk och ganska dyster
gammal bankhall. Att detta inte är en hemvist för evigt märks
bland annat av att både kontorsstolar och bildskärmar står
uppradade i olika hörnor i avvaktan på både nya lokaler och
nya medarbetare. Idag består myndigheten av elva medarbetare som ska ha vuxit till drygt 35-40 när den är fullt utbyggd 2020. Intresset för den nya myndigheten är stort och
hittills har Nader Ahmadi gett ett trettiotal intervjuer.
– Det här är en nystart efter att ha varit chef i
högskolevärlden i nästan 20 år, säger han och ser både glad
och nöjd ut.
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Kone: Så kan hissen påverka kontorsmiljön
Det är få nordiska företag som spelar en så stor roll för arbetsmiljön som Kone. Men de gör det
på ett diskret sätt. Så länge allt fungerar är det knappast någon som tänker på hissarna och
rulltrapporna vi använder till och från jobbet och i byggnaderna vi arbetar i.
TEMA
15.10.2018
TEXT OCH FOTO: BJÖRN LINDAHL, BILDEN ÖVERST: KONE

Nu vill Kone spela en ännu större roll, genom att utnyttja
sin kunskap om människoflöden för att göra arbetsplatserna
bättre.
-Ta en kontorsbyggnad som byggdes för tio år sedan. Idag är
det antagligen 30 -40 procent fler personer i den byggnaden
än vad den ursprungligen var tänkt att rymma, säger Henrik
Ehrnrooth, koncernchef för det finska företaget som är en av
världens fyra största tillverkare av hissar.
- Vad är det för problem med det? Jo, det börjar knaka i delar
av infrastrukturen. Ett av de områden där det uppstår köer
är hissarna. Är det något vi vet så är det att folk inte gillar att
vänta. Speciellt inte när de förväntas vara väldigt produktiva.
Henrik Ehrnrooth är koncernchef för Kone, som har 55 000
anställda runtom i världen.
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Vi är på 16:e våningen på Kones huvudkontor i Esbo. En av
de fyra hissarna som finns på utsidan av den ena gaveln har
ljudlöst tagit oss upp hit. Alla väggar i hissen är av glas. På
toppen är det utsikt ända till Helsingfors några mil österut.
Men det är få andra höga byggnader att se – och i alla fall inga skyskrapor.
- Vi hade en asiatisk kund här för en stund sedan som
påpekade att Finland måste vara ett märkligt land. Det finns
inga höga hus här, ändå är vi världsledande på hissar!
Henrik Ehrnrooth skyndar sig att säga att av Europas 5,5
miljoner hissar är de flesta installerade i bostadshus, som är
5 - 6 våningar höga.
- Asien håller på att gå förbi Europa i antal hissar, men i Nordamerika finns det bara en miljon hissar. Spanien har fler
hissar än USA, där det är vanligt att bo i enfamiljshus.
Om en hiss slutar fungera i ett bostadshus är det irriterande,
såvida du inte är så gammal eller handikappad att du inte kan
gå i trapporna, påpekar Ehrnrooth.
- I en kontorsbyggnad är det som när en av filerna på en motorväg stängs. Det blir fort långa köer. Därför gör vi allt för
att hissarna ska underhållas i tid så att de inte blir stående,
säger Henrik Ehrnrooth.
Kone annonserade för ca ett år sedan ett samarbete med IBM
som innebär en ny lösning där information samlas in från
hissar dygnet runt. Genom att analysera informationen från
hundratusentals hissar kan företaget hitta varningstecken på
att något behöver åtgärdas. Det betyder att en reparatör kan
skickas ut innan problemet uppstår och dessutom ha med sig
exakt den reservdel som behövs för just den hissen. Detta innebär att antalet fel och driftsstopp drastiskt kan minskas i
framtiden.
Det handlar om stora informationsmängder – Big Data, som
det brukar kallas – som samtidigt ger upplysningar om människoflödena i en byggnad.

- Att förbättra flödet behöver inte bara handla om att öka
hastigheten eller hisskapaciteten. Det kan lika gärna handla
om att organisera verksamheten på ett annat sätt. Ett tydligt
exempel är ett kryssningsrederi där vi analyserade hur folk
rörde sig ombord på ett av fartygen. Vi upptäckte att 60 procent av alla passagerarna använde hissarna i aktern av fartyget, medan bara 40 procent använde hissarna i fören.
- Resultatet blev att kryssningsrederiet flyttade på några
restauranger och därmed jämnade ut trafiken.
Ett annat sätt att påverka flödet i en kontorsbyggnad är att de
anställda kopplar sin mobiltelefon till hissarna.
När en anställd närmar sig byggnaden vet datasystemet som
styr hissarna redan vilken våning som personen brukar ta
hissen till. Olika anställda grupperas i olika grupper och får
besked på mobilen vilken hiss de ska ta.
- Det fungerar bra i många byggnader, som här på vårt eget
huvudkontor där det brukade arbeta 250 personer tidigare,
men där 400 nu har sin arbetsplats. Men att påverka människoflödena handlar inte bara om att utnyttja hissarna bättre. Det handlar också om att skapa arbetsmiljöer där det
samarbetas bättre, till exempel genom att se till att folk möts
lite oftare spontant, säger Henrik Ehnrooth.
- Vi visste att en speciell sorts arbete gjordes på den 5:e, 6:e
och 7:e våningen, men informationen från hissarna visade att
folk höll sig på sin egen våning. Därför införde vi en regel om
att det inte gick att få kaffe på den 5:e eller 7:e våningen. Folk
var tvungna att gå till 6:e våningen – där kaffet dessutom var
av bättre kvalitet och gratis.
Kontorsmiljöerna förändras
Hur ett kontor ser ut har varierat, från cellkontoren, där
de flesta anställda hade egna rum, till öppna kontorslandskap. Den modell som blivit allt mer vanlig på senare år är
så kallade aktivitetsbaserade kontor. Tanken är att kontoret
byggs upp i olika zoner, utformade så att de passar olika typer
av arbete. De vanligaste behoven brukar vara koncentrerat
arbete, kreativt arbete och teamarbete. Fasta arbetsplatser
saknas. Var och en väljer den miljö och den arbetsplats som
passar bäst för stunden.
Det finns inga regler som bestämmer hur många kvadratmeter varje anställd ska ha. Enligt fastighetsförvaltare som
svenska Vasakronan har det tidigare varit en tumregel att
det behövs 20 kvadratmeter per person, när alla utrymmen
räknas med, som toaletter, pentryn, förråd och entré. I aktivitetsbaserade kontor kan ytan minskas till 12-15 kvadratmeter per person, tack vare öppna lösningar och bättre ventilation.

- Spanien har fler hissar än vad hela USA har, säger Henrik
Ehnrooth.
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Det som är drivkraften bakom den nya kontorsmodellen
är teknologin. Fasta telefoner och stationära datorer har ersatts av smarttelefoner, laptops och molndelning. De anställ-
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da får själva ta ett större ansvar för att alltid ha den utrustning de behöver med sig.
Även för Kone öppnar det sig nya affärsmöjligheter när
transportlösningar kan integreras med mobiltelefonen. Den
kan bland annat ersätta nyckeln i den egna lägenheten.
- En undersökning som vi har gjort visar att 51 procent av
svenskarna anser att deras vardag skulle bli enklare om de
kunde använda en smarttelefon som nyckel till hemmet. Det
är framförallt de yngre, mellan 18 och 35 år som ser fördelen
av att kunna släppa in besökare i sitt bostadshus, även när
de inte själva är hemma. Det göra att det till exempel är
möjligt att ta emot en hemleverans när man är på jobbet,
säger Malin-Brandt Lundin, företagets marknads- och kommunikationschef för Skandinavien.

Santeri Suoranta demonstrerar skillnaden i vikt mellan en
stålwire och de nya hisslinorna som Kone. De kallas Ultrarope och är tillverkade av karbonfibrer. Vikten på linorna
är det som sätter en gräns för hur många våningar en hiss
kan betjäna.
- Vi tar förstås både frågan om den personliga integriteten
och cybersäkerheten med våra nya digitala tekniker extremt
allvarligt också, bedyrar han.

Kones testanläggning i Tytyri ligger vid en gruva med
schakt som går 350 meter under marken. Här testas nya
hissmodeller innan de installeras, både genom att de får falla fritt innan de bromsas och hur de tål slitage.
Möjligheterna att underlätta vardagens ofta motstridande
krav mellan hemmet och jobbet är stort.
- Mobiltelefonen kan bli ett slags ”digital portvakt”. Det är
den sista sträckan – fram till ingångsdörren, som är den
stora utmaningen för företagen som arbetar med hemleveranser. Problemet är alla varor som inte kan levereras för att
kunden inte är hemma – eller att man tvingas vänta på en
hantverkare som inte kommer, säger teknikdirektören Santeri Suoranta, som vi träffar på Kones testanläggning Tytyri,
som ligger i en gruva en timme norr om Esbo.
Där testas nya hisstyper i ett 350 meter djupt schakt. Det
är världens enda anläggning för att testa hissar i fritt fall.
Hissen fylls med sandsäckar som väger ett ton och får falla
handlöst en sträcka innan bromsarna slås på.
- Säkerheten är det viktigaste av allt. Alla system är gjorda så
att de tål tolv gånger mer än vad som behövs, säger Santeri
Suoranta.
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Hur ska de anställda i den nya ekonomin få en
anständig arbetsmiljö?
Hur ska det svenska Arbetsmiljöverket kunna bedriva tillsyn och främja tillfredsställande
arbetsmiljöer för egenanställda, folk som jobbar via digitala plattformar eller i andra nya former
för att organisera arbete?
NYHET
15.10.2018
TEXT: KERSTIN AHLBERG EU&ARBETSRÄTT

Det ska myndigheten försöka ta reda på i ett två-årigt projekt
som regeringen gett den i uppdrag att genomföra.
Arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd utifrån förutsättningen att det finns en arbetsgivare som har anställda arbetstagare vilka arbetar på ett bestämt arbetsställe, och att det är
arbetsgivaren som har ansvaret för att dessa anställda har en
tillfredsställande arbetsmiljö. Det finns några undantag. En
arbetsgivare har t.ex. ett visst ansvar också för inhyrda arbetstagare, eftersom det är den arbetsgivaren – inte bemanningsföretaget – som råder över förhållandena på den plats
där de inhyrda arbetar.

Om Arbetsmiljöverkets nya tillsynsprojekt landar i liknande
tankegångar får vi veta i slutet av 2020 när projektet ska vara
klart.

Men vem har ansvar för att s.k. egenanställda, de som tar uppdrag via digitala plattformar eller som utför it-baserat mobilt arbete har en anständig arbetsmiljö? Här har lagen inget
säkert svar. Frågan är om de ens ska räknas som arbetstagare
och vem som i så fall är deras arbetsgivare.
Det här är bakgrunden till det uppdrag som Arbetsmiljöverket nyligen fick av regeringen. Under två år ska verket
genomföra en särskild tillsynsinsats som är inriktad på nya
sätt att organisera arbete. På så sätt ska Arbetsmiljöverket
dels skaffa sig kunskap om hur arbetsmiljön ser ut i situationer där arbete organiseras i nya former, dels undersöka
hur verket kan använda sina befogenheter för att verka för en
tillfredsställande arbetsmiljö för dessa människor.
Enligt ett utredningsbetänkande från förra året (SOU
2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret
för arbetsmiljön?) finns det anledning att överväga om arbetsmiljöreglerna ska vara så inriktade på förhållandet arbetsgivare - arbetstagare -arbetsställe. Utgångspunkten bör
hellre vara att den som kan påverka förutsättningarna på en
viss plats bör ha någon typ av ansvar för de personer som
arbetar där, så att regelverket täcker in alla som arbetar där
och bedöms vara skyddsvärda ur arbetsmiljöhänseende, enligt utredningen.
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Nytt svenskt råd ska försvara kollektivavtalen
mot EU
Europeiska kommissionens många lagstiftningsinitiativ på sistone har fått parterna på den
privata sektorn i Sverige att gå samman för att ta tillvara gemensamma intressen på EU-nivå.
NYHET
15.10.2018
TEXT: KERSTIN AHBERG EU&ARBETSRÄT

Den 1 oktober bildade Svenskt näringsliv, LO och privattjänstemännens förhandlingsorganisation PTK Arbetsmarknadens EU-råd.
I Arbetsmarknadens EU-råd ska organisationerna sträva
efter att göra gemensamma ställningstaganden för att värna
kollektivavtalens ställning och den svenska modellen när
kommissionen tar initiativ till lagstiftning på EU-nivå. Sådana initiativ har kommit allt oftare sedan EU:s stats- och
regeringschefer antog den s.k. sociala pelaren 2017. Pelaren i
sig innehåller inga bindande regler, men kommissionen har
visat att den är fast besluten att omsätta dess principer i
lagförslag. Det finns också starka krafter inom Europeiska
fackliga samorganisationen EFS som trycker på – ibland
tvärt emot vad svenskarna vill.
De här initiativen utsätter den svenska kollektivavtalsmodellen för allt större påfrestningar, menar parterna. Redan i
början av året, när kommissionen hade lagt fram sitt förslag
till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, visade det sig att de fackliga centralorganisationerna och Svenskt näringsliv hade samma, mycket starka invändningar mot förslaget. Nu formaliserar de alltså ett
samarbete för att värna parternas autonomi och avtalsfrihet.
Arbetsmarknadens EU-råd ska sammanträda minst fyra
gånger per år eller när någon av parterna begär det och arbetet i rådet ska bygga på konsensus.
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Uropatrulje tipser myndighetene om
arbeidslivskriminalitet
Både i Norge og Sverige er virksomheter utenfor det offentlige kontrollapparatet etablert for å
samle tips om useriøse aktører i byggebransjen. Arbeidsliv i Norden ble med Vidar Sagmyr i
Byggebransjens uropatrulje i Trondheim på et vanlig oppdrag. Denne dagen ble han ikke truet
på livet.
NYHET
08.10.2018
TEKST OG FOTO: BJØRN LØNNUM ANDREASSEN

Vidar Sagmyr er prosjektleder for Byggenæringens uropatrulje i Trondheim. Målet er å få en seriøs byggevirksomhet
med like konkurrransevilkår.
Uropatruljen er samlokalisert med flere fagforeninger, ikke
langt unna politi- og skattemyndigheter. Selv om norske
myndigheter har begynt å arbeide tettere sammen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet har det manglet ressurser til å
følge med på ulovligheter på byggeplassene. Derfor har flere
arbeidsgiver- og fagforeninger startet uropatruljen. Den har
en styringsgruppe på syv personer, tre fra arbeidsgiversiden
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og fire fra arbeidstakersiden. Men når Vidar Sagmyr er ute på
oppdrag er han vanligvis alene.
Via sosiale medier og andre kanaler har flere tips om et utenlandsk byggefirma kommet, igjen. Sannsynligheten er stor
for at firmaet driver sosial dumping, samt utelater betaling av
skatter og avgifter. Farlige arbeidsforhold med dårlig HMS er
like sannsynlig.
Dokumentasjonstokt
- Jeg har med kamera og bruker ofte telefonen til å ta bilder.
Jeg skal dokumentere at firmaet tipsene handler om har vært
på byggeplassen jeg skal prøve å finne. På forhånd har jeg
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mer enn nok informasjon til å tro med stor sikkerhet at firmaet driver ulovlig, sier Vidar Sagmyr og pakker utstyret.

- Vi står her og venter og ser om bilene til firmaet kommer,
forklarer Sagmyr.

Han er 49 år og går gjerne på vanlig jakt i fritiden. Han har
voksne barn og er gift, og bor i enebolig i Trondheim. Bilen
han kjører er privat. Sagmyr er utdannet maler og har sett
tvilsomheter fra innsiden av bransjen. Han forteller å ha gått
med voldsalarm etter han ble truet for livet.

Uropatruljen har eksistert i tre år. Han jobber heltid og har
meldt inn snart 1 000 tilfeller av antatte brudd på lover og regler. Mange har blitt tatt for all slags fusk.
Spent
Med ett blir Sagmyr stille. Han har festet blikket i speilet i
bilen. To sorte biler med like logoer kjører forbi.
– Der! Bilene er fra firmaet jeg har fått tips om. Nå gjelder
det å legge seg på hjul. Samtidig må jeg holde forsvarlig avstand, utbryter han bestemt og kaster bilen ut på veien etter
noen sekunder.
AiN:s reporter, som tidligere bare har sett sånt på film, merker at pulsen øker. Vi lurer på hvordan Sagmyr har det i førersetet.
- Jeg merker spenningen. Hjertet slår hardere. Jeg er slett
ikke lommekjent her, sier han.
Vi ser bilene svinger av en sidevei.
Avstanden har plutselig blitt veldig kort. Ansiktet til Sagmyr
sier at han ikke liker å være så nært.
- He-he, her kjører jeg rett frem i stedet for å ta inn sideveien.
Her ble det for tett. De skal ikke få misstanke, sier han.
Stillfaren actionhelt
Vidar Sagmyr stopper og snur effektivt. Vi blir stående veldig
stille bak en hekk. Så kjører han sakte mot sideveien der de
antatte skurkene forsvant.
- Vet politiet eller andre at du er på hjul etter useriøse byggefirma som kanskje er straffet før?

- Da var jeg med regionalt verneombud fra Arbeidstilsynet ut
på kontroll. Den useriøse aktøren mislikte å bli tatt. Han ga
meg skylden enda det ikke var tips fra meg som utløste kontrollen, sier Sagmyr litt oppildnet.
For han samler det som kan bli bevis. Politiet ga Sagmyr
voldsalarm, og etterforsket truslene som en straffesak.
- Kan dette bli farlig igjen?
- Nei, vi skal sitte i bilen på avstand. Selv om jeg har blitt
drapstruet en gang, blir det sannsynligvis ingen direkte kontakt denne gangen.
Vi følger med Sagmyr til parkeringshuset og kjører et godt
stykke ut av sentrum. Vi blir stående noen minutter ved området der byggefirmaet det jaktes på antas å jobbe.
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- Det varierer litt hvordan jeg melder fra, svarer han litt diffust:
- Noen ganger vet styringsgruppa i uropatruljen det. Andre
ganger har jeg varslet politiet, svarer han, litt som en stillfaren actionhelt.
Et stykke inn i sideveien viser den seg å være blindvei. Da
blir det hastverk for nå har vi bare en vei ut. Sagmyr ruller
ned vinduet og snapper frem telefonen. Tar effektivt bilder
av materialer og firmabilene med logoene på byggeplassen.
Avstanden er kanskje 30 meter, men arbeiderne er inne i en
bygning.
Så snur Sagmyr bilen igjen. Det føles helt greit at vi kjører
vekk etter knappe ett minutt "nærkontakt."
Så gjenstår det å rapportere inn observasjonene og bildene til
myndighetene. Det er Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten som mottar og behandler de kvalifiserte tipsene.
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Ifølge regjeringens statistikk øker kriminaliteten i arbeidslivet. Syv sentre mot arbeidslivskriminalitet har blitt opprettet, der Arbeidstilsynet, NAV, Politiet og Skatteetaten sitter
under samme tak.

Regjeringen i Norge fremholder at økt samordnet innsats på
europeisk nivå også er nødvendig. Arbeidstilsynet i har derfor inngått samarbeidsavtaler med arbeidstilsyn i Litauen,
Bulgaria og Polen. Det er også samarbeid på nordisk nivå.

Etatenes tettere samarbeid har gitt resultat ifølge regjeringen. 3 400 virksomheter og byggeplasser ble i 2017 kontrollert. 518 virksomheter ble vedtatt stanset, mot 352 i 2016.
232 personer ble bortvist fra arbeidsplassene, mot 89 året
før. Det ble gjort 172 vedtak om tvangsmulkt i 2017, mot 92 i
2016.
Tidligere i år skrev arbeidsminister Anniken Hauglie et debattinnlegg hvor hun ikke la fingrene imellom:
- Jeg har ingen tro på at det nytter å ta på de kriminelle med
silkehansker. Dette er kyniske og utspekulerte folk, som ikke
skyr noen midler. Fra regjeringens side er vi derfor tydelige
på at de kriminelle skal plages, jages og bortvises.
Ifølge Vidar Sagmyr har uropatruljen i Trondheim styrket sin
posisjon:
- Vi blir tatt mer og mer seriøst fordi vi har lært mer om
hvilken informasjon som trigger inngripen fra myndighetene.
Hans erfaring er at de fleste bygningsarbeiderne som blir tatt
i Midt-Norge kommer fra Øst-Europa.
-De utenlandske arbeiderne har ofte byggingeniører eller andre bakmenn som er norsk. Bakmenn står ansvarlig på
formelle papirer sånn at alt ser lovlig ut, sier Sagmyr.
Regjeringen vil ha en endring i lov om taushetsplikt slik at
NAV-ansatte kan dele viktig informasjon med kontrolletater
for å avdekke kriminalitet i arbeidslivet.
Over landegrensene
Uropatruljer er også under oppstart i Oslo og forsøkes satt i
gang flere steder i Norge. Nylig besøkte Vidar Sagmyr en lignende virksomhet i Stockholm, "Fair Play Bygg" for å utveksle kunnskap. I likhet med uropatruljen er svenskene midlertidig finansiert av organisasjonene i arbeidslivet.
- Begge innså at arbeidet vi gjør hver for oss er veldig viktig,
Vi har mye å lære av hverandre. Vi i Fair Play Bygg merket
oss hvor effektivt uropatruljens samarbeid med norske
akrim-etater fungerer. Fair Play Bygg har lenge forfektet at
et akrim-samarbeid opprettes i Sverige. Fair Play Bygg har til
hensikt å fortsette kontakten med uropatruljen, opplyser Leander.
-Jeg tror at den største vinningen med bra kontakt mellom
oss er å lære om likhet og forskjeller i kriminaliteten i arbeidsmarkedet. Om 1-3 år håper jeg at vi fortsatt har bra kontakt.

WWW.ARBEIDSLIVINORDEN.ORG

26

