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Hej alla  
medlemmar  

i SAMS!
God fortsättning på er alla. 

Ett konstigt år fortsätter, där många av er 
sitter hemma och jobbar och dom flesta 
möten sker genom Teams eller Skype. 

För oss i regionstyrelsen har det så klart 
också varit speciellt då vi inte kan träffas 
fysiskt och vi har fått ställa in samver-
kansforumet m.m. 

Ytterligare en kommun (Sundsvall) har 
börjat titta på att starta upp en utbild-
ning för Arbetsmiljöingenjörer där  
SAMS har fått vara delaktiga.

Ni följer fortsatt vad som händer i fören-
ingen genom hemsidan och tidningen.

Önskar er en fortsatt bra  
fortsättning på det nya året!

Mats Andersson Annonserbjudande
Annonsera i tre nummer  

få den tredje annonsen gratis.

Helsida: 4900 kronor
1/2 sida: 2500 kronor 
1/4 sida: 1500 kronor

Kontakta 
Mats Andersson 

mats_andersson@golder.se

Innehåll
Hög värdering av arbetsmiljö och säkerhet vid 
upphandling

Ny guide ska främja frisörers arbetsmiljö

SAM - varför fungerar det (inte)?

Att arbeta under skräckscenariet Covid-19 
- erfarenheter som arbetsmiljöingenjör

Broar kan vara stora eller små. I Byggbran-
schens Säkerhetspark vid Arlanda byggs olika 
slags broar, inte bara fysiska

Broars dynamiska rörelser 

TEMA-artikel: Brolyft över E4:an

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Hälsoundersökningar på rätt sätt- ett kraftfullt 
verktyg i det hälsofrämjande arbetet

SAMS remissvar till Arbetsmijöverkets förslag 
gällande ny regelstruktur
SAMS Riks Årsmöte - Samverkansforum 2021

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 2021 
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 Rapport från Region Småland/Öland
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Hej! Det här är SAMS  

medlemstidning där vi vill  
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Hög värdering av arbetsmiljö och  Hög värdering av arbetsmiljö och  
säkerhet vid upphandlingsäkerhet vid upphandling
Värdefullt med en arbetsmiljöspecialist både hos beställaren 
och utföraren/entreprenören/anbudsgivaren
AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Jag har vid flera tillfällen de senaste 
åren deltagit på entreprenörens 
sida vid upphandling av bygg-

nads- och anläggningsprojekt. Det har 
utvecklats från beställarens sida i olika 
former: värderingar av anbudet och be-
skrivning av hur man som entreprenör 
avser driva projektet ur flera aspekter. 
En arbetsmiljöspecialist behövs då hos 
beställaren för att avgöra eller värdera 
entreprenörens beskrivning. Hos entre-
prenören behövs en arbetsmiljöspecia-
list för att beskriva hur entreprenören 
avser att arbeta med arbetsmiljöfrågor. 
I det här exemplet för en totalentrepre-
nad finns områden som skall beskrivas 
och värderas av anbudsgivaren. 

Jag har gjort förkortningar av texten 
i anbudsunderlaget. (Artikeln är dess-
utom nedbantad men finns att läsa i sin 
helhet på SAMS/Tidning, Red.råd)

Beställaren kommer att anta det 
anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för beställaren. För bestäl-
laren är det ekonomiskt mest fördel-
aktiga anbudet det anbud som har 
det bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet, d.v.s. lägst jämförelsetal enligt 
en utvärderingsmodell. Beställaren 
använder en så kallad absolut utvärde-

ringsmodell. Detta innebär att utvärde-
ringen av anbud görs enligt fastställda 
kriterier oberoende av andra anbuds 
summor och kvalitet.

Utvärderingsmodellen innebär att 
beställaren sätter pris på de kvalitativa 
egenskaper (mervärden) som värdesätts 
i upphandlingen. Vid utvärdering-
en justeras anbudssummorna med 
ett avdrag beroende på i vilken mån 
anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder de 
mervärden beställaren efterfrågar. Vid 
lika jämförelsetal kommer det anbud 
som har högsta värdet av erbjudna mer-
värden att antas. Sammanfattningsvis 
kan utvärderingsmodellen beskrivas 
enligt följande formel (lägst jämförelse-
tal vinner): 

Jämförelsetal = anbudssumma – (mi-
nus) mervärden (SEK). 

Sammanvägning av pris och kvalitet

Från anbudets anbudssumma subtra-
heras det erhållna totala avdraget, det 
erhållna värdet utgör anbudets jämfö-
relsetal. Anbudet med lägst jämförel-
setal anses vara det ekonomiskt mest 
fördelaktiga. Den anbudsgivare vars 
anbud har det lägsta jämförelsetalet 
kommer således att vinna upphandling-
en och tilldelas kontrakt.

Min reflektion och erfarenhet

I mitt deltagande i arbete på uppdrag 
av anbudsgivare så har jag gjort be-
skrivningar som sänkte anbudssumman 
med 32 miljoner kronor. För anbudsgi-
varen var det alltså värdefullt att ha en 
arbetsmiljöspecialist som kunde tyd-
liggöra arbetsmiljöarbetet. Nästa steg 
är att implementera det man skrivit i 
anbudet. Det kräver en fortsättning av 
arbetet under åtminstone uppstarten.

Det finns dock en hake i detta 
upplägg: har beställaren rätt kompe-
tens på den personal som skall avgöra 
nivå i anbudet inom området Säkerhet 
(Arbetsmiljö). Här finns behov av ar-
betsmiljöspecialister också i värdering 
av anbudet men också i uppföljning 
vid genomförande av anbudet så att 
anbudsgivaren utför det som beskrivits.

Detta förfaringssätt med viktade 
anbud blir allt vanligare så anbudsgiva-
re borde i allt större omfattning anlita 
arbetsmiljöspecialister för att medver-
ka i anbudsgivningen.

OBS! Artikeln är kraftigt ned-
bantad men finns i sin helhet på 
SAMS hemsida/Tidning. n

Ny guide 
ska främja frisörers arbetsmiljö 

Att vara frisör är ett kreativt jobb som kräver stor yrkesskicklighet. Samtidigt finns det 
risker, bland annat kemikalier och obekväma arbetsställningar. Ett nytt digitalt verktyg 
ska minska riskerna.

TEXT: MARIA VIGREN, ARBETSMILJÖSPECIALIST OCH ARBETSMILJÖFORSKARE, IVL
FOTO: ANDREAS GÄRDNERT, FOLKLIV

En digital arbetsmiljöguide som 
ger fakta, tips och råd för att 

hantera riskerna i frisöryrket lanserades 
under hösten 2020. Det är framtaget 
av IVL Svenska Miljöinstitutet och Pre-
vent i samverkan med Frisörföretagarna 
och Handelsanställdas förbund. Projek-
tet är finansierat av AFA Försäkring.  

Frisörbranschen består till största del 
av små- och ensamföretagare med i vissa 
fall begränsad kunskap om arbetsmiljö 
och små resurser för att kunna arbeta 
med arbetsmiljöfrågor och hålla sig un-
derrättade om bland annat nya regler. 
De som arbetar som frisörer behöver 
kunna få snabb och enkel information 
om hur de ska skydda sig mot riskerna 
i yrket och en sådan guide har saknats 

inom yrket. Den nya arbetsmiljöguiden 
vänder sig till chefer, skyddsombud och 
frisörer, men även till lärare och elever 
på frisörutbildningar.  

Frisörer kan få problem med till 
exempel allergier och astma eftersom de 
exponeras för kemiska produkter som 
hårfärg, blekningsmedel och andra ke-
miska produkter. Obekväma arbetsställ-
ningar och monotona arbetsuppgifter 
är andra risker som går att undvika. I 
guiden finns bland annat filmer där 
Årets Frisör 2019, Eva Strömblad, visar 
hur frisörer kan arbeta på ett sätt som 
är skonsamt för kroppen.  

I projektet har IVL sammanställt 
forskningsbaserad kunskap på området. 
Informationen har sedan bearbetats 

och omsatts till lättillgängliga texter, 
bild- och filmmaterial. Den nya guiden 
ger vägledning bland annat vad gäller 
salongens utformning, ventilation, 
arbetsteknik och hälsorisker.  

Webbplatsen innehåller även ett ut-
bildningsmaterial som frisörlärare kan 
använda vid undervisningen av framtida 
frisörer. Utbildningsmaterialet kan 
även vara av intresse för de som arbetar 
med arbetsmiljöfrågor för inspiration 
och idéer för arbetsmiljöarbete inom 
frisörbranschen. 

Webbplatsen nås via  
www.frisorensarbetsmiljoguide.se 

Bild t.v.
Det är viktigt att  

använda handskar  
- ett av budskapen  
på webbplatsen.

Bild t.h. 
En god och varierad  

arbetsställning hjälper  
frisören att hålla länge  

i yrket.

https://www.prevent.se/frisorens-arbetsmiljoguide/
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En erfarenhet som jag är övertygad 
om att jag delar med alla som arbe-

tar med organisationers arbetsmiljöar-
bete är att även om vi kan hjälpa till att 
få igång ett arbetsmiljöarbete, så är det 
ofta vissa delar som inte fungerar så bra 
och trots våra ambitioner inträffar det 
ändå olyckor och tillbud och anställdas 
hälsa kan påverkas negativt av arbetet.

En modell för att förstå arbets-
miljöarbetets funktioner

I ett av mina forskningsprojekt (fall- 
olyckor inom vården) försökte vi sam-
manställa vad som fick arbetsmiljöarbe-
tet att fungera och varför det inte fung-
erade. Vi sammanställde våra resultat i 
figuren till höger.

Den här figuren har vi sedan använt i 
projekt som rör andra branscher (entre-
prenörer) och vi tycker att modellen är 
till god hjälp för att förstå hur arbets-
miljöarbetet fungerar i praktiken och 
vad det är som brister.

Fungerande arbetsmiljöarbete

När arbetsmiljöarbetet fungerar väl, 
finns det en tydlighet i vad som gäller på 

arbetsplatsen, dvs. vilka regler (uppfö-
randekod, code of conduct) som gäller 
och dessa regler följs alltid av alla an-
ställda.

För att uppnå detta krävs att ett antal 
förutsättningar är uppfyllda;

• god kunskap om arbetsplatsens ar-
betsmiljörisker och hur de kan före- 
byggas. Och den kunskapen behö-

ver också finnas hos de som ansva-
rar för olika arbetsuppgifter inom 
arbetsmiljöarbetet eller så vet de 
när de behöver be om hjälp för att 
deras egen kunskap inte räcker till 
(det sistnämnda är inte så enkelt – 
att veta att man inte vet tillräckligt 
mycket).

• en tydlig organisation så att det är 

SAM 

– varför fungerar det (inte)?
Under många år har jag forskat om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Fokus har legat på att få det 
förebyggande arbetsmiljöarbetet att fungera och fungera väl. Under många år hade jag fokus på 
småföretag, men det senaste decenniet har jag också arbetat en hel del med stora företag. Jag tänkte 
dela med mig av en del av mina lärdomar och erfarenheter i denna och ett par till artiklar.

AV ANN-BETH ANTONSSON LUNDBERG, PROFESSOR EMERITUS OCH NUMERA VERKSAM INOM  
FÖRETAGET ANN-BETH ANTONSSON OSH SPECIALIST SAMT VID KTH, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Källa: Antonsson A-B, Schmidt L, Shamoun S (2018) En interventionsstrategi för att minska fallolyck-
or i vården. IVL-rapport B2329

klart vem som ska göra vad när det 
gäller arbetsmiljön, att arbetsför-
delningen är känd i organisationen 
så att anställda vet vart de ska vän-
da sig och att den arbetsfördelning 
man kommit överens om fungerar 
och de som är ansvariga har tid och 
resurser för att klara sina arbets-
uppgifter.

• fungerade information så att de som 
är berörda vet vad som gäller på ar-
betsplatsen. Detta innefattar exem-
pelvis att säkerställa att nya på ar-
betsplatsen får information och att 
de som byter arbetsuppgifter också 
informeras om vad som gäller för 
de nya arbetsuppgifterna och att 
man vid behov påminns om sådant 
som man kanske glömt bort.

• uppföljning av att reglerna följs och 
om avvikelser från reglerna före-
kommer behöver det uppmärksam- 
mas och diskuteras, dvs någon form 
av feedback och dialog behövs. Kan-
ske behöver regler ändras eller kan-
ske måste det bli tydligare att regler 
måste följas av alla och alltid.

När arbetsmiljöarbetet inte  
fungerar

När arbetsmiljöarbetet inte fungerar, 
hittar man ofta orsakerna i brister i de 
fem delarna i figuren. Några exempel:

• Inga gemensamma regler: Man kan  
exempelvis lita på att de anställda 
själva identifierar risker och vidtar 
åtgärder så att arbetet blir säkert. 
Det fungerar ibland men risken är 
stor att risker underskattas eller åt- 
gärder är otillräckliga och att det ut-
vecklas olika arbetspraktiker. 

• Brist på kunskap: Anställda och che-
fer förväntas bedöma risker och be-
sluta om åtgärder för sådana arbets-
miljörisker som de kan ha mycket 
begränsad kunskap om. Anställda 
förväntas dessutom ibland snabbt 

göra sådana riskbedömningar. För 
vanliga och enkla risker kan det 
fungera, men för mer komplexa ris-
ker är detta en svår uppgift, exem-
pelvis när det gäller bedömning av 
exponering för luftföroreningar, vi-
brationer eller risk för belastnings-
skador från ensidigt arbete i låsta 
arbetsställningar.

• Otydlig organisation: En vanlig kom-
mentar från chefer är att anställda 
måste ta eget ansvar, eftersom de 
vet hur arbetet görs och chefen inte 
alltid har detaljkunskap om arbetet. 
Ansvaret glider mellan olika perso-
ner som anser sig mer eller mindre 
kompetenta att klara av att hantera 
arbetsuppgifterna. Samtidigt försö-
ker ofta högsta ledningen delegera 
arbetsuppgifterna till chefer. En del 
arbetsuppgifter fördelas inte och 
blir därför inte gjorda.

• Bristande information: Information är 
en färskvara som behöver nå alla be-
rörda. Samtidigt är bristande infor-
mation en rätt vanlig orsak till att 
tillbud och arbetsskador inträffar. 
Ibland beror den bristande informa-
tion på bristande kunskap hos ar-
betsledare, t.ex. när en bemannings- 
anställd sattes på ett arbete med 
allergiframkallande ämnen utan att 
informeras om det men det är också 
vanligt att man inte hinner eller att 
man glömmer bort att informera.

• Ingen uppföljning eller feedback: Det 
finns gott om exempel på att gällan-
de säkerhetsrutiner inte efterlevs. 
Det kan bero på tidsbrist eller att 
någon tycker sig klara av att hante-
ra riskerna ändå. Om man då inte 
får någon feedback, trots att chefen 
kanske till och med sett avvikelsen, 
innebär det ett tyst godkännande av 
avvikelsen och därmed är det legi-
timt att inte följa reglerna.

Arbetsmiljö är ett komplext område som 

innefattar många och många olika ty-
per av risker, både akuta som olika ty-
per av olycksfall och långsiktiga som 
belastningsskador och hälsoeffekter av 
vibrationer, buller, kemiska ämnen mm. 
Det innebär att det är många detaljer 
som måste klaffa för att alla de fem 
delarna i modellen ska fungera väl för 
att upptäcka och hantera alla riskerna. 
För det är just det som är utmaningen 
i arbetsmiljöarbetet. Det räcker inte att 
en eller ett par av delarna i modellen 
fungerar bra, eftersom det kan räcka att 
en enda del i modellen inte fungerar för 
att det ska uppstå riskabla situationer. 
Det räcker inte heller att man klarar av 
att hantera en risk, man måste kunna 
hantera alla risker som förekommer på 
arbetsplatsen.

För att summera:

Saknas kunskap om en viss risk, så blir det 
svårt att förebygga den risken.

Saknas gemensamma regler för hur man ska 
arbeta säkert, är det lätt att en eller flera 
anställda tillämpar eller utvecklar egna och 
farliga arbetssätt.

Fungerar inte informationen, så når inte in-
formationen alla som behöver den.

Är det otydligt vem som ska göra vad i ar- 
betsmiljöarbetet, är risken stor att risker inte  
upptäcks och förebyggande åtgärder inte 
vidtas.

Och om ingen följer upp att gällande regler 
och rutiner följs, så utvecklas det lätt en ny 
och kanske mindre säker kultur. n

Kommande artiklar: 
- Arbetsmiljöarbetet i småföretag 

- Rollfördelningen i arbetsmiljöarbetet

https://www.ivl.se/download/18.34244ba71728fcb3f3f90c/1591705291411/B2329.pdf
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Efter fyra veckor så kunde inga nya 
fall upptäckas och alla sjuka började 
bli friskskrivna och återvända till ar-
betsplatsen. Testningar fortsätter dock 
då flera som inte testats positivt skulle 
resa till sina hemländer och det krävdes 
reseintyg efter PRC test för att få resa. 
Dessa tester lär fortsätta ända tills vi 
har ett vaccin. Genom en daglig rappor-
tering så kunde företagets styrelse hål-
la sig underrättad om situationen och 
snabba beslut om åtgärder vidtas. Efter 
nästan 8 veckor så kunde man säga att 
arbetsplatsen var fri från Covid-19 men 
det är en fortsatt risk för att det uppstår 
en smitta igen även om den nu är betyd-
ligt lägre då flera redan haft infektionen 
samt att kontrollen fortsätter av de an-
ställda ytterligare någon månad.

Sammanfattning av  
erfarenheterna med 
Covid-19 arbetet:

1. Gör snabbt en riskbedömning och 
få fram tydliga enkla instruktioner 
ur förebyggande synpunkt t.ex. an-
vända munskydd, möten på inter-
net, ordentligt avstånd (varannan 
plats) vid möte i konferensrum.

2. Få förståelse för och efterlevnad av 
riktlinjerna bl.a. hålla avstånd, stan-
na hemma vid symtom, även bland 
familjemedlemmar.

3. Att snabbt starta kroppstempera-
turmätningar och sprida ytterliga-
re info om vikten att vara frisk på 
jobbet.

4. Starta smittspårning vid symtom, 
även om personen inte har konsta-
terad Covid-19.

5. Se till att varje person regelmässigt 
lämnar en hälsodeklaration för att 
öka förståelsen för vikten av att vara 
frisk på arbetet.

6. Gratis provtagning hos en klinik 
som snabbt kan ge svar.

7. Gå över hygienrutinerna och för-
bättra dessa framförallt i områden 
där det är trångt och mycket perso-
nal arbetar.

Bild 1. Lokala skyddsregler

Bild 2. Kroppstemperaturen mättes genom att skanna temperaturen i pannan.

Bild 3. En del personal åkte till drive-in-testning.

Bild 4. En vaktkur installerades utanför grinden med en vakt som gjorde kroppstemperaturmätning 
och kontrollerade att endast friska fick komma in..

Uppvaknandet
I mars månad hade vi i Sverige förstått 
att det startat en pandemi Coronabase-
rad virus, Covid-19. Jag arbetade i Göte-
borg och projektet hade besök av någ-
ra italienare. Helgen efter deras besök, 
som jag inte var delaktig i, blev en per-
son i min projektgrupp sjuk i influensa-
liknande symtom. När jag fick reda på 
detta, isolerade jag mig i sommarstugan 
tills denna person fått beskedet att det 
inte var Covid 19. Men jag förstod då att 
det här kommer bli något allvarligare än 
en vanlig influensaepidemi. 

När jag började jobba i två andra 
projekt, varav ett Joint Venture och ett 
annat med utländsk ägare, så kom det 
instruktioner om att göra riskbedöm-
ning samt vidta åtgärder enligt deras 
och svenska hälsomyndighetens rikt-
linje. Anslag sattes upp och en kortare 
arbetsmiljöinfo med sju instruktioner 
togs fram (bild 1). Alla informerades 
om situationen vilket inkluderade både 
lokala företagsinterna regler och hälso-
vårdsmyndigheternas rekommendatio-
ner. Det innebar omedelbara åtgärder 
med många som arbetade hemma och vi 
kunde glesa ut antal personer på kon-
toren. 

I april blev situationen akut, i ett av 
projekten, då vi hade utländsk personal 
som inte fick resa till sitt hemland eller 
resa till Sverige för att jobba. Skiftla-
gen i Sverige fick då jobba övertid för 

att hålla produktionen igång. Senare 
under våren försommaren så rullade 
dock verksamheten på och inga direk-
ta störningar uppstod. Någon enstaka 
utländsk arbetstagare valde dock att 
avsluta anställningen för att kunna 
vara hemma hos familjen. Rutinen var 
att när en arbetstagare fått symtom, så 
genomfördes smittspårning oavsett det 
fanns ett positivt svar på Covid-19. En 
beskrivning över personens resor upp-
rättades för att ev. kunna se var en smit-
ta kan ha skett och vilka andra arbets-
tagare som kunde bli berörda. Sedan 
krävde företagets styrelse regelbunden 
deklaration av antal smittade eller per-
soner med smittspårning och symtom.

Hela situationen i Sverige lugnade 
ner sig under sommaren. När vi kom 
fram i början på september började vi 
få signaler om att personal arbetade i 
tunnelprojektet, trots att de var sjuka. 
Smittan sprider sig snabbt, när man 
åker i små bilar eller arbetar i ett trångt 
utrymme under jord där alla i skiftlaget 
på 10-12 personer arbetar samtidigt.

De varningssignaler vi fick togs allvar 
och vi startade omedelbart med ytter-
ligare informationsinsatser. Vi började 
också mäta kroppstemperaturen med 
att skanna temperaturen på pannan 
(bild 2). Genast fick vi ökad förståelse 
och några stannade hemma på grund av 
de symtom de hade.

En helg brakade det loss genom att en 

person som testat sig för Covid-19 fick 
svar att han var positiv. En del personal 
åkte till Drive-in testning (bild 3). 

Vi beslutade då att kalla på en lä-
karcentral att komma för att på plats 
ta PCR tester på skiftlagen. Alla med 
symtom eller positiva tester isolerades 
på sina hotellrum. Obligatoriskt mun-
skydd infördes. Utglesning av personal 
genom att alla som kan jobba skulle 
göra detta hemifrån heltid eller deltid.

Då beslutades också att inga flera ar-
betstagare skulle få komma in på arbets-
området om de inte ansågs friska. Detta 
innebar att en vaktkur installerades ut-
anför grinden med en vakt som gjorde 
kroppstemperaturmätning, men också 
kollade ID06 eller ID kort samt att per-
sonen fyllde i en hälsodeklaration och 
visade upp en PCR test eller fyllde i en 
resedeklaration (bild 4). 

För att arbetstagaren sedan skulle få 
tillstånd att jobba, en vecka i taget, så 
var personen tvungen att få ett arbets-
tillstånd av någon speciellt utpekad per-
son. Detta arbetstillstånd måste sedan 
förnyas varje vecka. 

Förbättra hygienrutinerna så att ytor 
som personal tar på har blivit desinfek-
terade. Under några veckor ökade anta-
let positivt testade. Inom ett par veckor 
hade ett nittiotal testats och det visade 
sig att hälften var positiva för Covid-19. 
Två personer blev inlagda på sjukhus.

Att arbeta under 

skräckscenariet Covid 19

Erfarenheter som arbetsmiljöingenjör
AV BENGT SAHLIN, NOVEMBER 2020
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Broar kan vara stora  eller små
I Byggbranschens Säkerhetspark vid Arlanda byggs 
olika slags broar, inte bara fysiska

Säkerhetsparken vid Arlanda är ett 
initiativ från Byggföretagen och 
de stora byggbolagen för kunna se, 

höra, göra och reflektera kring arbets-
miljöfrågor. Det handlar om kunskap, 
kännedom och räddning i hur fallolyck-
or, vibrationsskador eller bullerskador 
förhindras. Det är viktigt att i tidiga 
skeden minimerar risken för olyckor 
och arbetsrelaterade sjukdomar eller 
förslitningsskador. I slutändan handlar 
det om bra hälsa och din egen arbets-
miljö. Idag skadas och dödas ca 200 
personer varje år enligt AFA. Mellan 
2010-2015 var det totalt ca 12000 st på 
våra arbetsplatser och precis som i tra-
fiken önskas siffran noll. Det kanske är 
ett önsketänkande men med utbildad 
arbetskraft inom arbetsmiljö kan du 
rädda och skydda både dig själv och din 
arbetskollega från olyckor och skador. 

Säkerhetsparken, som är ett arbets-
namn, har bara funnits drygt ett år och 
ligger nära Arlanda flygplats. Teori 
varvas med praktik och det finns bla 
en station som tar upp hur man bygger 
broar på ett säkert sätt. Det kan vara 

tillfälliga eller permanenta broar det 
handlar om. Detta har Parken skapat 
tillsammans med Veidekke, Skanska, 
Ramudden, Svevia, Layher och Britek. 

Man har under projekteringen 
av bron även byggt broar vad gäller 
gedigen kunskap och erfarenhet. Syftet 
är att under kontrollerade former re-
flektera hur man bygger, samt hur man 
skapar en säker byggprocess. Målet med 
säkerhetsparken är att bidra med en 
större förståelse för, och ge kunskaper 
om, vad du gör för att förhindra olyck-
or men också vad du gör om olyckan 
varit framme. Att ha 112 som riskplan 
räcker inte. På arbetsplatsen ska finnas 
hjärtstartare, utbildad personal och 
träning i hjärta & lungräddning.

Parken har också ett flygplan där ett 
SAAB 340 utgör basen för hur besökar-
na kan reflektera genom att simulera 
buller och lära sig vad som händer när 
kroppen påverkas av buller. Både hörsel 
och psyke kan påverkas negativt och 
kan ge livslånga skador i form av tinni-
tus och nedsatt hörsel.

SAMS, Sveriges arbetsmiljöspecialis-

ter, har varit i Parken i höstas, med Eli-
sabeth Selander för Region Stockholm/
Gotland i spetsen, och fått en genom-
gång om hur små saker kan orsaka stora 
skador. En tumstock som faller 9 meter 
väger som en 13 kilos järnklump när 
den når marken (eller huvudet).

1 februari 2021 började även Parken 
med en poddradio. Allt för att sprida 
kunskap och höja medvetandenivån om 
vad och hur olyckor förhindras på en 
arbetsplats. Första temat var buller. Det 
är kompetensutveckling som bygger 
broar till en säkrare arbetsplats säger 
verksamhetsledare Björne Karlsson. 

Säkerhetsparken har en kapacitet 
med ca 1000 personer per månad och 
även skolor har möjlighet att komma på 
besök. Med anledning av Corona måste 
Parken självklart anpassa verksamheten 
efter rådande omständigheter. 

Temat i detta tidningsnummer är 
broar och vill du veta hur de byggs från 
grunden på ett säkert sätt finns kunska-
perna på Säkerhetsparken vid Arlanda 
avslutar Björne Karlsson. n

TEXT: LARS BERGH, LJUDOMBUDSMANNEN (REG STOCKHOLM/GOTLAND), THOMAS LAGÖ TEKNOLOGIE DOKTOR (REG SMÅLAND/ÖLAND)
FOTO: LARS BERGH, LJUDOMBUDSMANNEN (REG STOCKHOLM/GOTLAND) 

Broars 
dynamiska 
rörelser 

AV: TEKN. DR. THOMAS LAGÖ, ADJ. PROFESSOR  OCH 
LARS  BERGH, VD LJUDOMBUDSMANNEN AB

DE FLESTA STRUKTURER kan komma att vibrera 
om rätt förutsättningar finns. Den mest kända bron 
är Tacoma Bridge i USA som ”blåste ner”.

TACOMA NARROWS BRIDGE kollapsade pga 
starka vindar den 7 november, 1940. Bron byggdes i 
Washington under 1930-talet och öppnades för trafik 
den 1 juli 1940. Bron gick över Puget Sound från Gig 
Harbor till Tacoma, som ligger ca 3 mil söder om 
Seattle. Det finns fler exempel på broar som påverkas 
av trafik, vind eller andra ”vibrationer” som gör att 
bron kan kollapsa. 

DR. RETO CANTIENI i Dübendorf, Schweiz, är en 
av de internationella experterna och vi har fått en del 
material från honom. Det är vanligt att idag beräkna 
och mäta (validering) med olika excitationsmetoder, 
inklusive ”självexcitation”. Experter inom området 
finns med i organisationen IOMAC (International 
Operational Modal Analysis Conference), där Lagö 
suttit i styrelsen i samband med starten,  
https://www.iomac.info.

MÅNGA MINNS SÄKERT att truppen inte fick 
marschera i takt på broar, för då kunde de rasa eller 
komma in i en elak självsvängning. Bilderna höger är 
från en bro över Sarine-floden. Genom att montera 
många vibrationssensorer är det möjligt att få fram 
”vibrationsmönstret” samt för vilka frekvenser som 
detta sker. Sedan är det möjligt att riskbedöma och 
tidigt sätta in dämpare som gör att bron inte rasar 
eller blir ”obehaglig” att gå på, t.ex. svajar.

FÖR ATT KUNNA FÅ IN DATA behöver bron 
exciteras. I detta fall genomfördes excitationen med 
hjälp av personer som vandrade på bron. Sensorerna 
registrerar vibrationer i många punkter och i tre rikt-
ningar, vilket innebär ganska stora datamängder. Det 
är viktigt att excitera alla ”potentiella” vibrationer. 
Innan tekniken OMA (Operational Modal Analysis) 
fanns, användes EMA (Experimental Modal Analysis, 
klassisk teknik) och då brukade excitationen ske med 
en stor ”hammare” eller vibratorer. OMA gör det 
dock möjligt att använda ”självexcitation”, ett stort 
och viktigt framsteg.

Tacoma Narrows Bridge

Bro över Sarine-floden

Vibrationssensorer monteras på bron för 
att få fram ”vibrationsmönstret”.

Läs rapporten i sin helhet på SAMS hemsida, samssverige.se.

Bilden tillhör  
https://www.britannica.com/technology/bridge-engineering/Tacoma-Narrows

https://www.iomac.info
https://samssverige.se
https://www.britannica.com/technology/bridge-engineering/Tacoma-Narrows
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Bron konstruerades av stål samt byggdes i delar och 
grundmålades i en industrilokal för att sedan trans-
porteras till Vårby och där slutligen svetsas ihop och 

målas på plats.

Svetsning och slutmålningen skedde i en väderskyddad 
ställning med en förberedande blästring och omfattande 
kvalitetskontroll av både blästring och målningsarbetet 
kunde bli godkänt. Detta innebar en del arbetsmiljörisker 
med blästersand, höga bullernivåer, exponering för damm 
och senare under målning för allergiframkallande ämnen. 
Flera olika arbetsberedningar togs fram för att hantera des-
sa risker. Sedan genomfördes skyddsronder för kontroll så 
arbetet med såväl väderskyddet, blästringen och målningen 
var säkra. 

Nya stöd för bron hade byggts på varje sida av E4/E20 
samt ett stöd på mitten. Dessa stöd måste vara byggda på 
rätt plats med hög precision dvs millimetertolerans. För 
att kunna bygga ett av stöden krävdes sprängning med de 
speciella risker som det innebär att göra detta vid E4.

Före lyft av bron över E4/E20 krävdes en omfattande 
planering för att leda om trafiken under 10 timmar vilket 
innebär en omfattande TA-plan som skall godkännas i god 
tid innan arbetet genomföres.

Det krävdes också godkännande av användning av de 

Montage av lyftkran 

Provlyft av bron

Brolyft över E4:an 

Temaartikel:
TUNGA LYFT

En gång- och cykelbro (GC-bro) skulle byggas över E4:an vid Vårby som del i delprojektet 
FSE101 i det stora trafikprojektet E4 Förbifart Stockholm. Företaget Hochtief hade fått upp-
draget FSE101 och anlitade underentreprenörer för både konstruktion av bron samt genom- 
förande av lyftet.

TEXT OCH BILD:  BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Väderskydd Blästring
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Etablering av TMA-fordon på avfartsramp 
mot Vårby Allé. På E4/E20 S

Kranbil etablerar och lyfter bort befintlig 
GP-link

TMA fordon etablerar och stängen vägren 
på E4/e”0 N

Påfart till E4/E20 södergående vid  
Lindvreten stängs av

Stänger av södergående

Stänger av norrgående

Samordnaren meddelar lyftansvarig att  
allt är avstängt och det är klart för lyft.

Start lyft av bro

Lyft av bron över E4/E20

Bron lyft över landfästena och pelare

Bron sänks ner på stöden

Fortsatt sänkning av bron

Bron passas in på temporär pallning

Inmätning och justering lager

Borrning och montering av lager

Avlastning bro på temporär pallning

Syn av uppställning och godkännande  
av ansvarig

Avkoppling av lyftbalk och kätting

Kran lyfter in lyftbalk och avslutar lyft

Samordnaren meddelar att brolyftet och  
kompletterande arbetena är klara
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Planen för lyftet var detaljerad för att allt skulle 
fungera. En kort sammanfattning av planen redo-
visas nedan.

Därefter påbörjas öppningen av E4/E20 i olika om- 
gångar.

Bron vid  brofästena

Bron på plats

allergiframkallande färger som användes liksom att en bul-
lerberäkning av lyftet för omgivningen.

Själva lyftet

Det krävs en enorm lyftkapacitet för att lyftet av en bro på 
140 ton. En kran behöver byggas på plats då en kran med 
sådan lyftkraft inte kan transporteras på väg. Därför kom det 
mobilkranar för att montera den stora kranar. Montaget tog 
nästan en vecka av denna monsterkran. Att montera dessa 
stora metallkonstruktioner kräver vana och erfarenheter 
men också en tydlig instruktion.

Därefter skedde ett provlyft vilket innebar vissa förändrin-
gar av fästena och ny provlyft för att allt skulle vara säkrat 
inför lyftet. 

Med E4/E20 avstängd så påbörjades lyftet en vacker 
försommarkväll. Monsterkranen lyfte i sakta takt den tunga 
bron över en trafiktom E4/E20.  När väl lyftet vara nära att 
bli klart så blev det en längre väntan så alla passningar på 
fästena låg rätt innan sänkningen av bron på plats kunde ske. 

När väl bron låg på plats kunde trafiken släppas på och 
avvecklingen med demontering av monsterkranen kunde ske. 

Efterarbetet

Bron kunde sedan målas färdigt. Gjutning skedde av anslut-
ningar och såväl räcken på bron och gångbanan till gång- 
och cykelbron monteras varefter asfaltering kunde ske.

När denna GC-bro var klar så kunde projektet FS101 
fortsätta med att spränga en bro för att bygga en stor rondell 
över E4/E20. En text om denna sprängning kommer i en 
särskild artikel.

Reflektioner

Att kunna genomföra ett lyft av en 140 ton bro som detta, 
krävs inte bara god planering utan ett stort säkerhetstän-
kande som baserar sig på kompetens och erfarenheter. Allt 
säkerhetsarbete gick bra men Hochtief med sina underentre-
prenörer och Trafikverket hade sedan möte med diskussion 
om brolyftet. vad som gick bra och vad som skulle kunna 
varit bättre utfört. Själv är jag imponerad över detta brolyfts 
utförande som genomfördes både med säkerhet och enligt 
planen med så lite störning av trafiken på en så trafikerad 
väg som E4/E20. n

Bron lyfts på plats



Noll  vibrationsskador
AV HANS ÅHMAN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

I SAMBAND MED en videokonfe-
rens som anordnades av RISE och 
NollVibcentrum den 18 november 
2020 förelästes det om vibratio-
ner - den senaste forskningen inom 
ämnet, statistik gällande arbets-
skador som orsakats av arbete 
med vibrerande maskiner, hur långt 
maskintillverkare har kommit i sin 
jakt att göra maskiner mer eller min-
dre vibrationsfria. På konferensen 
deltog bland annat forskare, maskin-
tillverkare och maskinanvändare, 
Arbetsmiljöverket med mera. 

I SAMBAND MED konferensen 
startade RISE upp ett nätverk som 
SAMS nu har gått med i. 

NOLLVIBCENTRUM har skapat 
ett nav av olika företag och organi-
sationer i syfte att dela med sig av 
erfarenheter av vibrationsrelaterade 
frågor. Deras erfarenhet av olika 
projekt och aktiviteter för att minska 
vibrationer är mycket stor. De jobbar 
mycket med tillverkare i syfte att ta 
fram vibrationsreducerade maskiner. 
De har en enorm forskningserfaren-

het inom minskning av vibrationsex-
ponering.

I OCH MED ATT SAMS är en del av 
nätverket kommer vi från Riksstyrel-
sen att kunna förmedla ut vad som 
sker inom forskningen angående 
vibrationer, maskintillverkning, om 
det är uppdateringar av standarder 
som medlemmar inom SAMS kan ha 
nytta av. 

MER INFORMATION kommer i tid-
ningen och på hemsidan.
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med att utforma de åtgärdsplaner som 
behövs för att lösa de utmaningar som 
finns inom arbetsmiljöområdet. En 
lägre detaljeringsgrad i styrningen ger 
också större utrymme för myndigheter-
na att själva besluta om prioriteringar 
och metodval.

 » Skapa goda förutsättningar för 
myndigheter att genomföra upp-
dragen i strategin

Statskontorets utvärdering visar att 
myndigheterna i huvudsak har haft 
goda förutsättningar att genomföra de 
uppdrag som de har blivit tilldelade. 
Men det har funnits vissa oklarheter 
kring finansieringen av de uppdrag som 
Arbetsmiljöverket har fått. Statskonto-
ret rekommenderar att regeringen tar 
hänsyn till tidsaspekter i samband med 
att de fördelar uppdragen, dels när i ti-
den uppdragen lämnas, dels hur mycket 
tid myndigheten får till förfogande för 
att genomföra uppdraget. 

 » Utveckla formerna för dialog- 
forum

Statskontoret bedömer att dialogforum 
har lett till bättre samverkan med ar-
betsmarknadens parter. Statskontoret 
anser att dialogforum har engagerat ar-
betsmarknadens parter i att genomföra 
arbetsmiljöstrategin och att forumet 

därmed har bidragit till att strategin 
får genomslag i arbetsmiljöarbetet. 

Statskontoret rekommenderar därför 
att regeringen behåller dialogforum 
och att Arbetsmarknadsdepartemen-
tet fortsätter att samordna forumet. 
Statskontoret rekommenderar att 
regeringen inför nästkommande strate-
giperiod gör ett tydligt och strategiskt 
urval av deltagare till dialogforum samt 
förklarar syftet med olika aktörers 
deltagande och vilken roll de har i 
dialogforum. 

 » Undanröj hinder för effektiv 
samverkan

Samverkan mellan myndigheter samt 
mellan myndigheter och arbetsmark-
nadens parter är viktig inom arbets-
miljöområdet. Statskontoret bedömer 
att samverkan mellan myndigheterna 
i arbetet mot osund konkurrens har 
gett resultat men att sekretessregler 
sätter hinder för myndigheter och 
andra aktörer att utbyta information. 
Statskontoret bedömer också att 
regeringen bör överväga möjligheten 
att ställa konkreta krav på myndigheter 
att samverka, exempelvis i reglerings-
brev, i de fall regeringen anser att det 
är viktigt och samverkan inte fungerar 
som regeringen vill.

 » Förbättra samordningen mellan 
olika politikområden

Statskontoret bedömer att det är 
viktigt att arbetet med arbetsmiljöstra-
tegin samordnas internt på Regerings-
kansliet. Statskontoret anser att det är 
särskilt viktigt att samordna arbetet 
mellan Arbetsmarknadsdepartemen-
tet och Socialdepartementet eftersom 
Socialdepartementets arbete med att 
sänka sjuktalen ligger nära arbetet med 
arbetsmiljöstrategin och involverar 
samma aktörer. En utökad samverkan i 
dessa frågor skulle kunna höja effek-
tiviteten i arbetet med att genomföra 
arbetsmiljöstrategin och därmed bidra 
till att uppsatta mål nås snabbare.

När den nuvarande arbetsmiljöstra-
tegin för 2016–2020 har löpt ut avser 
regeringen att ta fram en ny strategi. 
En dialog mellan staten och arbets-
marknadens parter om hur arbets-
miljöarbetet kan utvecklas och vilka 
insatser som bör göras är viktigt för en 
väl fungerande arbetsmiljöpolitik.

Min reflektion: Kanske kriminaliteten 
på arbetsmarknaden kan vara ett foku-
sområde då detta hämmar arbetsmiljö-
arbetet och de sociala förhållandena i 
arbetslivet. n

R egeringens tre prioriterade områ-
den har varit:

1. Nollvision mot dödsolyckor och 
förebyggande av arbetsolyckor

2. Ett hållbart arbetsliv
3. Psykosocial arbetsmiljö

Under 2018 genomfördes en halv-
tidsavstämning av arbetsmiljöstrategin. 
Vid tre tillfällen under våren 2018 har 
tjänstemän från Arbetsmarknadsde-
partementet och representanter från 
arbetsmarknadens parter träffats och 
diskuterat regeringens tre prioriterade 
områden i arbetsmiljöstrategin.

Andra exempel på forum för dialog 
har varit:
• Osund konkurrens i arbetslivet – 

oktober 2017
• Nationellt kunskapscentrum och 

ett arbetsliv i förändring – maj 2017
• Fortsatta dialogen om regeringens 

kommande arbetsmiljöstrategi - 
april 2020

Nu har Statskontoret gjort en utvär-
dering av denna strategi och jag har 
sammanfattat följande:

Statskontoret har tagit fram rekom-
mendationer om hur en ny arbetsmil-
jöstrategi kan utformas för att fungera 
som ett mer effektivt styrmedel som 
främjar ett ändamålsenligt och långsik-
tigt arbete med arbetsmiljöpolitiken. I 
arbetet med att ta fram en ny strategi 
föreslår Statskontoret att regeringen 
ska göra följande.

 » Avgränsa, konkretisera och sätt 
upp mål för de prioriterade om-
rådena

Statskontoret anser att det är bra att 
strategin pekar ut ett antal prioriterade 
områden. Analysen visar att de två pri-
oriterade områdena Hållbart arbetsliv 
och Psykosocial arbetsmiljö är alltför 
breda för att kunna fungera som väg-
ledning för aktörernas åtgärdsarbete. 
Det finns inte heller några preciserade 
mål för de prioriterade områdena.

Statskontoret anser därför att reger-
ingen bör avgränsa, konkretisera och 
sätta upp konkreta mål för arbetsmil-
jöstrategins prioriterade områden. Ett 
sätt kan vara att dela in de prioriterade 
områdena i flera mindre delar.

 » Kombinera övergripande stra-
tegisk inriktning med konkreta 
åtgärdsplaner

Statskontoret anser att det är bra att 
regeringen beskriver de övergripande 
målen med arbetsmiljöstrategin och 
visar på den långsiktiga inriktningen 
för arbetsmiljöpolitiken. Det är också 
bra att konkreta åtgärder är kopplade 
till respektive strategiskt område. Ge-
nom att låta de berörda myndigheterna 
ansvara för att ta fram åtgärdsplanerna 
kan regeringen skapa förutsättningar 
för effektiva åtgärder, samtidigt som 
kunskap och engagemang tas tillvara. 

 » Upprätta en systematisk uppfölj-
ning av strategin

Statskontorets utvärdering visar att 
det är oklart vad den avstämning av ar-
betsmiljöstrategin som gjordes i halvtid 
resulterade i. Därutöver har indikato-
rerna för uppföljning av arbetsmiljöpo-
litiken i budgetpropositionen inte en 
tydlig koppling till strategin och dess 
prioriterade områden. Statskontoret 
menar därför att strategin hittills inte 
har följts upp systematiskt och att det 
är oklart i vilken grad vidtagna åtgär-
der har minskat gapet till det övergri-
pande målet

 » Styra myndigheterna mer tillits- 
baserat

Statskontorets utvärdering visar att 
regeringen har styrt Arbetsmiljöverket 
med ett stort antal relativt detaljerade 
uppdrag. Särskilda uppdrag i regle-
ringsbrev eller andra regeringsbeslut är 
ett sätt för regeringen att styra myn-
digheternas kärnverksamhet. Styrning 
med särskilda uppdrag kan också öka 
myndigheternas administration. En 
hög detaljeringsgrad i uppdragen kan 
särskilt innebära att den administrativa 
bördan riskerar att överstiga regering-
ens nytta av att ge uppdragen i fråga.

Statskontoret rekommenderar att 
regeringen inför nästkommande stra-
tegiperiod överväger att styra Arbets-
miljöverket och andra berörda myndig-
heter mer tillitsbaserat. Statskontoret 
bedömer att en mer tillitsbaserad 
styrning i det här fallet kan innebära 
att myndigheterna får i uppgift att vara 

Regeringens nya 
arbetsmiljöstrategi 

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall 
samt motverka att människor utestängs från arbetslivet. Arbetsmiljöstrategin utgår från det 
moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och pekar ut en riktning för arbetet under åren 
2016–2020. 

AV BENGT SAHLIN, REGION STOCKHOLM/GOTLAND
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angreppssätt för att främja hälsosamma 
levnadsvanor genom fokusering på 
såväl individuella- som organisatoriska- 
och arbetsmiljömässiga faktorer. 

- I en verksamhetsinriktad hälsoun-
dersökning används arbetsplatsen för att 
skapa förutsättningar för hälsosamma 
levnadsvanor hos medarbetarna. Exem-
pelvis kartläggs arbetsmiljön och organisa-
tionens policys, organisationens finansiella 
och materiella incitament för att främja 
hälsosamma levnadsvanor samt hur med-
arbetarna ser på organisationens, chefernas 
och arbetsgivarens stöd för deltagande 
i aktiviteter som främjar hälsosamma 
levnadsvanor, säger Lydia.

Vägledning för genomförande 
och upphandling behövs

Tarja Nevala är arbetsmiljöexpert på 
Arbetsgivarverket och en del av den 
partsammansatta grupp som visat på 
behovet av den här typen av väg-
ledning. Hon säger så här om varför 
vägledningen behövs:

- Den utgör det stöd som skapar trygghet 
och kan ge ökad enhetlighet. Den bidrar 
även till att enklare hitta och göra rätt 
inom ett i sig ganska svårt område och 
vägledningen hjälper till med att belysa 
adekvata frågor att ta ställning till för att 
nå ett mer kvalitativt resultat, säger Tarja.

Hon hoppas att vägledningen ska ge 
ökad kunskap men framförallt fung-
era som ett gott stöd till ännu bättre 
upphandlingar av och genomförande av 
hälsoundersökningar.  

- När kvaliteten och träffsäkerheten på 
det som beställs förbättras ökar även möj-
ligheten till förväntat effektutfall. Därmed 
kan vi också anta att i förlängningen kan 
effekterna bidra till en god arbetsmiljö, 
säger hon.

Hon tror att de som kommer att ha 
mest nytta av vägledningen finns bland 

arbetsgivare som redan idag erbjud-
er eller som har funderingar kring 
hälsoundersökningar. Till exempel kan 
HR-funktioner ha nytta av att ha tagit 
del av vägledningen, då den innehåller 
värdefull information och kunskap. 
Även skyddskommittéer och samver-
kansgrupper kan gemensamt diskutera 
och finna svar på de olika frågeställ-
ningar som finns med i vägledningen 
och som kan bidra till en effektivare 
verksamhet och en bättre arbetsmiljö, 
hoppas Tarja. 

Hälsoundersökningar kan alltså ses 
som ett bra verktyg i organisationens 
arbetsmiljö- och hälsoarbete för att 
bibehålla hälsa eller identifiera möjliga 
riskgrupper eller ohälsa. Rätt använt 
ger hälsoundersökningar fördelar för 
såväl individens egen hälsa som för 
verksamhetens måluppfyllelse.

Förståelse för syfte och mål 
med hälsoundersökningar 
viktigt

Slutligen några tips att tänka på vid 
genomförandet av hälsoundersökningar 
på en arbetsplats:

- Förutom att ha ett genomförande som 
är metodiskt och väl genomarbetat utifrån 
den vägledning som nu finns så tänker jag 
att det kan vara klokt att lägga tid på att 
ha en genomtänkt kommunikationsplan 
kring genomförandet. Medarbetarna har ju 
inte alltid samma förförståelse och kunskap 
som dem som initierar och ansvarar för 
insatsen. Kanske finns det uppfattningar 
om vad en hälsoundersökning är som kan-
ske inte riktigt stämmer överens med den 
bild som ledningen har.  En god kommu-
nikation kring syfte, mål och ansvar och 
roller bidrar som i de flesta sammanhang 
troligen ytterligare till framgång, avslutar 
Charlotte.

Om vägledningen ” Upphandling 
och genomförande av evidens-
baserade hälsoundersökningar

Vägledningen riktar sig till dig som 
köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. 
Syftet med vägledningen är att beskriva 
vad du som arbetsgivare bör tänka på 
vid genomförande och upphandling av 
hälsoundersökningar på arbetsplatsen 
för att insatsen ska ge maximal effekt 
för både individen och verksamheten. 

Innehållet i vägledningen baseras på 
myndighetens publikation ”Riktlinjer 
för hälsoundersökningar via arbetsplat-
sen” som är utformad för att vägleda 
företagshälsan i evidensbaserat arbete 
med hälsoundersökningar.

Arbetet med att sammanställa denna 
vägledning har letts av forskare vid 
Karolinska Institutet, Enheten för 
interventions- och implementerings-
forskning, Institutet för Miljömedicin. 
Arbetsgivarrepresentanter har deltagit 
i planering, utformning och granskning 
och vägledningen har granskats av 
företrädare för parterna. 

Relaterad information

Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
har även gett ut en kortfattad vägled-
ning om hälsoundersökningar och hur 
det kan användas i det hälsofrämjande 
arbetet.

Du hittar samtliga publikationer från 
Mynak på deras hemsida – Mynak.se

I   en ny publikation från Myndig-
heten för arbetsmiljökunskap, 

"Upphandling och genomförande av 
evidensbaserade hälsoundersökningar" 
ges handfast vägledning till arbetsgi-
vare om hur hälsoundersökningar bör 
planeras, genomföras och upphandlas 
så att det blir ett kraftfullt verktyg i det 
hälsofrämjande arbetet på en arbets-
plats. I den nya vägledningen poängte-
ras vikten av att en hälsoundersökning 
följs upp av stöd och åtgärder för att 
förändra de riskfyllda levnadsvanor 
som identifieras. Lydia Kwak, docent i 
hälsofrämjande arbete vid Karolinska 
Institutet har lett arbetet med den nya 
vägledningen. 

- Forskning visar att hälsoundersökning-
ar utan uppföljande insatser, vilket är det 
vanligaste idag, faktiskt inte har någon 
hälsofrämjande effekt. Arbetsgivare bör 
därför undvika att upphandla en hälsoun-
dersökning som endast innehåller kartlägg-
ning och återkoppling av resultatet och i 
stället planera för och upphandla uppföl-
jande insatser efter själva hälsoundersök-
ningen. Med den här vägledningen hoppas 
vi att kunna stödja arbetsgivare i såväl 
planering och genomförande av hälsounder-
sökningar som med själva upphandlingen, 
säger Lydia. 

Hälsovinster i arbetet med  
hälsoundersökningar

Att göra en hälsoundersökning som in-
kluderar efterföljande evidensbaserade 
hälsofrämjande insatser via arbetsplat-
sen är något som alla vinner på, såväl 
individ, som arbetsgivare och samhället 
i stort. Medarbetare som mår bra och 
trivs på arbetsplatsen bidrar till lägre 
personalomsättning, högre attraktivitet 
som arbetsgivare, förbättrad kvalitet i 
arbetsutförandet, minskad sjukskriv-
ning och ökad produktivitet. 

- Studier visar att en minskning i 
antalet riskfyllda levnadsvanor resulterar i 
minskad sjukfrånvaro med 1–2 procent och 
att sjuknärvaron minskar med 2–9 procent, 
beroende på hur många levnadsvanor som 
förändras. På lång sikt vet vi också att den 
som äter hälsosamt, är fysiskt aktiv, inte 
röker och konsumerar måttliga mängder 
alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än 
den som har ohälsosam¬ma levnadsvanor, 
säger Lydia. 

Från traditionellt individfokus  
till verksamhetsfokus

Charlotte Rosén som är personalstra-
teg på Mora Kommun har medverkat 
i arbetet med vägledningen. Hon upp-
lever att arbetsgivare ibland genomför 
hälsoundersökningar mer av gammal 

vana än utifrån behovsanalyser och 
välarbetade planer för genomförandet i 
sin helhet. 

- Sett i backspegeln kan jag idag konsta-
tera att ganska lite av det som beskrivs i 
den här nya vägledningen uppfylldes då jag 
i tidigare roller, från arbetsgivarens sida, 
varit med och ansvarat för genomförandet 
av hälsoundersökningar. De uppföljande 
och förändringsstödjande insatserna ute-
blev nästan helt eller genomfördes i begrän-
sad omfattning. Detta har nog inneburit 
att man ibland har genomfört insatser till 
en hög kostnad men med ganska låg eller 
ingen vinst i slutändan, säger Charlotte.

Hon tror dock att arbetsgivare idag 
generellt är duktigare på att sätta ar-
betsmiljö- och hälsofrämjande insatser, 
som exempelvis hälsoundersökningar, 
i ett större sammanhang och inte som 
isolerade aktiviteter. 

- Den nya vägledningen ger konkreta råd 
för att vi som arbetsgivare ska kunna ta 
kloka beslut och arrangera ett genomföran-
de som är baserat på forskning, säger hon. 

I vägledningen beskrivs två olika 
typer av hälsoundersökningar: indivi-
dinriktade hälsoundersökningar och 
verksamhetsinriktade hälsoundersök-
ning. De verksamhetsinriktade häl-
soundersökningarna tillämpar ett brett 

Hälsoundersökningar på rätt sätt 
- ett kraftfullt verktyg i det hälsofrämjande arbetet

Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är både vanligt och uppskattat av de medarbe-
tare som får möjlighet till det. Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Men effekterna av hälsoun-
dersökningar kan också vara mycket mer än en individuell hälsostatus där följden blir positiva 
effekter för hela organisationen - om det görs på rätt sätt. 

INFORMATION FRÅN MYNAK – SAMMANSTÄLLT AV BENGT SAHLIN, REG STOCKHOLM/GOTLAND

https://mynak.se
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Årsmöte kommer sannolikt att hållas i samband med Arbets- och miljömedicinskt 
vårmöte 20-21 maj 2021. Dessa möten blir digitala och inbjudan kommer att sändas 
till alla medlemmar samt publiceras på hemsidan.

Det traditionella Samverkansforum, vilket avhållits 1-2 gånger per år, då alla regioner 
får tillfälle att träffa Riksstyrelsen, kommer att avhållas digitalt under våren. Eventu-
ellt i samband med årsmötet.

SAMS Riks Årsmöte – Samverkansforum  2021

Sandra Flinthammar som är arbets-
miljöingenjör på AFRY och medlem 

i SAMS bjöd in till inspirationsstunder 
inom ämnet MTO. De genomfördes 
förstås digitalt och det var bra uppslut-
ning från medlemmarna i norr (25 st 
vid tillfälle ett i november och 20 st vid 
tillfälle två i januari). Med en tidigare 
bakgrund som lärare, operatör inom 
massa & pappersindustrin samt skydds-
ombud så finns mycket erfarenhet att 
luta sig emot och bra att ha med sig 
som pedagogisk arbetsmiljöingenjör.

Sandra ledde oss igenom såväl teori 
som praktik kring att genomföra en 
MTO utredning. Vi blev invigda i några 
verkliga fall från branschen massa & 
papper och fick en ökad förståelse i 
komplexiteten och likväl styrkan i att 
utreda så brett. Vi fick även flera bra 
tips på intervjuteknik för att skapa en 
trygg miljö då det i vissa fall kan vara 

känsliga ämnen och skuld som kan 
hämma processen.

Sandra visade också på möjligheten 
att använda MTO teorin i förebyggan-
de sammanhang. Att göra en skydds-
rond utifrån MTO var nog en tanke-
väckare för många av oss som lyssnade. 
Den görs lämpligen i kontorsrummet, 
eller som nu i ett digitalt ”rum” där 
man framför allt fokuserar på de två 
perspektiven människa-organisation. 
Den fysiska skyddsronden blir mer 
inriktad på teknik men identifierade 
brister som upptäcks har ju oftast sin 
rotorsak i människa eller organisation. 
Mallar har byggts upp i IA-systemet 
som underlättar genomförandet. Ett 
annat bra tips vi fick med oss gällande 
skyddsronder är (om man har många 
deltagare) att dela upp ronden i mindre 
grupper med olika inriktning. Det gör 
att resurserna utnyttjas effektivare och 

att alla får en tydligare uppgift under 
ronden.

Summa summarum - bra tillfällen 
till erfarenhetsutbyte och inte minst 
inspiration. Tack Sandra och vi hoppas 
på fler sådana här möjligheter som 
förmodligen inte hade uppstått om det 
inte varit för detta bekymmersamma 
virus!

Inspirationsstund MTO
AV JOHAN NYLANDER, ORDFÖRANDE REGION NORR

I höstas startade TCC två Yrkeshögskoleut-
bildningar till Arbetsmiljöingenjör 440 yhp, 

i Skellefteå och Stockholm.

Den 30 september 2020 var det uppstart av ut-
bildningen i Skellefteå där 40 förväntansfulla 
studerande introducerades i bl a studietek-
nik och kulturella skillnader säger Katarina 
Martinsdotter Frohm, utbildningsledare för 
Arbetsmiljöingenjörerna.

Jonas Sandin kommer från Luleå och har valt 
att studera till arbetsmiljöingenjör utifrån sitt 
intresse och fackliga engagemang som huvud-
skyddsombud och regionalt skyddsombud

- Genom att utbilda mig till arbetsmiljö- 
ingenjör får jag chansen att vara med att på-
verka arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.

Varför valde du en Yh-utbildning? 

- Jag valde en Yh-utbildning till Arbetsmil-
jöingenjör utifrån att det är en bred utbild-
ning som har fokus på arbetsmiljö. Om jag 
valt att utbilda mig till civilingenjör så hade 
jag behövt gå extra kurser i arbetsmiljö för 
att få samma kompeten. 

Vilka förväntningar har du på  
utbildningen? 

- Mina förväntningar är att lära mig så 
mycket som möjligt om rollen som arbets-
miljöingenjör. Utbildningen är bred och jag 
kommer få chansen att fördjupa mig inom 
något område under utbildningens LIA-peri-
oder och examensarbete.

Yrkeshögskoleutbildning till Arbetsmiljöingenjör
Jag har kontakt med en ny yrkesutbildning för arbetsmiljöingenjörer. Här är lite bakgrunds-
fakta om utbildningen samt en kort intervju med en av studenterna.

AV JOHAN NYLANDER, REGION NORR   

Jonas Sandin

Arbetsmiljöverket har gjort ett för- 
slag till ny regelstruktur, som varit 
på remiss under 2020. Från början 
var det tänkt att remissvaren skulle  
vara inne under sommaren, men pan- 
demin gjorde att tiden utsträcktes 
till årsskiftet. 

Som ni säkert vet, är tanken att ändra  
strukturen, se över de olika föreskrif- 
terna så att de har samma upplägg 

och språk, men att de innehållna 
reglerna ska inte ändras. Remissen 
handlade då främst om utformning 
och liknande. 

Under året har jag haft kontak- 
ter med några av er medlemmar och  
fått synpunkter, och svaret till myn-
digheten som skickades in blev i 
stort - att eftersom regler inte änd-
rades, så var det bra att föreskrifter 

genomlystes och likformades. Den 
föreslagna strukturen fungerar sä-
kert efter tillvänjning, som efter alla 
förändringar. Ett utmärkt förslag 
till förändring som skrivits av en 
av våra medlemmar, lämnades med 
i remissvaret. Det handlade om en 
tydligare struktur i reglerna kring 
asbesthantering. n

Välkommen till ett spännande forum för kunskapsspridning!

Konferensen tar upp bl a teman som Covid-19, unga i arbetslivet, hälsoekonomi, 
interventioner och hälsoeffekter av luftföroreningar. Mötet riktar sig till personer 

som är intresserade av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi,  
arbetsmedicin och miljömedicin. 

Läs mer om mötet och anmäl dig på https://varmote2021.se.

Vi ses i maj! 

Ingrid Liljelind, Yrkeshygieniker,  
Arbets- och miljömedicin Umeå, Region Norr

Arbets- och miljömedicinskt vårmöte 
20-21 maj 2021 blir digitalt

SAMS remissvar till Arbetsmiljöverkets 
förslag gällande ny regelstruktur
AV BERTIL WINÉR, REGION SKÅNE   

https://varmote2021.se/kontakt
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Årsmöte i region Småland/Öland
AV MARTIN LINDAHL, REGION SMÅLAND/ÖLAND

RAPPORT FRÅN REGION STOCKHOLM/GOTLAND

Nytt från SAMS Region Stockholm/Gotland
AV: ELISABETH SELANDER, REGION STOCKHOLM/GOTLAND

JAG HETER MICHAEL ENGELBERG 
och sitter i SAMS styrelse för region Stock-
holm/Gotland sedan våren 2020. 

Jag har i min juristutbildning inriktat mig 
mot riskhantering. Efter avslutade studier har 
jag inriktat mig mot risk och säkerhet inom 
framförallt bygg- och anläggning. Jag är idag 
personcertifierad inom byggarbetsmiljösam-
ordning BAS-P och BAS-U Kvalificerad. Jag 
utbildar också inom byggarbetsmiljösam- 
ordning. 

Jag arbetar idag som HSE chef för Eolus Vind 
AB och har tidigare arbetat med stora infra-
strukturprojekt. 

Jag är med i föreningen för att kunna vara med 
och påverka utvecklingen inom arbetsmiljö 
men framför allt inom bygg- och anläggning 
och vill med min medverkan i styrelsen kunna 
föra fram byggarbetsmiljön och dess utma-
ningar. 

Region Småland kallade till årsmöte 
den 16 oktober 2020 vid Sandsjöfors 
värdshus.

I samband med årsmötet gavs aktuell 
information med frågestund samt att 
konstituerande styrelsemöte genomför-
des. Mötet samlade 15 medlemmar.

Ordföranden Lars Engman hälsade alla 
välkomna till dagens årsmöte. Efter en 
god fika genomfördes årsmötet varefter 
föreningen bjöd på en uppskattad 
lunch.

Vid årsmötet återvaldes Lars Engman 
som ordförande. I regionen är det för 
närvarande 32 medlemmar, vilket är en 
ökning med 2 medlemmar. Under året 
har det på grund av pandemin varit 
sparsamt med de aktiviteter som nor-
malt brukar hållas, förslag på komman-
de aktiviteter diskuterades.

Thomas Lagö presenterade den nya 
hemsidan och gav information om in-
loggningen som har spärr för att hindra 
ovälkomna besök. Thomas visade hur 
man registrerar sig och hur man ska 
göra när det är problem att logga in.

Idag är det bara 40 % av medlemmarna 
som har inlogg till den nya hemsidan. 

Medlemstidningen finns både digitalt 
och skickas i pappersform till samtliga 
medlemmar. För en ringa kostnad går 
det att beställa extra exemplar som kan 
användas för att sprida information om 
vår förening och vid rekrytering av nya 
medlemmar. 

Thomas Lagö presenterade även en bro-
schyr/informationsblad ”Välkommen 
som medlem”, som är lämpligt att dela 
ut till nya medlemmar.

Vid årsmötet beslutades att ändra 
region 7 Småland till region Småland 
och Öland.

Bertil Jonsson informerade om att en 
ansökan ligger om en ny arbetsmil-
jö-ingenjörsutbildning genom TUC 
Yrkeshögskola i Jönköping. Grundkrav 
för antagande kommer ställas och 
tanken är att den skall motsvara 2 års 
studier 420 poäng och kunna genom-
föras på distans. Utbildningen är bred 
och inriktad mot dagens krav på en 
arbetsmiljöingenjör. n

JAG HETER NIKLAS NILSSON och 
blev invald i SAMS styrelse region Stockholm/
Gotland våren 2020.  

Jag har efter min utbildning till Byggnads-
ingenjör med inriktning mot infrastruktur 
arbetat i byggbranschen och i huvudsak med 
KMA-frågor (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö).

Jag arbetar idag som Bas-U på några vindkraft-
parker på västkusten. Där jag ansvarar för att 
arbetsmiljöfrågorna tas om hand i alla skeden 
under produktionen samt att arbetena sam-
ordnas på ett bra sätt ur arbetsmiljöperspektiv. 

Jag har senaste åren arbetet på strategisk nivå 
inom RiskTec Projektledning som gruppchef 
och Implenia Sverige som Regionchef KMA, 

men även som övergripande Arbetsmiljöstra-
teg och funktionsansvarig arbetsmiljö på FUT 
(Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana). 

Under karriären har jag jobbat i projekt så som 
Förbifart Stockholm, Mälarbanan, Citybanan, 
Tvärbanan, Ormen Lange och Gasoljeprojek-
tet. Huvudsakligen infrastruktur men också en 
del processindustri.

Jag är med i föreningen för att bredda mig 
inom arbetsmiljöfrågorna och nätverka med 
alla andra medlemmar och vill med min 
medverkan i styrelsen få in mer fokus på 
Byggbranschen i SAMS så att fler medlemmar 
kan attraheras därifrån. För ju fler vi blir desto 
bättre blir vi.

Michael Engelberg
Tel.nr: 0708-626532
E-mail: michael@engelbergs.se

Niklas Nilsson
Tel.nr: 070-76 88 178
E-mail: niklas@abkoni.se

Årsavgiften 2021
Under februari 2021 kommer alla med- 
lemmar att erhålla ett mail från ord-
föranden Elisabeth, innehållande ett 
bifogat dokument som är en ”faktura” 
på medlemsavgiften för 2021.

Vi ber er alla att med den som underlag 
betala medlemsavgiften till föreningen 
senast 30 mars.  

För Region Stockholm/Gotland gäller 
årsavgiften 500 kr för yrkesaktiva och 
250 kr för pensionärer.

Under april månad stryks du som inte 
betalt ur medlemslistan och kommer då 

inte att få vår fina tidning och ej heller 
tillträde till hemsidan.

Årsavgiften 2020
Under 2020 har cirka 40 presumtiva 
medlemmar inte betalt medlemsav- 
giften.

Årsmöte 2020 / 2021
SAMS Region Stockholm/Gotland 
planerar ett digitalt årsmöte i samband 
med en föredragning/föreläsning av 
Rolf Nybom, Neurovetenskap på  
Karolinska Institutet. Han håller 
föredrag om mätning och exempel på 
tillämpning. Temat ”Luften vi andas”.

Inomhusluft- och ventilationsbesvär är 
vanliga arbetsmiljöproblem. Sempore- 
metoden är en pumpad provtagning 
och partikelbestämning med analys i 
svepelektronmikroskop.

Preliminärt datum: 23 mars, alternativt  
30 mars 2021.

Inbjudan kommer i mail till medlem-
marna. Ni får efter er anmälan om del-
tagande en länk med mötesinbjudan. n

Nya medlemmar i styrelsen för SAMS Region Stockholm/Gotland



Returadress:
SAMS Sveriges Arbetmiljöspecialister
c/o Bengt Sahlin
Vardövägen 34
136 58 Vega

samssverige.se


