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Hur unga möter arbetsmiljön – de första
jobben under och efter plugget
Sara Thomée, psykolog, med dr
Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, och
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Eva Jangdin, ergonom

Arbets- och miljömedicin, Örebro läns landsting

Ungas hälsa, säkerhet och
delaktighet i arbetslivet i Norden

Unga och handvibrationer
- ett förebyggande projekt

Arbets- och miljömedicin
Utreder och förebygger ohälsa förorsakad av faktorer i
arbets- och omgivningsmiljö.
Kemiska ämnen, fysikaliska faktorer (bl a vibrationer), ergonomi, och stress i
arbets- och omgivningsmiljö.

• Patientutredningar och
förfrågningar
• Förebyggande verksamhet
• Kunskapsspridning
• Forskning
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Arbets- och miljömedicinska kliniker i Sverige
AMM-kliniker

På klinikerna arbetar










•
•
•
•
•
•

Göteborg
Linköping
Stockholm
Sundsvall
Syd (Lund)
Västerbotten (Umeå)
Uppsala
Örebro

Läkare
Ergonomer
Psykologer, beteendevetare
Yrkes- och miljöhygieniker
Sjuksköterskor, miljösköterskor
Även administratörer, statistiker, informatörer,
forskningspersonal mfl.

För att få komma till en AMM-klinik krävs oftast
remiss av en läkare, på vissa kliniker även
”egenremiss”.

Sara Thomée
Psykologiska institutionen

TemaNord rapport 2016:512

Young workers and sustainable work life
Special emphasis on Nordic conditions
Hanvold TN, Kines P, Nykänen M, Ólafsdóttir S, Thomée S, Holte KA,
Vuori J, Wærsted M, Veiersted KB

•

Tvåårigt projekt, finansierat av
Nordiska ministerrådet 2014-2015

•

Samarbete mellan de statliga arbetsmiljöinstituten i Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige/Göteborgs universitet

•

Projektledare Therese Hanvold och
Bo Veiersted, STAMI, Oslo
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Projektets syften
1. Jämföra statistik
2. Forskningsöversikt
3. Samla nordiska erfarenheter
a)

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i utbildningen

b)

Utmaningar i övergång mellan skola och arbete

c)

Exempel på initiativ, aktiviteter och projekt

TemaNord 2016:512

Faktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv för unga
Individen
Ung
Arbetsuppgifter

Anställning

Utbildning

Arbetsplats
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TemaNord 2016:512

Vad säger statistiken?

TemaNord 2016:512

Andel anställda 2004-2013, 15-24 år
Eurostat
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Employment rate, annual avarage
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countries)
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Personer som arbetat åtminstone en timme mot betalning
under referensveckan eller var tillfälligt frånvarande från arbete
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TemaNord 2016:512

Tillfälliga anställningar 2012-2014, 15-24 år
Eurostat
Temporary employees as precentage of total
employees (%)

70,0
60,0
50,0

European Union (28 countries)
Denmark

40,0

Finland
30,0

Sweden
Iceland

20,0

Norway
10,0
0,0
2012Q3

2013Q3

2014Q3

TemaNord 2016:512

Arbetsrelaterad ohälsa; unga vs äldre
15-34 år vs 35-64 år; Eurostat 2013

• Unga rapporterar högre arbetsrelaterad...
– mental ohälsa
– huvudvärk (inte lika uttalat i Sverige som övriga Norden/EU)
– hudbesvär

• Unga rapporterar lägre arbetsrelaterade…
– muskuloskeletala besvär
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TemaNord 2016:512

Exponering i arbetet; unga vs äldre
15-34 år vs 35-64 år; Eurostat 2013

• Unga rapporterar en arbetssituation med mer…
– fysisk belastning
– olyckor i arbetet
– socialt stöd

• Unga rapporterar en arbetssituation med mindre…
–
–
–
–

tidspress
beslutsutrymme
mobbing (gäller ej Sverige)
buller och vibrationer (gäller ej Norge)

Target 1

TemaNord 2016:512

Vad säger forskningen?
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TemaNord 2016:512

Sammanfattning: riskfaktorer
Arbetsrelaterad hälsa
–
–
–

Tunga lyft
Arbetsstress
Buller

Arbetsolyckor
–
–
–
–

Saknas
studier om
förebyggande
insatser

Säkerhetsklimat
Manligt kön
Kroppsarbete
Psykosociala krav

Deltagande i arbetslivet
–
–
–
–

Etniska minoritet
Tidigare arbetslöshet
Generell hälsa
Hoppat av skola

Target 1

TemaNord 2016:512

Vad säger skolan?
Intervjuer med:
• Yrkeslärare inom bygg, omvårdnad och frisör
• Studie-/yrkesvägledare
• Centrala personer inom utbildningssystemen
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Target 1

TemaNord 2016:512

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i utbildningen
•

Ganska likt mellan de nordiska länderna

•

Arbetsmiljökunskap ”integrerat” i läroplanen.

•

I GY2011, ett moment i Samhällskunskap samt generella skrivningar i
yrkesprogrammens läroplaner

•

Saknas standardiserat utbildningsmaterial

•

Det hänger på den individuella lärarens engagemang, erfarenhet och resurser
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TemaNord 2016:512

Utmaningar vid övergång från skola till arbetsliv
Slutsatser av intervjuer och workshop med ”stakeholders”
• Stor betydelse hur mottagandet på arbetsplatsen ser ut
• Flytta fokus från individen till arbetsplats/organisation
• Ökat fokus på psykosocial arbetsmiljö, sexuella kränkningar, mobbning
• Börja tidigt att integrera kunskap om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
• Öka samarbete mellan skola och arbetsliv
• Introduktion, handledning, utbildning av handledarna på arbetsplatsen.
• Få det att funka även på mindre företag

Initiativ för att öka hälsa, säkerhet och deltagande i
arbetslivet i de nordiska länderna
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TemaNord 2016:512

Exempel på aktiviteter i Sverige 2015
• Fokuserade inspektioner – Arbetsmiljöverket
• Sommarkampanj: LO söker upp typiska sommarjobb och informerar om rättigheter och krav i
arbetslivet
• ”Klivet in i arbetslivet”. Prevents informationsmaterial om arbetsplatsintroduktion och
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
• Tema Unga i arbetslivet samlar in och sprider erfarenheter från projekt inom Europeiska
Socialfonden; bl a fokus på NEETs
• Forskningsprojekt: Ungas introduktion i arbetslivet (Högskolan Dalarna)
• Projekt: Hälsosam yrkesdebut (CAMM Stockholm)
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Exempel på initiativ och aktiviteter i Sverige 2015
• Fokuserade inspektioner – Arbetsmiljöverket
• Sommarkampanj: LO söker upp typiska sommarjobb och informerar om rättigheter och krav i
arbetslivet
• ”Klivet in i arbetslivet”. Prevents informationsmaterial om arbetsplatsintroduktion och
arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.
• Tema Unga i arbetslivet samlar in och sprider erfarenheter från projekt inom Europeiska
Socialfonden (bl a fokus på NEETs)
• Forskningsprojekt: Ungas introduktion i arbetslivet (Högskolan Dalarna)
• Projekt: Hälsosam yrkesdebut (CAMM Stockholm)
Och senare….
Forskningsprojekt:, bl a Arbetsförmåga och produktivitet hos unga (Maria Boström, AMM
Göteborg), Yrkeselevers syn på arbetsmiljö och ledarskap (Martin Grill, AMM Göteborg)

Resultaten
presenteras
27 okt
Arbetsmiljöriksdagen

11

2017-10-26

Exempel från Danmark…. ungmedjob.dk
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Sara Thomée
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Sara Thomée

NAPO

Safety with a smile
EU-OSHA

Fler TemaNord-rapporter…
2013:536 Young people on the edge (Halvorsen mfl)
2013:569 Young workers’ occupational safety and health risks in the Nordic countries (Kines mfl).
2015:548 Youth employment and inactivity. A comparison of school-to-work transitions and labour
market outcomes in four Nordic countries (Albӕck mfl)
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https://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:912427/FULLTEXT01.pdf

sara.thomee@psy.gu.se

Unga och handvibrationer
Förebyggande arbete för att unga ska
kunna arbeta ett helt arbetsliv.
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www.camm.sll.se/halsosamyrkesdebut

Startade arbetsgrupp
• Ergonom
• Yrkeshygieniker
• Läkare
• Miljösköterska
• Kommunikatör
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Målgruppsanalys

Fråga : Hur vill du bli informerad om
eventuella arbetsskaderisker som kan
förekomma under din studietid på
yrkesgymnasiet ?

• Fyra program på yrkesgymnasiet

−VVS och fastighet
−Fordon och transport
−Bygg och anläggning
−Industriteknik
• Vilka kommunikationsvägar
passar elever på
yrkesprogrammen?
• I samarbete med elever på
IT-gymnasiet i Örebro

Arbetsmiljökunskap i skolan
• Ungdomarna vill få kunskap om
arbetsmiljörisker via skolan.
• Kursen Arbetsmiljö och säkerhet
togs bort 2011 från gymnasiet.
• Skolan och eleverna pratar mer
om olycksfallsrisker i arbete än
om långsiktiga hälsorisker.

17

2017-10-26

Hur når vi de unga?
• De unga vill helst höra direkt från personer som drabbats av
vibrationsskador. Önskemål fanns även att AMM skulle bjudas in.
Inte möjligt att träffa alla.
• Valde istället att stötta:

−studie- och yrkesvägledare
−yrkeslärare
−skolhälsovård/elevhälsa
−handledare på arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Film, blogg och podd

www.regionorebrolan.se/halsosamyrkesdebu
t

www.mixcloud.com/arbetemiljo
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Utbildning för personal på yrkesgymnasier
•
•
•
•
•
•
•

Vad säger arbetsmiljölagen om handvibrationer
Medicinska kontroller
Medicinsk känslighet och handvibrationer
Ergonomi och arbetsteknik
Riskbedömningar på praktikarbetsplatser- Poängmetoden
Machokulturen på jobbet
Framtiden och ny teknik som dämpar handvibrationer

Fortsätter att arbeta hälsofrämjande
Vår mål är att unga ska få ännu mer
vägledande arbetsmiljökunskap tidigt, så att
de startar sitt yrkesliv hälsosamt.
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Eva Jangdin
Ergonom
eva.bergstrom-jangdin@regionorebrolan.se
www.regionorebrolan.se/amm
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