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Swerea Industriell arbetsmiljö är ett nytt koncerngemensamt projekt som ytterst syftar till att möjliggöra
hållbar, konkurrenskraftig och attraktiv svensk industri. Genom projektet kommer vi att profilera Swerea
som central aktör och samarbetspart inom industriell arbetsmiljö och hållbart arbete. Vi arbetar också
aktivt med att skapa ett nätverk för hållbart arbete tillsammans med arbetslivsforskare vid högskolor och
universitet på nationell nivå.
Ett helhetsperspektiv
Satsningen på industriell arbetsmiljö är ett sätt att svara upp mot det som
våra arbetsmarknadsparter har efterlyst under en lägre tid; ett kompetenscentrum för industriell arbetsmiljö. Swerea Industriell arbetsmiljö har startats som ett resultat av en förstudie under 2014. Förstudien visar på vikten
av att ha ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och att arbeta förebyggande
och på systemnivå med arbetsmiljöfrågor. Samtliga Swerea-bolag medverkar i projektet, som leds av Swerea IVF.
Som följd av teknikutveckling, ändrade arbetssätt och förändringar i lagar och regelverk ställs nya krav på företag och dess arbetsmiljö. Vi ser
att arbetsmiljöarbete i företag behöver moderniseras och att företag, framförallt SMF, behöver stöd och praktisk vägledning i sitt arbetsmiljöarbete.
Genom att kombinera Swereas breda bransch- och processkompetens
med ett arbetsmiljöperspektiv kommer Swerea genom satsningen på industriell arbetsmiljö att utveckla möjligheterna att bistå företag med att
utveckla attraktiva arbeten och stärka deras konkurrenskraft.

Hela arbetsmiljön
I Industriell arbetsmiljö behandlas olika aspekter av arbetsmiljö: fysisk
arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och organisatoriska aspekter på arbetsmiljön. Exempel på organisatoriska arbetsmiljöaspekter är arbetsplatsutformning, kompetensutveckling, kompetensförsörjning och förbättringsarbete. Vår definition av arbetsmiljö motsvarar Internationella
Ergonomisällskapets definition av ergonomi. Med fokus på hållbart arbete
och människan är Industriell arbetsmiljö ett naturligt komplement till Swereas övriga hållbarhetssatsningar: Swerea Ekodesign inom energi- och
miljöområdet och Swerea Industriell återvinning med fokus på material.
Under 2015 kommer Swerea Industriell arbetsmiljö att arrangera ett
flertal workshoppar med externa deltagare om rådande trender. Vid varje
workshop behandlas ett teknikområde tillsammans med relaterade arbetsmiljöaspekter. En första workshop planeras i mars om nya möjligheter att
tillverka prototyper och komponenter i metall med 3D-printing och de arbetsmiljöaspekter som behöver beaktas när man använder metallpulver
innehållande kobolt som legeringsämne.

Marita Christmansson är projektledare för Swerea Industriell arbetsmiljö och arbetar som Lean-coach i Produktionslyftet,
med införande av Lean i små och medelstora organisationer. marita.christmansson@swerea.se
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