Transport
Om arbetsmiljö och risker för arbetsrelaterade skador
och sjukdomar. Riktad till gymnasieutbildningar.

GUIDE FÖR LÄRARE

Till dig som lärare
Dina elever är på väg in i en spännande bransch som
kännetecknas av självständighet, frihet och yrkesstolthet.
Dessvärre är det också en bransch där det inte är ovanligt
med skador och sjukdomar som beror på brister i arbets
miljön. Brister som ibland hänger ihop med att man
medvetet eller omedvetet åsidosätter arbetsmiljöarbetet
på arbetsplatser.
Det är viktigt att eleverna lär känna riskerna redan under
utbildningen och där får kunskap om vad de kan göra
om de stöter på problem med arbetsmiljön eller oseriösa
arbetsgivare. Med det här materialet hoppas vi kunna
ge dig ett bra och inspirerande stöd som underlättar
lektionsarbetet med dina elever.
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Inledning
För att du ska få hjälp att förbereda dina elever för arbetslivet har vi satt
samman det här lektionsmaterialet.
De unga i branschen är extra viktiga ur ett arbetsmiljöperspektiv. De löper större
risk än andra åldersgrupper att drabbas av olyckor därför att de i högre utsträckning
finns inom riskutsatta yrken. Vi ser också de unga i branschen som en viktig grupp
i och med att de ännu inte hunnit påverkas av attityder som ”det lönar sig inte att
säga ifrån” eller att ”en dålig arbetsmiljö är något man får räkna med”. Vi hoppas
också att de unga ska ha ett positivt inflytande på sina arbetsplatser och vara
stärkta när de börjar det nya arbetslivet.
I slutändan handlar det om att slå vakt om dina elever och trygga deras rätt till ett
långt och givande arbetsliv. Ett arbetsliv utan skador eller sjukdomar som skulle
kunna förebyggas genom en god arbetsmiljö.

NOLLVISION
Arbetsmiljöverket har en nollvision som innebär att vi arbetar för att ingen ska
bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Genom att bland annat ta fram regler och
kontrollera att dessa efterföljs, främja forskning och ta fram stöd och verktyg
arbetar vi för att nollvisionen ska bli verklighet.
För att vi ska kunna nå ända fram krävs det att alla på alla arbetsplatser i Sverige
delar vår nollvision. Det krävs att alla arbetsgivare arbetar förebyggande med
arbetsmiljön. Och det krävs att alla som arbetar har kunskapen att känna igen
brister i arbetsmiljö och modet att säga ifrån när de stöter på sådana brister.

Med det här materialet hoppas vi kunna bidra till att göra svenska arbetsplatser
säkrare och stimulera fler till att dela vår vision, att ingen ska bli sjuk, skadas eller
dö av sitt arbete.

Transport Om arbetsmiljö och risker för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Riktad till gymnasieutbildningar. Dec 2019.

3

Ett enkelt upplägg
Vi har skapat ett flexibelt lektionsmaterial som är tänkt att sträcka sig
över tre lektionstillfällen. Vi har gjort det enkelt för dig som lärare att
använda materialet utefter hur du själv vill lägga upp dina lektioner.
Kortare eller längre. Det hela bygger på tre avsnitt, materialet hittar
du på av.se/lektionsmaterial.
TIPS
Om du kan avsätta tre lektionstillfällen, som vi rekommenderar, då är det bara att
följa lektionsupplägget från början till slut. Vill du ge dina elever en lite mer
översiktlig bild, med mindre fördjupning och egna reflektioner kan du välja att
bara visa filmmaterialet. Vi rekommenderar att du i så fall avsätter lite tid för att
diskutera igenom det du visar för eleverna.
Vi tror att det är klokt att börja med att prata allmänt om arbetsmiljöfrågor för att
sedan leda in till vidare resonemang kring ansvarsfrågan och vilka konkreta följder
brister i arbetsmiljön kan leda till. Det första avsnittet ägnas därför uteslutande åt
en orientering i vad arbetsmiljö är och varför en god arbetsmiljö är så viktigt.
Under varje avsnitt har vi lagt in ett antal frågor som det är tänkt att eleverna
ska få reflektera över. Det enklaste för dig som lärare är antagligen att helt enkelt
skriva upp frågorna på tavlan, eller använda vår powerpointpresentation som du
klickar igenom.

AVSNITT 1: ARBETSMILJÖ
Handlar om vad begreppet arbetsmiljö innebär
och varför arbetsmiljöfrågor är viktiga.

AVSNITT 2: ETT GEMENSAMT ANSVAR
Handlar bland annat om vem som har ansvaret att se
till att regler som handlar om arbetsmiljö efterlevs.

AVSNITT 3: KONSEKVENSER
Handlar bland annat om hur man som individ kan drabbas,
och vad man kan göra om man stöter på brister i sin arbetsmiljö.
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Lektionsmaterialet
består av:
GUIDE FÖR LÄRARE
Den som du läser nu. Här finns de tre avsnitten med allt innehåll samt anvisningar
hur du kan använda det.

POWERPOINT
En powerpointpresentation. Den följer helt lektionsupplägget och du kan använda
den rakt av eller göra justeringar som du själv vill.

FILMER
För att göra lektionerna så smidiga som möjligt för dig som lärare och så intressanta
som möjligt för eleverna så har vi tagit fram ett rikt material med filmer som går
som en röd tråd genom avsnitten. Alla filmer ligger i powerpointpresentationen.

De viktigaste filmerna
Vi har all respekt för att det kan vara svårt att avsätta tid för enskilda frågor, även
frågor som är så viktiga som de här. Om du känner att du har väldigt lite tid till ditt
förfogande men ändå vill ge dina elever en kort orientering om arbetsmiljö och
problem de kan komma att stöta på så har vi markerat de viktigaste filmerna med
en grön prick. På så sätt kan eleverna få med sig det allra viktigaste på kort tid.

MATERIALET HITTAR DU HÄR
Allt lektionsmaterial, powerpoint med filmer hittar du på
Arbetsmiljöverkets webbplats, av.se/lektionsmaterial.
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AVSNITT 1

Arbetsmiljö
SAMMANFATTNING
Det här avsnittet kan genomföras på 1 lektionstimme och består av 4 delar:
• Inledning med tips till dig
• Frågor att diskutera i klassrummet
• 1 film att visa
• Möjlig hemuppgift

FILM ATT LADDA NER OCH VISA PÅ LEKTIONEN
• Vad är arbetsmiljö och varför är det viktigt? (Längd cirka 2 minuter)

INLEDNING
Inled förslagsvis med att berätta att dagens lektion ska handla om arbetsmiljö. Att
ni kommer att ha gruppsamtal, öppna diskussioner och titta på film. Om du vill så
kan du alltid understryka att det här är en viktig fråga som är en starkt bidragande
faktor till hur långt arbetsliv dina elever kommer kunna ha och hur de kommer att
må i framtiden.

Beroende på hur din klass är sammansatt och hur långt de kommit med praktik
etcetera kan du välja hur du exemplifierar frågorna om arbetsmiljö. Du kan välja
att prata generellt om arbetsmiljö eller hämta exempel från skolan eller från den
miljö eleverna kommer att befinna sig i sin yrkesroll.

1:1

GRUPPDISKUSSION
Fråga: Vad är arbetsmiljö?
Dela in klassen i mindre grupper och låt eleverna diskutera frågan.

Svar: World Health Organization (WHO) säger: ”Arbetsmiljö är en sammanfattande
benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska
faktorer som i arbetssituationen eller arbetsplatsens omgivning påverkar individen.”
Arbetsmiljö kan också beskrivas som de förhållanden som de som arbetar på ett
arbetsställe påverkas av. Lite förenklat kan man säga att arbetsmiljö är den miljö vi
vistas i när vi arbetar. Den miljön kan vara säker och hälsosam, men den kan också
vara farlig och ohälsosam. Ett klassrum är också en arbetsmiljö.
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1:2

FILM: Vad är arbetsmiljö och varför är det viktigt?

1:3

GRUPPDISKUSSION
Fråga: Vad kan det bero på att det är vanligare att unga människor
skadar sig på jobbet?

AVSNITT 1
Arbetsmiljö

Visa en kort animerad film. Detta med syftet att snabbt få eleverna att förstå
allvaret i ämnet: att människor skadas, att det inte är ovanligt, att det är ett
problem i arbetslivet. Vi vill ruska om dem en smula och om möjligt få dem att
sätta sig lite rakare i stolen och tänka: ”det här kanske angår mig”.

Dela in klassen i mindre grupper och låt dem diskutera frågorna. Ta gärna en kort
helgruppsdiskussion om varje svar.

Svar: Unga löper större risk än andra åldersgrupper att drabbas av olyckor därför
att de i högre utsträckning finns inom riskutsatta yrken. Det är den avgörande
orsaken. Det vill säga, det är alltså inte för att man är ung. Rangordningen visar att
de viktigaste orsakerna till förhöjd arbetsolycksrisk är yrke följt av arbetsplatsens
storlek och näringsgren. Utbildningsnivå och bakgrund har en viss påverkan på
risken. Sektor, ålder och kön har en marginell påverkan på risken.
Sedan kan det naturligtvis också handla om saker som att man är ung och att man
kanske tycker det är svårt att ställa krav eller säga ifrån. Kanske är det också så att
man är i början av sitt arbete, saknar erfarenhet eller inte har fått en introduktion.
Även om det är svårt att ge ett entydigt svar på den här frågan är det rimligt att tro
att det beror på flera faktorer. Det kan vara svårt att säga ifrån och ställa krav som
ung, till exempel ”ska jag verkligen klättra på den här tankvagnen?”. Man tilldelas
ofta de minst kvalificerade arbetsuppgifterna och även dessa kan vara förknippade
med risk för skada.
Dessutom kan det handla om att man i början av sin karriär helt enkelt är ovan vid
sitt arbete och är sämre på att bedöma risker. De flesta arbetsplatser ska ha rutiner
för hur man tar hand om nya medarbetare för att ge dem en så bra och säker start
som möjligt på sin anställning. Eleven och andra anställda kan alltid fråga efter
den rutinen.
I riskutsatta yrken måste man dessutom arbeta ännu hårdare med förebyggande
åtgärder för att minska riskerna att råka ut för en olycka. Det ska också finnas
rutiner för hur man riskbedömer arbetsmiljön (vi kallar dem för systematiskt
arbetsmiljöarbete, SAM).
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Fråga: De flesta av er kommer förhoppningsvis att arbeta i en god arbetsmiljö,
men en del av er kommer upptäcka saker som inte är så bra. Vad gör ni då?

AVSNITT 1
Arbetsmiljö

Svar:
a. I första hand lyfter man problemet med sin arbetsgivare eller chef.
b. Om det inte hjälper, eller om man tycker det känns läskigt, vänder man sig
till den som är skyddsombud på arbetsplatsen.
c. Om det saknas ett skyddsombud och man är fackligt ansluten, då kan man
vända sig till sitt fackförbund. Det gäller även på arbetsplatser där det saknas
kollektivavtal. Man kan också vända sig direkt till Arbetsmiljöverket. Det går bra
att ringa vår svarstjänst om du har frågor om vilka regler som gäller just för din
arbetsmiljö. (Vi kan dock inte svara på frågor som gäller lön.)

Fråga: Det är troligt att många fall av dålig arbetsmiljö aldrig uppmärksammas.
Vad tror ni att det kan bero på?
Svar: Det är möjligt att man drar sig för att tala med arbetsgivaren för att man helt

enkelt inte vill uppfattas som gnällig. På en liten arbetsplats kanske man uppfattar
sin arbetsgivare som en kompis som man inte vill komplicera tillvaron för. Det kan
också vara så att man oroar sig för att bli utsatt för repressalier. Men det finns en
möjlig orsak till. Om man inte riktigt känner till sina rättigheter blir man osäker
och drar sig för att berätta. Samma gäller om man inte är medveten om de risker
som finns på arbetsplatsen. Vad än orsaken är kan man tala med sin arbetsgivare,
eller kontakta sitt skyddsombud.
Du är också välkommen att höra av dig till Arbetsmiljöverkets svarstjänst.
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Fråga: De flesta arbetsplatser uppfyller kraven på en god arbetsmiljö,
men en del gör inte det. Vad kan det bero på?
Svar: Vår erfarenhet är att det ofta beror på okunskap, obetänksamhet eller rent

AVSNITT 1
Arbetsmiljö

slarv. En del arbetsgivare kanske inte förstår sitt ansvar för arbetsmiljön, och är
mer intresserade av de praktiska delarna av sitt entreprenörskap. Den här gruppen
av arbetsgivare kan man oftast resonera med och förmå att förbättra arbetsmiljön.
Det finns dock en mindre andel arbetsgivare som medvetet bedriver sin
verksamhet genom att inte vara så noggranna eller som helt enkelt fuskar. Detta för
att på så sätt kunna skaffa sig ekonomiska fördelar gentemot sina konkurrenter, det
vi kallar osund konkurrens.
Sedan finns det naturligtvis ett ansvar som vilar hos den enskilde som jobbar på
arbetsplatsen. Det inträffar många olyckor och tillbud som hade kunnat förebyggas
om man till exempel hade använt den skyddsutrustning som man fått eller avbrutit
arbetet om man upplevt det vara för riskfyllt. Tanken att ”jag ska bara göra det här
lite snabbt, så då behöver jag inte skydda mig”, är både mänsklig och förståelig.
Men inte desto mindre livsfarlig.
För att arbeta med säkerheten på arbetsplatsen och vilket förhållande anställda och
chefer har till arbetsmiljö och säkerhet måste säkerhetskulturen lyftas.
Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar
och uppfattningar som chefer och anställda har om förhållandet till säkerhet och
arbetsmiljö. Det som kännetecknar en god säkerhetskultur på en arbetsplats är att
ledningen prioriterar och hanterar säkerhetsfrågor på alla nivåer i verksamheten
och att de själva är en del av ”kulturen”.

1:4

HEMUPPGIFT
Avsluta gärna lektionen med att ge eleverna en hemuppgift som de kan fundera på
till nästa gång. Till exempel:
Till nästa lektion vill jag att ni funderar över vad arbetsgivarna själva har att vinna
på att erbjuda sina anställda en bra arbetsmiljö. Likaså fundera på vad man som
arbetstagare kan göra för att bidra till en bra arbetsmiljö.

Tips: Be eleverna kolla på av.se för att få inspiration.
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AVSNITT 2

Ett gemensamt ansvar
SAMMANFATTNING
Det här avsnittet kan genomföras på 2 lektionstimmar och består av 4 delar:
• Inledning med lite tips till dig
• Frågor att diskutera i klassrummet
• 5 filmer att visa
• Möjlig hemuppgift

FILMER ATT LADDA NER OCH VISA PÅ LEKTIONEN
• Nollvisionen (Längd cirka 3 minuter)
• Arbetstagaren John (Längd cirka 2,5 minuter)
• Arbetsgivaren Anette (Längd cirka 2,5 minuter)
• Att lova för mycket (Längd cirka 1,5 minut)
• Att vilja för mycket (Längd cirka 2 minuter)

INLEDNING
När man pratar om dålig arbetsmiljö och de risker det för med sig är det naturligt
att man frågar sig vems ansvar det är.
Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att lagar och regler för arbetsmiljö
efterlevs på en arbetsplats. Men en god arbetsmiljö är resultatet av ett samarbete
där vi alla hjälps åt och arbetar för att nå nollvisionen. Även samarbete mellan
olika aktörer i branschen är en viktig faktor för att vi ska nå en nollvision.
Vi på Arbetsmiljöverket tar fram regler baserade på aktuell forskning, informerar
om vad som gäller och kontrollerar att reglerna efterföljs. Men det räcker inte. Varje
arbetsplats måste arbeta för en nollvision. Alla arbetsgivare måste se till att de
känner till reglerna, bedriver ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete
som leder till en säker arbetsmiljö och se till att göra det enkelt för de anställa att
rapportera brister och potentiella faror.
Det krävs också att den enskilda anställda har kunskapen att känna igen brister i
arbetsmiljön och har modet att påpeka dem. Det finns många orsaker till varför
både arbetsgivare och arbetstagare undviker att ta sitt ansvar för att trygga
arbetsmiljön. För arbetsgivaren kan det finnas ett ekonomiskt motiv, genom att
tumma på reglerna kanske man hoppas kunna spara pengar och kunna hävda sig
bättre gentemot konkurrenterna. Som arbetstagare kan det vara lätt att
undervärdera riskerna och övervärdera den egna förmågan. Kunskap om riskerna
förknippade med arbetet inom transport måste vara en naturlig del av yrkesrollen.
Både för arbetsgivare och anställda.
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2:1

FILM: Nollvisionen

2:2

GRUPPDISKUSSION
Fråga: Varför tror ni att det finns en del arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för
att säkra arbetsmiljön på sin arbetsplats?

AVSNITT 2
Ett
gemensamt
ansvar

I filmen förklarar Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, vad
Arbetsmiljöverkets nollvision går ut på och hur arbetet bedrivs för att vi ska kunna
uppfylla den.

Dela in klassen i mindre grupper och låt dem diskutera frågorna. Ta gärna en kort
helgruppsdiskussion om varje svar.

Svar: Det är svårt att ge ett entydigt svar, men i väldigt många fall rör det sig om
ren okunskap. Dock är det aldrig ett giltigt försvar att man inte satt sig in i de
regler som gäller.
Det kan också handla om ekonomiska motiv. Man kan ha hamnat i ett ekonomiskt
trångmål och undviker en utgift kopplad till arbetsmiljön för att kunna ”klara
månaden”.
I vissa fall förekommer ett mer systematiskt och medvetet slarv där man till
exempel drar ner på kostnader för att kunna vinna upphandlingar och kontrakt.

Fråga: Vad tror ni är den vanligaste anledningen till att man anmäler
arbetsolycka som leder till sjukskrivning inom transportsektorn?
Svar: Vanligast är fallolyckor, näst vanligast är olyckor med transportmedel.
Därefter följer belastningsolyckor.

Belastningssjukdomar skiljer sig från andra skador som oftast är resultatet av
plötsliga, oväntade händelser. Belastningssjukdomar uppkommer oftast genom att
man använder fel verktyg eller arbetar i en dålig ställning, dag efter dag ofta i flera
år. Visste du till exempel att om man väger 100 kilo och väljer att hoppa ner från en
lastbilshytt istället för att använda fotstegen belastas knäna med upp till 700 kg? De
här skadorna som uppkommer under lång tid går att förebygga om man bara
identifierar dem i god tid och vidtar åtgärder. För mer information, besök
www.tya.se/hallbart-arbetsliv/arbeta-sakert/hoppsimulator/.
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2:3

FILM: Arbetstagaren John
Filmen handlar om John som jobbade på ett stort, ansett åkeri där man inte tog sitt
ansvar när det gällde att värna om de anställdas arbetsmiljö. John kände sig
tvungen att jobba längre pass än vad som är tillåtet och det slutade med en olycka
som kunde ha kostat honom livet.

KORT GRUPPDISKUSSION
Fråga: Hur ska man kunna stå emot om arbetsgivaren försöker pressa de anställda
att bryta mot reglerna? Vad skulle John ha gjort?

2:4

FILM: Arbetsgivaren Anette
Anette äger ett åkeri där man gör sitt yttersta för att värna om de anställdas
säkerhet. Hon berättar om varför det är viktigt för henne.

KORT GRUPPDISKUSSION
Fråga: På Anettes åkeri är alltid chaufförerna med och övervakar när deras bilar blir
lastade. Varför tror ni att de tycker att det är så viktigt?

2:5

FILM: Att lova för mycket
Filmen består av en spelad scen (fiktiv) som visar en situation där en chaufför
befinner sig under tidspress.

KORT GRUPPDISKUSSION
Fråga: Hur tänker ni agera om ni hamnar i en situation som påminner om den i
filmen? Varför det?

2:6

FILM: Att vilja för mycket
Filmen består av en spelad scen (fiktiv) som handlar om problemet med att man
som ung i transportbranschen gärna vill överprestera och då kan utsätta sin kropp
för stora belastningar.

KORT GRUPPDISKUSSION
Fråga: Hur tror ni att det kommer sig att man som ny på ett jobb vill visa sig lite
extra duktig? Hur ska man tänka för att inte hamna i riskfyllda situationer?
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AVSNITT 2
Ett
gemensamt
ansvar

2:7

AVSNITT 2
Ett
gemensamt
ansvar

GRUPPDISKUSSION
Fråga: Vad tror ni kan vara viktigt för att förebygga så att olyckor inte händer?
Dela in klassen i mindre grupper och låt dem diskutera. Använd gärna
riskbedömning som ett sätt att komma fram. Det vill säga att eleverna först
försöker identifiera olika risker och utifrån detta finner sina svar.

Svar: Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) kan man organisera
verksamheten så att man förebygger många orsaker till ohälsa och främjar god
hälsa. För att klara det behöver arbetsmiljöarbetet vara en del av det dagliga
arbetet. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan man upptäcka risker innan
något har hänt, istället för att göra åtgärder efter ett tillbud eller en olycka. Med
hjälp av systematiken kan man upptäcka mer av det som är viktigt för
medarbetarnas hälsa och det blir tydligt vilka åtgärder som hjälper.

MER INFORMATION HITTAR DU HÄR
Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats om SAM och riskbedömning,
till exempel broschyrerna: Checklista – Bra arbetsmiljö på väg (ADI 597),
Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), Yrkesförare – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 613),
Åkerier – Bra arbetsmiljö på väg! (ADI 614) och kolla checklistor och enkäter
på www.prevent.se och information på www.tya.se. Där får ni bra tips.

2:8

HEMUPPGIFT
Avsluta gärna lektionen med att ge eleverna en hemuppgift som de kan fundera på
till nästa gång.
Till exempel: Fundera på vilket ansvar man själv har som arbetstagare att ställa
krav på sin arbetsmiljö, både för sin egen skull och andras.

Transport Om arbetsmiljö och risker för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Riktad till gymnasieutbildningar. Dec 2019.

13

AVSNITT 3

Konsekvenser
SAMMANFATTNING
Det här avsnittet kan genomföras på 1–2 lektionstimmar och består av 3 delar:
• Inledning med lite tips till dig
• Frågor att diskutera i klassrummet
• 2 filmer att visa

FILMER ATT LADDA NER OCH VISA PÅ LEKTIONEN
• Film – Arbetstagare Lotta (Längd cirka 2,5 minuter)
• Film – Att tänka lite längre (Längd cirka 1,5 minuter)

INLEDNING
Den första lektionen handlade om arbetsmiljöfrågan i stort och om vad
Arbetsmiljöverkets uppdrag består i. Under den andra lektionen fick vi lära oss om
Arbetsmiljöverkets nollvision och ansvarsfrågan kring arbetsmiljön. Här under den
tredje lektionen ska vi titta närmare på vad brister i arbetsmiljön kan få för följder.
Både för arbetstagaren, arbetsgivaren och för samhället i stort. Vi har också i
diskussionsdelen tagit med exempel på några arbetsmiljöer där ni tillsammans kan
diskutera vad som tycks vara brister och ge förslag på åtgärder.
Inled förslagsvis med att anknyta till den föregående lektionen och be några av
eleverna att redovisa resultatet av hemuppgiften de fick i slutet på den förra
lektionen.

3:1

GRUPPDISKUSSION
Fråga: Vad är arbetsmiljö?
Det här är mycket riktigt samma fråga som eleverna fick vid den första lektionens
början. Du kan gå tillbaka och jämföra med svaren från första lektionen och
förhoppningsvis kan du och eleverna tillsammans konstatera att såväl kunskapen
som engagemanget för arbetsmiljöfrågor har stigit.
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3:2

FILM: Arbetstagaren Lotta

AVSNITT 3
Konsekvenser

Filmen handlar om Lotta som är en rutinerad chaufför. Hon har jobbat både för
seriösa och mindre seriösa arbetsgivare. I filmen berättar hon om vilka skillnader
hon upplevt.

KORT GRUPPDISKUSSION
Fråga: Vad tror ni att det kan finnas för faktorer som gör att man väljer att stanna
hos en arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för arbetsmiljön?

3:3

FILM: Att tänka lite längre
Filmen består av en spelad scen (fiktiv) som handlar om frestelsen att vara snabb
och strunta i att använda de hjälpmedel man har till sitt förfogande.

KORT GRUPPDISKUSSION
Fråga: Varför tror du att man inte använder de hjälpmedel och den
säkerhetsutrustning som man faktiskt har?

3:4

ARBETSMILJÖPROBLEM I ETT SAMHÄLLSPERSPEKTIV
Ur ett större perspektiv påverkar brister i arbetsmiljön fler än den enskilda
anställda, arbetsgivaren och branschen. De påverkar hela samhället, eftersom det
är vi alla som får betala kostnaden vid till exempel sjukskrivning. Det finns också
anledning att tro att företag som inte tar ansvar för sin arbetsmiljö och sina
anställda också i mindre grad tar ansvar för att betala skatter, sociala avgifter och
så vidare. Då får samhället in mindre skatt, skatt som också ska användas till att
betala sjukvård för den som skadas. En ond cirkel alltså.
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Antal anmälda arbetsskador
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Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro
och anmälda arbetssjukdomar inom vägtransport,
godstrafik. Källa: AV/ISA.
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Anmälda arbetsolyckor

AVSNITT 3
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Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom vägtransport, godstrafik (SNI=49410)
2014–2018 fördelat på avvikelser. Förvärvsarbetande.
(N=4 970)
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Källa: AV/ISA
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3:5

TEST
Nu har det blivit dags för eleverna att bli testade på vad de lärt sig under de gångna
lektionerna. Det gör vi genom att du tillsammans med eleverna går igenom några
exempel på arbetsmiljöer. Det finns två olika scenarier. ”Bakdörrar” och
”Lastbrygga” – i båda dessa finns riskmoment. Låt eleverna diskutera.

Bakdörrar

Lastbrygga

BAKDÖRRAR
Fråga: Vad kan vara fel här?

Bristande uppmärksamhet

Dåliga arbetsskor

Förslag:
Bristande uppmärksamhet – Man vet inte hur lasten ser ut när man öppnar
bak- eller sidodörrarna, den kan till exempel ha förskjutits under en lång transport.
Därför måste man vara väldigt försiktig och uppmärksam när man öppnar. Lasten
kan vila mot dörrarna och göra att dörrarna flyger upp när man öppnar. Detta kan
också medföra att gods rasar ut och man får det över sig.
Dåliga arbetsskor – Det är viktigt att man har ett par arbetsskor som skyddar fötterna
till exempel om last skulle falla ut. Det finns också en risk att man klämmer fötterna
vid lossning och lastning, exempelvis vid användning av truck, pallyftare och kärra.

Transport Om arbetsmiljö och risker för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Riktad till gymnasieutbildningar. Dec 2019.

17

AVSNITT 3
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LASTBRYGGA
Fråga: Vad kan vara fel här?

Skräp på eller vid lastbrygga

AVSNITT 3
Konsekvenser

Dålig belysning

Is på eller vid lastbrygga

Förslag:
Skräp på eller vid lastbrygga – Det är kundens ansvar att se till att du kan leverera
gods på ett säkert sätt. Om du känner dig osäker, kontakta din närmaste chef för
att få råd om bästa tillvägagångssätt.
Dålig belysning – Samma sak gäller när det kommer till belysning. Särskilt under
den mörka årstiden är det viktigt för din säkerhet att lamporna är hela och
tillräckligt starka.
Is på eller vid lastbrygga – Vintertid kan det bli väldigt isigt när många fordon
som har varma däck kör fram och tillbaka vid en lastbrygga. Kunden måste
säkerställa att det inte finns halkrisk.
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Vid frågor
eller synpunkter
Det här lektionsmaterialet är ett led i Arbetsmiljöverkets arbete för att nå
nollvisionen att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete. Vi hoppas att du
kommer att uppleva det som ett bra verktyg som kan hjälpa dig föra intressanta
och lärorika samtal om arbetsmiljö med dina elever.
Vår ambition är att det här materialet hela tiden ska utvecklas och bli bättre.
Vi vore därför tacksamma för synpunkter och kommentarer som du eller dina
elever kan tänkas ha.

FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER PÅ MATERIALET
Har du några frågor angående det här materialet eller vill
dela med dig av synpunkter, hör av dig till: arbetsmiljoverket@av.se
(skriv i ämnesraden ”Guide för lärare”).

FRÅGOR OM ARBETSMILJÖ
Har du allmänna frågor om arbetsmiljö som inte rör detta lektionsmaterial,
hör av dig till vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

SKYDDSOMBUD
På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas skyddsombud. De
fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ska
verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och
fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Transport Om arbetsmiljö och risker för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Riktad till gymnasieutbildningar. Dec 2019.

19

Det här lektionsmaterialet har tagits fram för att hjälpa lärare på
gymnasieskolans yrkesutbildningar att förbereda eleverna inför
arbetslivet och öka deras medvetenhet om arbetsmiljöfrågor.
Materialet ingår i Arbetsmiljöverkets nollvision att ingen ska
bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete.
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