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Ett nationellt centrum för kunskap om och
utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)
Ert dnr RNR 48.17

Saco har genom remiss i maj 2017 givit bl.a. Sveriges universitetslärare och forskare
(SULF) möjligheten att yttra sig över betänkande av Utredningen om nationellt centrum
för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö.
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur ett nationellt centrum för insamling och
spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av
arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Utredningen har också tagit ställning i
frågor om var verksamheten ska placeras, hur den ska finansieras, vilken utformning
och omfattning verksamheten ska ha samt på vilket sätt engagemanget i
arbetsmiljöfrågor på nationell nivå kan stärkas. I utredningens inledande arbete har
SULF deltagit vid de två halvdagarsseminarium som anordnats och där via Saco
lämnat synpunkter. Synpunkter har också, via Saco, framförts inför hearingen på
departementet den 27 juni.

SULF:s synpunkter
SULF anser att det är högst väsentligt att arbetsmiljöfrågor får en större tyngd i många
olika sammanhang och att det därför är av största vikt att ett nationellt centrum inrättas
och att den nya myndigheten från början får bästa möjliga förutsättningar för att lyckas i
sitt uppdrag.
Ända sedan avecklingen av Arbetslivsinstitutet har ett behov av ett organ med
samordnande funktion som samlar in, systematiserar och förmedlar kunskap om
arbetsmiljö funnits. Vikten av att få fram kunskap samt ta tillvara befintlig kunskap om
vilka arbetsmiljöstrategier som fungerar och att de politikinsatser som görs är
förankrade i denna kunskap och också utvärderas systematiskt kan inte nog framhållas
som en nödvändig grund för att åstadkomma ett långsiktigt, hållbart och därmed
framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Ett arbetsmiljöcentrum, med all verksamhet samlad på
ett ställe kan bidra till att lyfta arbetsmiljöfrågorna och ge dem tyngd. SULF ser särsklilt
positivt på att utredningen lägger särskild tyngdpunkt på kvinnors arbetsmiljö där
statistik visar på att särskilda satsningar är nödvändiga.
Då den nya myndigheten inte ska bedriva egen forskning är det av största vikt att den
får i uppdrag att föra en kontinuerlig dialog med forskare och forskningsfinansiärer för
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att belysa områden där det finns kunskapsluckor för att på så sätt få en nödvändig
helhetsbild.
Att utredningen uttrycker att arbetsmarknadens parter ska ges möjligheter att framföra
behov av forskningsbaserad kunskap och analys genom referens- och
samverkansgrupper ser vi mycket positivt på då det också ökar centrumets möjligheter
att få denna nödvändiga helhetsbild.
SULF delar utredningens uppfattning att arbetsmiljöcentrumets verksamhet måste ha
rätt förutsättningar för att kunna verka självständigt och oberoende med tanke på
utvärderingsuppdraget och att förslaget om att en ny myndighet bättre lever upp till
direktiven avseende verksamheten som ska bedrivas långsiktigt och i linje med
nationellt intresse. Vidare delar SULF också utredningens syn på att förutsättningarna
för arbetsmiljöcentrumet att agera självständigt gentemot andra myndigheter är bättre
om verksamheten bedrivs i en ny myndighet än inom en befintlig genom den större
handlingsfrihet som ett sådant alternativ erbjuder. Även om det finns goda argument för
en annan lösning anser SULF att fördelarna med förslaget om en ny myndighet
överväger också med tanke på att kostnaderna för en egen myndighet i princip är
samma som om verksamheten organiseras inom en redan existerande.
För att få bästa möjliga förutsättningar anser också SULF att utredningens förslag att
placera myndigheten i Stockholm är den bästa lösningen.
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