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Bättre ledarskap på gång
Bönder lär sig att
leda sig självA, sin personal
och sin verksamhet

Men lantbruket fortfarande mest olycksdrabbat
Störtbågen som obligatorisk på
traktorer fyller 60 år i år. Den är det
hittills mest effektiva skyddet i svenskt
lantbruk.
Men just nu ser det mörkt ut i arbetsmiljöarbetet, menar SLU-professor.

Det hjälpte dem genom den svåra
stressen i fjol. De har fått mer tid över
och tror också att det lönar sig ekonomiskt.
En grupp lantbrukare arbetar med att
förbättra sitt ledarskap.

S

Text: Helena Wennström
veriges tidiga lagstiftning framstår
fortfarande som ett internationellt föredöme, påpekar Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap vid SLU.
– Många länder inklusive USA har fortfarande ingen tvingande lagstiftning för störtbåge, säger han.
– Störtbågen framhålls fortfarande när
man diskuterar effektiva skyddsåtgärder.
Den är också ett exempel på att det kan behövas lagstiftning för att skynda på användningen av en tekniskt bra skyddsåtgärd.
När man ska förebygga olycksfall och skador finns det tre klassiska åtgärder: teknik, lagstiftning och utbildning. Bäst resultat får man
– även i dag – om man kombinerar minst två
av dem.
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ästan på dagen ett år efter det att de
började med programmet Ledarpraktikan samlas gruppen till återträff: sex
mjölkbönder från Halland, Småland och Öland
och en växtodlare från Skåne.
I ett konferensrum på Jordberga i södra
Skåne repeterar de vad de lärt sig om att leda
sig själv, sin personal och sin verksamhet. De
försöker bli bättre på att kommunicera, skapa
bättre struktur och planering i sin verksamhet
samt hålla effektivare möten och samtal med
sina medarbetare.
Så mår de bättre själva och blir då bättre
arbetsledare. Stressen minskar. Flera av dem
säger också att utbildningen har gjort att de får
mer tid över för familjen eller mer egentid.
Mitt i allt jobbet tar de sig tid för att reflektera
över om de gör rätt saker. Då vet de var de ska
lägga tyngdpunkten vid olika tillfällen, vad de
själva ska göra och vad som ska delegeras.
De sju som är med på återträffen börjar med

att prata om hur de klarade sig genom sommaren 2018. De är väldigt öppna mot varandra,
även om privata svårigheter.
– Det fungerar bra att vi kommer från olika
håll, det hade inte gått om vi hade varit grannar, konstaterar Anders Carlsson från Getinge i
Halland, som emellanåt levererar humoristiska
och underfundiga kommentarer.
Det blir berättelser om en svår sommar när
de går laget runt.
– Det var det värsta jag har upplevt som lantbrukare. Det tog mycket på huvudet och humöret – alla blev trötta och gjorde fel. Vi hade en
17-dagarsperiod med tropisk värme. Då satte vi
oss ned och snackade. Jag förklarade att djuren
var lika stressade som vi. Efter den dagen gick
det mycket bättre, berättar Stefan Johansson,
mjölkbonde i Köpingsvik på Öland.
De andra fyller i med liknande berättelser,
som Mattias Bertilsson från Alböke på Öland:
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Störtbågen har
sparat liv i 60 år

En promenad med reflektion i mindre
grupper ger deltagarna mycket under
återträffen på Jordberga.
– Man gick och lade sig med en klump i magen och vaknade med en klump i magen. Man
har fått jobba med det och hitta upplägg som
fungerar. 2018 var tufft, men jag är egentligen
mer orolig för 2019, säger han.
Förmodligen hade alla i personalen på företagen också klumpar i magen. De behövde stöd
av en stressad chef.
– Man vill ju förmedla till personalen att
det löser sig. Man vill få med alla på tåget. Då
behövs en öppen redovisning och det gäller att
spara på varandra, säger Aron Cedergren från
Christinelund söder om Kalmar.
Att kunna hantera både sig
själv och andra under stress kräver att man är mogen som ledare,
förklarar kursledarna Inga-Lill
Bergfors från Hushållningssällskapet och Åsa-Lina Nordlund
från Växa Sverige.
En del tar numera med egentid
i sin handlingsplan eller planering. För Kalle Sand från Rickelstorp utanför Eksjö, handlar det
om motion: löpning eller rullskidåkning. Det är skönt att ge sig ut
med telefonen avstängd.

Inga-Lill
Bergfors.

Åsa-Lina
Nordlund.

– Det handlar om att få balans. Man får också
bättre självkänsla, säger han som tillsammans
med sin bror Lasse driver det största av gruppens företag med 16 anställda.
Bröderna har drivit företag tillsammans hela
sina vuxna liv. Kalle Sand tycker att de hade en
bra struktur tidigare, men de har förbättrat den
ytterligare.
– Lasse och jag är på god väg. Det betyder
mer tid för mig själv och familjen – och mer tid
för analys av läget, säger Kalle Sand.
Kan man räkna hem kursavgiften
även rent ekonomiskt?
– Det här är en långsiktig investering som så
mycket annat, säger Aron Cedergren.
Kursdeltagarna har flera knep för att lära sig
bättre. Ett är att samla viktiga noteringar i en
loggbok. Dit kan de gå tillbaka för att återuppleva allt de faktiskt har gjort.
Ett annat är snacks till kaffet. Det är inte
chips utan helt enkelt att ta en promenad och
snacka med varandra i mindre grupper.
Efter lunch tar alla på sig ytterkläderna och
följer med Christian Hellesöe, inspektor på
Jordberga. Han berättar för mjölkbönderna om
allt från växtodlingen till bryggeri och bröllops
verksamhet på det skånska godset. Mellan
stoppen blir det mycket snack i smågrupper. ■
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I Sverige minskade olyckorna i lantbruket

stadigt under många år. Det berodde bland
annat på att branschen själv hade ett nationellt handlingsprogram, Säkert Bondförnuft.
Det fanns också stöd från politiker, myndigheter och forskning vid SLU
och JTI (numera Rise).
– Nu ser det mörkt ut, säger
Peter Lundqvist.
– Resurserna och engagemanget för sektorns ar- Peter
Lundqvist.
betsmiljöfrågor har drastiskt
minskat. SLU har nyligen beslutat att inte
längre satsa på arbetsmiljöforskning såsom
personskadeprevention och ergonomi från
år 2020.

Fakta: Många liv räddade
■ Den 1 juli 1959 blev det lag på skydds-

ram på nya traktorer. Lagen kom till efter de
många olyckorna i början av 1950-talet.
Då omkom omkring 30 personer om året i
traktorolyckor.
Därefter minskade olyckorna kraftigt. Från
perioden 1957–1964 till perioden 1986–
1990 minskade dödsolyckorna från 12 till
0,2 per 100 000 med lantbrukstraktorer.
Det kom många tillverkare av störtbågar och
hytter till traktorer på 1960-talet. 1970 kom
en lag om att nylevererade traktorer skulle
ha skyddshytt. Därefter följde regler om
bullernivå och värmekällor.
Det finns många exempel på hur skyddshytter räddade liv. Ett kommer från en historik i
tidningen Traktor: 1967 körde en BM Volvo
DD-10 traktordumper på en makadamfabrik
i Åstorp utför ett stup på tolv meter. Traktorn
slogs sönder men hytten höll. Föraren klev ur
och hjälpte till att forsla bort fordonet.

När han går i pension vid årsskiftet 2021–
2022 återbesätts inte professuren i arbetsvetenskap och Rise har bara en liten verksamhet kvar jämfört med tidigare. Det vore
försvarbart om arbetsmiljöproblemen var
lösta, menar Peter Lundqvist. Men lantbruket
är fortfarande en av de mest olycksdrabbade
sektorerna.
– Sektorn har stora utmaningar kvar för att
behålla och attrahera företagare, familjer och
anställda till en framtid inom svenskt lantbruk, säger han. ■

Sektorn har stora
utmaningar kvar…

48 dödsolyckor på arbetsplatsen 2018

I
Viktiga noteringar i loggboken är jämte
annat kursmaterial bra att gå tillbaka till.

fjol omkom nio personer i olyckor inom lantbruket, enligt Arbetsmiljöverkets statistik. Det
är den högsta siffran sedan 2011.
Totalt inträffade 48 dödsolyckor i arbetet i Sverige 2018, enligt statistiken.
I skogsbruket omkom ingen i fjol, enligt Arbetsmiljöverkets kategorisering. Personer som
exempelvis dog av fallande träd finns med i andra kategorier.
LRF för statistik på ett annat sätt och enligt organisationen omkom tolv personer, varav ett
barn, inom jord- och skogsbruk i fjol, skriver ATL. ■
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