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Många ämnen som förekom-
mer i svenskt yrkesliv kan orsa-
ka astma. Vid nydebuterad ast-
ma hos vuxna krävs därför ut-
redning av patientens yrkesför-
hållanden. Möjligheten att
yrkesastma skall förbättras, el-
ler i bästa fall försvinna helt, är
bättre ju fortare en skadlig ex-
ponering kan begränsas. Ibland
räcker det att exponeringen re-
duceras, men ofta krävs ompla-
cering eller arbetsbyte.

Den astma som debuterar i arbetsför
ålder skiljer sig från barn- och ung-
domsastman. Vuxenastma betecknas
ofta som »endogen»; ibland kan dock
arbetsmiljön vara orsaken. Vid misstan-
ke om yrkesbetingad astma kan särskil-
da utredningsresurser eller försäkrings-
medicinsk kunskap krävas, liksom
ställningstagande till en förändring av
patientens arbetsmiljö. Den bästa be-
handlingen av yrkesastma är preven-
tion.

Det finns ingen allmänt accepterad
definition av yrkesastma, men ett för-
slag är »astma som utlöses av gaser, par-
tiklar eller damm i arbetsmiljön» [1].
Beskrivningen är generaliserad och det
finns behov av en mer operationell defi-
nition, lämplig för kliniskt arbete. Ett
förslag till sådan ges i Faktaruta 1. 

Fallbeskrivning 1
Patienten är en 32-årig kvinna som

sedan 19 års ålder har arbetat som frisör.
Hon röker inte och har inte tidigare haft
några allergier. Hon har sedan två år
tillbaka besvärats av nattlig hosta, som
dock förbättrats under sommarsemes-

tern. Det senaste året har hon haft at-
tacker av andnöd och pip i bröstet, var-
för hon sökt läkare. Arbetets eventuella
betydelse för sjukdomen övervägdes
inte på detta stadium. Då hon inte blev
bättre tog hon själv upp frågan huruvi-
da arbetet skulle kunna vara av betydel-
se; hon remitterades då till yrkesmedi-
cinska kliniken.

Utredning visade negativt standard-
pricktest och normal spirometri. Meta-
kolintest visade en måttlig bronkiell hy-
perreaktivitet med PC20 på 2,0 mg/ml.
Vid yrkeshygienisk utredning framkom
att kvinnan hade arbetat med damman-
de blekmedel innehållande persulfater,
särskilt under året före insjuknandet.
Persulfater är kända för att kunna orsa-
ka astma. Dessutom framkom att ytter-
ligare en frisör på salongen hade insjuk-
nat i astma.

Fallet illustrerar vikten av en nog-
grann genomgång av exponering, vilket
kräver yrkesmedicinsk sakkunskap.
Fall av yrkesastma initierar ofta oro på
arbetsplatsen, och inte sällan visar det
sig att flera andra exponerade också har
luftvägssymtom. Det är därför viktigt
med information till de anställda och
beredskap att utreda ytterligare fall.

Det diagnostiska begreppet yrkes-
astma baseras på astma föregången av
yrkesexponering för någon astma-
framkallande faktor. Dessutom krävs
en bedömning av sannolikheten för ett
samband mellan exponering och sjuk-
dom.

Hur diagnostiseras yrkesastma?
En patient med yrkesastma skall na-

turligtvis ha diagnostiserad astma. Det-
ta låter som en självklarhet, men glöms
ibland bort. Med diagnostiserad astma
menas förekomst av typiska astmasym-
tom (pip, väs, andnöd eller, i undan-
tagsfall, endast hosta) i kombination
med luftvägsobstruktion av varierande
grad. Den senare kan påvisas med olika
tekniker, varav en är att utföra spirome-
tri med reversibilitetstest efter tillförsel
av inhalerad bronkdilaterare. FEV1 

(forced expiratory volume) bör därmed,
enligt nya rekommendationer, öka med
minst 12 procentenheter, mätt som pro-
cent av förväntat värde, för att en varia-
bel luftvägsobstruktion kan sägas före-

ligga [2]. Vid reversibilitetstest med
PEF (peak expiratory flow)-mätning
bör, på grund av metodens större varia-
tion, värdet öka med minst 20 procent.
Upprepade spirometrier med en varia-
bilitet större än 12 procentenheter är ett
annat tecken på variabel luftvägsob-
struktion. 

Ett annat diagnostiskt instrument är
att låta patienten registrera PEF-värden
under såväl arbetad som ledig tid. I ang-
losaxisk tradition föreslås mätningar
varannan timme under den vakna delen
av dygnet. Vi finner detta sällan prak-
tiskt möjligt och brukar nöja oss med
fyra eller fem registreringar per dygn
under minst två veckor. Patienten kan
själv komplettera undersökningen med
ett reversibilitetstest, dvs han får blåsa
PEF före och efter inhalation av bronk-
dilaterare.

Det finns dock ett flertal problem
förknippat med PEF: skalan på mätarna
är inte linjär, de undersöktas medverkan
kan variera och avläsningsfel är vanli-
ga. En signifikant PEF-variabilitet an-
ses föreligga om »(dagens högsta värde
– dagens lägsta värde)/dagens medel-
värde» överstiger 20 procent [3]. Ett all-
mänt tillgängligt datorprogram har ny-
ligen utvecklats för analys av PEF-kur-
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vor vid utredning av patienter med
misstänkt yrkesastma [4].

Bestämning av bronkiell reaktivitet
med metakolin- eller histamintest är yt-
terligare ett sätt att påvisa variabel
bronkobstruktion. 

Man kan ibland på ett elegant sätt
kombinera diagnostiken av variabel
bronkobstruktion med en samtidig be-
dömning av arbetsmiljöns betydelse för
patientens luftrörsfunktion. En klassisk
metod är att använda någon av de ovan
beskrivna teknikerna under arbetstid
och sedan jämföra med exponeringsfri
tid under ledighet eller sjukskrivning. I
extremfallet ser man omedelbart att t ex
PEF-värdena är lägre eller betydligt
mer variabla under yrkesexponering.
Man kan på så sätt både visa variabel
luftvägsobstruktion och få ett indicium
på samband mellan exponering och
sjukdom. Det bästa är om man kan av-
vakta ett par veckors exponeringsfrihet
innan undersökningen görs om. 

Det är också viktigt att notera tids-
förloppet mellan exponering och ast-
masjukdom. Symtom kan uppkomma i
omedelbar anslutning till exponering,
men senreaktioner fyra till åtta timmar
efter exponering är vanliga. Förbättring
under helger och längre ledigheter är
ofta mest uttalad i början av sjukdomen.

Patienten kan redan ha lämnat den
misstänkta yrkesexponeringen när ut-
redning blir aktuell. Om patienten har
blivit besvärsfri, eller endast har lindrig
astma, kan man låta honom återgå i ar-
bete under noggrann övervakning. Om
möjligt bör utredningen genomföras in-
nan patienten får inhalationssteroider.
Sådan behandling kan försvåra dia-
gnostiken vid yrkesastma genom att
minska PEF-variabiliteten [5]. Det är
därför fördelaktigt om utredning av
misstänkt yrkesastma kan genomföras
med viss skyndsamhet. 

Differentialdiagnoser
Vid kroniskt obstruktiv lungsjuk-

dom föreligger ofta luftvägssymtom
som kan vara svåra att skilja från astma.
Det finns också blandformer av astma
och kroniskt obstruktiv lungsjukdom.
Bedömning av huruvida en eventuellt
reversibel komponent föreligger vid
luftvägsobstruktion är viktig. 

Personer med funktionell andnings-
störning reagerar med tryck över brös-
tet eller andnöd vid kontakt med dof-
tande ämnen som parfym, cigarettrök
eller motoravgaser [6]. De har vanligen
ingen anamnes på pip i bröstet. Någon
reversibel luftvägsobstruktion kan inte
påvisas. Det är dock viktigt att hålla i
minnet att astmatiker förutom sin astma
också kan ha en funktionell andnings-
rubbning. 

Allergisk alveolit är en inflammato-
risk reaktion i lungparenkymet som kan

utlösas bl a av stora mängder mögel-
sporer i arbetsmiljön. Sjukdomsbilden
karakteriseras av feber och muskelvärk,
men även tryckkänsla över bröstet är
vanlig. Det kliniska förloppet och av-
saknad av reversibel luftvägsobstruk-
tion brukar ge diagnosen. Det förekom-
mer dock att yrkesastma ger feber [7]. 

Nypublicerade översiktsartiklar an-
ger att uppemot 250 faktorer kan ge
upphov till yrkesastma [8, 9]. Ett för-
slag till uppdelning av yrkesastma efter
exponering finns i Faktaruta 2. 

Högmolekylära ämnen
Klassisk yrkesastma orsakad av IgE-

förmedlad allergi mot högmolekylära
ämnen, framför allt proteiner, är känd
sedan århundraden. En ökad risk finns
bl a inom livsmedelsindustrin, t ex vid
exponering för mjöl, spannmålsdamm,
råkaffe, kryddor, skaldjur och äggpul-
ver. En IgE-förmedlad sensibilisering
diagnostiseras genom pricktest eller
blodprov med RAST-metodik (radio al-
lergo-sorbent test). När sensibilisering-
en väl är etablerad räcker det med en
mycket ringa exponering för det sensi-
biliserande ämnet för att utlösa astma-
symtom. Sensibilisering kan också ge
upphov till allergisk rinit, konjunktivit
och kontakturticaria i huden. Påvisad
IgE-förmedlad allergi är emellertid inte
detsamma som yrkesastma, asymtoma-
tisk sensibilisering förekommer. Också
det omvända finns: dvs typiskt arbets-
miljörelaterade symtom utan påvisad
sensibilisering. IgE-test med fel aller-
gen kan vara förklaringen. 

Fallbeskrivning 2
Patienten var en då 23-årig kvinna

som i tre år arbetat med degblandning i

ett större bageri. Hon hade tidigare varit
frisk, haft katt i hemmet. Sedan något år
hade hon haft nysattacker vid mjölkon-
takt, under de senaste månaderna dess-
utom hosta och andnöd. Spirometri var
normal. Metakolintest visade bronkiell
hyperreaktivitet, PEF-mätningar ökad
variabilitet under och efter arbetstid.
Pricktest var positivt för gräs, björk,
katt och de fyra sädesslagen. Patienten
omplacerades till förpackningsarbete
och förbättrades.

Vid ny kontakt två år senare var hon
arbetslös. Trots omplaceringen hade
astman försämrats och hon hade tving-
ats att sluta. Hon hade nu ansträng-
ningsutlöst astma samt rinokonjunktivit
under pollensäsong och vid kattkontakt.
Metakolintest var normalt. Efter ytterli-
gare fem år var hon förbättrad i sin ast-
ma, men hade lätta besvär av rinokon-
junktivit vid midsommartid. Pricktest
var fortfarande positivt för gräs, björk,
vete och råg. 

Detta är ett typiskt fall av yrkesastma
orsakad av IgE-förmedlad allergi mot
ett högmolekylärt allergen. Patienten är
atopiker, sensibiliseringsfasen är flera
år och symtomen till en början begrän-
sade till näsan. Omplacering fungerar
under en tid, men sedan ökar känslighe-
ten, varför arbetsbyte blir nödvändigt.
Noteras bör att patienten efter debuten
av yrkesastma under flera år får sym-
tom både av sin tidigare asymtomatis-
ka pollenallergi och av ansträngnings-
utlöst astma, trots att exponeringen för
mjöl har avbrutits. Liknande fall har
setts tidigare [Lars Belin, pers medd,
1996].

Bagare, en stor yrkesgrupp, löper en
ungefär fördubblad risk för att insjukna
i astma [10]. Av döds–miljöregistret
framgår att bagare är den yrkesgrupp
som löper störst risk att avlida i astma
[11]. Förutom exponering för allergi-
framkallande mjölproteiner hanterar
dagens bagare ofta enzymer som även
de kan ge upphov till allergisk yrkesast-
ma [12].

Latex och försöksdjur
Ett annat exempel på en utbredd yr-

kesexponering för högmolekylära aller-
gener är den ökande användningen av
latexprodukter, framför allt handskar,
inom hälso- och sjukvården. Latex be-
står av naturgummi, från vilket allergi-
framkallande proteiner kan spridas med
damm från talkade handskar till luften;
3 procent av operations- och tandvårds-
personal i Sverige är sensibiliserade
mot latex [13]. På ett belgiskt sjukhus
hade 2,5 procent av personalen astma
på grund av latexallergi [14]. 

Yrkesmässig kontakt med försöks-
djur inom läkemedelsindustri och
forskning är en annan vanlig orsak till
allergi och astma. Vid tvärsnittsstudier
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Uppdelning av yrkesastma
efter exponering
Högmolekylära ämnen
(IgE-förmedlad allergi)
Livsmedel
mjöl, enzymer, skaldjur, äggpulver
Djur
laboratoriedjur
Växter
latex, benjaminfikus

Lågmolekylära ämnen
IgE-förmedlad allergi
syraanhydrider, reaktivfärger, pla-

tinaföreningar, isocyanater (kan verka
genom olika mekanismer)

IgE-förmedlad allergi ej påvisad
isocyanater, aminer, plikatinsyra

från cederträ

Höga engångsexponeringar
av luftvägsirriterande ämnen
svaveldioxid, klorgas.
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har så stor andel som 10 procent av de
undersökta befunnits ha astma. 

Lågmolekylära ämnen 
Bland lågmolekylära ämnen intar

isocyanater en särställning. De används
i många arbetsmiljöer, bl a vid plast-
framställning, limning, målning och
lackering. Deras förmåga att orsaka ast-
ma är väl dokumenterad. Material där
isocyanater har använts vid framställ-
ningen kan åter avge isocyanater vid
uppvärmning, t ex vid svetsning.

På grund av ämnenas farlighet regle-
ras deras användning i en författning
från Arbetarskyddsstyrelsen (Härdplas-
ter. ASS författningssamling 1996:4).
Där föranstaltas bl a om regelbunden
läkarundersökning med spirometri av
exponerade. Det finns också begräns-
ningar angivna för personer med sjuk-
dom i luftrör eller lungor. I utländska re-
gister anges isocyanater vara den vanli-
gaste orsaken till yrkesastma [15].

Fallbeskrivning 3
En 28-årig billackerare klagade över

attacker av andnöd och pip i bröstet, sär-
skilt under vintern. Han hade sedan fyra
år tillbaka arbetat i en mindre plåt- och
lackverkstad och hade haft sina besvär i
två år. Metakolintest var positivt med
PC20 på 2 mg/ml; inga IgE-antikroppar
mot isocyanater påvisades. Yrkeshygi-
enisk utredning visade att patienten ex-
ponerades för isocyanater vid sprutmål-
ning, skyddsutrustningen hade använts
endast sporadiskt. Verkstaden var inte
ansluten till företagshälsovård, och
trots flera besök lyckades vi inte få till-
stånd till en förbättring av arbetsmiljön.
Patienten har tvingats byta arbete, och
vid uppföljning sex månader senare mår
han helt bra; PC20 har ökat till 16 mg/ml. 

Fallet illustrerar betydelsen av nog-
grann yrkeshygienisk genomgång av
arbetsmiljön, inklusive använda kemi-
kalier.

I de flesta fall (85 procent) av isocy-
anatorsakad astma kan inte någon IgE-
förmedlad allergi påvisas. Verknings-
mekanismen är okänd, men företer lik-
heter med IgE-medierad sensibilise-
ring. Det är sålunda vanligt med flera
års exponering innan astma uppkom-
mer. Därefter kan mycket låga luftnivå-
er ge astmasymtom, medan ospecifik
bronkiell hyperreaktivitet kan saknas.
Patofysiologiska studier antyder också
likheter mellan isocyanatastma och
allergisk astma [16]. Möjligen finns här
en specifik immunologisk mekanism
oberoende av IgE. 

Luftvägsirritanter
En ovanlig variant av yrkesastma ka-

rakteriseras av luftvägssymtom upp-
komna inom 24 timmar efter kraftig,
men kortvarig, exponering för luftvägs-

irriterande ämnen [17]. Luftvägssymto-
men blir bestående. Tillståndet har i
anglosaxisk litteratur kallats för RADS
(reactive airways dysfunction syn-
drome). Verkningsmekanismen är
okänd. Publicerade fall utgörs mest av
personer som vid olyckor eller haverier
exponerats för mycket höga nivåer av
t ex svaveldioxid eller klorgas. I vilken
mån lägre, men långvarig, exponering
för irriterande substanser kan orsaka
debut av bestående astma är oklart. 

Atopi 
Atopi definieras som en ökad benä-

genhet att bilda IgE-antikroppar vid ex-
ponering för vanliga allergener. Det
brukar anges att 20–30 procent av be-
folkningen har en sådan benägenhet.
Atopiker löper en ökad risk att utveckla
astma vid exponering för högmolekylä-
ra allergener från t ex laboratoriedjur,
mjöldamm eller enzymer.

Vid exponering för lågmolekylära
ämnen är bilden inte entydig. Atopi fö-
refaller inte öka astmarisken vid expo-
nering för isocyanater eller syraan-
hydrider, medan atopi ökar astmarisken
vid exponering för platinasalter. Atopi
förefaller inte ha någon betydelse för
uppkomst av RADS.

Försämringstillstånd
Begreppen primär respektive sekun-

där yrkesastma nämns ibland, där pri-

mär astma anger att yrkesexponering
orsakat debut av astma. Med sekundär
yrkesastma förstås en astma som för-
sämrats på grund av yrkesexponering,
men som uppkommit av annan orsak.
Enligt vår kliniska erfarenhet är det
vanligt med försämringstillstånd hos
astmatiker på grund av exponering för
t ex damm, irriterande gaser, starka dof-
ter eller ogynnsam psykosocial arbets-
miljö. Det är därför väsentligt att mini-
mera exponeringen för dessa faktorer. 

Prognos 
Man kan att tro att astma som orsa-

kats av en arbetsmiljöfaktor försvinner
när exponeringen upphör. Tyvärr är så
inte alltid fallet. Vid isocyanatastma får
hälften av astmatikerna en bestående
sjukdom, trots upphörd exponering
[18]. En liknande andel med bestående
astma har rapporterats efter exponering
för högmolekylärt allergen från skal-
djur och lågmolekylärt allergen från ce-
derträdamm. För dessa tre grupper var
prognosen bättre ju fortare den skadliga
exponeringen avbröts efter symtomde-
but.

Hur vanlig
är yrkesastma?
Mellan 5 och 15 procent av astma

med debut i arbetsför ålder beror sanno-
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Bagare löper en ökad risk att drabbas av
yrkesastma.



likt på yrkesexponering [19]. I Finland
är det obligatoriskt för läkare att rap-
portera nya fall (misstänkta eller dia-
gnostiserade) av yrkesastma. År 1990
rapporterades 375 fall, motsvarande 15
fall per 100 000 förvärvsarbetande per-
soner. Av dessa fall utgjordes emellertid
ca 30 procent av astma på grund av
allergi mot ko hos lantbrukare. I Finland
ryktas korna regelbundet manuellt, vil-
ket kan orsaka yrkesastma. Enligt vår
erfarenhet är sådan astma mycket ovan-
lig i Sverige.

Enligt det svenska informationssy-
stemet för arbetsskador (ISA) anmäldes
under 1990–1992 i genomsnitt 303 fall
per år [20]. Det blir en rapporteringsfre-
kvens på åtta nya fall per 100 000 för-
värvsarbetande personer och år. Svens-
ka undersökningar av det totala ast-
mainsjuknandet i vuxen ålder visar om-
kring 100 fall per 100 000 personer och
år [10, 21], vilket innebär att antalet an-
mälda fall av yrkesastma motsvarar ca
10 procent av all astma.  

Prevention
den viktigaste åtgärden
Den viktigaste åtgärden mot yrkes-

astma är prevention. Många fall hade
aldrig behövt inträffa, då de orsakats av
exponering känd för att kunna ge yrkes-
astma. Den långsiktiga strategin måste
vara primär prevention, innebärande re-
duktion eller elimination av skadliga
exponeringar. Det betyder omläggning
av processer, ändrade arbetsrutiner,
minskat användande av astmaframkal-
lande kemikalier och användning av
andningsskydd när så är nödvändigt.

Rutinerna i samband med tillverk-
ning av tvättmedel är ett exempel på hur
effektiv primär prevention kan vara.
Omkring 1970 var det vanligt med yr-
kesastma på grund av enzymallergi
bland tvättmedelstillverkande arbetare,
men efter reduktion av dammnivåerna i
fabrikerna upphörde i stort sett astma-
problemen [22]. 

Ett räkneexempel
Hälsoundersökning för att undvika

att anställa personer med atopi är ingen
effektiv primär prevention, inte ens när
arbetet innebär exponering för högmo-
lekylära allergener, vilket följande räk-
neexempel visar:

Arbete med försöksdjur medför, som
nämnts, en risk för att utveckla allergi
mot dessa djur, och atopiker löper extra
stor risk. Bothmans undersökning [23]
av personer i ett engelskt läkemedelsfö-
retag som arbetade med försöksdjur kan
utnyttjas för utvärdering av hur effekti-
va hälsokontroller före anställning
egentligen är. Efter två år hade 20 pro-
cent av atopikerna utvecklat försöks-
djursallergi, jämfört med 4 procent av
icke-atopikerna. Om vi antar att 200

personer anställs och att 20 procent av
dem är atopiker får vi följande resultat:
Av de 40 atopikerna utvecklar åtta för-
söksdjursallergi (20 procent × 40). Av
de 160 icke-atopikerna utvecklar sex
personer allergi (4 procent × 160). Om
200 icke-atopiker hade anställts, hade
åtta personer utvecklat allergi mot för-
söksdjur. Det innebär att åtta av de 14
allergifallen kommer att uppträda även
om inga atopiker alls skulle ha anställts.

Sekundär prevention
Den sekundära preventionen, med ti-

digt uppspårande av personer med yr-
kesastma, är naturligtvis också viktig.
Hos patienter med astmadebut i vuxen
ålder skall yrkesastma alltid övervägas.
Yrkesastma läker ju ofta inte ut trots att
exponeringen upphör!

Självklart skall personer med dia-
gnostiserad yrkesastma ha en lika god
farmakologisk behandling som andra
astmatiker. Patienten skall informeras
om hur prognosen kan påverkas av fort-
satt exponering efter symtomdebut. En-
ligt vår erfarenhet är det inte möjligt,
annat än under en kort tidsperiod, att
farmakologiskt behandla patienten så
att den skadliga arbetsmiljön kan tole-
reras. Oftast räcker det inte med arbets-
miljöförbättrande åtgärder i form av
förbättrad ventilation eller personlig
skyddsutrustning; patientens uttalade
överkänslighet kräver omplacering el-
ler arbetsbyte. 

Försäkringsmedicinska aspekter
Astma efter exponering för astma-

framkallande yrkesfaktorer omnämnda
i läroböcker [24] eller översiktsartiklar
[8, 9, 19] torde uppfylla kraven i lagen
om arbetsskadeförsäkring (LAF) på
»betydande grad av sannolikhet» för att
faktorn är skadlig. Dock måste expone-
ringen dessutom vara av sådan »omfatt-
ning, intensitet och varaktighet» att den
bedöms kunna ge upphov till astma, och
att astmadiagnosen är välgrundad.

Vid yrkesastma skall patienten infor-
meras om möjligheten att göra arbets-
skadeanmälan via arbetsgivaren till
försäkringskassan. Försäkringskassan
prövar huruvida astman innebär förlust
av arbetsförmåga och bestående ned-
sättning av inkomsten, t ex genom pen-
sion, omplacering eller omskolning.
Om samband enligt LAF föreligger kan
livränta utbetalas.  

Om medicinsk invaliditet uppkom-
mer täcks ersättningen av Trygghetsför-
säkring vid arbetsskada (TFA), som för
arbetsmarknadens parter hanteras av
Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF).
Här ges ekonomisk ersättning för t ex
sveda och värk. Tidigare gick anmäl-
ningar från försäkringskassan regel-
mässigt vidare till AMF. Detta fungerar
dock ej alltid idag, varför patienten

själv kan behöva ta kontakt med AMF. 
Utredning av yrkesastma kräver sär-

skild kunskap och utrustning. Symto-
matologi och exponeringsbedömning
kan vara komplicerade och undersök-
ningsfynden svårtolkade. Därför före-
slår vi att fall av misstänkt yrkesastma
skall remitteras till yrkesmedicinsk en-
het. Där finns expertkunskap för både
exponeringsbedömning och astmadia-
gnostik, antingen inom enheten eller via
konsulter från lungmedicinsk/allergo-
logisk enhet. Det är oklokt att splittra
utredningen genom flera remisser. Som
tidigare nämnts är ju dessutom en viss
skyndsamhet nödvändig.

*

Yrkesastmaforskningen vid yrkes-
medicinska kliniken, Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset, Göteborg, stöds av
Rådet för arbetslivsforskning.
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