
Mycket lättare att upptäcka orsaker till skador 
 
Ett nytt verktyg för att analysera text gör att statistikerna på AFA Försäkring kan använda 
skadeanmälningar för att se detaljer om hur skador uppstår, hur allvarliga de är och vilka 
som skadas 
 – Det här ger ett mycket bra underlag för förebyggande arbete, säger statistiker Kerem 
Tezic. 
 
Namnet på statistikverktyget – textmining – för tankerna till gruvdrift, och det är inte helt fel.  
 
– Det handlar om att gräva ner sig i ett stort material och dra ut relevant information, säger 
Kerem Tezic.  
 
Statistikverktyget kan söka sig igenom tusentals skadeanmälningar för att se om det finns ord 
som återkommer i olika dokument på ett sätt som bildar intressanta samband. Tack vare dessa 
kluster kan statistikerna ta fram information som har stor betydelse för att förbättra arbetsmiljön. 
I årets arbetsskaderapport har textmining använts när det gäller hot och våldsskador, fallolyckor 
och olyckfall med truck.  
 
Tidigare kunde statistikerna se att poliser drabbades av våld i samband med ingripanden. Nu kan 
de exempelvis se att det ofta är kvinnliga poliser som skadas i samband med att de sitter i 
polisbilens baksäte, där det inte är tillåtet att använda handbojor. Nära hälften av dem som skadas 
i baksäten är kvinnor, trots att bara var femte polis är kvinna.  
 
– Jag hade ett samtal med en tjänsteman på Rikspolisstyrelsen, och han berättade att det är 
någonting som de ska ta upp i polisutbildningen, berättar Kerem Tezic. 
 
På liknande sätt har statistikerna fått fram detaljinformation om olycksfall för truckförare.  
 
– Vi har kunnat se att det är vanligt med klämskador när man sitter på truck, och backar i ett 
trångt utrymme, berättar Cecilia Oldertz, statistiker på AFA Försäkring. 
 
Hon har sedan pratat med branschfolk som berättat att det kan bero på att man använder truckar 
som är öppna, utan skydd för fötterna. Informationen från AFA Försäkring ger grund för att se 
över truckförarnas arbetsmiljö.  
 
Cecilia Oldertz och Kerem Tezic ser oändliga användningsmöjligheter för textmining. Närmast är 
en analys om hot och våld i kommuner och landsting aktuell, liksom en analys av risker för 
gruvarbete. Men intresset finns inte bara hos dem som arbetar med arbetsmiljöfrågor.  
 
– Jag var på en internationell konferens i USA, där väckte vårt arbete mycket stort intresse. Det 
visade sig att det inte finns något annat företag som använder textmining på samma sätt som oss 
för att ta reda på skadeorsaker, men det skulle ju vara intressant även för andra företag, inte minst 
inom försäkringsbranschen, säger Kerem Tezic.  
 
För Cecilia Oldertz som började på AFA Försäkring för över 20 år sedan är det en 



häpnadsväckande utveckling som har skett. Hennes första arbete var att koda information som 
kom in via skadeanmälningarna.  
 
– Då arbetade vi i stordatormiljö. Det gick inte spara stora datamängder, vi fick inte ens plats med 
hela ord. Gå på golv, exempelvis, fick förkortas till ygo.  
 
Nu kan man skriva allt man vill ha sagt i anmälan, och nästa steg kan bli att man inte ens behöver 
skriva ned det.  
 
– Jag har hört att det nu också finns möjlighet att be anmälaren ringa ett samtal och berätta vad 
som har hänt. Sedan kan textmining omvandla informationen, säger Kerem Tezic.  
 
Louise Hertzberg 
 
 
Pressbild på Cecilia Oldertz och Kerem Tezic finns på www.afaforsakring.se 
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