Picture Mix Exposure (PIMEX)
PIMEX – allmän idé
Att göra en annars osynlig arbetsmiljöfaktor synlig, att visualisera den, är i många
sammanhang ett mycket värdefullt hjälpmedel i ett utvecklingsarbete.
Ambitionen i samband med yrkeshygieniska mätningar är ofta att åstadkomma en bättre miljö
på den arbetsplats där undersökningen utförs. Det finns tyvärr många exempel där
mätningarna enbart resulterat i en rapport som läses av ett fåtal. Orsakerna till detta kan
naturligtvis vara flera, men ett av de större problemen i sammanhanget är att på ett begripligt
sätt förmedla hygienikerns alla kunskaper om förhållandena på den aktuella arbetsplatsen och
vad som kan göras. Hur noga än analyser och beräkningar har utförts, kommer den åsyftade
effekten, miljöförbättring, att vara beroende av hur bra mottagaren förstår budskapet.
Hjälpmedel för visualisering kan då ha stor betydelse. Det ger förutsättningar för en
samverkan där berördas kunskaper kan förädlas för att ligga till grund för ett
utvecklingsarbete.

Att använda visualiseringsmetoder för detta ändamål har visat sig vara mycket användbart
inte bara för att undersöka orsaker till exponeringar i speciella fall utan också för att fungera
som en katalysator för att få igång ett utvecklingsarbete på en arbetsplats. Utgående från i
första hand PIMEX som metod har därför en strategi kallad WISP (Workplace Improvement
Strategy by PIMEX) utvecklats.

Teknisk beskrivning – hur går det till och vad behövs
Olika typer av direktvisande mätinstrument är viktiga hjälpmedel för åtgärdsinriktad mätning
av luftföroreningskoncentrationer på arbetsplatser. Snabba, i en del fall små batteridrivna
mätinstrument ger möjlighet att samla in stora datamängder från olika tidpunkter och
mätpunkter. Ett problem som snabbt uppträder är att relatera denna mängd av data till faktorer
på arbetsplatsen som kan förklara förändringar i koncentrationen av den aktuella
luftföroreningen. Ett vanligt sätt att är ta ut informationen från instrumentet på en skrivare,
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eller till någon typ av datalogger, som då ger möjlighet att i efterhand relatera uppmätta
koncentrationer till en exakt tidpunkt. Vid den efterföljande analysen kommer man då att vara
helt beroende av noggranna anteckningar av vad som hänt på arbetsplatsen vid olika
tidpunkter. Praktiska erfarenheter visar att det inte är möjligt att fånga upp annat än en bråkdel
av de händelser som visar sig påverka mätvärdet. Det var mot den bakgrunden som ett arbete
började 1984 med att studera möjligheten att utnyttja videofilmning som ett komplement till
de direktvisande mätinstrumenten med avsikt att på ett mer effektivt sätt lagra information om
händelser av betydelse på arbetsplatsen
Den metod som blev resultatet av utvecklingsarbetet gavs namnet PIMEX, ett akronym för
orden Picture Mix Exposure vilket alltså antyder att metoden bygger på att blanda bild, i det
här fallet från en videokamera med information om data om en arbetares exponering för något
agens.
I sin nuvarande utformning består den utrustning som utvecklats vid Arbetslivsinstitutet i
Sverige av följande grunddelar:
•

Ett direktvisande mätinstrument för exempelvis luftföroreningar som placeras i en liten
ryggsäck som skall bäras av den undersökta arbetaren

•

En videokamera

•

En standard PC med Windows operativsystem samt särskild programvara

•

Särskild hårdvara för att ta in mätsignal i datorn

Till mätinstrumentet ansluts en kortare slang av lämplig kvalitet på ett sådant sätt att provet
kan tas i arbetarens andningszon. Av praktiska skäl innebär detta oftast på skuldran. Till
instrumentets skrivarutgång ansluts antingen en kabel eller en sändare för trådlös överföring
av signalen (telemetri). Sändare i storlekar som med lätthet kan rymmas i den använda
ryggsäcken finns tillgängliga på marknaden.
Videokameran placeras normalt på ett stativ och hålls under pågående mätning riktad mot
arbetsplatsen. Om ett vidvinkelobjektiv används kan kamerapositionen ofta vara fast om
arbetet inte är alltför rörligt. I annat fall krävs en kameraman som följer arbetaren med
kameran.
De mätinstrument som skall användas för PIMEX-metoden måste ha kort responstid, helst
inte över någon eller möjligtvis några få sekunder. Orsaken till detta är att en förändring i
mätvärdet måste kunna relateras till den händelse som orsakat förändringen. Den responstid
som är typisk för instrument som baserats på halvledardetektorer eller elektrokemiska celler
är därför för lång. Om mätvärdet stiger som ett resultat av något som visades i videofilmen en
minut tillbaka i tiden kommer bara förvirring att bli resultatet. För att kunna bäras i en
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ryggsäck måste instrumentet vara relativt litet, lätt och helst batteridrivet. En instrumenttyp
som uppfyller dessa krav är fotojonisationsinstrument som kan användas för flertalet flyktiga
organiska ämnen (VOC) men även för ett några oorganiska gaser. En annan är
ljusspridningsinstrument för aerosoler. Båda dessa instrumenttyper har dessutom
detektionsgränser som oftast väl räcker till för åtgärdsinriktade mätningar på arbetsplatser.
Tillsammans kan de användas för att (ospecifikt) mäta mer än hälften av ämnena på den
svenska listan över hygieniska gränsvärden. Det faktum att dessa instrument inte mäter
specifikt utgör sällan något större problem vid åtgärdsmätningar. Flera andra instrumenttyper
kan naturligtvis också användas, om än ibland med vissa begränsningar. Är instrumentet stort,
tungt eller nätanslutet går det kanske att dra en längre slang från arbetarens andningszon till
instrumentet om arbetet är stationärt.
Telemetri för trådlös överföring av mätsignalen från instrumentet till videomixern är mycket
värdefullt eftersom det ger arbetaren möjlighet att röra sig i stort sätt obehindrat av
mätningen. Erfarenheten visar dock att det i många fall också går utmärkt att överföra
signalen via en kabel om den undersökta arbetaren sitter vid sin arbetsplats eller endast rör sig
begränsat. Några exempel på detta är svetsning, sprutmålning i sprutbox, laboratoriearbete i
dragskåp etc.
Den programvara som utvecklats vid Arbetslivsinstitutet (kallad PIMEX-PC) ger möjlighet att
på datorns hårddisk lagra inspelad videofilm och mätdata i 20-minutersavsnitt. På en
normalstor hårddisk kan tillräckligt många sådana inspelningar lagras för insamling av
mätdata under en dag. Videofilmerna med mätdata kan därefter redigeras och komprimeras
för lagring på CD-ROM. Möjligheter finns därför för att leverera resultatet av en
undersökning på en CD-ROM med både text och PIMEX-illustrationer.
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Figur 1. Exempel på hur video och data presenteras i PIMEX-PC. I rutan visas videobilden.
Omedelbart till vänster om bilden finns en stapel vars höjd motsvarar aktuell exponering.
Siffran (16,6) vid bildens nedre vänstra hörn är samma mätvärde digitalt. Grafen till höger om
videobilden ger en överblick över hur exponeringen varierat under hela det aktuella
tidsavsnittet. Den lodräta linjen i denna figur markerar aktuell tidpunkt för videon. Exemplet
visar en svetsares exponering för svetsrök.
På datorskärmen visas (se figur 1) under pågående datasamling videobilden samt dessutom
aktuellt mätvärde digitalt, som en stapel eller som en graf där mätvärdet ritas ut som en
funktion av tiden för det senaste tidsavsnittet (valfri tid). Vid återuppspelning kan dessutom
mätvärdet visas grafiskt för en tidsperiod som täcker upp till hela mätningen. En markör visar
då på grafen var i avsnittet man befinner sig för tillfället. Det är möjligt att visa alla
presentationsvarianter samtidigt eller att välja bara någon eller några. Förutom bilden av en
person som arbetar med tillverkning av en produkt i armerad esterplast, visas den för stunden
aktuella exponeringen för styren som en röd stapel till vänster om bilden. Till höger visas en
graf över hur exponeringen varierat under hela mätperioden och en lodrät linje som markerar
det aktuella läget. Insamlade data lagras i en textfil som kan läggas in i exempelvis Excel för
vidare bearbetningar.
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Direkt åtgärdsarbete
I samband med direkt åtgärdsarbete på arbetsplatser uppnås framför allt tre viktiga effekter
med PIMEX. Berörd personal får genom att titta på inspelat material en ökad förståelse för
sambandet mellan situationen på arbetsplatsen och den uppkomna exponeringen. Denna
kunskap är betydligt svårare att förmedla då mätresultaten presenteras i rapporter, tabeller
eller figurer. Att resultatredovisningen kan ske i omedelbar anslutning till mätningen
underlättar ytterligare. Den andra positiva effekten är det ofta ökade intresset för frågor kring
arbetsmiljön. Att få se sig själv på videofilmen tillsammans med informationen om hur
exponeringen varierar beroende på arbetsmetod etc. utgör ofta en positiv kick. Det kanske
mest betydelsefulla är den information som den sakkunnige ventilationsteknikern,
yrkeshygienikern eller motsvarande, kan få ur videofilmen. Materialet ger möjlighet till en
detaljerad granskning av effekten av olika åtgärder på arbetsplatsen som exempelvis
inkapsling av maskiner, förändrad ventilation eller nya arbetsmetoder. Dessa tre effekter utgör
en mycket viktig grund för ett effektivt åtgärdsarbete.

Produktion av utbildningsmaterial
Att ta till vara och sammanställa kunskaper från PIMEX-undersökningar i olika miljöer ger ett
bra underlag till utbildningar. Utbildningsfilmer riktade mot olika branscher eller olika typer
av problemställningar ger möjligheter till att sprida resultat om lyckade eller misslyckade
arbetsmiljösatsningar till många arbetsplatser. Det är mer vanligt än ovanligt att flera
arbetsplatser arbetar med samma problemställningar eller har likartade förutsättningar. Den
här typen av filmer kan produceras enkelt med hjälp av de programvaror som ingår i t.ex.
Windows (Windows Movie Maker). Filmen är lätt att komplettera med en speakertext eller
med textrutor mellan filmklippen. Även om dessa filmer inte håller högsta kvalitet så är de
fullt tillräckliga för att föra fram det tänkta budskapet.

Forskning
Som ett verktyg i forskningen erbjuder PIMEX många möjligheter. Den komplexa
information som finns i en videobild i kombination med mätdata från ett eller fler
mätinstrument kan utgöra underlag för forskning om t.ex. kopplingen mellan
produktionsparametrar och exponering. Tekniken har också använts för att utvärdera effekten
av olika ventilationssystem i ett specifikt arbetsmoment.

Exempel på tillämpningar
PIMEX-metoden har sedan 1985 använts för att finna orsaker till problem på arbetsplatser och
för att understödja åtgärder mot problemen. Användningsområdena har främst avsett
luftföroreningar, muskelbelastning och fysikaliska faktorer som buller men även andra
tillämpningar har provats. PIMEX används bland annat i Finland, Österrike, England, USA
och Australien förutom i Sverige.
Inom ramen för WISP-projektet genomfördes projekt på nio företag i Finland, Österrike och
Sverige med syftet att utveckla en strategi för hur metoden bäst kan användas för att initiera
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och katalysera ett utvecklingsarbete med syftet att förbättra arbetsmiljön. I Sverige utfördes
sådana projekt på en verkstadsindustri där exponering för svetsrök var problemet, en
träindustri där lösningsmedel vid ytbehandling var problemet och en fabrik för fritidsbåtar där
styrenexponering var problemet. I samtliga fall visade det sig vara möjligt att genom små
förändringar minska personalens exponering kraftigt utan att några andra förändringar gjordes
än att utnyttja ventilationen på ett effektivare sätt. Samspelet mellan de exponerade som
utförde arbetet och de som bistod med PIMEX-metoden ledde till ökad förståelse för varför
exponeringen uppkommer vilket i sin tur gav kunskaper som gjorde det möjligt att i
betydande grad undvika exponering. I figur 2 visas ett exempel på hur en av svetsarna kunde
minska sin exponering för svetsrök genom att använda tillgängliga utsug bättre. Efter tre
justeringar av utsuget visade det sig vara möjligt att minska exponeringen för svetsrök med 90
procent.

Magnus friskluftsmask och utsug i pistol

Mängd inandad rök
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arbetspl.
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Figur 2. Sänkt exponering för svetsrök som ett resultat av bättre användning av punktutsug.
Liknande resultat nåddes vid arbetsplatsen för sprutmålning av möbler genom att personalen
kunde medverka i sökandet efter lösningar och fick en omedelbar feedback på vad deras
förslag till lösningar gav för resultat. På båtfabriken var ett av de större problemen manuell
laminering av polyesterplast i skrovformar. I figur 3 visas hur exponeringen för styren
ändrades för en person under ett försök att utnyttja ventilationen bättre. En mycket kraftig
sänkning visade sig vara möjlig efter en dryg halvtimmes prov.
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Figur 3. Styrenexponering i samband med försök att bättre utnyttja ventilationen vid
laminering av båtskrov.
Antalet exempel på liknande situationer är åtskilliga. I många fall har det visat sig vara
möjligt att ta bort 90 procent av exponeringen efter någon timmes arbete med PIMEX
tillsammans med berörd personal bara genom att utnyttja befintliga förutsättningar
effektivare.
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e-rapport
Som ett utökat underlag för arbetsplatsens utvecklingsarbete har en mall för elektronisk
rapportering av resultat från PIMEX-undersökningar arbetats fram.
Rapporten är tänkt att överlämnas till företaget efter en PIMEX-mätning med uppmaning att
alla på arbetsplatsen ska ha möjlighet att gå igenom materialet. På cdn finns, för den som vill,
frågor att svara på som en ledning då man tittar på videomaterialet. I ett uppföljningsmöte ger
de som genomfört undersökningen arbetsplatsen en möjlighet att diskutera och utveckla idéer
och frågor som uppkommit då man tittat på cdn.

Figur 4. Första sidan i den elektroniska rapporten.
För att undvika installation av extra programvaror öppnas rapporten enkelt i en webbläsare. I
den vänstra spalten finns en innehållsförteckning och möjligheter att gå vidare till andra sidor.
Första sidan innehåller också, på höger sida, kontaktuppgifter och en introduktion till
arbetsplatsen.
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Figur 5. De olika studerade arbetsmomenten presenteras under rubriken arbetsplatser
(Workplaces).
En bild med beskrivning från varje undersökt arbetsmoment återfinns i mittspalten respektive
höger spalt. Under varje textavsnitt finns en länk till en PIMEX-video och en sida med frågor
som hjälp vid självstudier.
I rapporten finns också en sida som beskriver hur man tittar på PIMEX-video och ytterligare
en sida med teknisk specificering av PIMEX-metoden.
Liknande principer för elektronisk rapportering har utarbetats av det företag i Österike som
tillhandahåller KOHS-PIMEX. (länk).

PIMEX-historia
PIMEX-metoden (från PIcture Mix EXposure) innebär att en person videofilmas på sin
arbetsplats samtidigt som dennes exponering för någon arbetsmiljöfaktor av intresse mäts med
ett direktvisande mätinstrument. Arbetsmiljöfaktorn kan vara kemiska eller fysikaliska
exponeringar som luftförorening och buller men också effekter av exponeringar som
muskelbelastning eller hjärtfrekvens. Mätresultatet visas grafiskt i anslutning till videobilden
direkt i samband med inspelningen eller vid senare tillfälle. I tidigare versioner av PIMEX
användes videobandspelare för att lagra resultatet och den mätta exponeringen eller
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belastningen visades med hjälp av en stapel i bildkanten. I senare utvecklade versioner görs
såväl lagring av video och data som uppspelning av resultatet på en dator. Genom att använda
snabba direktvisande mätinstrument blir det möjligt på detaljnivå studera hur olika sätt att
utföra arbetet påverkar belastningen. Det är denna egenskap hos PIMEX-metoden som ger
utmärkta möjligheter att involvera berörda arbetstagare i åtgärdsarbetet på ett sätt som tydligt
ökar motivationen för förändringar och möjligheterna att lära hur riskerna kan minskas.
Genom att metoden gör det lättare att förstå sambandet mellan hur arbetet utförs och vilka
belastningar som uppstår kan också kommunikationen mellan arbetsmiljöexperten och den
berörda underlättas. På det sättet kan arbetstagarens kunskaper nyttiggöras bättre i
åtgärdsarbetet (Andersson et al 1993, Rosén 1999).

PIMEX utvecklades under 1980-talet och har sedan dess vidareutvecklats och används i flera
länder både i Europa, USA och Australien. I en review-artikel har Rosén m.fl. beskrivit
utvecklingen (Rosén et al. 2005). Den första kommersiellt tillgängliga utrustningen, som
byggde på sammanfogning av mätsignal och video i en särskild videomixer, tillverkades i
Sverige och såldes i ett femtiotal exemplar fram till mitten av 1990-talet. Under 1990-talets
slut hade utvecklingen inom datorområdet gjort det möjligt att helt datorisera tekniken. Vid
Arbetslivsinstitutet i Sverige utvecklades därför en ny variant som helt baseras på
användningen av en standarddator med särskild programvara förutom videokamera och
mätinstrument. Varianten kallas PIMEX-PC. Ambitionen i utvecklingsarbetet har varit att
underlätta ökad användning av metoden genom att så långt möjligt hålla ned kostnaden och
att göra nödvändig programvara fritt tillgänglig under särskilda villkor.
I Österrike och Frankrike har två olika system utvecklats (KOHS PIMEX respektive
CAPTIV) och gjorts tillgängliga på marknaden. Health and Safety Laboratory (HSL) i
Storbritannien har utvecklat ett system kallat ELVis (Exposure Level Visualisation) men som
inte gjorts tillgängligt på marknaden. Istället erbjuder HSL service i form av undersökningar.
På liknande grund utvecklade VTT Technical Research Centre i Finland ett system kallat
FINN-PIMEX som framförallt användes inom forskningen men också i samband med
genomförandet av serviceuppdrag. Vid NIOSH och senare vid Purdue University i USA har
parallellt med utvecklingen i Europa liknande system utvecklats. Utvecklingen där har
inriktats mot användningen av trådlösa system och överföring av resultaten via Internet. Även
i andra länder har varianter som mer eller mindre utgått från PIMEX-metoden utvecklats vid
universitet och andra forskningsinstitut. Ett exempel är den teknik som utvecklats vid Griffith
Universty i Australien där data från mätningen lagrades på videobandet ljudspår. I senare
utveckling har utrustningar som bygger på en teknik som mer liknar övriga beskrivna
utvecklats.
Allt eftersom flera grupper tillämpar metoden så ökar också efterfrågan på en
vidareutveckling med önskemål om olika specialtillämpningar. För att möta egna och andras
önskemål om en väl fungerande och effektiv metod så har National Institute for Working Life
i Sverige tillsammans med VTT i Finland vidareutvecklat PIMEX-PC.
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Operationalisering av Moveit
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