Färre lider av fysiska och psykiska besvär i arbetet
Jämfört med början på 2000-talet svarade långt färre personer i år att de lidit av fysiska och psykiska besvär. Vad gäller fysiska
besvär angav drygt 12 procent av männen besvär 2003 mot drygt 8 procent i år. För kvinnor sjönk siffran från 16 till 9 procent.
Det framgår av en ny undersökning som Arbetsmiljöverket gjort i samarbete med SCB. Rapporten offentliggörs idag.
Besvärsrapporten visar överlag på en positiv utveckling. Både färre kvinnor och färre män uppger i år jämfört med 2003 att de varit
sjukfrånvarande fem veckor eller mer på grund av arbetsrelaterade besvär. Siffran för kvinnor sjönk från 7,5 procent till 2,6 procent under
perioden och för män från 4,3 procent till 1,6 procent.
– Arbetsplatserna har fått bukt med en del av de utpräglade fysiska besvären och stressen. Det är positiva signaler, säger Mikael Sjöberg,
Arbetsmiljöverkets generaldirektör.
Men än återstår det mycket att göra för arbetsgivarna. Var femte sysselsatt person i Sverige uppger att de har haft besvär på grund av arbetet
under de senaste tolv månaderna. Fysisk och psykisk belastning står för lejonparten av besvären.
De vanligaste orsakerna till besvär för både kvinnor och män är:
1. stress och psykiska påfrestningar
2. påfrestande arbetsställningar
3. tung manuell hantering
Arbetare har mer besvär av fysisk belastning medan tjänstemän oftare har besvär av stress och psykisk påfrestning.
– Som alltid måste arbetsgivarna uppmärksamma både gamla och nya risker. Siktet måste fortsatt vara på att förbättra arbetsmiljön och
minska besvären, säger Mikael Sjöberg.
Undersökningen visar att något fler kvinnor än män – 22 procent jämfört med 17 procent – har haft besvär under perioden.
Det råder även stora könsskillnader mellan antalet kvinnor och män som anger besvär i en rad branscher. Det gäller både kroppsliga och/eller
andra besvär.
Könsfördelning, kroppsliga eller andra besvär, i procent av tillfrågade enligt bransch:
Kvinnor

Män

Transport

27,8

18,9

Utbildning

27,0

18,6

Vård o omsorg

23,6

19,5

Information

17,6

12,5

och kommunikation
Av de som haft besvär är det 12 procent som uppger att besvären anmälts till Försäkringskassan. Vanliga orsaker till att besvären inte anmäls
är att man inte anser att besvären varit tillräckligt allvarliga eller att det inte lönar sig att göra en arbetsskadeanmälan.
Besvärsundersökningen har gjorts sedan 1991. I år svarade 18 000 personer mellan januari och mitten av april 2012. Undersökningen bestod
av tilläggsfrågor i SCB:s Arbetskraftsundersökning. Från 2003 har endast de sysselsatta ingått i undersökningen.
Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Ann Ponton Klevestedt, enhetschef statistik och analys, tel 010-730 91 83
Börje Bengtsson, statistiker, tel 010-730 94 92
Presstjänsten: 010-730 91 55

