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Förord
Denna förrsta studie avgränsas
a
ttill att ställa
a arbetsskad
deutvecklin
ngen bland
arbetstagaare och ege
enföretagaree i relation till utveckllingen i sam
mhällsekonomin, un
nder åren 2003
2
till 201 0. Det sena
aste årets ök
kning av an
nmälda arbetsskado
or diskutera
as särskilt, ääven om deenna studie
e inte djupaare analyserar typ av
a skada. Dock
D
finns een diskussiion om fallskador som
m utgör en
stor andell av arbetssskadorna, trrots att de inte
i
i första hand är orrsakade av
samhällseekonomiska förändring
gar. Analyseen baseras huvudsaklig
h
gen på
Arbetsmilljöverkets preliminära
p
officiella statistik öve
er inrapportterade och
registrerad
de arbetssk
kador, arbeetsolyckor och
o
arbetsssjukdom, u
under perioden 20033 till 2010 samt
s
beskriv
vande statiistik över sv
vensk arbettsmarknad
och ekono
omi under motsvarand
m
de tidsperio
od. Analyserrna görs påå samhällelig nivå occh vissa red
dovisningar per bransch
h.
Rapporten
n är skriven
n av Annettee Nylund och Bodil Um
megård. Deennis Webstedt har bidragit
b
med synpunktter samt skrrivit bilaga 1. Statistikeen är framtagen i sam
marbete me
ed Börje Ben
ngtsson.

Arbetsmilljöverket i maj
m 2011

Ann Ponto
on Kleveste
edt
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Nedaå tgå ende
e
ttrend
d av anmä
a
lda
arbeetsskaador‐‐ Tillffä lligtt avbrrott?
Slutsatser
1. Fortsattt succesiv minskning
m
av antalet inrapporterrade och reegistrerade
arbetssskador: arbe
etsolyckor m
med sjukfrå
ånvaro och arbetssjukd
a
dom
2. Under krisåren minskade
m
an
nmälningarn
na av arbetsskador i vvaruproducerandee branscher, främst iindustrin, som
s
drabba
ades mest av krisen.
Anmäln
ningarna har inte ökatt i motsvarande grad i dessa bran
anscher när
ekonom
min vänt up
ppåt igen
3. Samtid
digt ökade anmälningar
a
rna av arbeetsskador i offentligt
o
fin
nansierade
verksam
mheter, därrför redovissar dessa fller anmälda
a skador id
dag jämfört
med vaaruproducerande och p
privata tjänstebransche
er
4. Fallolycckor orsaka
ade av snö o
och is svara
ar för hälften av ökninggen av alla
arbetso
olyckor med
d sjukfrånvaaro
5. De sam
mhällsekono
omiska förrändringar som ingår i denna aanalys kan
endast bidra med
d delförklarringar till fö
örändringarrna i anmäälningar av
arbetssskador, som
m troligen i stor utsträ
äckning påverkas av aandra faktorer.
Orsaker möjliga
m
att fortsätta
f
stu
udera är fy
ysiska faktorer, psykossociala och
arbetsorgaanisatoriska
a förhålland
den samt hot
h och våld
d i kombin
nation med
typ av arb
betsolycka och arbetsssjukdom. Dessutom
D
bö
ör man ta h
hänsyn till
arbetsplattsens bransch, storlek och den skadades yrrke, genus, ålder och
utbildning
g samt inko
omster och försäkringa
ar. Skillnade
er i socialföörsäkringssystemet samt
s
föränd
drade rutineer för ansök
kningar av arbetsskade
a
eersättning
och vid prövning av
v arbetsskad
da, tillsamm
mans med förändringa
f
ar i anmälningsbenäägenheten hos
h arbetstaagare och eg
genföretaga
are är också väsentliga
frågor att fortsätta stu
udera.

Samman
nfattning
g
Trenden 2003
2
till 201
10 är fortsattt minsknin
ng av det to
otala antalett inrappordel av systerade och
h registrerad
de arbetssk
kador. Även
n arbetsskad
dor som and
selsatta haar minskat något,
n
från 2,4 till 1,9 procent
p
und
der periodeen. Det ska
inte samm
manblandass med den årliga geno
omsnittliga minskninggen som är

Sid

3 (21)

Datum

2011-05-31

V
Vår beteckning

A
AKS 2011/1
100779

Enheten fö
ör statistik och
o analys

cirka -8 prrocent fram
m till 2008. U
Under det djupaste
d
krisåret 2009 vvar minskningen cirrka -10 pro
ocent för attt under ekonomins fö
örsta återhäämtningsår
2010 öka med knapp
pt +8 proceent. Anmäld
da skador år
å 2010 är ffortfarande
lägre än år
å 2008 före krisen. Utv
vecklingen kommande
e år visar oom trenden
fortsätter nedåt
n
eller om det senaaste året är ett trendbrott.
Den senasste ekonom
miska krisen
n och dess effekter
e
på arbetsmarkn
a
knaden kan
ha påverk
kat antal an
nmälda skad
dor. Under det djupasste krisåret 2009 sjönk
antal arbeetade timmar mer än antalet sysselsatta då det är lättaare att anpassa antaalet arbetad
de timmar eefter konjun
nkturen än vad det är att snabbt
förändra antalet sysselsatta. Deetta innebä
är att inte bara
b
antaleet personer
som arbettar minskad
de utan ind
dikerar att även arbetsstakten perr sysselsatt
minskade,, vilket ka
an ha påv
verkat förutsättningarn
na för arbbetsskador.
Minskning
gen kan occkså bero p
på att anmä
älningsbenä
ägenheten m
minskat på
grund av förhöjd arb
betslöshetsrrisk. Under krisen sam
mmanfaller n
nedgången
i ekonomiin med min
nskningen aav antal skador i respektive bran
nschgrupp.
Varuproducerande branscher,
b
frramför allt industrin, uppvisar d
den kraftigaste nedg
gången i an
ntal arbetad
de timmar och arbetsstakt 2009, samtidigt
minskar antalet
a
anm
mälda skado
or påtaglig
gt i dessa branscher.
b
D
De privata
tjänstepro
oducerande branschern
na drabbad
des inte lika hårt av kkrisen och
uppvisar inte heller en lika sto
or minsknin
ng av antalet skador. Offentligt
finansieraad verksamhet antas p
påverkas in
ndirekt av krisen,
k
främ
mst genom
lägre skattteintäkter, möjligen o
också geno
om ändrad/
/ökad efterrfrågan på
offentliga tjänster. I den
d senastee krisen harr de påverk
kats i relativvt liten utsträckning
g, åtminston
ne i termerr av antal sysselsatta
s
och
o arbetad
de timmar.
Däremot redovisar
r
de
d en ökning
g av antalet anmälda skador.
s
Dett redovisas
numera fler skador in
nom offentlligt finansieerad verksamhet än i vvaruproducerande reespektive prrivata tjänsttebranscherr.
Tidsbegräänsat anställda fungeraar också so
om ett snabbreglage i eekonomin.
De utgjord
de en stor andel
a
av syssselsättning
gsökningen 2010. Även
n ökningen
av antal anmälda
a
sk
kador undeer 2010 obsserverades först bland
d gruppen
tidsbegrän
nsat anställd
da. Anmäln
ningar från tidsbegränsat anställd
da utgjorde
ungefär en
n fjärdedel av ökningeen av samtlliga anmäld
da skador, m
medan deras andel av samtliga
a skador 20010 var 13 procent.
p
Tid
dsbegränsaat anställda
anmäler färre
f
arbetsskador per sysselsatt än fast ansställda, vilkket innebär
att antalet anmälda skador tro
oligen hadee ökat merr om sysseelsättningsökningen 2010 beståttt av en hög
gre andel fasst anställda.
Under 20110 återhämttade sig ek onomin och
h inte bara antal sysseelsatta personer och arbetade tiimmar utan
n även arbeetsproduktiiviteten ökaade snabbt.
Även antaalet anmäld
da skador ök
kar under den
d ekonom
miska uppgåången men
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ökningen 2010 är jämt fördelad
d mellan såväl
s
varu- och tjänsteebranscher
som offen
ntligt finansierad verkssamhet. En av förklarin
ngarna till d
detta är att
en stor deel av uppgå
ången berorr på ökning
gen av fallsk
kador som i sin tur är
orsakade av snö och is. Av anm
mälda arbettsolyckor med
m sjukfrån
nvaro motsvarar fallolyckor cirrka hälften
n av de öka
ade anmäln
ningarna m
mellan åren
2009 och 2010. Ökniingen var sstor inom de
d privata och
o offentliiga tjänstebranscher där de an
nställda förrflyttar sig utomhus exempelviss transport
samt vård
d och omsorrg.

Faktorerr som anttas påverrka anmä
älan av arrbetsskad
da
Arbetsskaador antas påverkas
p
av
v den fysisk
ka och psyk
kosociala arrbetsmiljön
samt antas hänga sam
mman med arbetsorganisation, arrbetssätt, arb
rbetsvillkor
med flera andra fakto
orer. I vilkeen grad den
n betydande
e minsknin
ngen av antalet inrap
pporterade och registrrerade arbeetsskador se
edan början
n av 1980talet förklaras av desssa eller and
dra faktorerr återstår attt pröva. Trroligen har
nya utveccklade veten
nskapliga u
underlag viid prövning
g av arbetssskada, tillsammans med förän
ndringar i fö
örsäkringsssystemen occh förändraade rutiner
för ansökn
ningar av arbetsskade
a
eersättning påverkat. Benägenhete
B
en att vilja
anmäla pååverkas troligen ocksåå till följd av
a ändringa
ar i regler ooch rutiner
med meraa. Andra och sammanh
hängande orsaker
o
till förekomsten
f
n av skada
och benäg
genhet att anmäla
a
skaada är kraftiga upp- och
o nergånggar i samhällsekono
omin, som ingår
i
i denn
na studie.
Jämförand
de studier av Arbetsm
miljöverketts olika sta
atistikunderrsökningar
görs, inte minst för att
a öka försttåelsen för benägenhet
b
ten att anm
mäla arbetsskada. An
nmäld arbe
etsskada i A
Arbetsmiljö
överkets infformationsssystem för
arbetsskad
dor, ISA) som baserass på faktisk
ka arbetsskadeanmäln
ningar jämförs med uppgifter i studien o
om arbetsorrsakade bessvär som m
mäter upplevda besv
vär oavsett om det fin
nns en arbetsskadeanm
mälan eller eej. Den senare geno
omförs som
m en tilläg
ggsundersök
kning till arbetskrafts
a
sundersökningen (A
AKU). Jämfö
örelser melllan dessa tv
vå har geno
omförts vid
d minst tre
tillfällen, den
d senaste
e är för periioden 1995--2000. Den senaste visaar på vissa
skillnaderr och likheter i förek
komst av arbetsolycka
a, arbetssjuk
ukdom och
upplevda besvär. Fö
ör ytterligarre informattion, se Sta
atistiska cen
ntralbyrån,
Bakgrund
dsfakta till Arbetsmarrknads- och Utbildniingsstatistikken 2003:5
Informatio
onssysteme
et om arbeetsskador och
o
undersö
ökningen oom arbetsorsakade besvär.
b
En jämförande
j
e studie.
För en forrtsatt disku
ussion om ffaktorer som
m antas påv
verka anmäälan av arbetsskadaa, se även bilaga 1.
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Arbetssk
kadestatiistik
Arbetsmilljöverket red
dovisar i årrlig statistik
k antalet inrapporterad
de och registrerade arbetsskado
a
r, i huvudssak arbetsollyckor med
d sjukfrånvaaro och arbetssjukdo
om. Statistik
k över arbeetsolyckor utan
u
sjukfrånvaro och oolyckor till
och från arbetet
a
regisstreras ocksså. Då den första av dessa
d
inte kllassificerar
arbetstagaare och egen
nföretagaree och den andra inte är olyckor i arbetet inkluderas dessa två inte
i
i den ffortsatta reedovisninge
en. Anmäln
ningar som
inte är mö
öjliga att kllassificera rregistreras med
m tillägg
get ”ej klasssificerbar”.
Den årligaa statistiken
n redovisar inrapporteerade arbetssolyckor som
m inträffat
året innan
n och som
m inkommitt fram till och med första
f
kvarrtalet publiceringsårret. Efteran
nmälda oly
yckor registreras som
m ”gamla äärenden” i
kommand
de redovisn
ningar. Tidp
punkt för när
n arbetssjjukdom intträffat kan
vara svåraare att fastsställa därfö r registrera
as inrapportteringsår. FFör definitioner se Arbetsmiljös
A
statistik Rap
pport 2011:1
1, Arbetsska
ador 2010.
Två kateg
gorier av arb
betsskadean
nmälningarr är mest inttressanta attt följa: Arbetsolycko
or med sjuk
kfrånvaro ssom minska
ade redan under
u
19800-talet med
cirka två tredjedelar fram till b
början av 2000-talet.
2
Arbetssjukd
A
domar som
både ökad
de och minskade undeer tidigare decennier, de ”toppad
de” mellan
åren 19888 och 1993, sannolikt på grund av då ann
nonserade kkommande
skärpning
gar i arbetsskadebegrep
ppet.

Stora förändring
gar underr 1980 och
h 1990 tallen
Varje årsrrapport inn
nehåller en
n kortfattad beskrivn
ning av arb
rbetsskadeutveckling
gen över en
n längre tid
dsperiod. Här har vi ta
agit med en
n sammanfattning av
a utvecklin
ngen från 11980-talet och fram tilll början avv 2000-talet
som bakgrrund till den mer dagssaktuella utv
vecklingen.
Sammantaaget minskade arbetssskadeanmällningarna under
u
1980 och 1990talen i abssoluta tal men
m också so
om andel av
a alla sysse
elsatta. End
dast arbetsolyckor uttan sjukfrån
nvaro ökadee, men denn
na ökning var
v inte så sstor att den
påverkadee den samm
manvägda trrenden nerå
åt.
Under deessa två tid
digare deceennier redo
ovisas betyd
dande förän
ndringar i
antalet inrrapporterad
de och regiistrerade arrbetsskadorr. Arbetsolyyckor med
sjukfrånvaaro minskade med cirrka två tred
djedelar fram
m till början
an av 2000talet, män
nnen svarad
de för merp
parten av minskningen
m
n. I absolutaa tal minskade antaalet anmäln
ningar för m
män under denna perriod ner tilll den nivå
som kvinn
norna hade
e i inlednin
ngen i börja
an av 1980-talet. I börjjan av den
aktuella perioden
p
sv
varade kvin
nnor för 20
0 procent av
a dessa ollyckor och
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cirka tjugo
o år senare
e för 40 pro
ocent av dem. Nedgån
ngen av arbbetsolyckor
med sjukffrånvaro an
ntas i hög grad ha på
åverkats av
v regeländrringar som
också sam
mmanfaller med
m ekonom
miskt svaga
are år, i börjjan av 19800-talet och i
början av 1990-talet. Det
D antas o
också att kon
njunkturen slagit ut veerksamheter med risskfyllda arb
betsmiljöer.. Även arbeetssjukdomar har varieerat under
perioden, de ”topparr” mellan ååren 1988 och 1993, dä
ärefter minsskar de till
hälften. Det
D kan sann
nolikt förkllaras av öveergångsbesttämmelser i samband
med skärp
pningar i arbetsskadeb
begreppet. Sammantag
get har anm
mälning av
arbetssjuk
kdom minsk
kat under p erioden förr både män och kvinnoor.

Trend av totalt fä
ärre anm
mälda arbeetsskadorr
Trenden 2003
2
till 201
10 är fortsattt minsknin
ng av det to
otala antalett inrappordel av systerade och
h registrerad
de arbetssk
kador. Även
n arbetsskad
dor som and
selsatta haar minskat något:
n
från 2,4 till 1,9 procent,
p
un
nder tidsperrioden. Det
ska inte saammanblan
ndas med d
den årliga genomsnittli
g
iga minskn
ningen som
är cirka -8
- procent fram
f
till 20008. Underr det djupa
aste krisårett 2009 var
minskning
gen cirka -10 procent för att under ekonom
mins första återhämtningsår 20010 öka med
d knappt + 8 procent. Hälften
H
av ökningen
ö
av anmälda
skador består av ökn
ningen av faallolyckor beeroende på snö och is. Ökningen
var stor in
nom privatta tjänstebr anscher och
h offentligtt finansieraade tjänstebranscher där de an
nställda förrflyttar sig utomhus: exempelviss transport
samt vård
d och omsorrg. Anmäld
da skador år
å 2010 är fo
ortfarande llägre än år
2008 före krisen. Utv
vecklingen kommandee år visar om
o trenden
n fortsätter
nedåt ellerr om det sen
naste året äär ett trendb
brott.

Trend på
p 2000-ta
alet
Under de första åren
n i början aav 2000-taleet förändrad
des rutiner för ansökningar av
v arbetsskad
deersättning
g samt and
dra rutiner i inrapporrtering och
klassificerring för regiistrerade sk
kador. Därfö
ör görs de fortsatta jäm
mförelserna
över åren från och med år 2003 o
och framåt.
I diagram
m 1 redovisa
as anmäld arbetsolyck
ka med sju
ukfrånvaro fför arbetstagare och
h egenföreta
agare (kod 1) och arbeetssjukdom för arbets-- och egenföretagaree (kod 3). Det
D framgår att antalet anmälda arbetsskadorr sammantaget har minskat un
nder period
den, med en
n avvikelse
e sista året. Det totala
antalet arb
betsskador är lägre årr 2009 än 20
010. Med andra ord, d
det senaste
året är an
nmälningarn
na något fller, dock ärr antalet de
et senaste ååret fortfarande lägrre än år 200
08. Det är sååledes för tiidigt att ”sia
a” om trend
den är bruten.
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Anmälnin
ngarna av arbetssjukdo
a
om (kod 3)) mer än ha
alverades u
under perioden, i ab
bsoluta tal.. Arbetsoly
yckor med sjukfrånvarro (kod 1) ser ut att
minska men
m
inte i samma
s
utstträckning. Den
D successiva minskkningen av
arbetsskad
dor under perioden
p
sy
ynes i huvu
udsak berorr på minskaat antal inrapporteraade fall av arbetssjukd
a
dom.

Diagram
m 1. Inrapp
porterade och regis trerade arbetsskaddor åren
2003 tilll 2010
60 000

56 629

51 282
46 6554

50 000

44 551
40 045

40 000

37
3 198

33 3397

36 053

30 000
20 000
10 000
0
2003

200
04

2005

2006

2007

20
008

20099

2010

Arbetsolycko
or med sjukfrånnvaro (arbetstaggare och egenföretagare) kod 1
Arbbtssjukdo
om (arbetstaga re och egenföretagare) kod 3
Summa skad
dekod 1 o 3

Källa: Arb
betsmiljöve
erkets inform
mationssysttem för arbe
etsskador
Eftersom arbetsmark
knaden har förändrats under perioden behövver vi relatera skadeeutvecklingen till förän
ndringen av
v antalet sysselsatta förr att bättre
kunna förstå utveckliingen av an
nmälda arbeetsskador. Således
S
redoovisas
anmälda arbetsskado
a
or i relation
n till antaleet sysselsattta i arbetsllivet i diagram 2. Här
H jämförs anmälda sskador för arbetstagare
a
e och egenfföretagare.
Uppgifter om sysse
elsatta är h
hämtade frrån nationa
alräkenskap
perna åren
2003-2008,, och arbettskraftsund
dersökningeen, åren 200
05-2010. Nåågra år är
överlappaande vilket har
h medförrt att jämförrelser av syssselsättninggsuppgifter
mellan käällorna har gjorts.
g
Even
ntuella olikh
heter är så små
s
att de iinte påverkar analyssen. Samma
antaget har sysselsättn
ningen ökat under periooden, trots
en allvarliig ekonomiisk kris varrs första åtterhämtning
gsår var 20010, se den
svarta linjen som mätts enligt den
n högra axeeln i diagram
m 2. Den svvarta linjen
visar antaalet sysselsa
atta i 1000-ttal under perioden.
p
De
essa uppgiffter är helt
baserade på
p uppgifte
er från arbettskraftsund
dersökningen.
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Vidare fraamgår i diagram 2 att inrapporterad och reg
gistrerad arrbetsolycka
med frånv
varo (kod 1)) minskar i rrelation till sysselsatta från period
dens
startår 20003 med dry
ygt 0,7 proccent till kna
appt 0,6 prrocent år 20010 och att
arbetssjuk
kdom (kod 3) som and
del av alla sysselsatta
s
minskade ffrån att utgöra knap
ppt 0,6 till 0,2
0 procent.. Båda skad
detyperna minskar
m
som
m andel av
sysselsattaa, men arbe
etssjukdom
m minskar snabbare. Med
M andra oord, under
perioden ökar den totala
t
sysseelsättningen
n och både
e antalet occh andelen
arbetsskad
dor minskarr.

0,8

5 000

0,6

4 500

0,4

4 000

0,2

3 500

0
02//03

1000‐tal

Diagram
m 2. Inrapp
porterade och regis trerade arbetsskaddor, ar‐
betsolyckkor med sjjukfrånvaaro (kod 1)) och arbeetssjukdom
m (3), i
relation till antaleet sysselsaatta (i 100
00‐tal), årren 2003 ttill 2010.
(Vänsterr axel) Anttal sysselssatta i 100
00‐tal (hög
ger axel).

3 000
03/04 04/05 05//06 06/07 07/08 08//09 09/10
Arbetsolycckor med sjukffrånvaro kod 1 som andel av
a alla sysselsaatta
Arbetssjukdom kod 3 soom andel av allla sysselsatta
Sysselsatta
a totalt

Källa: Arb
betsmiljöverrkets inform
mationssysteem för arbe
etsskador, St
Statistiska
centralbyrrån 2011: Na
ationalräkeenskaperna och Arbetsk
kraftsunderrsökningarna, AKU
U. AKU innehåller ett ttidsseriebro
ott till följd av
a EU-harm
moniseringen som
m skedde 20
005. Före 20005 redovisa
ade AKU ålldersgruppeen 16-64
år. Efter 20005 redovissas AKU förr åldersgrup
ppen 15-74 år.

Fallolycckor står för hälfteen av ök
kningen av
a antalett skador
år 2010
Ett ökat antal
a
falloly
yckor förklaarar varför antalet arb
betsolyckor med sjukfrånvaro inte
i
minska
at ännu snab
bbare år 200
09 och bidrrar till förklaaringen av
ökningen det senaste
e året. Fallollyckorna sv
varar för cirka hälften aav 2010 års
ökning av
v arbetsolyck
kor med sju
ukfrånvaro,, 1 308 anmä
älningar.
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Enligt SM
MHI:s klimattdata har dee två senastte årens snö
ösäsonger aavvikit från
föregåend
de års. Den senaste snö
ösäsongen som inledd
des redan i november
månad vaar lång även
n i södra SSverige. Den
n sträckte sig
s från Sveealand och
norrut däär det fortfa
arande var snötäcke i mars 2011. I fjällen öökade snödjupet tilll och med under
u
marss månad. Även
Ä
året in
nnan var d
det en lång
snösäsong
g och enligtt SMHI det går inte attt avgöra vilken av desssa två snösäsongern
na som varit märkligaast. I SMHII:s statistik räknas sn
nösäsongen
2009/10 respektive 2010/11,
2
deet vill säga det
d första året
å inkludeerar vintermånadern
na novembe
er till decem
mber 2009 tiill och med januari till mars 2010
och den andra
a
mätp
perioden in
nkluderar november
n
tiill decembeer 2010 till
januari tilll mars 2011
1. Även om denna sam
mmanställnin
ng inte går djupare in
i orsaker till
t arbetsollycka med ssjukfrånvarro så kan det konstaterras att statistiken viisar att fallo
olyckor som
m är orsakad
de av snö occh is har ökaat kraftigt.
Diagram 3 nedan vissar antal an
nmälda falllolyckor me
ed sjukfrånv
nvaro totalt
under perrioden, och
h därav antaal fallolyck
kor på grun
nd av glattaa underlag
exempelviis snö , is och
o vatten. A
Antalet falllolyckor harr fluktueratt över åren
men i gen
nomsnitt är antalet rellativt lika. De
D senaste två åren ökkar antalet
fallolyckor på grund av glattund
derlag och dess
d
andel av
a alla
arbetsolycckor delvis som en kon
nsekvens av
v att olyckorna totalt seett är lägre
dessa år än
ä år 2008, men
m också att de har ökat som en
e konsekveens av snö
och is.

Antal

Diagram
m 3. Totalt antal falllolyckor med
m sjukfrrånvaro däärav fal‐
lolyckor beroende på glattaa underlag
g (vänster axel) sam
mt fall‐
p
glatttunderlagg som and el av anta
alet arbetssolyck‐
olyckor p.g.a.
or(högerr axel), år en 2003 t ill 2010
10 00
00

12

8 00
00

10
8

6 00
00

6
4 00
00

4

2 00
00

2

0

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fallolyyckor i kombinaation med hala underlag (vatten, is, snö etc)
Fallolyyckor av alla arbbetsolyckor me
ed sjukfrånvaro (arbets‐ och
egenfö
öretagare): avikkelsekod 5
Andel arbetsolyckor ssom är fallolyckkor pga halt underlag

Källa: Arb
betsmiljöve
erkets inform
mationssysttem för arbe
etsskador

%
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Anmäld
da fallolycckor ökad
de kraftig
gt inom privata
p
occh
offentlig
ga tjänsteebranscheer
I tabell 1 visas
v
antale
et anmälda fallolyckor per näring
gsgren/bran
nsch under
åren 2008 till 2010 sam
mt förändriingen mella
an åren. Red
dovisningen
n beskriver
ett flertal näringsgren
nar/bransccher samt su
ummeringa
ar av dessa i tre grupper. Summ
man av anm
mälningar i varuproducerande branscher
b
vvisar på ett
minskand
de antal fallo
olyckor 20009, med -7 procent.
p
I de
d privata tjjänstebranscherna minskade
m
också antalet anmälda fa
allolyckor 2009,
2
med -111 procent,
emedan de
d ökar i offentligt fin
nansierade verksamhe
eter, med +
+7 procent.
Under 20110 ökade sa
amtliga tre g
grupper, bå
åde privata och offentliiga tjänstebranscher med mer än +20 pr ocent. Det är bransch
her där ansställda förflyttar sig utomhus exempelvis
transport samt vård och omsorg.. (Färgerna
e
följer även
n diagram 6 och tabell 2)
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Tabell 1. Antal an mälda fal lolyckor per
p näring
gsgren/braansch,
och årlig
g förändri ng, samt aandel av alla
a
skador åren 20 08 och
2010
Näringsgre
en
Jordbruk, sko
ogsbruk och fiske
Utvinning avv mineral
Tillverkning
Försörjning av
a el, gas, värme och
kyla
Vattenförsörrjning; avloppsrrening,
avfallshantering och sanerin
ng
Byggverksam
mhet

Summa vaarubranscher

20008
62

2009
63

2010
2

2008/09 2009/10
%
%

67

2

6

22008
%
1

2010
%
1

23

15

24

‐35

60

0

0

10000

870

1011

‐13

16

16

13

17

25

28

47

12

0

0

60

63

87

5

38

1

1

6636

635

684

0

8

10

9

1 7798

1 671

1 901

‐7

14

28

25

Handel; repaaration motorfo
ordon,
motorcyklar

3367

359

457

‐2

27

6

6

Transport occh magasineringg

7707

642

887

‐9

38

11

1

Hotell‐ och restaurangverkssamhet
Informationss‐ och kommun
nikat‐
ionsverksam
mhet

1134

119

144

‐11

21

2

2

50

49

51

‐2

4

1

1

Finans‐ och försäkringsverk
f
ksamhet

29

28

29

‐3

4

0

0

Fastighetsveerksamhet
Verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap occh konst
Uthyrning, faastighetsservice
e. Rese‐
tjänster och andra stödtjänster

73

86

99

18

15

1

1

1131

154

140

18

‐9

2

2

3362

350

420

‐3

20

6

6

Kultur, nöje och fritid

78

74

93

‐5

26

1

1

Annan servicceverksamhet

72

68

108

‐6

59

1

1

2 227

‐11

25

31

29

Summa tjänstebransche
er

2 0003

1 787

Offentlig förvvaltning och försvar,
obligatorisk socialförsäkring
s
g

3349

323

396

‐7

23

5

5

Utbildning

7792

880

1001

11

14

12

13

Vård och om
msorg; sociala tjänster

13349

1471

1867

9

27

21

24

Summa offfentlig verksam
mhet

2 4490

2 674

3 264

7

22

39

43

Totalt anm
mälda fallolyyckor
21
100 100
6 3362
6 323
7 631
‐1
‐
Källa: Arb
betsmiljöverrkets inform
mationssysteem för arbe
etsskador. N
Näringsgren/bran
nsch följer SNI
S 2007 gru
upperad eftter avdelnin
ng
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Senaste ekonomiiska kriseen
I detta avssnitt redovisas förändrringen i svensk ekonom
mi och arbettsmarknad
under den
n aktuella perioden
p
åreen 2003 till 2010. Tillväxten i ekoonomin var
relativt hö
ög i början av periodeen och klätttrade över +4 procentt. Under år
2007 kom en avmattn
ning och tilllväxten föll.. År 2008 slo
og den interrnationella
finanskrisen till och blev
b
startsk
kottet för en
n global lågk
konjunktur.. Som följd
krympte Sveriges
S
BN
NP år 2009 med drygtt -5 procentt vilket är d
den största
minskning
gen under ett enda årr i modern tid. En del av tappett togs igen
2010 då BN
NP växte med
m +5,5 pro
ocent. Nedg
gången i ek
konomin varr en global
finansiell kris och en kreditkris, därför påverkade den branscher efter deras
behov av krediter
k
och
h hur exporrtberoende de var, vilk
ket i sin tur påverkade
sysselsättn
ningen på olika
o
sätt.

Arbetstiimmar occh tidsbeg
gränsat anställda
a
är arbetsm
marknadens reglage vid
v konju
unkturförändringa
ar
Antalet sy
ysselsatta på
å arbetsmarrknaden sättter ramar för
f hur mån
nga arbetstagare och
h egenförettagare som kan råka ut
u för en arrbetsskada.. I tidigare
diagram 2 visas att sysselsättnin
s
ngen har ök
kat under perioden
p
m
med undantag för kriisåren. De svarta
s
stapllarna avläsees på vänste
er axel och visar årlig
förändring
g av sysselssättningen, m
mätt i antall personer respektive i antal
arbetade timmar.
t
An
ntalet arbetaade timmar förändras mer
m och snaabbare och
än antalet sysselsatta.
uren före krrisen var an
ntalet sysse
elsatta hög på arbetsUnder högkonjunktu
marknadeen, både mä
ätt som antaalet person
ner och mättt som antallet timmar,
samtidigt ökade de fram
f
till och
h med år 20
007. Ökning
gen i antaleet arbetade
timmar vaar dessutom
m större än ö
ökningen i antalet perssoner, vilkeet indikerar
att arbetsttakten mätt som antaleet timmar peer sysselsattt var hög.
Redan meellan år 200
07 och 20088 vände utv
vecklingen på arbetsm
marknaden
och antaleet tidsbegrä
änsat anställlda minska
ade. De gråa
a och gula sstaplarna i
diagram 4 visar att de
d tidsbegrränsat anstä
ällda är me
er konjunktu
turkänsliga
än fast an
nställda. Den
n totala syssselsättning
gen, mätt i både
b
timmaar och personer, sjön
nk först 200
09; antalet arrbetade tim
mmar minskade då merr än antalet
personer. Flera ”delttidsavtal” teecknades in
nom industrrin och anttalet personer som arbetar övertid minskad
de kraftigt med
m -9 proccent 2009 (K
Källa: SCB,
AKU årsd
data 2005-20
010). Sammaantaget pek
kar dessa up
ppgifter moot att
arbetstaktten i termerr av antal aarbetade tim
mmar per person
p
minsskade. Krisen kan också
o
ha lettt till föränd
dringar som
m på andra sätt påverkkat arbetsförhålland
den som intte fångas u
upp av desssa mått på arbetstakt ooch syssel-
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sättning. Därtill
D
kom
mmer att ben
nägenheten att anmäla skador kan
n påverkas
av krisen, både för arrbetstagare och egenfö
öretagare, också som en
n effekt av
förhöjd rissk för arbetsslöshet.
Därefter vände
v
konju
unkturen up
ppåt och sysselsättning
gen ökade 22010. Antalet person
ner som arb
betade överttid ökade med
m +8 procent. Totaltt sett växte
återigen antalet
a
timm
mar mer än
n antalet personer. Nu arbetar fleer personer
och med en
e högre arrbetstakt peer sysselsatt. De tidsbe
egränsat an
nställda utgjorde nässtan hälften
n (46%) av sysselsättn
ningsökning
gen under 22010, emedan derass andel av samtliga
s
syssselsatta var 15 procen
nt, vilket intte är högre
än under åren före krisen.
k
Ökn
ningen i tid
dsbegränsatt anställda är således
betydligt mindre
m
än den
d sammaanlagda ned
dgången und
der krisen.

Diagram
m 4. Årlig förändring
f
g av antallet arbetade timmarr, syssel‐
satta, fasst anställd
da och tiddsbegränsa
at anställda, 16‐64 år,
2003‐201
10.
10%

5%

0%

‐5%

‐10%
03/04

04/05
0
05//06
06/07
7
07/08
Anttal arbetade t immar Sysselsatta totaltt
Fast anställda

08/09

09/10

Tidssbegränsat an
nställda

Källa: Stattistiska centtralbyrån 20011: Arbetsk
kraftsunderrsökningarn
na, AKU.
AKU inneehåller ett tidsseriebrottt till följd av
v EU-harmoniseringen
n som
skedde 20005. Före 200
05 redovisaade AKU åld
dersgruppe
en 16-64 år. Efter 2005
redovisas AKU för ålldersgruppeen 15-74 år.
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Andelen
n anmäld
da arbetssskador fö
ör tidsbeg
gränsat aanställda
är lägre än för fa
ast anställlda; andeelen minsskade 20009 för att
sedan ök
ka 2010
Finns skillnader melllan anmäln
ningar av sk
kador för tid
dsbegränsaat anställda
jämfört med
m fast ansställda? Mo tivet till attt särskilt stu
udera dessaa två kategorier ansställda är hypotesen
h
aatt det finn
ns en risk att tidsbeggränsat anställda intte har lika stor
s
kunskap
p som fast anställda om
m att arbetssskada ska
anmälas och
o hur en arbetsskad
da anmäls. Anmälning
gsbenägenh
heten antas
också utveecklas olika
a vid konjun
nktursväng
gningar för tidsbegräns
t
sat och fast
anställda. Läs mer om
m anmälnin
ngsbenägenh
heten i bilag
ga 1.
För att svaara på fråga
an studeras andelen an
nmälda skad
dor i relatioon till antalet sysselssatta för tidssbegränsat och fast an
nställda. Dia
agram 5 vissar att tidsbegränsat anställda har
h anmält ffärre skadorr per sysselsatt än övriiga
anställda, under de tre observeerade åren. År 2010 anmäldes
a
kknappt sex
skador peer 1000-tal anställda
a
blland de tidssbegränsat anställda, m
medan fast
anställda anmälde
a
drrygt sju skaador per 100
00-tal anställlda. Anmäälda skador
minskade för både tidsbegränsaat och fast anställda
a
2009, det vill säga totalt
sett anmälldes färre sk
kador per sy
ysselsatt, sä
ärskilt för de tidsbegräänsat
anställda. Eftersom andelen
a
anm
mälda arbettsskador är lägre för ti
tidsbegränsat anställda än för fast anställlda indikerrar det att ökningen av arbetsskadeanm
mälningar 20
010 varit stö
örre om sysselsättningssökningen sskett
genom fleer fast anställda.
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Diagram
m 5. Andeleen anmäldda skador i relation till antallet sys‐
selsatta (i 1000‐ta
al) för tidssbegränsa
at och fastt anställdaa (ar‐
betsolyckkor, kod 1 och arbe tssjukdom
m, kod 3), åren 20088 till
2010.
8,0
7,0

7,,5

7,5

7,0
0

6,3

5,9

6,0

5,2

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2008

2009

Tidsbegränsaat anställd

2010

Fast anställd

Källa: Arb
betsmiljöverrkets inform
mationssysteem för arbe
etsskador, St
Statistiska
centralbyrrån: Arbetsk
kraftsunderrsökningarn
na, AKU

Krisen drabbadee varubrranscher i större utsträck
kning än
övriga
Samhällseekonomin påverkar
p
sj
självfallet den
d
totala sysselsättn
ningen och
även andrra förhållan
nden på arb
betsmarknaden. Ett sättt att följa eekonomins
förändring
g är att stud
dera det sam
mlade värdeet av produ
uktionen, BN
NP, och att
ställa den
nna i relatio
on till anta let sysselsa
atta eller arrbetade tim
mmar. Härigenom fåås ett mått på
p arbetspro
oduktivitet som visar hur
h myckett varje sysselsatt bid
drar med tilll det samlad
de förädling
gsvärdet. Tillväxten böörjade avta
redan år 2007,
2
det viill säga innaan sysselsätttningen bö
örjade vika. Det djupa
krisåret vaar år 2009 men
m vissa b
branscher djupdök
d
red
dan år 2008.. Det beror
på att den
n ekonomisska krisen sstartade som en finan
nskris, som utlöste en
global låg
gkonjunkturr. Den påveerkade i förrsta hand de företag soom var export- och kreditberoe
k
ende. Varup
producerande bransche
er tillhör deessa och de
uppvisar en större nedgång
n
än
n övriga ek
konomin, sä
ärskilt gälleer det tillverkningssindustrin, som svararr för merp
parten av de
d varuprooducerande
branscherna. I de prrivata tjänstteproducera
ande branscherna är n
nedgången
betydligt mindre, äv
ven under k
krisåret 200
09. Offentligt finansierrade verksamheter (stat och ko
ommun) är rrelativt oförrändrade. Se
S diagram 66.
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Diagram
m 6. Årlig procentue
p
ll förändrring i anta
al arbetadde tim‐
mar och produktivvitet i någgra bransccher
13
8
3
‐2
‐7
‐12
2
2003

2004
4

2005

2006

20
007

2008

2009

2010

A
Arbetsproduktivvitet‐Varubransscher

Arbetsprodu
uktivitet ‐Tjänsttebranscher

TTimmar varubra
anscher

Timmar tjänstebranscher

TTimmar offentliga verksamhetter

Källa: Kon
njunkturinstitutet

Arbetssk
kador i olika
o
bran
nscher
Antalet sk
kador minsk
kade mest i varubransccher 2009 medan
m
öknin
ngen 2010
är jämt förrdelad.
älda arbetso
olyckor meed sjukfrånv
varo samt aarbetssjukI tabell 2 visas anmä
en/bransch
h (färgerna följer
f
även diagram 6) i antal och
domar perr näringsgre
procentueell förändrin
ng åren 20008 till 2010. Kolumnen längst till h
höger visar
hur stor an
ndel av det totala antallet skador som
s
anmälts i respektivve
näringsgreen de tre åren. Antaleet och andeelen anmäld
da skador åår 2008 var
störst inom
m varubran
nscher, år 20010 hade dessa bytt po
osition med
d offentligt
vata tjänsteebranschern
finansieraad verksamh
het. De priv
nas andel äär oförändrad.
Den störstta nedgång
gen av antallet anmälda
a skador sk
kedde i näriingsgrenar
som i storr utsträckning påverkaades av den
n ekonomiska krisen, ffinans- och
försäkring
gsverksamh
het, följt av tillverkning
g. Antalet anmälda
a
skaador minskade med
d -19 procen
nt inom varrubranscherr mellan 200
08 och 20099. Näringsgren Tillv
verkning sv
varade för en fjärdedeel av alla anmälda
a
skkador 2008
medan en
ndast 1 proccent av skad
dorna anmä
äldes inom näringsgren
nen Finans
och försäk
kring. Båda näringsgre narna drabbades hårt av finanskrrisen.
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De varuprroducerand
de branscheerna visar sammantag
s
et den störrsta minskningen, -119 %. Minsk
kningen i dee privata tjä
änstebransch
herna är un
ngefär hälften så sto
or, -10 proccent. Inom de offentliigt finansierade verksaamheterna
minskade inte antalett anmälda sskador alls.
Ökningen
n av antalett skador meellan 2009 och 2010 var ungefär lika stor i
såväl varu
u- och tjänsstebranscherr som inom
m offentligt finansierad
d verksamhet. Vård-- och omsorg samt utb
bildning stå
år för en stor andel avv skadorna
och i dessaa näringsgrrenar ökar aantalet anmälningar bå
åde 2009 och
h 2010.
De bransccher som på
åverkats av
v den ekonomiska krissen har draagit ner på
sysselsättn
ningen och sänkt uttag
get av anta
al arbetade timmar meest. I dessa
branscher minskar också
o
anmäälda arbetssskador, vilk
ket indikeraar att ekonomisk krris kan påverka anmällningarna av
a arbetsska
ada neråt. D
Det senaste
årets ökniing av anmälda arbets skador följeer däremot inte samm
ma mönster,
ökningen är jämt fördelad mellaan varu- occh tjänstepro
oducerandee verksamheter och offentligt finansierad
f
verksamheet redovisar ökade an
nmälningar
under allaa dessa tre år.
å
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Tabell 2. Antal an mälda arbbetsskado r (arbetso
olycka, meed sjuk‐
frånvaro
o kod 1, occh arbetssjjukdom, kod
k 3) per närings‐
gren/bra
ansch, och
h årligföräändring, s amt andell av alla s kador
åren 200
08 och 201
10
Näringsgren
Jordbruk, skoggsbruk och fiske

2008
379

20009
353

2010
381

2008/09% 200
09/10 %

‐7

8

20088 %

2010 %

1

1

147

136

145

‐7

7

0

0

9 457

7 105

7 729

‐25

9

225

21

120

132

127

10

‐4

0

0

281

308

294

10

‐5

1

1

3 816

3 433

3 652

‐10

6

110

10

Summa vaarubranscher 14 200 111 467 12 328

‐19

8

338

34

Utvinning av mineral
m
Tillverkning
Försörjning avv el, gasvärme och
h
kyla
Vattenförsörjn
ning mm
Byggverksamh
het
Handel; reparaation motorfor‐
don, motorcykklar

2 328

2 180

2 298

‐6

5

6

7

Transport och magasinering

3 116

2 963

3 339

‐5

13

8

9

Hotell och resttaurang
Info. och kommunikationsverk‐
samhet
Finans‐ och försäkringsverk‐
samhet

567

517

595

‐9

15

2

2

212

201

176

‐5

‐12

1

1

406

159

123

‐61

‐23

1

0

Fastighetsverkksamhet
Juridik, ekonomi, vetenskap occh
teknik
Uthyrning, fasstighetsservice,
resetjänster mm
m

358

354

380

‐1

7

1

1

768

743

665

‐3

‐10

2

2

1 863

1 576

1 817

‐15

15

5

5

Kultur, nöje occh fritid

422

388

472

‐8

22

1

1

Annan servicee verksamhet

450

378

429

‐16

13

1

1

Summa tjänstebransche
er 10 490

9 459 10 294

‐10

9

228

28

Off. Förv. & fö
örsvar, oblig.
Soc.förs

2 161

2 067

2 294

‐4

11

6

6

3 130

3 185

3 455

2

8

8

10

6 875

6 967

7 490

1

8

118

21

Utbildning
Vård och omso
org; sociala
tjänster

Summa offf. verksamhet

12 166 122 219 13 239

0

8

333

37

Totalt

37 198 333 397 36 053

‐10

8

1000

100
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Bilaga 1.
Forskning
g om anmällningsbenäägenhet
Benägenh
heten att anmäla arbetssskador är ett komple
ext fenomen
n och kunskapen om
m anmälnin
ngsbenägen
nheten i veetenskapen är begränssad. Fokus
har iställeet vilat på att förklaraa underrapportering av
a inträffan
nde arbetsolyckor occh arbetssju
ukdomar. T
Trender vad
d gäller antalet anmällda arbetsskador och
h rapporterringen av in
nträffade arrbetsskador varierar fråån land till
land, vilk
ket återspeg
glar kultureella skillnader samt skillnader
s
i rapporteringssysteem och lag
gstiftning: H
HSL, Health
h and Safe
ety laboratoory, (2005)
Literaturee Review on
n the Reportting of Workplace Injurry Trends, U
UK.
Konsensus i vetensk
kapen föreefaller finna
as när det gäller und
derrapporteringens förekomst men mindrre konsensu
us finns om
m varför und
derrapporteringen sker.
Viss forsk
kning fokusserar på nåågra bransccher såsom hälsovård,, jordbruk,
hotell och
h restaurang
g, och bygg
gbranschen
n som anses ha mer oomfattande
underrapp
portering. Det
D finns stu
udier som tyder
t
på att vissa orgaanisationer
(dvs. de so
om har en dålig
d
säkerh
hetsklimat) kan vara mer
m benägna
na än andra
att engageera sig i un
nderrapporttering: Prob
bst & Bruba
aker (2008) O
Organizational Injurry Rate Und
derreportin
ng: The Mod
derating Efffect of Orgaanizational
Safety Clim
mate , Journ
nal of Appliied Psychollogy.
Både i Sto
orbritannien
n och USA fiinns det eniighet bland
d forskare attt små
företag ärr mer benägna att un derrapporteera eller in
nte rapporteera alls de
inträffade arbetsskad
dorna. Främ
mst anses deen bristand
de medveten
nheten om
rättsliga krav
k
på rap
pportering v
vara en orsak till denn
na underrap
pportering
samt att hanteringen
h
n av en arbeetsskadeanm
mälan ansess utgöra en
n större administrativ
v börda förr mindre förretag, HSL,, (2005) Lite
erature Reviiew on the
Reporting
g of Workplace Injury T
Trends, UK.
Faktorer som
s
har inv
verkan på o
om en skad
da i arbete anmäls elleer inte kan
delas in i strukturella
s
a och indivi duella.
När det gäller
g
de strrukturella fö
örklaringso
orsakerna till underrap
pporteringen av intrräffade arbe
etsskador ly
yfter vetensskapen fram
m säkerhetssprogram i
företagen där belöniingar ges tiill de anstä
ällda för miinskningar av antalet
arbetsolycckor och tillbud. Dessaa program anses vara
a kraftfulla hinder för
rapporteriingen av in
nträffade arrbetsskadorr. Vidare anses dålig säkerhetskultur, med
m
otillräck
kliga system
m och rutiiner för rap
pportering av farliga
händelser. En avgöra
ande aspek
kt för ett fra
amgångsrik
kt införandee av säker-
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hetskulturr och ett ra
apportering
gssystem ärr aktiv och
h synlig led
dning som
engagerarr sig i fråg
gan. Därförr anses und
derrapporte
ering sannoolikt också
vara ett teecken på då
ålig ledning
g ifråga om arbete med
d en säker aarbetsplats:
HSL, (20005) Literatu
ure Review
w on the Reporting
R
of Workplaace Injury
Trends, UK.
U
Anställdass upplevelsse av rappo
ortering som
m omfattar många olikka faktorer
framhävs i forskning
gen som deen främsta individuella förklarin
ngsorsaken
som påverrkar anställldas vilja attt rapporterra olyckor och
o skador. Dessa faktorer inkluderar exempelvis att
tt äldre arb
betstagare ibland tillskkriver sina
symptom till ålder, rädsla för repressalieer, förlust av
a övertidseersättning,
känsla av att drabbas av symto
om är ett teccken på sva
aghet, diskrriminering
samt uppffattningen att
a ingentin
ng kan görass åt situationen: HSL, ((2005) Literature Rev
view on the Reporting of Workpla
ace Injury Trends,
T
UK.
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