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Tabell 7: Orsaker som medför arbetsskada 2016 (%)

Förpack-
ningsav-
talet

Info-
media-
avtalet

Skogs-
avtalet

Såg-
verksav-
talet

Tid-
ningsav-
talet

Träindu-
striavta-
let

Stopp-
möbel-
industri-
avtalet

Hög arbetsbelastning 57,6 57,4 37,5 42,4 61,3 51,1 61,4

Kemiska hälsorisker 6,8 5,6 1,8 2,0 4,8 6,0 3,5

Belastning tunga lyft 40,7 51,9 23,2 33,1 38,7 42,1 42,1

Ensidigt arbete 37,3 46,3 50,0 33,8 41,9 35,3 49,1

Olycksfall fall 18,6 7,4 25,0 30,5 24,2 11,3 15,8

Maskinarbete, dålig utrustning 55,9 42,6 35,7 34,4 41,9 38,3 19,3

Kyla/hetta 10,2 9,3 0,0 8,6 0,0 6,0 10,5

Dålig organisering av arbetet 20,3 33,3 12,5 16,6 35,5 18,0 38,6

Bristande ledarskap 23,7 27,8 10,7 24,5 40,3 18,0 28,1

Mobbning 8,5 1,9 1,8 8,6 8,1 3,8 10,5

Inte tillräckliga resurser 25,4 13,0 10,7 19,2 21,0 21,8 26,3

Lågt inflytande över arbetet 25,4 20,4 12,5 19,9 38,7 15,8 29,8

Annan 8,5 1,9 8,9 7,9 4,8 6,0 3,5

Belastningar på grund av 
ensidigt arbete
För 39 procent (38 procent) av 
medlemmarna är belastningar 
på grund av ensidigt arbete or-
sak till arbetsskada. För kvinnor 
är siffran 49 procent (57 procent). 
I skogsbruket och stoppmöbel-
industrin är ensidigt arbete den 
vanligaste orsaken på 50 pro-
cent. Trä- och sågverksindustrin 
är de branscher som klarar sig 
lindrigast undan skador orsaka-
de av ensidigt arbete. 

Belastningar på grund av 
tunga lyft
För 38,3 procent (37 procent) av 
medlemmarna är belastning 
på grund av tunga lyft orsak till 
arbetsskada. Bland kvinnor är 
motsvarande siffra 44,6 procent 
(43 procent). De branscher där 
tunga lyft i högre utsträckning är 
orsak till arbetsskada är infome-
dia (51,9 procent), stopp och trä 
(42 procent) och förpackning (40 
procent). Branschen med minst 
problem med tunga lyft är skogs-
industrin. 

Olycka på grund av 
maskinarbete/utrustning 
För 37,8 procent (36 procent) av 
medlemmarna är maskinar-
bete/utrustning orsak till deras 
arbetsskada. Männen har i större 
utsträckning denna orsak till 
arbetsskada än kvinnorna (38,8 
respektive 36,2 procent). Den 
bransch där olycka på grund 
av maskinarbete/utrustning i 
större omfattning är orsak till 
arbetsskada är förpackningsin-
dustrin (55, 9 procent). Det är en 
ökning från förra året då olycka 
på grund av maskinarbete/
utrustning var 50 procent i för-
packningsindustrin, som också 
då var den bransch där det var 
vanligast att maskinarbete/ut-
rustning angavs som orsak.

Hög arbetsbelastning
För 50,9 procent (35 procent) 
av medlemmarna är den höga 
arbetsbelastningen orsak till 
arbetsskada, vilket är den vanli-
gaste orsaken i alla branscher av 
alla kategorier (förutom skogen 
där ensidigt arbete är det enda 
som är vanligare). Bland kvinnor 
är motsvarande siffra 57 procent 

(45 procent). Det är relativt jämnt 
fördelat med hög arbetsbelast-
ning som orsak över branscher-
na med undantag för skog och 
sågverk som har något mindre 
besvär. 

Psykosociala faktorer
I 2016-års arbetsmiljöundersök-
ning har vi också tittat närmare 
på psykosociala faktorer. Av de 
olika alternativen (dålig orga-
nisering av arbetet, bristande 
ledarskap, mobbning, inte till-
räckliga resurser att utföra det 
som krävs för att klara arbetet 
och lågt inflytande över min ar-
betssituation) är bristande ledar-
skap den vanligaste (24 procent) 
tätt följt av dålig organisering 
av arbetsuppgifterna (22,7 pro-
cent). Den bransch som hade 
överväldigande störst problem 
med bristande ledarskap var 
tidningsavtalet (40,3 procent), 
minst problem hade skogsbruket 
(10 procent). Det är i de grafiska 
yrkena som det är vanligare att 
dålig organisering av arbetsupp-
gifterna är en orsak. 
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Vilka förbättringar som önskas 
skiljer sig något inom de olika 
branscherna. Nedan följer en re-
dogörelse för hur de skiljer sig åt. 

Skogsbruk
Inom skogsbruket efterfrågas 
främst mer varierande arbets-

uppgifter och mindre arbets-
belastning och stress för att för-
hindra arbetsskada (se diagram 
6). Även mindre påfrestande 
arbetsställningar och bättre tek-
nisk utrustning skulle ha förhin-
drat arbetsskada. 

”För GS-facket är det vik-

tigt att synas på arbets-

platsen. Våra regionala 

skyddsombud gjorde 

2016 cirka 1 740 arbets-

platsbesök med skydds-

ronder”

Ronny Mattsson – regionalt 

skyddsombud GS

Diagram 6:  Förbättringar av arbetsmiljön som de tillfrågade anser skulle ha förhindrat att de  
 drabbades av arbetsskada (skogsbruk)
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Trä- och 
stoppmöbelindustri
Inom trä- och stoppmöbelindu-
strin skulle främst mindre ar-

betsbelastning och stress samt 
bättre teknisk utrustning ha 
kunnat förhindra arbetsskada/
sjukdom (se diagram 7). Även 

Diagram 7:  Förbättringar av arbetsmiljön som de tillfrågade anser skulle ha förhindrat att de  
 drabbades av arbetsskada (trä-/stoppmöbelindustri)
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mer varierande arbetsuppgifter 
och förbättrad arbetsledning 
skulle i stor utsträckning ha kun-
nat förhindra arbetsskada.  
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Sågverksindustri
Inom sågverksindustrin skulle 
främst bättre teknisk utrustning 
och mindre arbetsbelastning 

och stress ha kunnat förhin-
dra arbetsskada (se diagram 8). 
Även förbättringar mot buller 
och ventilation skulle i stor ut-

Diagram 8:  Förbättringar av arbetsmiljön som de tillfrågade anser skulle ha förhindrat att de  
 drabbades av arbetsskada (sågverksindustri)

sträckning ha kunnat förhindra 
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Infomedia
Inom infomedia skulle främst 
mindre arbetsbelastning och 
stress samt mindre påfrestande 

arbetsställningar ha kunnat  
förhindra arbetsskada/sjukdom 
(se diagram 9). Även mer varie-
rande arbetsuppgifter och bättre 

Diagram 9:  Förbättringar av arbetsmiljön som de tillfrågade anser skulle ha förhindrat att   
 de drabbades av arbetsskada/sjukdom (infomedia)

teknisk utrustning skulle i stor 
utsträckning har kunnat förhin-
dra arbetsskada. 
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Förpackningsindustri
Inom förpackningsindustrin 
skulle främst mindre arbetsbe-
lastning och stress ha kunnat för-

hindra arbetsskada (se diagram 
10). Mindre påfrestande arbets-
ställningar samt bättre teknisk 
utrustning är andra faktorer som 

Diagram 10:  Förbättringar av arbetsmiljön som de tillfrågade anser skulle ha förhindrat att  
  de drabbades av arbetsskada (förpackningsindustri)

skulle ha kunnat förhindra ar-
betsskada.   
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Tidningstryck
Inom tidningstryck skulle främst 
mindre arbetsbelastning och 
stress samt bättre teknisk utrust-
ning ha kunnat förhindra att de 
drabbades av arbetsskada (se 
diagram 11). Tidningstryck skil-
jer sig dessutom från de övriga 
branscherna då tydligare ledar-
skap i större utsträckning skulle 
ha kunnat förhindra arbetsska-
da. Det är också den bransch som 
ihop med stoppmöbelindustrin 

branscherna, till exempel min-
dre arbetsbelastning och stress, 
mer varierande arbetsuppgifter 
och bättre arbetsledning, visar 
att det i många fall handlar om 
arbetsorganisationen. Att min-
dre arbetsbelastning och stress 
kommer upp som ett förslag till 
förbättring i alla branschen visar 
också att många företag är un-
derbemannade.

Diagram 11:  Förbättringar av arbetsmiljön som de tillfrågade anser skulle ha förhindrat att  
  de drabbades av arbetsskada (Tidningsavtalet)

”Det lokala skyddsombu-

det behöver allt stöd det 

kan få, både från GS och 

från sina arbetskamra-

ter.”

Madelene Engman  

– avtalssekreterare GS

ger störst utryck för att de be-
höver mindre arbetsbelastning 
och stress. 

De förslag till förbättringar 
som medlemmarna ger i de olika 
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Har du frågor eller synpunkter på rapporten kan du vända dig till
någon av förbundets utredare.

Författare
Julius Petzäll Mendonca





www.gsfacket.se


