
Bransch – Gröna näringen   
Statistikunderlag om arbetsolyckor och 
arbetssjukdomar som kan vara till stöd när du 
upphandlar växt, grönsaks och frukttjänster. 



ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR

Fallolycka
Belastningsolycka
Olycka med handverktyg
Olycka med transportmedel/
transportutrustning
Olycka med föremål
Olycka med maskin
Slagit emot
Fallande föremål
Övrigt

De flesta olyckorna sker genom fall av person 
från samma nivå eller från höjd till lägre nivå. 
Därefter kommer belastningsolyckor följt av 
olyckor med handverktyg och transportmedel 
eller transportutrustning. De anmälda olyckorna 
har lett till sjukfrånvaro. 

Arboristen som föll skulle klättra  
upp i trädet med hjälp av en stege. 
När N.N. skulle lämna stegen för  
att gå över till att klättra med repet  
föll N.N. cirka 4 meter till marken.  
Arboristen klagade över ont i höften 
och bäckenet så ambulans tillkallades.”



ANMÄLDA ARBETSSJUKDOMAR

Belastningsergonomiska orsaker
Sociala och organisatoriska orsaker
Fysikaliska orsaker
Kemiska eller biologiska orsaker
Övrigt, oklart

Största antalet anmälda arbetssjukdomar har 
belastningsergonomiska orsaker. Därefter 
kommer arbetssjukdomar orsakade av sociala 
och organisatoriska orsaker, följt av fysikaliska 
orsaker. Dessa arbetssjukdomar har inte 
nödvändigtvis lett till sjukfrånvaro.

Första gången symptom uppstod var 
under arbete med vinterväghållning.  
N.N. klev ur maskinen för att manuellt 
flytta om sand i sandspridarutrustningen. 
Symptomen varade i lindrigare form. 
Senare uppstod kraftiga ryggsmärtor och 
kramper i ryggmuskulatur vid framförande 
av traktor med slaghack.”



Som beställare av tjänst bidrar du genom 
att ställa krav på arbetsmiljön redan vid 
upphandlingen till att arbetsmiljön blir 
bättre för de som ska utföra tjänsten. 
• Genom ”val av upphandlingsstrategi”
• I förfrågningsunderlaget
• I samband med tilldelningsbeslutet
•    Vid uppföljning i samband med 

arbetsplatsträff

Använd gärna vår folder (ADI 707) Ställ krav  
på arbetsmiljö vid upphandling och Checklista 
leverantör – bra arbetsmiljö.



Den här foldern är framtagen av projektet 
Upphandling och arbetsmiljö för att uppmärk
samma vikten av att ta med arbetsmiljön redan 
vid upphandling av tjänster. Den visar på  
anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar 
som är vanliga inom yrkesgruppen växtodlare 
som ingår i branschen – Grön näring. 
Hit räknas arbeten inom jordbruk, trädgård, 
skogsbruk och fiske. Under åren 2012 – 2016 
inkom 1 609 anmälningar om arbetsskador, 
fördelat på 1 296 arbetsolyckor med sjuk
frånvaro och 313 arbetssjukdomar. Av alla 
anmälningar var 505 från kvinnor och 1 104  
från män. Bland kvinnorna kommer flest  
anmälningar från åldersgruppen 45 – 54 år 
medan flest anmälningar från män kommer 
från åldersgruppen 55 – 64 år. De vanligaste 
förekommande yttre faktorerna till arbets
olyckorna är glatt underlag vid nederbörd 
samt personer som träffats av träd, grenar, 
stammar och liknande vid gräsklippning.  
Därefter följer oönskade händelser med 
häckklippare och motorsågar. Dessa olyckor 
har anmälts av 61 män och 26 kvinnor.  
För arbetssjukdomar är de vanligaste  
expo neringsfaktorerna repetitivt arbete  
och vibrationer från maskiner och verktyg,  
som överförs till armar och ben. Detta  
har anmälts av 32 kvinnor och 17 män.



FÖLJANDE FRÅGOR INGÅR I CHECKLISTA 
LEVERANTÖR – BRA ARBETSMILJÖ
•  Vi har en arbetsmiljöpolicy som är känd
•  Vi har fungerande rutiner för arbets-
 miljöarbetet
•  Vi fördelar arbetsuppgifter för att 
 motverka hög arbetsbelastning
•  Vi ger chefer/arbetstagare de kunskaper  
 de behöver
•  Vi undersöker arbetsmiljön regelbundet
•  Vi riskbedömer alltid efter undersökning
•  Vi åtgärdar de risker som framkommer
•   De risker som inte kan åtgärdas direkt   

tidsanges i en handlingsplan
•  Vi följer upp åtgärdade risker
•  Vi utreder orsakerna till ohälsa, tillbud  
 och olycksfall
•  Vi följer årligen upp vårt arbetsmiljöarbete
•   Vi planerar förbättringar till  

nästkommande år/uppdrag

Foldern kan laddas ned från av.se 

Källa: Arbetsmiljöverkets informationssystem 
om arbetsskador och anmälningar.
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