
Livsmedelsindustrin
Inom livsmedelsindustrin anmäldes 2008 dubbelt så många arbetsskador per 1 000 sysselsatta som i 
genomsnittsbranschen. Arbetsolyckorna orsakades av bland annat knivar och förpackningsmaskiner.
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Omkring 55 000 personer var under 2008 sysselsatta 
med framställning av livsmedel, drycker eller tobak. En 
knapp tredjedel av dessa arbetade som maskinoperatörer.  
Cirka 7 000 personer arbetade som slaktare, bagare eller 
konditorer.
Medelåldern är lägre än i genomsnittsbranschen och sex 
av tio är män.
Det är en högre andel som har ont efter jobbet än inom 
övriga branscher.

Under 2008 anmäldes det ungefär dubbelt så många  
arbetsskador inom livsmedelsindustrin som i övriga 
branscher.
Per 1 000 sysselsatta har dock antalet anmälda arbets-
olyckor minskat med 9 procent mellan 2005 och 2008.  
Arbetssjukdomarna har minskat med 39 procent. 
Som arbetssjukdom betraktas skador och besvär som beror 
på skadlig inverkan under en längre tid.

Drygt 9 av 10 anmälda arbetssjukdomar bland kvinnor 
har orsakats av rörelser och arbetsställningar som är an-
strängande eller ensidiga. Motsvarande siffra för män är 3 
av 4. Buller orsakade var tionde anmälning bland män.
Arbetsolyckorna orsakades ofta av knivar, förpacknings-
maskiner, lyftvagnar och truckar. Många inträffade i 
trappor och på hala underlag.

Exempel ur arbetsskadeanmälningar:

•	 I	vanliga	fall	klipper	vi	av	horn	på	nötdjur	med	tång.	
Denna gång var hornen så kraftiga att jag använde yxa. 
När jag klappade till slog yxskaftet i tummen.

•	 Jag	gick	av	trucken	för	att	kasta	avfall	i	en	container,	men	
drog inte åt handbromsen tillräckligt hårt. Trucken kom i 
rörelse och jag klämdes mellan truck och container.

•	Lyft	av	backar	förekommer	var	tredje	minut.	Backarna	
väger	15-20	kg	och	förflyttas	från	vänster	till	höger.	Jag	
har drabbats av värk och förslitningsskador.

•	 Jag	 skulle	 hjälpa	 en	 kollega	 vid	 boskapslinjen	 som	 
sågade	ryggmärg.	Av	misstag	skar	denne	mig	och	jag	fick	
ett två centimeter långt sår i höger tumme som måste sys. 

•	När jag diskade en container halkade jag på choklad 
som spillts ut på golvet och slog i min vänstra axel, över-
armen	och	nacken.	Jag	kan	fortfarande	inte	använda	
axeln till 100 procent. 

Arbetsmiljöverket gjorde över 600 besök på arbetsställen i 
livsmedelsindustrin under 2008. De krav på förbättringar 
som ställdes gällde ofta riskbedömningar samt policy och 
rutiner för arbetsmiljöarbetet.
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