
Orsakerna till arbetsolyckor
Fallolyckor, olyckor med handverktyg, till exempel röj
sågar och motorsågar och hantering av föremål som grenar 
och stockar uppges vara de främsta orsakerna i de rappor
terade arbetsolyckorna. I statistiken över olyckor med 
handverktyg ingår även skador orsakade av fallande träd. 
De som arbetar som huggare inom skogsbruket är inblan
dade i 35 procent av arbetsolyckorna med sjukfrånvaro.

Anmälda arbetsolyckor fördelat på orsak 2006 – 2011, procent 

Källa: Arbetsmiljöverket/ ISA

Orsak till arbetssjukdomar
De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar 
inom skogsbruket är relaterade till belastning exempelvis 
repetitivt arbete, tunga lyft och förflyttningar av bördor. 
Belastning är orsaken till nästan 60 procent av branschens 
anmälda arbetssjukdomar, följt av buller, 20 procent.

Antal anmälda arbetssjukdmar per orsak, 2007–2011
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Skogsbruk
Det sker många dödsolyckor inom skogsbruket, framför allt orsakade av motormanuell avverkning. 
Repetitivt arbete och tunga lyft är de vanligaste anledningarna till anmälda arbetssjukdomar inom 
branschen. Inom skogsbruket arbetar cirka 27 000 personer, 4 500 (17 procent) är kvinnor.  
Totalt finns 14 750 arbetsställen.

Arbetsmiljöverket och skogsbranschen
Arbetsmiljöverket besökte 116 arbetsgivare inom branschen 
under 2011. Totalt ställde vi 189 krav, de flesta med an
knytning till arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete. 
Många arbetsgivare gör inte riskbedömningar. Man saknar 
också rutiner för arbetsmiljöarbetet. Kraven gällde också  
kemiska arbetsmiljörisker och maskiner och lyftanord
ningar.

Anmälda allvarliga olyckor och tillbud enligt  
2 § Arbetsmiljöförordningen
55 anmälningar enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen gjor
des 2011 inom skogsbruket. Anmälningar enligt § 2 inne
bär att man rapporterar allvarliga tillbud och olyckor till 
Arbetsmiljöverket. Vanligaste orsaken till anmälan är fal
lande föremål, oftast träd, men anmälningarna handlar 
även om maskinolyckor eller att personer fallit, exempelvis 
fall från en maskin.

Anmälda arbetsskador
Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom skogs
branschen har 2011 minskat med 13 procent jämfört med 
2010. Mellan 2007 och 2011 anmäldes 558 arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro och 113 arbetssjukdomar. 89 procent 
anmäldes av män och 11 procent av kvinnor. 
 Fem arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta anmäldes inom 
skogsbruket under 2010. Snittet för samtliga branscher var 
6 under samma period.
 Branschgruppen jord och skog, jakt och fiske är en av de 
mest drabbade vad gäller dödsolyckor. 13 dödsolyckor har 
inträffat under 2011. 

Dödsolyckor i arbetet bland förvärvsarbetande i Sverige 2008–  2011 
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Exempel hämtat från arbetsskadeanmälningar:
Skogsarbetare, manuellt skogsarbete: 53 årig skogsarbetare 
skulle fälla ett litet träd, 25 cm i omkrets, som inte föll som 
planerat. Trädet slog i grenar till trädet bredvid och föll 
därför tillbaka och skadade skogsarbetaren. 

Skogsarbetare, manuellt skogsarbete: 34 årig skogsarbetare 
lyfte, vid arbete med underröjning, avsågad sly med väns
terhanden. Mannen tappade balansen och stötte handen 
mot den roterande klingan. 

Linjeröjare, 31 år: Arbetar med röjning av ledningsgator: 
Överansträngning i biceps och axlar på rund av arbetet 
med motorsåg, röjsåg och kviststång. 

Skogsarbetare, röjning och skogshuggning: 39 årig skogs
arbetare höll på att kvista ett fällt träd varvid han snubb
lade och fick motorsågen på vaden. 


