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Abstract
Life Cycle Assessment (LCA) is a method used to calculate the environmental impact
of products. The result of an LCA may be used for choosing between different goods
and services and to find where in the life cycle, from the cradle to the grave, the
environmental load is great.
The environmental load of a product is the sum of the environmental load for each
process step the product passes in its life cycle. LCA work is facilitated by a
comprehensive database, containing the environmental load caused by many different
processes.
A database on work environment load may be constructed using statistics on
occupational injuries in different branches of activity. Recommended is that a work
environment LCA user first makes an “ordinary” LCA and adds activities, describing
the work environment load, from the database afterwards.
The description of the work environment load should be simple, i.e. the number of
effect categories should be small. The report also shows a way to present the work
environment load as a single number.
The database is constructed using occupational injury statistics and industrial statistics.
To construct a database for Work Environment LCA it’s necessary to collect data on the
mass of the product, price per kilogram, in which branch it’s been manufactured, total
value of production in the branch, and the number of occupational injuries in the branch.
Total mass of production in the branch would be good to know, but for most branches,
data is lacking.
The scope and the quality of occupational injury statistics varies between countries. For
example, in the Netherlands and Greece, no compensation is provided, while both
employee and employer are compensated in Finland. The benefit levels influence the
degree of reporting, that is, proportion of actually injured persons making a report.
Besides under-reporting, the number of accidents shown in statistics is heavily
influenced by whether or not road traffic accidents are included. Utilising statistics from
a country with well-known statistics, it’s possible to compensate for omitted statistics
such as traffic accidents. The most serious drawback is that some branches of activity
and the self-employed are absent from the statistics of many countries. In agriculture
and mining, branches important to LCA, such data gaps are common. The data on the
fraction of self-employed in a branch has, in most cases, low validity. Therefore, any
adjustment for self-employed not included in a set of statistics, is approximate.

Förord
Detta examensarbete på utbildningen Industriell arbetsmiljö vid Luleå tekniska universitet utfördes vintern 99/00 på IVL Svenska Miljöinstitutet AB i Stockholm. Det behandlar arbetsmiljö-LCA, en del av det växande området metoder för både arbetsmiljö
och yttre miljö. Handledare på IVL har varit Ann-Beth Antonsson, tekn dr, handledare
på universitetet har varit Bo Johansson, universitetslektor.
Jag framför mitt varma tack till dem som möjliggjort detta arbete, speciellt arbetsmiljögruppen på IVL.

Stockholm i april 2000

Birre Nyström
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1. Detta är livscykelanalys
Livscykelanalys (LCA) är ett sätt att kartlägga en varas eller tjänsts miljöbelastning
under hela dess livscykel; från råvaruutvinning och tillverkning till brukande och slutligen återvinning. En LCA kan ge underlag för val mellan produkter (varor och tjänster)
eller visa var i livscykeln miljöbelastningen är stor och där det finns stor förbättringspotential. Miljöbelastningen anges per funktionell enhet, t ex per 100 000 km busskörning eller 1 m2 målad yta som håller i 10 år.
Livscykelanalys är användbar vid bl a konstruktion och inköp. LCA ger underlag för
beslut vad gäller miljöbelastning allmänt. LCA är ett växande område och numera finns
en ISO-standard, 14040, som ger en metodik för LCA.
De första livscykelanalyserna utfördes i USA i slutet av sextiotalet. De behandlade
huvudsakligen energianvändningen i kemiska processer och produktionssystem. Under
sjuttiotalet inkluderades utsläpp i livscykelanalyserna och miljöpåverkan under varors
livscykler började analyseras.
Under åttiotalet vidgades tillämpningsområdet; t ex ledde avfallsdebatten till att förpackningsindustrin började använda LCA. Under nittiotalet har LCA inriktats på miljöanpassad produktutveckling (Bohlin, 1994).

1.1 LCA steg för steg
Nedan beskrivs översiktligt hur man gör en LCA och terminologin introduceras. En viss
begreppsförvirring råder, varför alternativa termer ges i några fall.
När man gör en LCA följer man stegen:
1. Syfte och avgränsningar. Man bestämmer vad resultatet av LCAn ska användas till.
Är det för att jämföra alternativ, undersöka var i livscykeln miljöpåverkan är störst
eller beräkna potentiell miljöpåverkan för en produkt?
2. Inventering (livscykel-inventering, LCI). Alla flöden av material och energi samt
transporter bestäms. Dessutom skaffas data om emissioner av olika slag i alla delar
av livscykeln.
3. Klassificering. Man bestämmer vilka miljöpåverkanskategorier (effektkategorier,
impact categories) man ska ta hänsyn till för en viss emission (utsläpp) och annan
miljöbelastning (t.ex. ianspråktagande av råvara). T ex förs utsläpp av svaveldioxid
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och kväveoxider, NOx , till försurning. Vanligt förekommande miljöpåverkanskategorier är bl a ozonlagrets uttunning, klimatförändringar och övergödning.
4. Karaktärisering. Nästa steg är att bestämma vilka indikatorer (category indicators)
som ska användas. För försurning är indikatorn mängd avgivna vätejoner, H+.
Karaktärisering är att vikta samman de olika bidragen under respektive miljöpåverkanskategori till ett enda tal, i det här fallet alltså totalt antal avgivna H+.
5. Värdering (viktning) är att skapa ett eller ett par mått på all miljöpåverkan. Den
totala miljöpåverkan beräknas som en funktion av värdena från karaktäriseringen.
6. Tolkning. Användaren tolkar resultat från värderingen och beslutar om åtgärder.
(Udo de Haes mfl, 1999) (Den svenska terminologin kommer från diskussioner på
institutet).
Steg 2-5 illustreras i figuren nedan.

Resultat av
Inventering:
Flöden

Resultat av
Klassificering:
Miljöpåverkanskategorier

Resultat av
Karaktärisering
Indikatorer

Resultat av
Värdering:
Värderad
mijöbelastning

•

•

SO2

•

NO x

•
Övergödning

•
•
•

Ozonlagrets uttunning

•
Figur 1.

•

•

Värderad
miljöbelastning

•

•
•

•
•

Försurning

Antal avgivna H+

•
•

Schematisk beskrivning av metodiken för LCA. I figuren följs två av de flöden som kartlagts vid inventeringen.

1.2 Avvägningar och svårigheter
Vi ger här en bild av aktuella diskussioner i LCA-kretsar idag. Listan nedan gör inte
anspråk på att vara fullständig.
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•
•
•
•
•

•

Vilka systemgränser ska vi ha? Ska vi t ex ta hänsyn en biprodukt, som kan användas till energiutvinning och minska uttaget av ändliga naturresurser?
Det är ofta svårt att skaffa data och man tvingas göra uppskattningar när data saknas. Inventeringen är ofta det steg som tar längst tid i en LCA.
Ska vi ha en genomsnitts- eller marginalbetraktelse? Ska vi t ex ange miljöbelastningen som den miljöpåverkan en kilowattimme ger i genomsnitt eller den miljöpåverkan som en extra genererad kilowattimme ger?
Miljöbelastningen är inte oberoende av recipienten. Det spelar t ex roll om kväve
avges till sötvatten eller saltvatten.
Hur ska miljöpåverkan allokeras till (fördelas på) olika produkter? Frågan måste besvaras när flera produkter produceras i samma produktionssystem; t ex när olika
produkter ytbehandlas i samma produktionslinje. Ska vi beräkna belastningen efter
respektive produkts massa, yta, förädlingsvärde? Frågan är också aktuell när restprodukten från tillverkningen av en produkt är råmaterial till en annan produkt.
Hur ska viktningen utföras? Är det överhuvudtaget meningsfullt att ha ett enda mått
på miljöpåverkan?

Sammanfattningsvis är en livscykelanalys i praktiken en avvägning mellan hur mycket
tid man lägger på inventeringen och hur mycket man förenklar livscykeln (dvs var man
drar systemgränserna). Även om man hade alla inventeringsdata man önskade, så beror
resultatet av LCAn på hur man väljer att betrakta livscykeln.

1.3 LCA i företaget
Att göra en LCA medför merarbete och därmed en extra kostnad, men eftersom den kan
göras parallellt med andra moment i produktutvecklingen förlängs utvecklingstiden
ytterst lite eller inte alls.
En LCA ger ett resultat som gäller för just det studerade fallet. Delresultaten från en
LCA har dock visat sig vara ett hjälpmedel för lärande, t ex genom att konstruktören lär
sig undvika starkt miljöbelastande material (Ritzén m fl, 1995, s 19).

Fördelar med LCA
• Helhetssyn på miljön
• Jämför miljöbelastning
• Lärande
• Kommunikationsredskap

Nackdelar med LCA
• Inventeringen är tidskrävande
• Siffror ger falskt sken av exakthet
• Antaganden och gissningar krävs
• Osäkerhet p.g.a. databrist
(Ritzén, 1995, s 21)
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2. Arbetsmiljö-LCA
LCA är alltså ett sätt att beräkna hur stor miljöbelastning en produkt orsakar under sin
livscykel. Finns det någon metod att beräkna arbetsmiljöbelastningen – det vill säga hur
många som dör och skadas av sitt arbete i produktens livscykel? Ja, i princip finns tre
olika slags metoder för arbetsmiljö-LCA:
•

Screeningmetoder. Metoderna är kvalitativa och ger mycket översiktliga bedömningar, oftast av kemiska risker. Screeningmetoderna kan användas i ett tidigt skede
i processutvecklingen för att se om en processändring får oönskade effekter på
arbetsmiljön. Oftast behandlas endast den kemiska arbetsmiljön.

•

Processmetoder. Metoderna ger detaljerad information om arbetsmiljöpåverkan från
en viss process. Ett exempel på processmetod är WEST, som utvecklats av IVF.
Produktionsprocessen kartläggs och vid varje arbetsplats gör man en kartläggning av
arbetsmiljöfaktorer som buller, kemiska hälsorisker, handlingsfrihet i arbetet mm.
Detta sker med hjälp av ett omfattande frågeformulär, där svaren viktas olika, beroende på hur starkt samband det finns mellan faktorn och arbetsskador. Totalpoängen dividerad med produktionen ger sedan ett mått på arbetsmiljöbelastningen.

•

Branschmetoder. Metoderna använder arbetsskade- och produktionsstatistik från
branscher eller företag. Man beräknar sedan hur många arbetsskador som kan relateras till en viss vara eller process 1 .

(Antonsson och Nilsson, 1999; Bengtsson och Berglund, 1997)
LCA enligt screeningmetoderna kan utföras på kort tid i ett tidigt stadium av processutvecklingen. Däremot är det tveksamt om screeningmetoderna kan räknas som metoder
för arbetsmiljö-LCA om de bara speglar den kemiska arbetsmiljön.
Processmetodernas styrka ligger i att de undersöker de faktiska förhållandena vid en
anläggning. Man kan även variera en projekterad fabriks utformning för att se vad som
ger störst förbättring av arbetsmiljön, och man kan jämföra fabriken med andra i samma
bransch.
De viktigaste invändningarna mot processmetoderna är att de är tidsödande att genomföra och att de utgår från exponeringen. De tar inte hänsyn till att sambandet mellan dos
och effekt är icke-linjärt, och att flera faktorer kan samverka (s.k. synergi-effekt).
Arbetslivets omorganisering med allt lägre andel av personalen bunden vid en bestämd
arbetsplats har gjort att andelen diffust exponerade av arbetskraften ökat. Kartlägg-

1

Se Schmidt mfl (1999) för ett exempel på branschmetod.
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ningen försvåras avsevärt av detta. I fallet med en projekterad, ännu icke existerande,
fabrik är redan exponeringen svår eller omöjlig att bestämma.
Branschmetoderna är snabba att använda, eftersom man inte behöver undersöka
produktionssystemet på plats. Man behöver inte heller anta något samband mellan
exponering och skada.
Huvudsaklig invändning mot branschmetoder är att de ser produktionsprocessen som en
svart låda. Se figur 2.
Insatsvara

Insatsvara
Arbetsskador

A

A

Arbetsskador

B

B
Produkt Produkt
1
2
Figur 2.

Arbetsskador

Produkt Produkt
1
2

I operation A tillverkas produkten 1. En del av dessa är slutprodukter, andra går genom
operation B för att bli produkt 2.

Figur 2 illustrerar en fabrik som tillverkar två modeller av cykelställ, obehandlade
respektive förkromade. Utifrån branschmetodernas svarta låda kan man inte veta vilken
produkt som orsakar arbetsskadorna. Öppnar man lådan ser man att A är montering av
cykelstället, B förkromning. Om förkromningen står för alla arbetsskador, så ska
arbetsskadorna inte fördelas på de obehandlade cykelställen (produkt 1), utan på de
förkromade (produkt 2).
I det här arbetet använder vi oss av en branschmetod. Den är snabb att använda, men
användaren måste vara medveten om dess begränsning när olika produkter tillverkas i
samma fabrik eller bransch.

3. Marknadsundersökning
3.1 Syfte och avgränsningar
Som underlag för det fortsatta arbetet ska svenska LCA-användares åsikter om
arbetsmiljö i LCA undersökas.
Vi ska ta reda på LCA-användarnas attityd till att integrera arbetsmiljö i livscykelanalyser samt hur de anser att en sådan integration borde gå till.
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3.2 Metod
Metoderna är litteraturstudier för att, som bakgrund, undersöka LCAs utbredning i
Sverige och intervjuer för att utröna LCA-användarnas åsikter.
3.2.1 Urval av intervjupersoner
Samtal med personal på IVL som utför LCA och utvecklar LCA-metoder visade att en
stor sammanslutning för LCA-praktiker saknas i Sverige. I Svensk Material- och
Mekanstandards, SMS’, tekniska kommitté 2503, Livscykelanalys och miljömärkning,
sitter personer som på något sätt arbetar med LCA i olika sektorer av samhället. 2 Av de
58 ledamöterna valdes 23 ut för telefonintervjuer. Dessa valdes för att de representerade
olika typer av aktörer och LCA-användare. Av dessa 23 fick vi kontakt med 14. De
fördelar sig enligt nedan.
Tabell 1. Intervjupersonernas arbetsplats.
Sektor
Industri
Detaljhandel
Branschinstitut
Intresseorganisation
Staten

Antal intervjuade
7
1
3
1
2

3.2.2 Telefonintervjuer
Vi valde telefonintervjuer beroende på den låga kostnaden jämfört med personligt
besök. Att vi väljer telefonintervjuer istället för skriftliga enkäter beror på att många av
frågorna är öppna. Svarsfrekvensen blir normalt betydligt högre vid telefonintervjuer än
vid skriftlig enkät.
3.2.3 Frågeområden
Intervjuerna har varit semi-strukturerade, se frågorna i bilaga 1. Frågorna omfattar fyra
områden:
1. Den intervjuades arbetsuppgifter
2. Företagets användning av LCA
3. Arbetsmiljö i LCA
4. Effektkategorier och värdering

2

Vilka företag/institutioner som ledamöterna kommer ifrån redovisas på http://www.smsstandard.se/standard/miljo/2503.htm (99-08-31).
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3.3 Resultat av marknadsundersökningen
3.3.1 Hur vanligt förekommande är LCA i Sverige?
LCA är vanligare i stora tillverkande företag än i mindre. Olika branscher skiljer sig åt,
se tabell 2 och tabell 3. Skogs-, massa- och pappersindustrin var 1995 de flitigaste
användarna av LCA; 72% av företagen använde någon gång LCA. Detta kan bero på
krav från konsumenterna att dessa företag ska bli mindre miljöbelastande (Baumann,
1996, s 124).
Tabell 2.

LCA-användande i börsnoterade tillverkande företag (Baumann, 1996, s 124).
Sverige

Finland

1995

37%

48%

1993

20%

38%

Tabell 3. LCA-användande i slumpvis utvalda företag i Sverige 1995 (Baumann, 1996, s 124).
Alla företag

12%

Tillverkande

18%

Service

7%

Notera att siffrorna gäller 1995, användningen torde ha ökat sedan dess.
3.3.2 Vad säger LCA-användarna om arbetsmiljö-LCA?
På alla företag utom ett arbetar man praktiskt med LCA. Detta företag ville endast följa
standardiseringsarbetet i kommittén.
De intervjuade arbetade i miljö- och/eller stabsfunktion. Arbetsuppgifterna varierar. En
del av de intervjuade gör LCA för koncept, andra för befintliga och/eller nya produkter.
Dock omfattar LCA oftast endast en liten del av företagets sortiment. LCA används
både för att hitta de ställen i livscykeln där miljöbelastningen är stor (”hot spots”),
jämföra produkter och upprätta miljövarudeklaration (MVD).
Inget av företagen integrerar arbetsmiljön i livscykelanalysen idag. Sex personer av
fjorton svarar ja på frågan om de vill integrera arbetsmiljö i LCAn. Motiveringarna är
oftast svävande. En intervjuperson motiverar sitt svar med att det finns en motsättning
mellan inre och yttre miljö, som bör belysas. Fyra vet ej om de är intresserade av att ha
med arbetsmiljön i LCAn och fyra är inte intresserade. Skepticismen motiveras med att
LCA är omfattande och svårt som det är, och att arbetsmiljö skulle krångla till det
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ytterligare. En intervjuad motiverar sitt nejsvar med att yttre miljö och arbetsmiljö
regleras av olika lagar. Denna LCA-användare verkar förknippa arbetsmiljö med stora
olyckor; giftutsläpp och liknande.
Vilka effektkategorier och/eller index använder man? Ett av företagen beräknar ett
index ur skillnaden mellan produkters indikatorer. Om funktionen index (ny produkt gammal produkt) är negativ, anses den nya produkten har lägre miljöbelastning än den
gamla. Ett annat företag använder sig av EPS (Environment Priority Strategy in Product
Design) och ytterligare två index för att välja mellan produkter. Övriga företag använder
sig av flera effektkategorier, tre eller flera. Vilka kategorierna är varierar mellan företag
och ibland från fall till fall.
De flesta som utför LCA säger sig följa standarden ISO1404x. EcoLab och LCAiT är
vanliga mjukvaror.
Intervjupersonernas svar finns tabellerade i bilaga 1.
3.3.3 Slutsatser om användarnas krav på Arbetsmiljö-LCA
De flesta av de intervjuade som utför LCA säger sig följa ISO-standarden. Av
diskussioner på IVL framgår att ISO-standarden inte är särskilt specifik, t ex vad gäller
krav på datakvalitet. Vi kan alltså inte dra slutsatsen att de flesta använder sig av samma
arbetssätt.
Vi drar följande slutsatser av marknadsundersökningen.
•

En arbetsmiljö-LCA ska vara enkel att använda. LCA-användare anser att redan
LCA för yttre miljö är omfattande och krånglig att använda. Detta är speciellt viktigt
för mindre och medelstora företag, som inte kan ha personal specialiserad enbart på
LCA.

•

Idag används olika uppsättningar effektkategorier. För att få en enhetlig uppsättning
effektkategorier för arbetsmiljön, vilket ger en snabbare utveckling, måste antalet
effektkategorier hållas lågt och väljas väl.

•

Man bör i första hand underlätta inventeringen, som tar mycket kraft och tid i en
LCA. I övriga steg kan data för Arbetsmiljö-LCA följa med ”på köpet”, om det är
litet i förhållande till LCA-data för yttre miljön.

•

En arbetsmiljö-LCA bör marknadsföras med fallstudier som jämför olika alternativ,
hittar ”hot spots” och gör miljövarudeklarationer. På detta sätt visar man att
arbetsmiljö-LCA kan användas för samma ändamål och ge samma typ av
information som LCA.
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•

Konstruktörer/distributörer av LCA-verktyg (t ex EcoLab) är ett säkert sätt att nå
användarna. Det är därför viktigt att en arbetsmiljödatabas är kompatibel med ett
eller flera vanligt förekommande LCA-verktyg. På detta sätt blir steget att även
utföra en arbetsmiljö-LCA litet.

4. Databas
4.1 Syfte
Syftet är att undersöka vilka möjligheter det finns att upprätta en databas för
arbetsmiljöbelastning. Detta inklud erar att
•
•
•
•

Föreslå lämpligt arbetssätt för arbetsmiljö-LCA
Undersöka vilka data som behövs
Undersöka datas tillgänglighet och kvalitet
Undersöka möjligheterna att fylla i dataluckor

4.2 Metod
Metoden är litteraturstudier och personlig kommunikation för att ta reda på datas
tillgänglighet och kvalitet. Diskussioner sker med LCA-kunnig personal för att föreslå
lämpligt arbetssätt att utföra arbetsmiljö-LCA och därmed få veta vilka krav som ställs
på data.
Beräkningar ska göras för att jämföra datakvaliteten.

5. Arbetsmiljöbelastning – att relatera
arbetsskador till produktion
Liksom miljöbelastningen i konventionell LCA är summan av alla miljöbelastningar i
livscykeln, är arbetsmiljöbelastningen summan av alla arbetsmiljöbelastningar i
livscykeln. Arbetsmiljöbelastningen som en viss producerad mängd orsakar i en bransch
beräknas som
Total arbetsmiljöbelastning i en viss bransch
Total producerad mängd i branschen
För att få produktens totala arbetsmiljöbelastning summerar vi arbetsmiljöbelastningarna från alla steg i livscykeln. Liksom miljöbelastning räknas arbetsmiljöbelastning per
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funktionell enhet. Arbetsmiljöbelastningen kan anges t ex som antal döda per 100 000
ton producerad vara (Antonsson och Nilsson, 1999).

5.1 Så beräknas arbetsmiljöbelastningen om flera produkter
tillverkas i samma produktionssystem
Arbetsmiljöbelastningen beräknas alltså med kvoten
Total arbetsmiljöbelastning i en viss SNI-kod 3
Total producerad mängd i SNI-koden
Denna är möjlig att beräkna om det tillverkas endast en produkt 4 i SNI-koden.
Tillverkas flera olika produkter, vilket vanligtvis är fallet, måste vi fördela
arbetsmiljöbelastningen på dem.
5.1.1 Olika metoder att allokera arbetsmiljöbelastningen
Antonsson och Nilsson (1994) säger att det bästa sättet att allokera (fördela)
arbetsmiljöbelastningen om flera produkter tillverkas i SNI-koden är efter produkternas
försäljningsvärde, eftersom det borde avspegla arbetsinsatsen. Formeln för den
arbetsmiljöbelastning som en viss mängd av en produkt orsakar är då
Arbetsmiljöbelastning = Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden *
Massa använd produkt
*
Totalt producerad massa av produkten

Totalt försäljningsvärde för produkten
Totalt försäljningsvärde i SNI-koden

Antonsson och Nilsson konstaterar att alternativet att allokera efter förädlingsvärde ger
en sannare bild av mängden utfört arbete i branschen. Vi undersöker nu närmare detta
och andra sätt att allokera. Allokering efter förädlingsvärde sker enligt formeln
Arbetsmiljöbelastning= Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden
Massa använd produkt
*
Totalt producerad massa av produkten

Totalt förädlingssvärde för produkten
Totalt förädlingsvärde i SNI-koden

Totalt förädlingssvärde för produkten anges inte i några kända datakällor. Det är
dessutom så att förädlingsvärdet för en produkt kan beräknas enligt flera, principiellt
olika, metoder. 5
3

Ett sätt att specificera bransch. SNI-kod förklaras på sidan 15.
Vi påminner om att produkt är samlingsnamn för varor och tjänster. Är produkten t ex tjänsten
busskörning, kan producerad mängd anges i antal körda kilometer.
4
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Ett annat alternativ är att utnyttja både produktens försäljningsvärde och branschens
förädlingsvärde, och allokera enligt
Arbetsmiljöbelastning= Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden *
Massa använd produkt
*
Totalt producerad massa av produkten

Totalt försäljningsvärde för produkten
Totalt förädlingsvärde i SNI-koden

Då får man att kvoten
Totalt försäljningsvärde för produkterna
Totalt förädlingsvärde i SNI-koden
blir >1, vilket skulle ge att summan av arbetsmiljöbelastningarna i en bransch blir större
än hela branschens, vilket är en orimlig slutsats.
Ytterligare ett alternativ är att allokera efter massa. Det ger uttrycket
Arbetsmiljöbelastning= Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden *
Massa använd produkt
*
Totalt producerad massa av produkten

Totalt producerad massa av produkten
Totalt producerad massa i SNI-koden

som förenklas till
Arbetsmiljöbelastning= Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden *
Massa använd produkt
.
Totalt tillverkad massa i SNI-koden
Som vi kommer att se, ger ingen av våra datakällor total massa i SNI-koden. Att
summera samtliga produkters massa i SNI-koden ger en underskattning av total massa
produkter, eftersom en del produkter inte anges. Således skulle detta ge en överskattning
av arbetsmiljöbelastningen i en del branscher i en del länder. Däremot ingår samtliga
produkters försäljningsvärde i det totala försäljningsvärdet, så principen allokering efter
värde har inte denna svaghet.
Vi väljer således som huvudprincip att allokera efter försäljningsvärdet.

5

När fler än ett slags produkt tillverkas. En skillnad är hur kostnaden för sk indirekt lön fördelas på
produkterna. Se t ex Olsson, Skärvad (1995).
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6. Arbetsmiljö-LCA steg för steg
Här beskrivs arbetsmiljö-LCA enligt branschmetoden på liknande sätt som LCA för
yttre miljö beskrivs på sidan 3, under rubriken 1.1 LCA steg för steg. Här visas alltså
hur man kan göra för att knyta an till metodiken i ISO 1404x. Följ stegen i figur 3.
1. Syfte och avgränsningar följer samma metodik som LCA för yttre miljö.
2. Inventering. Istället för flöden av material och energi inventeras arbetsskador med
hjälp av arbetsskadestatistik. Dessa uppgifter kan erhållas både för bransch och
relaterat till produkt. I databasen finns sedan data för hur mycket arbetsskador som
en viss produkt (process) orsakar. I LCA för yttre miljö skulle detta kallas
emissioner. Tillgången på data varierar. Ofta finns t ex inte antal fall av en viss
sjukdomsdiagnos.
3. Klassificering är att bestämma vilka miljöpåverkanskategorier (effektkategorier) vi
ska ta hänsyn till för en viss emission. I arbetsmiljö-LCA mäts och anges varje flöde
av arbetsskada för sig. Vi har således inget behov av klassificering eller
karaktärisering. För att ändå passa in i LCA-metodiken kan man tänka sig att varje
flöde av arbetsskada har en motsvarande miljöpåverkanskategori.
4. Karaktärisering. Liksom klassificering, behövs det inte. För att ändå passa in i LCAmetodiken kan man tänka sig att varje miljöpåverkanskategori har en motsvarande
indikator. (En indikator för yttre miljö är en uppskattning av någon storhet, utan att
denna storhet mätts direkt. I analogi med detta fyller vi i dataluckorna under
karaktäriseringen 6 .)
5. Värdering (viktning) är att skapa ett eller ett par mått på total miljöpåverkan. Här
hänvisas till tidigare diskussion om ett enda mått på arbetsmiljöbelastning. När man
utformar värderingsmetoden måste man vara medveten om att indikatorerna inte är
oberoende av varandra. Således får inte både t ex Antal fall cancer och Antal fall
arbetssjukdom ingå i värderingen.
Steg 2-5 illustreras i figuren nedan.

6

Se mer om dataluckor på sidan 38.
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Resultat av
Inventering:
Flöden

•
•
•
•
•
•
•

Resultat av
Värderiong:
Värderad arbets.
miljöbelastning

Antal
dödsolyckor
Antal
arbetsolyckor
Antal
frånvarodagar pga
arbetsolyckor
Antal fall
arbetssjukdom
Antal fall cancer

Figur 3.

•

Värderad arbetsmiljöbelastning

Schematisk beskrivning av metodiken för LCA. I figuren följs några av
arbetsmiljöbelastningens flöden. Jämför figur 1.

6.1 Slutsatser
Sammanfattningsvis ser man att arbetsmiljö-LCA kan utföras på i princip samma sätt
som LCA för yttre miljö. Facktermerna är andra, men strukturen densamma. I praktiken
behövs inte klassificering och karaktärisering, utan flödena av arbetsskador värderas
direkt. Det som skiljer är att vi i arbetsmiljö-LCA inte slår ihop t ex Antal dödsolyckor
och Antal arbetsolyckor på samma sätt som man slår ihop t ex utsläpp av försurande
ämnen i en LCA.

7. Vilken statistik kan användas?
Vilken statistik kan finns och hur är den indelad? Eftersom vi använder oss av en
branschmetod, börjar vi med att redogöra för hur man kan precisera begreppet bransch.

7.1 Branschklassificering
Svensk Näringsgrensindelning (SNI 92) är en svensk standard för att precisera till vilken bransch en verksamhet hör. Varje arbetsställe (plats där ett företag har verksamhet, t
ex en viss fabrik) tilldelas en SNI-kod. Så har t ex alla inkassobyråer koden 74.823,
Inkasso- och kreditkontrollverksamhet. SNI-koden finns i ett register hos SCB.
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I Tabell 4 ser vi ett utdrag ur SNI-standarden, huvudgrupp 24 (”Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter”). Koden 241 anger t ex ”Tillverkning av baskemikalier”,
och den fjärde siffran anger branschen ännu noggrannare. Ibland kan man specificera
branschen ytterligare med en femte siffra.
Tabell 4. Utdrag ut standarden SNI 92.
:
24 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
241 Tillverkning av baskemikalier
2411 Industrigasframställning
:
2414 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
:
2417 Tillverkning av syntetiskt basgummi
242 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
:
247 Konstfibertillverkning
:

Se bilaga 7 för en förteckning av SNI 92:s huvudgrupper. Huvudgrupperna 10-14
(Utvinning av mineral) och 15-37 (Tillverkning) är de mest aktuella i en LCA.
Se bilagorna 6-9 för mer information om SNI 92, EUs NACE, FNs ISIC och andra
branschklassificeringar.

7.2 Industristatistik
Industristatistik ger data för ett lands produktion av varor och tjänster. Denna kan ha
samlats in med urvalsundersökning eller sammanställts med hjälp av skattemyndigheternas data. Statistiken täcker ofta inte hela näringslivet; lantbruk och försvar är exempel på sektorer som kan saknas.
För att göra en arbetsmiljö-LCA, såsom skisserats tidigare, behöver man uppgifter om
producerad mängd och försäljningsvärde för produkten samt produktionens totala massa
och försäljningsvärde i aktuell bransch.
Om man vet i vilken bransch produkten producerats enligt en viss branschklassificering,
men har produktionsdata för branscher enligt en annan, finns ett behov av att kunna
översätta mellan branschklassificeringarna. Se bilaga 6.
7.2.1 Bransch och produkt
SNI (Sverige), NACE (EU) och ISIC (FN) är alltså branschklassificeringar.
Produktklassificeringarna är uppbyggda på liknande sätt. EUs klassificering av

17

industriella produkter, Prodcom, har åtta siffror varav de fyra första är samma som i
NACE. Till exempel har Metanol (träsprit) koden 24.14.22.10.
7.2.2 Slutsatser industristatistik
Vårt behov av produktionsstatistik är att föra produkt till bransch. Detta går lätt att göra
när branschen är angiven enligt svensk eller EU-klassificering. För andra länder behöver
man översätta mellan branschklassificeringarna. Ett antal produkter kommer då att föras
till fel bransch, men detta händer i få fall.
Se bilaga 6 för mer information om industristatistik.

7.3 Datakällor för produktionsdata
Här diskuterar vi vilka datakällor vi väljer och varför.
Vi söker alltså data för att skapa en databas med Arbetsmiljöbelastning per funktionell
enhet. I stycket ”5.1.1 Olika metoder att allokera arbetsmiljöbelastningen” på sidan 12
ser vi vilka data som behövs, nämligen
•
•
•
•

Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden
Totalt försäljningsvärde för produkten
Totalt producerad massa av produkten
Totalt försäljningsvärde i SNI-koden

Vi har tidigare diskuterat datakällor för Total arbetsmiljöbelastning i SNI-koden.
Den bästa datakällan för Totalt försäljningsvärde för produkten och Totalt producerad
massa av produkten torde vara Europroms (1999). Här finns data för uppemot 5000
olika produkter angivna för EU-länderna (och i princip även Norge, inga data finns dock
i denna utgåva). Här finns förutom massa och försäljningsvärde för produkten bland annat export och import inom och utom EU samt antal produktionsställen. Definitionerna
skiljer sig något i olika länder. Produkterna är klassificerade enligt både Prodcom och
CN7 . Branscherna NACE 13-22, 24-36, 39 redovisas. Här nedan ser vi de branscher som
kan vara av intresse i en LCA. Tillverkning ryms i branscherna 15-37.
01
02
05
10

7

Jordbruk, jakt och service i anslutning därtill
Skogsbruk och service till skogsbruk
Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill
Kol- och torvutvinning

CN (Combined Nomenclature) är EUs klassificering för handel med länder utanför unionen.
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11
12
13
14
15
:
23
:
37
40
41
45
60
61
62

Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i anslutning härtill
Utvinning av uran- och toriummalm
Utvinning av metallmalmer
Annan mineralutvinning
Livsmedels- och dryckesvaruframställning
Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och
kärnbränsle
Återvinning
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning
Vattenförsörjning
Byggverksamhet
Landtransport; transport i rörsystem
Sjötransport
Lufttransport

Dataluckorna i Europroms är stora, i många fall är data okända och en del länder
offentliggör inte data för vissa produkter. 8 Data skickas dock till EU, som adderar dem
till en summa för hela EU enligt uppgift. Man kan alltså inte summera t ex försäljningen
av varor i en viss bransch för att få branschens totala försäljning.
I uttrycket för arbetsmiljöbelastning (s 12) noterar noterar vi att kvoten
Totalt försäljningsvärde för produkten = Pris per viktenhet (eller volym, styck etc)
Totalt producerad massa av produkten
När dessa data saknas för ett land, approximerar vi priset i det landet med genomsnittspriset för de länder i EU där Europroms anger Totalt försäljningsvärde för produkten
och Totalt producerad massa av produkten. Vi föredrar alltså att använda priset i landet
framför EUs genomsnittspris, eftersom det avspeglar arbetsinsatsen bättre. Genom att
enbart jämföra inom landet slipper man växelkursförändringar, som inte har något med
produktiviteten i branschen att göra.
Den bästa datakällan för Totalt försäljningsvärde i SNI-koden som vi hittat är Industrial
structure statistics från OECD (OECD, 1999). Här finns Totalt försäljningsvärde
(”Production”) för branscherna 15-37 samt förädlingsvärde, antal anställda, löner,
arbetade timmar, antal produktionsställen samt energiförbrukning för åren 1990-1997.

8

Även en del direkta orimligheter finns. I åtminstone ett fall (produkt 14.12.20.50) anges produktionen
till 0, medan exporten anges till ett tal > 0. I detta fall var produktionen felaktigt angiven till 0; det skulle
stått ”Uppgift saknas” (Martou, vintern 99/00).
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Uppgifter finns inte för varje år. Uppgifterna redovisas ofta på 4 siffrors nivå (ISIC rev
2 eller rev 3). De länder som ingår är EU-länderna, Norge, Island, Schweiz, Polen,
Tjeckien, Ungern, Turkiet, Kanada, USA, Mexiko, Japan, Korea, Australien samt Nya
Zeeland.
7.3.1 Slutsatser om datakällor för produktionsdata
Europroms täcker våra behov för uppgifter om Totalt försäljningsvärde för produkten
och Totalt producerad massa av produkten för EU-länderna. Statistik från OECD ger
oss Totalt försäljningsvärde i branschkoden. Detta är de produktionsdata som behövs.
OECD (1999) innehåller också uppgifter som gör det möjligt att beräkna andelen
företagare i olika branscher. Eftersom företagare inte omfattas av arbetsskadestatistiken
i många länder, skulle uppgifterna kunna användas för att bättre uppskatta bortfallet.
Dessa data håller dock låg kvalitet för alla EU-länder utom Danmark.
Se bilaga 6 för mer information om datakällor.

8. Allmänt om arbetsskadestatistik
Det finns två typer av källor för arbetsskadestatistik:
•

Administrativa källor. Den som drabbas anmäler inträffad skada.

•

Urvalsundersökningar (surveys). Ett urval av befolkningen tillfrågas. Man kan fråga
antingen om inträffade arbetsskador under en viss tidsperiod eller om personen lider
av arbetsrelaterade besvär.

Eftersom urvalsundersökningar är små (i typfallet tusen intervjuade) ger de inte statistiskt säkerställda data om små grupper på arbetsmarknaden eller ovanligt förekommande skador. Däremot kan de ge värdefull information för jämförelse mellan män och
kvinnor eller t ex industri- och service-sektorerna. Dessutom kan man jämföra frekvenserna mellan administrativa källor och urvalsundersökningar för att få en uppskattning
av hur stort bortfallet är i det administrativa systemet. I det fortsatta arbetet är endast
administrativa källor av intresse.

8.1 Antaganden och förenklingar
För att kunna jämföra olika gruppers arbetsskador, gör man ofta (implicit) vissa
antaganden. Nedan diskuteras några sådana antaganden. Dessa bildar utgångspunkt för
senare diskussioner om felkällor och jämförbarhet mellan olika länders statistik.
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1. Anmälningsfrekvensen är lika i alla länder. Vad som räknas som arbetsskada och
vilka förmåner den skadade kan få, varierar mellan länder. Detta påverkar
anmälningsfrekvensen.
2. Anmälningsfrekvensen är lika i alla grupper i ett land. I en undersökning av det
svenska ISA-systemet visas att anmälningsfrekvensen varierar mycket.
Benägenheten har ibland påverkats av fackliga kampanjer för anmälan; detta ger
upphov till skillnader mellan branscher och mellan regioner.
3. Anmälningsfrekvensen är lika för alla skador. Anmälningsbenägenheten torde
påverkas av hur lätt det är att få skadan godkänd och hur stor ersättningen i så fall
blir.
4. Data från olika år är jämförbara. Förändringar i konjunkturläge och regler påverkar
anmälningsbenägenheten. Konjunkturcykeln kan se olika ut i olika länder och i olika
branscher.
5. Andelen arbetsskadade i ett visst yrke/viss bransch är proportionell mot hur farligt
yrket är. Det är troligt att de personer som tycker att de har t ex ett tungt arbete,
slutar och går över till ett lättare arbete. Påverkan från deras gamla arbete kan leda
till att de får fler arbetsskador än genomsnittsindividen skulle fått i det nya arbetet.
Vi får således en för hög uppskattning av detta yrkes ”farlighet”. Vice versa får vi en
underrapportering av farliga arbetens farlighet – endast de som tål belastningarna
stannar kvar, den s k ”healthy worker effect”. (Detta fenomen beskrivs av Ahlbom
och Norell (1987, s 60), som refererar McMichael mfl, 1975.) Vi kan tillämpa detta
på hela arbetsmarknaden – de som arbetar kommer att ha lägre dödstal och ohälsa än
de som inte arbetar i samma ålder.
6. Diagnosen är alltid korrekt. Metoder som används för undersökning och klassificering introducerar systematiska fel. T ex kan läkare vara mer benägna att ge rökare än
icke-rökare diagnosen kronisk bronkit, just därför att rökning förknippas med kronisk bronkit (Ahlbom och Norell, 1987, kap 8).
7. Åldersfördelningen påverkar inte skadorna. Det är känt att yngre oftare råkar ut för
olyckor än äldre, men att en större andel av de äldres olyckor är dödsolyckor (se t ex
ASS och SCB, 1998).
8. Könsfördelningen påverkar inte skadorna.
9. Anmälda arbetsskador beror på exponering på den nuvarande arbetsplatsen. Att en
viss skada, t ex hörselskada, anmäls vid en viss tidpunkt betyder dock inte att den
orsakats av den skadades nuvarande arbete eller yrke.
10. Livsstilsfaktorer påverkar inte arbetsskadorna. Livsstilsfaktorer kan vara bidragande orsak till skada; i vissa fall är det svårt att dra gränsen mellan arbetsorsakade och
livsstilsorsakade besvär. Detta gäller speciellt arbetssjukdomar.
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Vi ser att antagandena kan delas in i två grupper. Ena gruppen (1-3) berör graden av
underrapportering (dvs att den skadade eller dennes arbetsgivare inte anmäler skadan),
andra gruppen (4-10) berör sambandet mellan exponering och skada.

9. Harmonisering av arbetsskadestatistik i EU
Vilka källor finns för arbetsskadestatistik? En LCA behöver data från många länder:
råvaran utvinns i ett land, förädlas i ett annat, montering sker i ett tredje osv. Vi måste
alltså ha arbetsskadedata från många länder. Det vore bra om vi kunde få jämförbara
arbetsskadedata från en källa. Därför redogör vi här för ett EU-projekt.

9.1 ESAW och EODS
I EU pågår sedan 1990 projektet ESAW (European Statistics on Accident at Work) som
ska samla in jämförbara data om arbetsolyckor från medlemsländerna (ESAW, 1999).
Ett motsvarande projekt, EODS, finns för arbetssjukdomar. Detta har dock inte kommit
lika långt i utvecklingen som ESAW.
Från och med 1996 års data för arbetsolyckor från respektive land är ESAW i fas 2, som
huvudsakligen innefattar antal olyckor och olycksfrekvens. 1996 års data är de senaste
som finns. I fas 3 kommer även orsaker och omständigheter kring olyckorna att samlas
in (ESAW 1999, s 11).
Vad respektive land kan rapportera till Eurostat begränsas av hur det nationella systemet
för arbetsolyckor ser ut. ESAW-statistiken är en möjlig datakälla för oss. Därför
redogörs nedan för vilka olyckor som omfattas.

9.2 Detta rapporteras enligt ESAW-metodik
De flesta av de grupper som omfattas av anmälningsplikten enligt tabell 7 ingår i den
statistik som rapporteras till ESAW. Enda större undantaget är Frankrike, som inte
rapporterar in den statistik landet har över skadade egenföretagare 9 (ESAW, 1999, s 15).
Vilka branscher som rapporteras in varierar mellan länderna, framförallt inom offentlig
sektor och transport (se ESAW, 1999, s 16). I ESAW fas 2 kodas arbetsställets bransch
med NACE två siffror. Yrke ISCO-88-kodas med två siffror (ESAW, 1999).

9

Endast en del egenföretagare är försäkrade, så den nationella statistiken omfattar inte alla
egenföretagare.
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Vägtrafikolyckor under arbetstid ska rapporteras enligt ESAW. Detta görs dock inte av
alla länder, se tabell nedan. Dessa vägtrafikolyckor står för en stor del av
dödsolyckorna.
Tabell 5. Vägtrafikolyckor i ESAW 1996 data.
Land

S

N

DK

SF

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

ö

Vägtrafikolyckor under

J

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

arbetstid inkluderas

Färdolycksfall, dvs olyckor under resa till och från arbetet, ingår endast i ett speciellt
projekt inom ESAW, där för närvarande åtta länder deltar (ESAW, 1999, s 5, 15)

9.3 Dödsolycka till följd av arbetsolycka enligt ESAW
En olycka räknas som dödsolycka i ESAW-statistiken om olyckan förorsakat den
skadades död inom ett år efter olyckan. De ska bokföras på det år olyckan inträffade. De
flesta länder lämnar dock endast information om de dödsolyckor som uppfyller deras
egen definition, se Tabell 6 nedan och jämför Tabell 14. Detta räknas som
dödsolyckor.(ESAW, 1999, s 15).
Tabell 6.

Detta räknas som dödsolyckor enligt ESAW 1995 data.

Land

S

N

DK

SF

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

Döden samma dag

P

UK

ö

J

J

J

J

Inom 30 dagar

J

Inom 1 år
Ingen tidsgräns

NL

J
J

J10

J
J

J

J
J

J

J

9.4 Frånvarodagar i ESAW
ESAW räknar frånvaron p.g.a. olycka i antal förlorade kalenderdagar, dvs både
arbetsdagar och lediga dagar räknas. Olyckor med mer än tre dagars frånvaro utöver
olycksdagen ingår i statistiken. De länder som inte kan ange antal dagar ska ange
frånvaron i klasser (A01-A06) (ESAW, 1999, s 10).

9.5 Bättre uppskattning av bortfallet i framtiden
ESAW och EODS utnyttjar alltså EU-ländernas och Norges register över arbetsskador.
För att få en uppskattning av bortfallen i anmälningssystemen kan man göra en urvals-

10

??18månader
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undersökning. År 2000 är det planerat att Labour Force Survey ska ha en tilläggsmodul
med likalydande frågor i hela EU om arbetsorsakade besvär (ESAW, 1999). Genom att
jämföra antalet som uppger att de lider av skador som orsakats av arbetet med antalet
som anmält arbetsskada, kan man göra en uppskattning av hur stort bortfallet är i de
olika EU-länderna. En sådan uppskattning kan man dock bara göra på ganska grov
branschnivå eftersom antalet intervjuade är litet. Bortfallet på finare nivå måste uppskattas på annat sätt.

9.6 Datakvalitet och slutsatser
Data i ESAW finns idag endast på ganska grov branschnivå, med finast indelning inom
Tillverkning (NACE 2 siffror).
I praktiken rapporterar länderna in efter sina egna principer till Eurostat. En del låter
färdolyckor ingå (t ex Sverige), andra inte. Endast vissa grupper rapporteras in, t ex
rapporterar Finland endast in olyckor som drabbar löntagare. Data har korrigerats för, av
respektive land, uppskattad underrapportering i varje bransch. Icke-korrigerade data går
ej att erhålla från Eurostat (Martou, vintern 99/00). Detta gör att vi inte kan använda oss
av dessa data.

10. Nationella system
Vi måste alltså nyttja nationell statistik. För att få en känsla för hur statistiken kan skilja
sig mellan länder, börjar vi med att beskriva situationen i Norden. I nästa kapitel
kommer en sammanställning av Norden och EU-länderna. Några länder finns utförligt
beskrivna i bilaga 2: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Spanien, Italien och
Storbritannien.

10.1 Norden
I Sverige, Norge, Danmark, Finland och på Island är arbetsskadeförsäkring obligatorisk
och organiserad så, att det finns dels en tillsynsmyndighet, dels ett försäkringssystem. I
Sverige, Danmark, Norge, Finland är det arbetsgivaren som har ansvaret för anmälan av
arbetsolyckor.
I alla länderna omfattar arbetsskadeförsäkringen löntagare. I Sverige, Norge och på
Island omfattas även egenföretagare, i Finland och Danmark omfattas de inte. Alla
branscher och yrken omfattas utom på Island (där bl.a. fisket inte omfattas). Arbetsolyckor omfattas i alla länder, arbetssjukdom i alla länder utom Island.
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Socialförsäkringsförmånerna utbetalas till den skadade, vid dödsfall kan efterlevandepension ges.
Sverige, Finland, Danmark och Norge (från 1998) kan redovisa olyckor uppdelade på
branscher enligt EUs standard NACE.
Frånvarons längd kan inte anges i Norge, Danmark. I Sverige finns frånvarons längd
registrerad. I Finland kan frånvaron i vart fall anges i intervall.
I Sverige, Norge, Danmark och Finland registreras orsaken till olyckan (enligt något
olika system).
I Finland har både anställda och arbetsgivare ekonomisk fördel av att anmäla arbetsskada.

10.2 Nordiska jämförelser
Vi vill jämföra ländernas skadenivåer med varandra. Vi tar dödsolycksstatistik, som är
okänslig för lagändringar och konjunkturvariationer. 11 Detta gör statistik över dödsolyckor intressant som ”objektivt” mått på arbetsmiljön. Men, eftersom antalet dödsolyckor är litet i varje bransch, behövs flera års statistik för att minska slumpmässiga
variationer.
En sammanställning av dödsolyckor för åren 1980-1989 finns i Nordiska rådet (1994,
kap 4). Frekvensen dödsolyckor för perioden är för Sverige 2.9 per 100 000 sysselsatta
och år, Danmark 3, Norge 3.9, Finland 4.2, Island mer än 8 pga sjöolyckorna 12
(Nordiska rådet, 1994, s 2; Gudjonsdottir, vintern 99/00). Från 1980 till 1989 sjönk antalet dödsolyckor totalt i de nordiska länderna från 445 till 352. 1996 var antalet 289.
Antalet anmälda arbetssjukdomar varierar mer mellan länderna; från Norges 1.1 till
Sveriges 8.1 per 1000 sysselsatta (1992). 1996 var frekvensen i Sverige 3.5 (Nordiska
rådet, 1994, kap 3; ASS och SCB, 1998). 70% av anmälningarna av arbetssjukdomarna
i Sverige belastningsskador mot 36% i Danmark, 39% i Finland och 15% i Norge (siffrorna avser genomsnittet 1990-1992). Det är inte troligt att arbetsförhållandena skiljer
sig så mycket åt i länderna, utan att detta beror på att anmälningsbenägenheten är låg för
vissa arbetsskador vilket i sin tur beror på arbetsskadelagstiftningen (Swedish National
Board of Occupational Safety and Health, 1996). Efter ändringar i den danska lagstiftningen låg andelen där på ca 50% varje år 1993-1998 (Arbejdstilsynet, 1999) och i

11

Graden av underrapportering varierar mellan länderna p.g.a. olika rapporteringsförfaranden. Se
”Speciella åtgärder vid dödsolyckor” under respektive landsbeskrivning i bilaga 2.
12
Antalet för Island är högt räknat. Det inkluderar eventuellt även icke arbetsrelaterade dödsfall.
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Sverige relativt konstant mellan 65 och 75% för åren 1993-1996, detta trots att antalet
anmälda arbetssjukdomar under perioden sjönk med 80%. Slutsatsen är att lagändringar
och varierande konjunktur i Sverige påverkade antalet anmälda arbetssjukdomar överlag, inte speciellt belastningsskadorna.
I Tabell 7 visas olika branscher med stort antal eller hög frekvens dödsolyckor. Man ser
t ex att Råvaruutvinning har 5 gånger högre risk för dödsolyckor än järn-/metallindustri. Vilka delbranscher som ingår i Råvaruutvinning varierar mellan länderna; det
kan vara gruvor i Sverige och Norge eller grustag i Danmark.
Tabell 7. Dödsolyckor i några branscher i Norden förutom Island, 1980-1989 (Nordiska rådet, 1994).
Bransch

Frekvens på 100 000 anställda

Antal dödsolyckor

Skogsbruk

22

180

Råvaruutvinning

20

71

Jordbruk

11

598

Bygg/anläggning

9

652

Transport mv

8

488

Järn/metall

4

377

Noterbart är att det är mansdominerade branscher – kvinnorna stod för endast mellan
1.3% och 9% av dödsolyckorna i respektive land 13 under perioden (Nordiska rådet,
1994, s 3).
Sammanfattningsvis har vi sett att redan på grov branschnivå är skillnaderna i dödsolyckor mellan branscher stora, mycket större än mellan de nordiska länderna. Arbetsmiljö-LCA som jämför alternativ med olika livscykler enligt en branschmetod kan alltså
ge beslutsunderlag för dödsolyckor redan på grov branschnivå. Dödsolyckorna är intressanta, eftersom de har liten underrapportering.

10.3 Tyskland och Österrike
I Tyskland och Österrike kom tidigt lagar om arbetsskador (1884 respektive 1887).
Självförvaltande försäkringsbolag som styrs av arbetsmarknadens parter täcker in hela
arbetslivet. Dessa är inga myndigheter, men konkurrerar inte med varandra som vanliga
företag, eftersom de verkar i varsin sektor av näringslivet.

13

I Sverige, Norge, Danmark och Finland. Uppgift om kön saknas för Island.
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Försäkringar och statistik täcker många grupper: alla anställda, elever och studenter. I
Österrike är försäkring obligatorisk för alla egenföretagare, i Tyskland bestämmer
försäkringsbolaget om dess företagare ska försäkras.
Incitamenten för att anmäla även relativt lindriga skador är stora.
I Tyskland och Österrike finns relativt detaljerad statistik publicerad.

10.4 Belgien
I Belgien slipper man betala sjukvårdskostnaderna om man kan påvisa arbetsskada.
Dessutom blir sjukpenningen högre från första dagen. Det finns alltså anledning att
anmäla även lindriga skador.

10.5 Storbritannien
I Storbritannien omfattas anställda, egenföretagare och allmänheten av statistiken över
arbetsrelaterade skador. Skador bland allmänheten är då någon som inte är i arbete blir
skadad av någon arbetsprocess, t ex överkörd av ett tåg. Detta har stor betydelse för
statistiken, i synnerhet för antalet dödsfall.
Vägtrafikolyckor under arbetstid ingår inte i den brittiska statistiken.
Det finns ekonomiska skäl att anmäla endast allvarligare skador.

10.6 Grekland och Nederländerna
Av EU-länderna är det Grekland och Nederländerna som inte har någon speciell
arbetsskadeförsäkring. Den skadade har alltså inga fördelar, varken bättre sjukpenning
eller bättre sjukvård, av att anmäla en arbetsskada.
I Nederländerna är arbetsskadestatistiken numera ytterst knapphändig. Eftersom
arbetsgivaren sedan 1996 är skyldig att betala första årets sjukpenning själv, är även
statistiken för ”vanlig” sjukfrånvaro bristfällig.

11 Översikt av Norden och EU-länderna
Här sammanfattas anmälningsplikt, förmåner och vilken statistik som finns för
respektive land. I tabellerna finns, förutom uppgifter från respektive landsbeskrivning,
data från Methodology… (1992), ILO (1998), Nossent (1996, kap 4), Karjalainen och
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Virtanen (1999, s 23-24) samt ESAW (1999). Se fotnot14 för förkortningarna för länder.
Förkortningarna finns även i bilaga 10.
I Tabell 8 ser man att anmälningsplikten för arbetsskador gäller för arbetare och
tjänstemän i alla länder utom Irland och Italien. Lantbrukare och egenföretagare är två
grupper som ofta inte omfattas.
Teckenförklaring
J = Ja
N = Nej
D = Delvis, ibland
F = Försäkringssystem
T = Tillsynsmyndighet
A = finns i annan statistik än arbetsskadestatistik
S = Speciella regler
-

= finns ej/irrelevant

.. = uppgift saknas

Tabell 8.

Dessa personer omfattas av anmälningsplikten. I länderna nedan hamnar alla anmälningar i
registren.

Land

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

Ö

Lantbrukare
Offentliganställda
Tjänstemän
Kroppsarbetare
Egenföretagare
Deltidsanställda
Tillfälligt anställda
Lärlingar
Elever
Studenter
Värnpliktiga
Allmänheten
Uppskattad
täckningsgrad enligt
ILO %

J
J
J
J
J
J
J
J
D
D
J
N
97

J
J
J
J
J
J
J
J
D
..
..
..
98

J
J
J
J
D
J
J
J
D
D
J16
D
98

J
J
J
J
D15
J
J
J
N
N
N
N
85

J
J
J
J
J
J
J
..
..
..
- 17
..
..

J
D
J
J
N
J
J
J
D
D
..
N
57

J
D?
J
J
D
J
J
J
J
J
..
N
..

D
N
J
J
D
J
J
J
..
..
..
N
50

J
D
J
J
D
J
J
J
..
..
..
N
81

J?
N
J
J
D
J
J
J
..
..
..
N
66

N
N
D
D
D
D
D
D
..
..
..
N
100

J
D
D
D
D
J
J
J
..
..
..
N
..

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
..
N
..

D
N
J
J
N
J
J
D
..
..
..
N
61

D
N/D?
J
J
N
J
D
J
..
..
..
N
..

J
J
J
J
J
J
J
J
..
..
..
D
96

J
J
J
J
J
J
J
..
J
J
..
..
100

14

Sverige
N
Island
B
Spanien
F
Luxemburg
NL
Österrike
15
Frivilligt
16
Speciella regler.
17
Island har inte värnplikt.
IS
E
L
Ö

S

Norge
Belgien
Frankrike
Nederländerna

DK
D
IR
P

Danmark
Tyskland
Irland
Portugal

SF
GR
IT
UK

Finland
Grekland
Italien
Storbrit.
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Eftersom företagare inte omfattas av arbetsskadestatistiken i många länder, enligt Tabell
8, är det intressant att veta andelen företagare i olika branscher och länder. Vet vi
andelen företagare, kan vi bättre uppskatta bortfallet i arbetsskadestatistiken.
I OECD (1999) anges antal sysselsatta och antal anställda uppdelat på bransch. Med
dessa uppgifter kan man alltså beräkna andelen anställda respektive företagare. De flesta
länders undersökningar omfattar dock inte små företag, vilket gör att andelen företagare
underskattas väsentligt. Se bilaga 11 för mer information.
Vilken frånvarolängd som krävs för att skadan ska vara anmälningspliktig varierar
mellan länderna, se Tabell 9 och Tabell 10.
Tabell 9. Dessa olyckor är anmälningspliktiga.
Land
Alla olyckor
Olyckor som orsakar
uppehåll i arbetet
Olyckor som orsakar
kroppsskada
Mer än en dags
frånvaro
Minst tre dagars
frånvaro
Mer än tre dagars
frånvaro
Vissa, definierade,
skador
Olyckor som orsakar
handikapp
Dödsolyckor

S

N

DK

SF

IS

J

B

D

GR

J

E

F

J

J
J

IR

IT

L

NL

P

UK

ö

D

D

J?

J?
J

JT

J

J

J

J

J

J
J

J

JF

J

J

J?

J

J
J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Tabell 10. Dessa dagar räknas som frånvaro.
Land
Lördag
Söndag
Olycksdagen

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

J
J
N

..
..
J?

J
J
N

J
J
N

..
..
..

J
J
N

J
J
N

J
J
N

J
J
N

J
J
N

N
N
N

J
J
N

J
J
N

D
D
J

J
J
N

J
J
N

Tabell 11 visar vilka länder som räknar färdolycksfall (olyckor på väg till och från
arbetet) som arbetsskada. Notera att Storbritannien och Irland inte heller inkluderar
trafikolyckor under arbetstid.

ö
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Tabell 11. Vägtrafikolyckor.
Land
Färdolycksfall
inkluderas
Vägtrafikolyckor
under arbetstid
inkluderas

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

ö

J

..

N

J

..

J

J

J

J

J

N

N

J

N

D

N

J

J

J

J

N

J

18

J

J

J

J

..

J

J

J

J

J

N

J

Vilka förmåner som ges vid olycka visas i tabell 12. I Finland ges högre sjukpenning
vid arbetsskada, i Tyskland finns möjlighet till bättre vård. Se bilaga 2 under respektive
land.
Tabell 12. Förmåner utöver sjukförmåner vid arbetsskada.
Land
Bättre/billigare
sjukvård
Bättre
sjukpenning/
-pension
Livränta vid
men
Högre
begravningsersättning/
engångsbelopp
vid dödsfall än
vid naturlig död

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

ö

N

N

N

N

..

J

N

N

N

J

D

..

J

N

..

N

N

N
?

N

N

J

J

J

J

N

D

J

..

D

N

N

J

J

N

J

?

J

..

D

..

..

N

N

..

..

..

..

N

..

..

..

J

J

J

N

J

..

..

J

J?

N

..

N

J?

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

ö

J

J
J

J
J

J
J

J

J
N

J
J

J
J

J

J

19

J20

N

J

J

Tabell 13. Hit görs arbetsskadeanmälan.
Land
Försäkring
Yrkesinspektion

S

N

DK

SF

J

D
J

J
J

J

J

I tabellerna nedan finns uppgifter om tillgänglig statistik.

18

Färdolycksfall ingår i princip inte i försäkringen, men många godkänns ändå och hamnar i statistiken
(ILO, 1998).
19
I praktiken endast för hörselskada.
20
http://www.fk.se (00-02-07).
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Tabell 14. Detta räknas som dödsolyckor.
Land
Döden
samma dag
Inom 30
dagar
Inom 1 år
Ingen
tidsgräns
Varierar

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

Ö

J
J
J
J22

J22

J

J23

J

J

J

J
J

J

J22

J

J

Tabell 15. Uppgifter om den skadade i nationell statistik.
Land

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

Ö

Dödsolyckor

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J
J

J22
J22

N
J

J22
J22

J
J

J22
J22

J22
J22

J
J

..
..

J
J

..
J

..

N
J

J
J

J22

anges
Yrke anges
Bransch
anges
Orsak anges
Kön anges

J
J
J
J

..

..
J

J
J

..

J
J22

J
J

..
J22

J
J22

..
J

J
..

J
J

J
..

..
..

N
J

J
J

J
J22

Färdolycksfall
inkluderas
Färdolycksfall anges

J

N

N

..

..

J

J

J

J

J

N

N18

J

N

J

N

J

J

-

-

..

..

J

J

J

J

D

-

..

J

-

J

-

J

Frånvarons
längd

J24

D

D25

J26

..

J27

J28

J

J29

J30

..

J22

..

..

J22

N

N

21
22

Enligt ILO (1998).
ILO uppger 1 år.
24
Mäts i arbetsdagar de två första veckorna, sedan i kalenderdagar (ILO, 1998).
25
I en del fall finns uppgift om förväntad frånvaro i intervall.
26
Kalenderdagar.
27
Förväntad frånvaro i kalenderdagar (ILO, 1998).
28
Antal kalenderdagar förutom olycksdagen (ILO, 1998).
29
Kalenderdagar ej arbetade pga olyckor under året (ILO, 1998).
30
Kalenderdagar (ILO, 1998).
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Tabell 16. Nationella sammanställningar av arbetsolyckor.
Land
Nationellt
institut finns
Statistiken
baseras på
(ILO)
Försäkring
Tillsynsmyndighet
Statistiken visar
Anmälda
olyckor
Godkända
olyckor

S

N

DK

SF

J

J

J

J

J

J

J

J

Färdolycksfall
Färdolycksfall
kan redovisas
separat

J
J

Frånvarons

J

31

J
J-

J

J

J
J

Antal
dödsolyckor
Olyckor
uppdelade efter
orsak
Olyckor
uppdelade efter
bransch
Olyckor
uppdelade efter
kön

längd

J

IS

J

J

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

Ö

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J?
J?

J

J

J
J

J

J

J

J

J

J

J

J
J

J

J

J
J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

..

J22

J

N

J

N

J

N

J

N

N

J

J

J

J

J

J

..

J

J
J

A
A

J34

..

J
J

..

N
?

31

J
J

J

J22

J

..

J22

J22

J

J22

..

J

N
31

J
J

J22

J

..

N2

J22

J22

..

..

..

2

N3
1

J
N
A

N
-

N

..
..

J
J

J
J

J
J

J
J

J
D

N
-

N
-

J
J

..

..

..

..

J33

J34

..

..

..

D

..
J32

..

34

Anges endast för dödsolyckor (ILO, 1998).
I vart fall indelning i intervall, se Työtapaturmat 1996.
33
Frånvarotiden uppskattas för ca 14% av olyckorna (ILO, 1998).
34
Uppgifter är publicerade om frånvarons längd enligt ILO (1998). Vi har dock inte hittat sådana
uppgifter på annat än mycket grov branschnivå.
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Tabell 17. Nationella sammanställningar av arbetssjukdomar.
Land
Antal fall
-uppdelat på
diagnos
-uppdelat på kön
-uppdelat på ålder
-uppdelat på yrke
-uppdelat på
bransch

S

N

DK

SF

IS

B

D

GR

E

F

IR

IT

L

NL

P

UK

Ö

J
J

..
..

J
J

J
J

J
J

J
J

J
J

N
N

J
J

N
N

N
N

J
J

N
N

N
N

N
N

N
J

J
J

Frånvaro
-uppdelat på
diagnos
-uppdelat på kön
-uppdelat på ålder
-uppdelat på yrke
-uppdelat på
bransch
Dödsfall

J

J

J

J

J

J
J
D
J

D

J35

J
J
J
J
J

N
N

J

J
J
..

N?

J

..

J

J

J

J

Not: Endast data som hittats i nationella/stora databaser har beaktats i Tabell 15 - Tabell 17. Detta betyder
dock inte att dessa är tillräckligt bra för vårt ändamål.

12. Att jämföra olika länders arbetsskadestatistik
Olika länders statistik har olika indelningsgrunder för bland annat näringsgrensindelning, yrkesklassificering och produktklassificering. Länderna har även olika åldersgruppsindelningar. Indelningen mellan olyckor och sjukdomar kan också variera
något. 36
Däremot klassificeras dödsolyckor i olika länder enligt standarder som är jämförbara
(SCB 1990:3). Man måste ta hänsyn till de olika indelningarna när man jämför statistik
från olika länder.

12.1 Är mätetalen jämförbara om reglerna är lika?
Vi ställer oss frågan om data från olika länder är jämförbara om reglerna för
arbetsskador är samma. Frågan allt kretsar kring är: vad är arbetsorsakat? När man
tolkar en arbetsmiljö-LCA måste man precisera denna fråga. Det gör vi nedan, och
svarar på en del.

35
36

Frånvarons längd i intervall.
Se landsbeskrivningen för Danmark i bilaga 2, där indelningen nyligen ändrats.
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De viktigaste frågorna anser vi är
•

Är effektkategorin (t ex antalet fall av allergi) arbetsorsakad? Om andelen allergiker,
enligt en urvalsundersökning, i en viss bransch i Sverige är högre än i Polen per
producerad enhet, kan man inte säga att arbetsmiljöbelastningen är högre i svenska
anläggningar än i polska. Man vet ju inte hur stor andel som är arbetsorsakad.
Bygger arbetsskadestatistiken på anmälningar, vet vi inte hur stor underrapporteringen är, dessutom är det även i detta fall svårt att veta vad som är arbetsorsakat.

•

Ska vi normalisera för ålder? Det är uppenbart att åldern påverkar frekvensen
arbetsskador. Å andra sidan, om en bransch har många unga män med hög riskbenägenhet anställda, ska vi anse att branschens ”farlighet” är lägre än vad den faktiskt är?

•

Ska vi normalisera för kön? En dålig arbetsmiljö kan då bli bra genom att man väljer
”rätt” kön på arbetarna. En normalisering försvåras för övrigt av att yrkena för män
och kvinnor ofta är mycket olika, trots att de arbetar i samma bransch. T ex är 10%
av de anställda i byggbranschen kvinnor, men mindre än 0.5% av byggnadsträarbetarna (SCB, 1997, tabellerna 202 respektive 208). Att normalisera i små branscher
eller branscher med mycket sned könsfördelning går inte. Könsfördelningen mellan
yrken i samma bransch kan vara olika i olika länder.

•

Trafikolyckor. Ska vi räkna med olyckor som inträffat på väg till och från arbetet? I
den svenska statistiken anges de separat som färdolycksfall, och vi kan lätt välja
(Statistik om arbetsskador Så här fungerar ISA, 1999-09-17). Ska man räkna med
vägtrafikolyckor under arbetstid? Vi anser det, eftersom antalet och slaget av transporter är ett val som görs i produktionssystemet – man väljer ett stort produktionssystem spritt över många länder eller ett litet, nära konsumenten. En stor del av
dödsolyckorna är fordonsolyckor (36 av 89 i Sverige 1997 (Dödsolyckor 1997 Förvärvsarbetande)). Motargumentet är att man i så fall räknar med trafikkulturen etc i
arbetsmiljöbelastningen. Alternativet är att avstå helt från transporternas belastning
(vilket inte görs i en yttre miljö-LCA).

Sammanfattningsvis: man kan i stor utsträckning välja hur man ska räkna i en
arbetsmiljö-LCA. Det viktigaste är att vara konsekvent i sina val, så att man gör
jämförbara livscykelanalyser. Vi har valt att ta med trafikolyckor under arbetstid, dock
inte färdolycksfall. Vi normaliserar inte för ålder eller kön. Exceptionella händelser,
som Estonia-olyckan, räknas bort ur statistiken.

13. Försäkringssystem och arbetsskadestatistik
Som vi sett i tabellerna skiljer sig statistiska källor och försäkringssystem åt mellan
länderna. I bilaga 2 finns en utförlig redogörelse för hur de ser ut i några länder.
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Dessa uppgifter indikerar hur pass väl statistiken stämmer med överens med verkligheten i respektive land. Dessutom, för att kunna göra en arbetsmiljö-LCA, vill vi ha ett
land att utgå ifrån då vi ”fyller i” statistiken för de länder som har bristfällig statistik
eller saknar statistik. Dessa krav måste man ställa på ett sådant land:
1. Det ska vara ett industriland.
2. Det ska ha brett näringsliv, så att arbetsskadedata finns för alla branscher.
3. Varje bransch ska vara hyfsat stor, för att den slumpmässiga variationen ska bli
mindre
4. Vägtrafikolyckor under arbetstid ska ingå i statistiken, enligt resonemang ovan.
5. Arbetsskadestatistiken ska täcka de branscher som är aktuella i en LCA. Det betyder
att bönder och egenföretagare bör ingå i statistiken.
6. Statistiken ska kunna ge underlag till lämpliga effektkategorier och speciellt
innehålla de uppgifter som behövs för den av IVL tidigare utvecklade metoden för
arbetsmiljö-LCA, bl.a. dödsfall och sjukfråvarodagar p.g.a. arbetsskada.
7. Arbetsskadedata ska visa god överensstämmelse med den industriella verkligheten

14. Val av land
Vilket land uppfyller bäst kraven för val av modelland, dvs punkterna 1-7 ovan? Vi
börjar med att se vilka länder som kan uteslutas direkt på grund av kraven.
1. Alla länder är industriländer, så inget av dem försvinner.
2. Bredd i näringslivet saknas i Luxemburg och på Island.
3. Att branscherna ska vara hyfsat stora talar också för att Luxemburg och Island är
olämpliga som modelland.
4. I Tabell 5 ser vi att vägtrafikolyckor under arbetstid inte ingår i Storbritanniens och
Irlands statistik. Dessa länder är alltså uteslutna.
5. Att arbetsskadestatistiken ska ha god täckning utesluter i vart fall Italien, eftersom de
flesta grupper på arbetsmarknaden omfattas ”delvis” enligt tidigare tabell. Vi kan alltså
inte alls säga hur stor andel av arbetsskadorna som omfattas av statistiken ens i någon
bransch. Lantbruksprodukter (t ex trä från skogsbruk, drivmedlet rapsolja från jordbruk)
ingår i många produkters livscykler, så lantbrukare bör omfattas av statistiken. Detta
talar mot Grekland, Nederländerna och Portugal. Att statistiken inte omfattar
egenföretagare talar mot Belgien.
6. Kandidater som återstår är Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Spanien,
Frankrike och Österrike. Av dessa kan, enligt Tabell 15, Sverige, Finland, Tyskland och
Frankrike ange frånvarotiden i dagar. Eftersom frånvarotiden är ett mått på skadan
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(både ekonomiskt och hälsomässigt) är det viktigt att dessa data finns. Vi har dock
själva endast sett publikationer för Sverige och Finland.
7. Vi undersöker nu arbetsolycksstatistiken för att se om den nationella statistiken
verkar realistisk. Antal arbetsolyckor per 1000 sysselsatta ges av figuren nedan.
Arbetsolyckor per 1000 sysselsatta
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Tyskland

Figur 4.

Frankrike

Finland

Sverige

Arbetsolyckor 1996. Anmälda arbetsolyckor för Sverige, godkända för övriga länder (Källor:
Tyskland: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 1998; Övriga länder: ILO,
1998).

Betrakta dödsolyckorna i figur nedan. Dessa uppvisar inte lika stor variation mellan
länderna som arbetsolyckorna.
Antal dödsolyckor per 100 000 sysselsatta
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Tyskland

Figur 5.

Frankrike

Finland

Sverige

Dödsolyckor 1996. Anmälda dödsolyckor för Sverige, godkända för övriga länder. För
Sverige ingår färdolycksfall, ej för övriga (Källor: Sverige: ASS och SCB, 1998; Tyskland:
HVBG, 1998; Finland: Työtapaturmat, 1998; Frankrike: ILO (1998)).

36

Hur ska man tolka en hög kvot Antal arbetsolyckor / Antal dödsolyckor? Den kan
betyda att underrapporteringen av olyckor är liten, eller att antalet icke-dödliga olyckor
verkligen är stort. Vi frågar oss hur utvecklingen varit historiskt. Utvecklingen
illustreras i figur 6.
Antal
Olyckor

DödsolyckorDö
dsolyckor
Tid
Figur 6.

Arbetsolyckor och dödsolyckor i OECD (starkt schematiskt) (Nordiska rådet, 1994, kap 5).

Vi undersöker den svenska kvoten närmare. Utvecklingen sedan 1897 illustreras i figur
7. Några kommentarer till plötsliga ändringar i kvoten kan vara på sin plats. Bl a
utvidgningar av försäkringen gav högre kvot under de första årtiondena, eftersom fler
olyckor anmäldes. Under andra världskriget dog många i fartygsolyckor, och kvoten
sjönk. I mitten av femtiotalet sänktes ersättningsnivån i yrkesskadeförsäkringen, sedan
steg kvoten återigen. Under nittiotalet har kvoten sjunkit drastiskt till följd av
försämringar i arbetsskadeförsäkringen (se bilaga 2).
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Arbetsolyckor i Sverige 1897-1995
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Antal arbetsolyckor / Antal dödsolyckor

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

1993

1989

1985

1981

1977

1973

1969

1965

1961

1957

1953

1949

1945

1941

1937

1933

1929

1925

1921

1917

1913

1909

1897

0

År

Figur 7.

Kvoten Antal arbetsolyckor / Antal dödsolyckor i Sverige (Andersson, 1997). Den extremt
låga kvoten 1994 beror på Estonias förlisning. Sänkningen i övrigt under nittiotalet beror
helt på att antalet anmälda olycksfall minskat.

I Finland, se figur 8, har utvecklingen varit likartad. Notera att kvoten är högre och,
framförallt, att den under nittiotalet inte varierat lika mycket som Sveriges kvot.
Huvudförklaringen torde vara att Finland har starka incitament för anmälan av
arbetsskada.
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Arbetsolyckor i Finland 1907-1995
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Figur 8.

Kvoten Antal arbetsolyckor / Antal dödsolyckor i Finland. Data saknas för 1974 och 1975
(Paananen, hösten 1999).

Vi ser att den finska arbetsskadestatistiken är stabilare än den svenska. Om endast antal
arbetsolyckor ska användas i en arbetsmiljö-LCA, är därför Finland ett lämpligt
modelland. För vårt ändamål, krävs dock data också om sjukfrånvaro per arbetsskada.
Endast grova data om sjukfrånvaro är tillgängliga i Finland, men bra data finns i den
svensk arbetsskadestatistiken. Vi väljer därför Sverige som modelland, men noterar
också att det finns en del brister i den svenska statistiken. Dessa brister bedöms dock
vara i samma storleksordning som bristerna i data för den yttre miljön, som används i
konventionell LCA..

14.1 Kan man generera arbetsskadestatistik när data saknas i
modellandet?
Hur gör vi branscher som inte finns i modellandet, t ex oljeutvinning? Sådana branscher
får behandlas från fall till fall. Oljeutvinning finns i Norge, och både produktionsdata
och antal dödsolyckor är kända (se bilaga 2). Vi kan uppskatta totala antalet olyckor, t
ex med hjälp av kvoten ovan. Antal arbetsolyckor uppskattas alltså till 1100 * Antal
dödsolyckor.
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15. Miljöpåverkanskategorier och värdering
Vi vill beräkna arbetsmiljöbelastningen. Den kan anges som t ex antal dödsfall, olyckor
och sjukdomar per funktionell enhet. En tänkbar utvidgning är att även ha med
sjukdomarnas diagnos. LCA-användaren kan då undersöka t ex antalet cancerfall, om
han/hon anser detta viktigt i den aktuella LCAn. Vilka diagnoser finns tillgängliga?

15.1 En svensk fallstudie
Antonsson och Nilsson (1999, s 11–13) utförde en livscykelanalys som använde svensk
statistik. De valde kategorierna
•
•
•
•

Arbetsrelaterade dödsfall (enbart beroende på olyckor)
Förlorade arbetsdagar (sjukdagar) beroende på arbetsskada
Hörselskador
Allergier och eksem

Författarna ansåg att det vore intressant att ha med bl a diagnoserna cancer och
reproduktionsstörningar, men dessa var svåra eller omöjliga att inkludera.

15.2 En dansk fallstudie
En dansk studie hade andra och fler kategorier, nämligen:
• Dödsolyckor
• ”Arbejdsskader” (olyckor och förgiftningar)
• Cancer
• Sjukdomar i centrala nervsystemet
• Psykiska sjukdomar
• Hörselskador
• Hudsjukdomar
• Luftvägssjukdomar, icke-allergiska
• Luftvägssjukdomar, allergiska
• Belastningsskador
(Schmidt, 1999)
I Arbejdstilsynet (1999) kan man se att dessa kategorier är anpassade efter hur den
danska arbetsskadestatistiken är upplagd.
I bilaga 4 finns mer information om sjukdomsklassificering internationellt.
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15.3 Värdering i arbetsmiljö-LCA
Idag finns det ingen allmänt accepterad uppsättning påverkanskategorier för
arbetsmiljö-LCA. För att underlätta skapandet av en allmänt använd uppsättning
påverkanskategorier får användaren själv välja vilka påverkanskategorier han vill
studera. Användaren kanske väljer antal cancerfall och frånvarodagar pga
belastningsskador.
Marknadsundersökningen visade att en arbetsmiljö-LCA inte får medföra för stora krav
på användaren vad gäller värdering av miljöpåverkanskategorierna. Därför frågar vi oss
om resultatet av arbetsmiljö-LCA kan reduceras till några eller ett enda mått.
Användaren kan sedan värdera detta mått tillsammans med måtten från LCA för yttre
miljö.
Vi vill att ett sådant mått på arbetsorsakad ohälsa ska påverkas av
• antalet dödsolyckor
• frånvarons längd
• graden av funktionsnedsättning
Sådana mått diskuteras i bilaga 5.
Sammanfattningsvis bör vi göra det möjligt för användaren att själv välja vilka
påverkanskategorier han vill studera och tillhandahålla värderingsmetoder för att göra
värderingen enklare.

15.4 Slutsatser
Sjukdomsklassificeringar är alltid en gruppering av många olika sjukdomar. Vilka
diagnoser som är tillgängliga beror på vilken statistisk källa man nyttjar.
Lämplig metodik vid arbetsmiljö-LCA37 är: ta reda på var "hot spots"38 finns enligt enkla
mått på arbetsmiljöbelastning. Specialstudera därefter den intressanta delen av
livscykeln med avseende på någon kategori, t ex antal cancerfall. Då får man en
uppfattning om vilken exponering som orsakat arbetsmiljöbelastningen. På detta sätt
kan arbetsmiljö-LCA ge underlag för förebyggande arbetsmiljöarbete.

37
38

Och för den delen även vid konventionell LCA.
"Hot spots" är ställen i livscykeln där (arbets)miljöbelastningen är stor.
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16. LCA-praktikern och arbetsmiljö-LCA
Marknadsundersökningen visade att arbetsmiljö-LCA måste vara lätt att utföra. Vi
undrar nu hur arbetsmiljö-LCA ska vara relaterat till ”vanlig” LCA, för yttre miljö, för
att vara så lätt som möjligt att göra.

16.1 Relation mellan LCA och arbetsmiljö-LCA
Vi visar alternativa sätt att utföra arbetsmiljö-LCA enligt branschmetoden, i förhållande
till LCA för yttre miljö39 . Relationen mellan konventionell LCA och arbetsmiljö-LCA
kan se ut på tre, principiellt olika, sätt:
1. Användaren utför vanlig LCA och arbetsmiljö-LCA parallellt, enligt figur nedan.
Vanlig LCA:

Råvaruutvinning

Tillv. produkt

Tillv. råmaterial

Återvinning

Brukande

Arbetsmiljö-LCA:

Råvaruutvinning

Tillv. produkt

Tillv. råmaterial

Återvinning

Brukande

Figur 9. Vanlig LCA och arbetsmiljö-LCA som två isolerade system.

Arbetssättet är enkelt, men det finns risk att användaren ändrar ena LCAn men inte
andra. Dessutom merarbete om man gjort en vanlig LCA innan arbetsmiljö-LCA.
2. Man utgår från aktiviteterna för vanlig LCA och tillför flöden för att beskriva
arbetsmiljöbelastningen. Se figur 10 nedan.

39

Diskussionen följer till stor del synpunkter från Broberg, vintern 99/00.
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Dödsolyckor
Antal olyckor
Råvaruutvinning
Tillv. produkt

Tillv. råmaterial

Återvinning

Brukande

Figur 10. Två flöden av arbetsmiljöbelastning visas.

I detta fall går man in i den vanliga LCAn och lägger till arbetsmiljöbelastningens
flöden. Vilka flöden man väljer att lägga till beror på vilka av de arbetsmiljöbelastningsdata man har att tillgå som ligger närmast den redan gjorda LCAn. Det är inte
säkert att det går att lägga till flödena för arbetsmiljöbelastning på ett enkelt sätt i alla
LCA-mjukvaror. Vilka arbetsmiljödata man valt kan bli oklart dokumenterat med detta
förfaringssätt.
3. Man utgår från aktiviteterna för vanlig LCA och tillför arbetskraftsaktiviteter enligt
figur 11. För tydlighets skull har endast en av de fem arbetskraftsaktiviteterna ritats ut i
figuren.
Dödsolyckor

Råvaruutvinning

Antal olyckor

Arbetskraft
Tillv. produkt

Tillv. råmaterial
Figur 11.

Återvinning

Brukande

LCA för yttre miljö med en arbetskraftsaktivitet påhängd. Flödet ”Arbetskraft” används för
att koppla ihop aktiviteterna.

Man väljer den arbetskraftsaktivitet som man anser närmast motsvarar aktiviteten i den
redan utförda LCAn. Från varje arbetskraftsaktivitet går flöden av arbetskraft, ett för
varje produkt i branschen, samt flöden för arbetsmiljöbelastning. Man kopplar
arbetskraftsflödet för den man produkt man valt till aktiviteten.
På detta sätt blir de avvägningar man gör tydligt dokumenterade.
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16.1.1 Slutsatser
Vi ser att det sistnämnda alternativet är det som borde fungera bäst. Denna idé återstår
dock att prova i verkligheten, med användare som gjort sina livscykelanalyser utan att
veta att dessa kommer att byggas på med arbetsmiljö-LCA.

16.1.2

Databasen

Databasen ska innehålla arbetsmiljöbelastningen per tillverkad produkt för många
länder.
Det framgick av marknadsundersökningen att användarna kräver att databasen ska
underlätta inventeringen och vara lättanvänd. Vi drar slutsatsen att det innebär att den
ska vara komplett (dvs även inkludera data av lägre kvalitet) och innehålla ett fåtal
uppgifter i varje post. Vi vill också ge användaren en bra bild av datakvalitén.
Vi visar i det följande hur användaren söker i databasen, vilka data han får och,
slutligen, hur dessa data lagras i databasen.
16.2.1 Så kan man använda databasen
För att förstå vilka krav som ställs på databasen följs här en tänkt användare av
databasen i arbetet med att göra en arbetsmiljö-LCA.
•

Användaren bygger sitt livscykeln, dvs bygger upp det som ska analyseras. En
livscykel kan schematiskt se ut som i figur nedan.
Tillv. råmaterial

Råvaruutvinning

Figur 12.

•

40

Brukande

Tillv. produkt

Återvinning

En enkel livscykel med fem aktiviteter.

Användaren letar upp produkten i databasen. I den livscykel som ska analyseras
ingår tillverkning av rosttrög ståltråd (svarande mot figurens Tillv. råmaterial).
Sökning på ”rostfritt stål” i databasen ger en lista på ca 50 produkter 40 med
Prodcom-kod och namn:

Datakällan Europroms (1999) användes.
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:
27.33.12.00 Profiler, kallbehandlade, av rostfritt stål, framställda av valsade platta
produkter
27.34.12.30 Tråd av rostfritt stål
27.34.12.50 Tråd av annat legerat stål
27.35.42.30 Halvfabrikat av rostfritt stål, smidda
:
•

Användaren väljer den produkt i databasen som är närmast den som används 41 , t ex
”Tråd av annat legerat stål”.

•

Användaren anger använd massa.

•

Användaren väljer allokeringsmetod: massa eller pris. 42

•

Användaren väljer värderingsmetod. Han kan använda den som förinställts i den
mjukvara han använder eller bestämma sig för att värdera t ex cancer på ett annat
sätt än det förinställda.

•

Användaren säger till programmet att analysera livscykeln. Nu räknar programmet
ut flödena i scenariot och utför värderingen.

•

Användaren begrundar resultatet. Både arbetsmiljöbelastningens numeriska värde
och kvalitetsmått är viktiga. Med dessa får användaren en uppfattning om
datakvaliteten i varje aktivitet. 43

16.2.2 Detta ser användaren av databasen
Nedan ser vi ett exempel på hur utdata från en aktivitet i LCAn kan se ut. Sättet att
presentera data skiljer sig mellan olika LCA-mjukvaror. Här visar vi endast de data som
är intressanta för den som gör en arbetsmiljö-LCA, det vill säga data som är olika för
olika aktiviteter.
Användaren väljer de data som står i fet stil, övriga data ges sedan av LCA-programmet
med hjälp av databasen. Våra kommentarer finns efter //-tecknen. Pilar à anger
prioriteringsordningen då databasen skapas. Saknas data enligt ett alternativ, går vi till
nästa.
41

Tvekar användaren mellan produkter, kan han göra ett scenario per produkt.
Om uppgift om pris saknas, kan man tänka sig att användaren själv får ange pris. Nackdelen är att det
priset antagligen är högre än det grossistpris som anges för övriga produkter, vilket leder till en
överskattning av arbetsmiljöbelastningen.
43
Möjligheterna att se numeriska felgränser för enskilda aktiviteter och hela scenariot varierar mellan
LCA-mjukvaror. Ingetdera är möjligt i t ex det tidigare nämnda EcoLab.
42
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_______________________________________________________________
Produkt
Produkt: Prodcom 21.11.14.30 Halvkemisk massa av ved
Land: 0001 Frankrike
Funktionell enhet: kg 90% sdt
Arbetsmiljöbelastning (per 106 produkter)
//Fiktiva data under denna rubrik
Antal döda i arbetsolyckor: 0.0062 (s= 0.0020)
// Vi visar värde och
Antal frånvarodagar pga arbetsolyckor: 18 (s= 4.5) // standardavvikelse för tre
:
// av kategorierna
Antal hörselskador orsakade av buller: 1.9 (s= 1.5)

Dokumentation
Studien utförd av:
Arbetsskadedata:
År:
Land:
Branschnivå:
Modelland:
Modellandets branschnivå:

L-C Andersson
1995, 1996
Frankrike
2
Sverige
4

// Data för dessa år
// Det land användaren valt enligt ovan
// 5à 4à 3à 2à 1 (bokstavsnivå) à 0
// Data har förbättrats enl bla bilaga 3
// 5à4à3à2

Produktionsdata:
År:
1995, 1996
Produktpris, land: EU-15
Produktpris, typ:
Exportpris
Försäljningsvärde i bransch, land:
Försäljningsvärde, branschnivå:

// Landets Produktpris à EU-15
// Produktionspris à Exportpris
Frankrike
4 // 5à 4à 3à 2à1à 0

Allokering
Allokering efter pris.
// Alt. är massa (oftast ett sämre val)
_______________________________________________________________
Notera att standardavvikelserna inte säger något om felgränserna; de säger hur mycket
den beräknade arbetsmiljöbelastningen varierar mellan åren 1995 och 1996. Vi ser att
det relativa antalet döda och antalet frånvarodagar varit ganska konstant, medan relativa
antalet hörselskador varierat mycket mellan åren. I exemplet ovan kommer
arbetsskadedata från branschnivå 2 (dvs branschen är angiven enligt SNI/NACE/ISIC 2
siffror), ganska grovt. Om arbetsförhållandena i bransch 21 i Frankrike skiljer sig från
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modellandet (i exemplet Finland) blir felet stort. I exemplet var priset inte tillgängligt
för Frankrike. Inte heller produktionspriset för EU-15 var tillgängligt, därför används
EUs genomsnittliga exportpris.

16.3 Standard för utbyte av LCA-data
För att utföra en LCA behövs oftast data från många olika håll, samtidigt som kraven på
dokumentation är höga. Man kan spara mycket arbetstid genom att köpa färdiga ”paket”
med inventeringsdata till sin LCA. Exempel på vanligt förekommande inventeringsdata
är transporter och elproduktion. Behovet av en standard för utbyte av LCA-data gjorde
att SPINE (Sustainable Product Information Network for the Environment) skapades på
Chalmers 1994. SPINE reglerar vilka data som ska finnas och hur de ska lagras i
databasen (Steen mfl, 1995).
16.3.1 SPINE
SPINE delar in de data som behövs för en LCA i tre delar: det tekniska systemet,
omgivningssystemet och värderingssystemet. Vi redogör för dessa här.
16.3.1.1 Tekniskt system
Det tekniska systemet (”Technical system”) är den del i livscykeln som tar emot
inflöden (”Input”) och skickar ut utflöden (”Output”). Inflödena kan vara råvaror och
utflödena varor och avfall. Se figur 13.

Figur 13.

Inflöde

Inflöde

Utflöden

Utflöden

Ett tekniskt system. Till höger ser vi dess delsystem.

Ett av utflödena är funktionellt flöde (”Functional flow”). Detta är det ”nyttiga” flödet
och bestämmer storleken på övriga flöden. Om figur 13 avbildar ett hyvleri är ena
utflödet hyvlade plankor och andra avfallsprodukten sågspån. De hyvlade brädorna är
funktionellt flöde i detta fall och mäts i en funktionell enhet (m2 hyvlade brädor).
Flödena utgörs av substanser (”Substances”). En substans kan vara en fysisk produkt
(ohyvlade brädor, hyvlade brädor, stålplåt, bilar,…) eller en tjänst (bussresa,
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telefonsamtal,..) eller energi (el). Substanserna kan ordnas i ett nätverk
(”Nomenclature”), se figur 14.
Kolväten

Hälsofarliga ämnen

Aromater

Cancerogena ämnen

Bensen
Figur 14.

Substanser ordnade i ett nätverk. Observera att en substans (här: bensen) kan ha flera direkt
överordnade substanser.

16.3.1.2 Omgivningssystem (”Environmental system”)
Flödena strömmar till och från det tekniska systemet i figur 15. När flödena passerar det
tekniska systemets gränser finns risk för miljöpåverkan. Av vilket slag och hur stor
påverkan blir beror av omgivningens egenskaper. Enligt SPINE tilldelar man
omgivningen (“Environment”) någon miljötyp: luft, vatten, sötvatten, mark etc.

Inflöde

Utflöd

Figur 15.

Det tekniska systemet i omvärlden.

Plats (“Geography”) är en närmare specificering av “Environment”. Medan omgivning
anger omgivningssystemet mycket grovt, är plats mer specifik. Plats beskriver just den
gruva varur råvaran utvinns, just den sjö som utsläppen sker till. I dagens LCAer
används dock oftast bara “Environment” (Steen mfl, 1995).
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16.3.1.3

Värderingssystem (”Social system”)

Även värderingssystem, dvs metoder för värdering av olika slags miljöpåverkan,
omfattas numera av SPINE. 44
16.3.2 SPOLD
Vi nämner SPOLD (Society for the Promotion of LCA Development), liksom SPINE ett
format för LCA-data. Av diskussioner på IVL framgår att SPOLD liknar SPINE, och att
SPINE har stark ställning i Sverige och SPOLD på kontinenten, framförallt i
Nederländerna och Tyskland. 45
16.3.3 LCA-mjukvaror
Bland annat LCA-mjukvaran EcoLab följer SPINE-standarden i grova drag (Broberg,
vintern 99/00).
16.3.4 Slutsatser
SPINE följer ISO 1404x-metodiken i grova drag. Vi lägger märke till möjligheten att
ordna substanser i nätverk. Detta kan utnyttjas i arbetsmiljö-LCA för att strukturera
arbetsskadorna som substanser. Antal arbetssjukdomar kan således ha undersubstanserna Antal cancerfall, Antal hörselskador, Antal belastningsskador osv. Antal cancerfall kan i sin tur ha olika slags cancer som undersubstanser.
För att det ska vara möjligt att utbyta data med andra LCA-användare är viktigt att följa
en standard. Följer vi en av de större standarderna, och en annan standard blir ledande,
kommer mjukvaror för översättning mellan dem att finnas på marknaden. Vilken av de
större standarderna vi väljer har alltså i sig ingen betydelse för LCA-användarna. Det
viktiga är att det är möjligt att lägga in de data som behövs för arbetsmiljö-LCA och
överföra data till andra databaser.

17 Databaser och upphovsrätt
Vilka lagregler gäller för användandet den databas över arbetsmiljöbelastning som vi
skapar? Hur får vi använda databaser gjorda av andra för att skapa vår databas? Dessa
frågor besvaras i upphovsrättslagen. Upphovsrättslagens så kallade katalogskydd
begränsar rätten att kopiera databaser, vilka i denna lag kallas sammanställningar.

44
45

http://deville.tep.chalmers.se/public/SPINE_METHOD/SystemsView.htm (00-02-10).
http://www.spold.org (00-02-10).
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17.1 Vi får använda databaser
Upphovsrättslagen § 26 g säger att användaren har rätt 46 att använda sammanställningar
”för dess avsedda ändamål”. Vårt avsedda ändamål med att använda sammanställningar
över produktions- och arbetsskadedata är att generera
en databas över arbetsmiljöbelastning. Att använda olika databaser för att skapa
ytterligare en får anses tillhöra deras avsedda ändamål. Detta är således tillåtet.

17.2 Den databas vi skapar får ej kopieras
Upphovsrättslagen 49 § säger att den som framställt ”en tabell eller ett annat dylikt
arbete i vilket ett stort antal uppgifter har sammanställts eller vilket är resultatet av en
väsentlig investering” har ensamrätt att framställa exemplar av arbetet. I vårt fall har
både ett stort antal uppgifter sammanställts och investeringarna varit väsentliga. Vår
databas får således inte kopieras av andra.

18. Sammanfattning och slutsatser
Användare av LCA anser att en arbetsmiljö-LCA ska vara enkel att använda. Ett sätt att
uppnå detta är att tillhandahålla data för arbetsmiljöbelastning som användaren kan
komplettera sina redan tidigare gjorda LCAer med. På detta sätt undviks dubbelarbete
och dokumentationen blir tydlig.
Vi har visat att arbetsmiljö-LCA kan utföras enligt samma mall som ”vanlig” LCA för
yttre miljö.
Allokering bör oftast ske efter försäljningsvärdet.
Sätt att reducera arbetsmiljöbelastningen till ett enda tal har diskuterats.
I Grekland och Nederländerna finns inga ekonomiska skäl att anmäla arbetsskada,
medan både anställda och arbetsgivare tjänar på att anmäla även lindriga arbetsskador i
Finland. Detta påverkar anmälningsbenägenheten. För att få jämförbara skadetal i en
bransch måste man ta hänsyn till att Storbritanniens och Irlands statistik inte omfattar
skadade i trafikolyckor. Man måste också kompensera för att företagare i många länder
inte omfattas av arbetsskadeförsäkring. Endast för Danmark har pålitliga uppgifter om
andel företagare hittats på fin branschnivå. Mot bakgrund av de brister och möjligheter
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Denna rätt går inte att avtala bort.

50

som arbetsskadestatistik i olika länder uppvisar, har vi valt att använda Sverige som
modelland i databasen.
Sättet att klassificera produkter i EU gör att man ser i vilken bransch de tillverkats. För
länder utanför EU måste en översättning göras, vilket oftast är problemfritt.
En FN-standard för sjukdomsdiagnoser finns. Det återstår dock att utreda om den är
lämplig att använda i arbetsmiljö-LCA.
För att underlätta utbyte av LCA-data bör data lagras i SPINE eller annat, lämpligt,
standardformat.
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Intervjuformulär för LCA-folk
Denna undersökning görs bland LCA-användare för att utröna deras attityd till att
integrera arbetsmiljö i livscykelanalyser. Följdfrågor (frågor efter den första under varje
punkt) ställs om intervjupersonen inte förstått frågan. Mellan /tecknen finns troliga
svarsalternativ, som nämns om frågan fortfarande är oklar för den intervjuade.
1.

Vilket företag/bransch/storlek verkar du inom?

2.

Var jobbar du med LCA?
Stab/Miljö/Internkonsult/Konstruktion/..

3.

Vad använder du/ni LCA till? Dvs vilka slags beslut hjälper LCA dig att fatta?
Jämförelse mellan alternativ/Identifiera ”hot spots”/
Miljöcertifiering/Miljömärkning/Miljövarudeklaration

4.

Har ni vägt in arbetsmiljön?
Nej/I LCAn/På annat sätt

5.

Skulle ni vilja ha med arbetsmiljö livscykelanalysen?
Ja/Nej/Beror på

6.

Varför/Varför inte?

7.

Vilka delar av arbetsmiljön skulle du vilja inkludera?
Kemi/Buller-vibrationer/Psykosocial/…/Hela arbetsmiljön

8.

Vilka produkter/aktiviteter har ni LCA-analyserat?
Koncept/Nya produkter/Befintliga produkter
Många/En del/Några

9.

I vilka delar av livscykeln är en arbetsmiljö-LCA aktuell?
Råvaruutvinning/Tillv/Transporter/Försäljning/Användning/Återvinning
Egentillverkat/Inköpt

10.

Vilka hjälpmedel använder ni?
Standarder/Datorprogram

11.

Hur tolkar ni LCAn; dvs hur gör ni karaktäriseringen av indikatorerna? Slår ni
ihop indikatorer till ett tal?

12.

Hur många effektkategorier använder ni (ungefär)? Vilka?
1-4/5-10/Fler
Hur många av dessa effektkategorier berör arbetsmiljön?
En/Två/…

13.

Hur skulle du vilja att beslutsunderlaget såg ut i framtiden, dvs vilka
effektkategorier borde finnas?

Tom ruta innebär att frågan inte är relevant för intervjupersonen alternativt att denna/e inte vet.
Bokstaven inom parentes efter frågeställningen anger anknytande fråga/or på förra sidan.
Företag/
motsv

Sektor
(Fråga 1)

Intervjupersonens
funktion (2)

Användning av LCA (3)

Har ni vägt in
arbetsmiljön i LCAn?
(4)

Skulle ni vilja ha
med arbetsmiljö i
LCAn? (5, 6)

Vilka delar av
arbetsmiljön
skulle ni vilja
inkludera? (7)

Vilka
produkter/aktivit
eter har Ni
LCAanalyserat? (8)

A

Staten

Handläggare
miljö, bl a LCA

Jämför alternativ.
Hitta ”hot spots”

Nej
Väger in på annat sätt

Ja.
Jätteområde. F a
insamling,
återvinning.

Vet ej.

Befintliga
produkter.

Nej

Ja

Kemi

Koncept

Nej

Vet ej

Vet ej

Några befintliga
produkter

Nej
Väger in på annat sätt

Ja

Hela.
Ökad andel
kontorsarbetar
e gör detta
viktigt.

Nej

Ja
Det finns en
motsättning inreyttre miljö som
bör belysas
Vet ej

Vill följa utvecklingen

I vilka delar
av
livscykeln är
arbetsmiljöLCA
aktuell? (9)
Alla, f a
återvinning

Vilka
hjälpmedel
använder ni?
(10)

Vet ej.
Beställer LCA
av andra.

Utvärderat
miljöm Svanen

Hur gör ni
karaktäriseringen
av indikatorerna?
(11)

Slår ihop till ett
tal, bl a
växthusgaser.

Vilka
effektkatego
rier
använder ni?
(12)

Vilka
effektkategorier
borde finnas i
framtiden? (13)

Oftast
Nordic
Guidelines.

Resursbokföring
och toxiska
effekter.

Växthuseffe
kt,
försurning,
eutrofiering

Hälsa
Mera standard
över
effektkategorierna.
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Intervjusvaren

Delar ut forskningspengar
B

Branschinstitut

I miljögrupp

C

Staten

I miljögrupp

Rådge företag, oftast för
produktutv
Utför ej LCA.

ISO
EcoLab
Vet ej

Nordic
Guidelines

Utför själv bedömning av
material och kemikalier.
Har beställt pilotfall
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Förbr råvaror,
biologisk
mångfald,
ekotoxicitet,
humantoxicitet,
växthuseffekt,
ozon, försurning,
eutrofiering,
fotokemisk smog
EPS, Ecoscarcity,
Nordic guidelines

D

Industri

I miljögrupp

Hitta ”hot spots”
Produktutv,
produktion,
energi byggnader

E

F

G

Branschinstitut

Industri

Detaljhandel

I miljögrupp

Stab/I miljögrupp

Stab

Vill skapa MVDer.
Hjälpa industrin vid
processutv.
Jämför alt
Jämför med konkurrenterna
Hitta ”hot spots”

Inga

ISO

Fler än en.
Har endast
inventerat

Många

”En mängd lagar
stödjer EPI”
SPINE
LCAiT+bransc
hspecifika
program

Nej

Tveksam.
LCA komplext
och svårt som det
är.

En del nya
produkter

?

Varierar.
Energi, de
stora
miljöhoten.
Undviker
humantox,
smog.
EPS och
ytterligare
två index.
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LCA ska ge inköpsansvariga
(en per varugrupp)
beslutsunderlag.
Genomför ej LCA själva, har
slutat med detta pga
mjukvaruproblem.

Nej

Många

Branschinstitut

I miljögrupp

Hitta ”hot spots”

Nej

Nej
Vi har mycket
jordbruk. Så
osäkert som det är
idag. Vill väga in
på mycket
mjukare sätt.

Nya produkter
Befintliga
produkter

ISO
LCAiT

Ofta inte
värdering.
Slår inte ihop till
ett tal

Var med i ”IVFs
projekt”

I

Intresseorg

Handhar livsmedel
och miljöfrågor

Ja.
Rättvisemärkning
vanlig i Tyskland,
Holland,
Storbritannien.
FAIRTEC

Miljömärkning
MVD

Energi,
material,
växthuseffek
t,
övergödning
, ozon,
fotokem ox,
ekotoxicitet,
pesticidanv,
humantoxicit
et

ISO

Intervjupersonen
tror ej på fler
miljömärkningar.
Det är inte bra att
Svanen och Bra
miljöval endast
täcker ”populära”
effektkategorier.

Industri

Stab

Jämför alt
Hitta ”hot spots”
MVD

Nej

Nej
Svårt mäta

En del nya prod
En del befintliga
prod

CPM
EcoLab
KCL-ECO

Växthus, N, S, P,
kolväten, BOD,
COD, slam

K

Industri

I miljögrupp

Jämför alt: gamla med nya
produkter

Nej

Nej.
LCA knepigt som
det är. Saknar
kompetens.

Nya produkter.

”Standarden”

11 indikatorer

Upp till
kunden
(detta är ett
forskningsbo
lag)
En. Den
beräknas ur
skillnaden
mellan
gammal och
ny produkt.

Funderat mycket
på detta. Önskvärt
men svårt,
omöjligt många
komponenter. En
del täcks in av
riskanalys.
Nej.
Yttre miljö och
arbetsmiljö
regleras av olika
lagrum.

Koncept
Nya produkter

Olika.

Olika.

Väljer koppar eller
annat viktigt.
EPD
Miljöstyrningsråde
t

Fler än en.

M

Industri

Industri

Metodutveckling
för koncernens
bolag

Jämför alt
Hitta ”hot spots”
MVD ofta

I miljögrupp

Nej.
Väger in på annat sätt
(lagar, fack).

Nej.
Hitta ”hot spots”
MVD

N

Industri

Företaget jobbar
inte med LCA.
Man följer
standardiseringsar
betet.

Vill använda till upphandling
av landsting

En del befintliga
prod

De flesta
använder
EcoLab

ISO
EPD

Branschens egen
uppsättning.
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Intervjuad verkar
mest tänka på
stora olyckor vad
beträffar
arbetsmiljö.

Går över från
Excel till
EcoLab,
EcoLab klarar
dock inte
avfallshantering
en.
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1 Sverige
1885 sammanställdes arbetsskadestatistik för första gången och första lagen om arbetsskador kom 1901 (Andersson, 1997; European Commission, 1998).

1.1 Terminologi
Här introduceras några begrepp i svensk socialförsäkring för att kunna användas när utländska system beskrivs. Vi begränsar oss till de försäkringar som gäller sysselsatta, dvs
arbetande, studerande etc. Arbetslösa finns således inte med.

1.2 Lagar och försäkringar
Här berättar vi om lagar, avtal och försäkringar som berör arbetsskador.
1.2.1 Vilka omfattas?
Alla förvärvsarbetande, dvs anställda och företagare, och en del andra grupper omfattas
av försäkringarna som regleras av lagarna nedan.
1.2.1.1 Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF)
Försäkrade enligt Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) är förvärvsarbetande, dvs
arbetstagare och egenföretagare med eller utan anställda. Arbetstagare i LAFs mening är
anställda, studerande i årskurs 7 eller högre när de utför arbete som liknar arbete som
vanligtvis utförs som förvärvsarbete, lärlingar samt personer i arbetsmarknadsåtgärder
med lön (Beskrivning av statistiken Arbetsskador 1997 AM0602, SFS 1976:380)
1.2.1.2Lagen om statligt personskadeskydd (LSP)
Försäkrade enligt Lagen om statligt personskadeskydd (LSP) är värnpliktiga, medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer, intagna på anstalter och några andra, små grupper. Skyddet omfattar även fritiden (SFS 1977:284).
1.2.2 Vilka försäkringar finns?
Här anges de försäkringar som finns. Vi begränsar oss till de allmänna. 1.2.2.1
Arbetsskadeförsäkring

Landsbeskrivning Sverige

61

Bilaga 2

Arbetsskadeförsäkringen betalar ut dagpenning vid arbetsskada. Beloppet är lika stort
som sjukpenningen. Om skadan blir bestående täcks inkomstbortfallet av s k livränta
(Försäkringskassan, 00-01-10).
Vid arbetsrelaterade dödsfall utbetalas begravningsbidrag på 30% av basbeloppet dvs
10980 kr (för år 2000) (European Commission, 1998, Table IX;
http://www.kreditman.se/siffror/bb.html (00-01-31)).
Efterlevande kan få olika slags livränta (Försäkringskassan, 00-01-10).
1.2.2.2 Förtidspension/sjukbidrag
Förtidspension kan beviljas person i åldern 16 tom 64 år som på grund av sjukdom eller
annan nedsättning av prestationsförmågan fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt. Om
arbetsförmågan endast bedöms bli bestående under avsevärd tid beviljas i stället ett
tidsbegränsat sjukbidrag. Förmånerna betalas ut som ¼, ½, ¾ eller hel ersättning. De i
åldrarna närmast 65 utgör den största gruppen, men variationen över tiden är stor (Förtidspensioner. Utbetalade i december 1998).
I landet skiljer det en faktor två mellan det län som högst andel förtidspensioner/-sjukbidrag i åldern 60–64 och det som har lägst (Förtidspensioner. Utbetalade i december
1998).
1.2.2.3 Sjukpenning
Sjukpenningen är 80% av inkomsten (med golv och tak) efter en karensdag. Arbetsgivaren betalar kostnaden de första 14 sjukdagarna (Försäkringskassan, 00-01-10).

1.3 Så går en arbetsskadeanmälan till
Den anställde meddelar arbetsskadan till arbetsgivaren, som ansvarar för att alla arbetsskador anmäls till försäkringskassan (Statistik om arbetsskador, 1999-09-17). Anmälningsordningen illustreras av figur 1.
Arbetsgivaren har anmälningsansvar om den anställde är icke arbetsför i en dag eller
mer utöver skadans tillkomstdag och vid alla tandskador (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
Försäkringskassan tar en kopia av arbetsskadeanmälan och skickar denna till yrkesinspektionen. Där granskas och datorregisteras anmälningarna i Arbetarskyddsstyrelsens register ISA (Statistik om arbetsskador, 1999-09-17).
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Arbetsgivaren

Försäkringskassan

Yrkesinspektionen

Arbetarskyddsstyrelsen
Figur 1. Anmälan av arbetsskador i Sverige.

1.4 Speciella regler vid dödsolyckor
Försäkringskassan rapporterar de som dör i sviterna av en arbetsolycka till Arbetarskyddsstyrelsen.
Dödsolyckor bokförs det år de skett.

1.5 Statistiska källor
Register över arbetssjukdomar har funnits i sin nuvarande form sedan 1979 (Swedish
National Board of Occupational Safety and Health, 1996, s 5).
1.5.1 Historisk utveckling av statistiken
Officiell statistik över olycksfall i arbetet finns för varje år sedan 1906. Statistiken
skulle ligga till grund för åtgärder för att minska antalet olycksfall, och vara underlag
för avgifterna till yrkesskadeförsäkringen, som skulle motsvara riskerna i de olika
yrkena. 1971 ersattes de riskbaserade premierna med en enhetlig premie. Den 1 juli
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1977 ersattes lagen om yrkesskadeförsäkring av lagen om arbetsskadeförsäkring (Beskrivning av statistiken Arbetsskador 1997 AM0602).
1.5.2 Informationssystemet om arbetsskador (ISA)
Ansvarig myndighet för ISA är Arbetarskyddsstyrelsen, medan SCB producerar statistiken.
1.5.2.1 Detta finns i ISA
I ISA finns till försäkringskassan anmälda fall av arbetsskador enligt LAF och LSP. ISA
skiljer inte på godkända och icke godkända arbetsskador (Beskrivning av statistiken
Arbetsskador 1997 AM0602)
1.5.2.2 Klassifikation
Arbetsskadorna i ISA delas upp i
•

arbetsolyckor, dvs akuta olyckor. Olyckor som lett till sjukskrivning eller sjuklön
ingår, liksom olyckor som lett till tandskador eller akut hörselskada oberoende av
sjukskrivningstid. Från och med 1992 ingår även skador orsakade av hot, rån etc
oberoende av sjukskrivningstid.

•

arbetssjukdomar oberoende av sjukskrivningstid.

•

färdolycksfall (olyckor som inträffar under färd till eller från arbetet) och

•

så kallade nollolyckor (arbetsolyckor utan sjukskrivningstid).

1.5.2.3 Information i ISA
Informationen i ISA kan indelas i följande grupper:
0. Tidpunkt då skadan inträffade.
1. Den skadade. Bland annat namn, kön, ålder, yrke. Yrkeskodningen för skador som
inträffat 1990-1996 följer Nordisk yrkesklassificering (NYK83). Denna bygger i princip
på International Standard Classifications of Occupations (ISCO). From 1997 används
Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) som är en utvidgning av den internationella standarden ISCO-88.
2. Arbetsgivare och arbetsställe. Företagsuppgifter. Uppgiften om arbetsställets näringsgren enligt SNI hämtas från SCBs centrala företags- och arbetsställeregister, CFAR.
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3. Arbetssituation. T ex löneform och erfarenhet av arbetsuppgiften.
4. Skadans omfattning. T ex skadad kroppsdel. Skadans följd anges grovt i uppskattad
sjukfrånvaro. Det slutliga antalet sjukdagar bestäms i efterhand genom rapporter från
Försäkringskassan och via matchning mot Riksförsäkringsverkets sjukskrivnings- och
sjuklöneregister. Dagar med ¼, ½ eller ¾ sjukfrånvaro har summerats till antal hela
dagar. De dödsfall som redovisas avser dels personer som dött direkt i anslutning till
olyckan, dels personer som dött vid en senare tidpunkt enligt uppgift som erhålls i efterhand av försäkringskassorna. Arbetarskyddsstyrelsen följer även tidningsklipp för att få
reda på dödsolyckor47 .
5. I fallet arbetsolycka anges händelseförloppet. Händelseförloppet beskrivs i fritext och
med koder. Koderna anger händelse och yttre faktor. Med händelse avses oftast vilket
slag av olycka det rör sig om (hanteringsskada, fordonsolycka, fallolycka etc. Det finns
10 huvudgrupper och drygt 100 undergrupper.). Med yttre faktor avses faktor i arbetsmiljön som inverkat på arbetsskadans förlopp (maskin, verktyg, person, kemikalie etc.
Det finns ca 1200 olika koder totalt.). Indelningen efter händelse och yttre faktor bygger
på ILOs rekommendationer. I fallet arbetssjukdom anges misstänkt orsak. Orsaken kan
vara kemiska ämnen, buller, psykiskt påfrestande förhållanden etc.
6. Åtgärder.
Totalt registreras drygt 80 variabler.
(Statistik om arbetsskador Så här fungerar ISA)
1.5.2.4 Statistiska mått i ISA
Statistiska mått är antal fall, sjukdagar mer eller mindre än en vecka, och relativa frekvenser. Arbetsskaderisken inom olika näringsgrenar eller för andra grupper av arbetstagare anges som antal fall per 1000 förvärvsarbetande.
Antal dödsfall
Allvarlighet: antal ersatta sjukdagar finns i ISA men finns dock inte publicerat i t ex
ASS och SCB (1998).
(Statistik om arbetsskador Så här fungerar ISA)

47

Elisabeth Broberg, Arbetarskyddsstyrelsen, vintern 99/00.
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1.5.2.5 Bortfall i ISA
Bortfall allmänt kan indelas i sådana arbetsskador som aldrig anmäls, och sådana som
försvinner i hanteringen. Bortfallet totalt för arbetsolyckor anges till mellan 5% och
50%. Det sistnämnda gällde i en undersökning som gjordes bland egenföretagare då
systemet var nytt. Det ansågs troligt att de inte nåtts av informationen om systemet.
1.5.2.6

Historisk utveckling av ISA

Statistiken har publicerats med i huvudsak samma innehåll och metodik sedan 1979.
Kodningssystemet genomgick en genomgripande förändring 1992, så jämförbarhet på
detaljnivå är svår att uppnå. Klassificeringarna för näringsgren (1993), yrke (1990,
1997) och diagnos (1990, 1997) har ändrats, eftersom motsvarande internationella klassificeringar har ändrats (Statistik om arbetsskador Så här fungerar ISA).
1.5.3

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är intervjuundersökningar som görs av SCB.
AKU har alltför få personer per SNI-kod för att vara användbara för arbetsmiljö-LCA.
Svenska AKU ingår numera i EUs Labour force survey.
1.5.4 Arbetsmarknadsförsäkringar (AMF)
Trygghetsförsäkringens informationssystem om arbetsskador (TSI) ger ersättning utöver
den allmänna försäkringen vid arbetsskada. Försäkringarna omfattar företagare och anställda i de företag som tecknat kollektivavtal. Även företagare som för tillfället inte har
någon anställd omfattas alltså.

1.6 Historisk utveckling de senaste tio åren
Reglerna för att få en arbetsskada godkänd skärptes betydligt 1993 till att skadan med
”hög grad av sannolikhet” måste vara orsakad av arbetet. Innan dess rådde omvänd bevisbörda; en arbetsskada godkändes om inte övervägande skäl talade emot att skadan
orsakats av arbetet. Arbetsskadesjukpenningen avskaffades 1993, och därefter får den
arbetsskadade den ”vanliga”, lägre, sjukpenningen. Om skadan medfört bestående men,
kan den skadade dock få livränta (Statistik om arbetsskador Så här fungerar ISA). Övergångsregler under första hälften av 1993 gjorde att ovanligt många arbetsskador anmäldes då. Samma år blev förtidspensionering endast möjlig av rent medicinska skäl. Antalet anmälda arbetsskador och bifall sjönk.
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1.6.1 Sjukersättning
Under nittiotalet har sjukersättningen ändrats flera gånger, vilket påverkat sjukfrånvaron
och sannolikt antalet arbetsskadeanmälningar.
I mars 1991 sänktes ersättningsnivån på sjukersättningen under de tre första dagarna.
Januari 1992 tog arbetsgivarna över sjukersättningen från försäkringskassan under sjukfallens fjorton första dagar. Före 1992 betalades sjuklön ut från försäkringskassan från
första sjukdagen vilket innebar att alla arbetsskador anmäldes direkt.
I april 1993 infördes en karensdag i sjukförsäkringen och 1996 blev nivån 75% av inkomstbortfallet (tidigare hade nivån varierat) (Arbetslivsfakta 1/97).
Januari 1997 blev arbetsgivarperioden 28 dagar. April 1998 blev den återigen fjorton
dagar.
Anmälningar av arbetsskador som leder till kortare sjukfrånvaro än 14/28 dagar rapporteras därför inte i samma utsträckning efter dessa tidpunkter.
Hur sjukfrånvaron ändrats mellan 1990 och 1999 ses i figur 2. Sjukfrånvaron har sjunkit
i alla sektorerna, men ordningen mellan dem är ungefär samma 1999 som 1990.

Figur 2.

Sjukfrånvaro efter bransch samma kvartal 1990 och 1999
(http://www.scb.se/arbetsmarknad/syssels/KS/ksdia2.asp (99-09-30)).
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1.7 Arbetsmarknad idag
Viktiga industrier är järn och stål, verkstadsindustri, pappers- och massaindustri samt
livsmedelsindustri och motorfordon. Huvudsakliga naturresurser är skog, vattenkraft
och järnmalm (CIA, 1999).
Arbetslösheten är 6.3% plus cirka 5% i utbildningsåtgärder (1998) (CIA, 1999).

1.8 Sammanfattning och slutsatser Sverige
Alla förvärvsarbetande täcks av det statliga systemet.
Det finns inga incitament att anmäla lindrigare arbetsskador enligt den allmänna försäkringen.
Färdolycksfall ingår i statistiken, men statistiken kan redovisas utan färdolycksfall.
Antalet sjukdagar p.g.a. arbetsskada finns registrerade.
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2. Danmark
2.1 Lagar och försäkringar
Första lagen om arbetsskador stiftades 1898 (European Commission, Table IX, 1998).
2.1.1 Vilka omfattas?
Dansk ”Arbejdsmiljølov”, som reglerar tillsynsmyndigheternas arbete, säger att en
arbetsolycka är en olycka som drabbar personer, vilka utför arbete för en arbetsgivare.
Olyckor som drabbar arbetsgivaren eller hans hushåll räknas som arbetsolyckor endast
om olyckan skett vid bruk av tekniska hjälpmedel (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
Arbetssjukdomar är dock alltid anmälningspliktiga (Olsen, vintern 99/00).
”Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade”, däremot, räknar inte skador som drabbar arbetsgivaren och hans hushåll som arbetsolyckor (Nordiska rådet, 1994, kap 2). I
motsats till Arbejdsmiljøloven omfattar denna lag även skador i militärt arbete, fiskeri,
sjöfart till sjöss och luftfart i luften. Den omfattar även tandskador (Arbejdsministeriet,
1998).
Även barn som skadas under graviditeten omfattas (ISSA).
Lärlingar, fångar och studerande som använder tekniska hjälpmedel täcks av lagstiftningen (Nordiska rådet, 1994).
2.1.2 Vilka försäkringar finns?
Den danska arbetsskadeförsäkringen finansieras genom arbetsgivaravgifter. Sjukvården
betalas med skattemedel. Sjukpenningen finansieras dels via skatter, dels via avgifter
för arbetstagare och egenföretagare (European Commission, 1998, Table IX).
2.1.2.1 Arbetsskadeförsäkringen
”Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade” ersätter Arbejdsskadeforsikringsloven
för olyckor efter 1 januari 1993 och arbetssjukdomar rapporterade efter detta datum.
Denna lag indelar arbetsskador i
-olyckor
-kortvarig skadlig påverkan, av högst fem dagars varaktighet, som beror på arbetet
-plötsliga lyftskador i form av muskel-, nerv- eller ledskador, som uppstår i anslutning
till lyftarbete i olämpliga arbetsställningar
-arbetssjukdomar
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(Nordiska rådet, 1994).
Begreppet plötsliga lyftskador infördes 1 juni 1996 (Svarrer, 1996). Genom detta slipper
man den (godtyckliga) gränsdragningen mellan arbetsolycka och arbetssjukdom i dessa
fall.
Från 1 januari 1999 ligger arbetssjukdomar och plötsliga lyftskador utanför försäkringssystemet. Ett separat system med branschberoende, försäkringsmässiga, arbetsgivaravgifter finansierar (Arbejdsskadestyrelsen, 1999:1).
Den obligatoriska Arbetsskadeförsäkringen ger ersättning vid invaliditet och död
(Nordiska rådet, 1994, kap 3). Proteser, rullstolar o dyl betalas av arbetsskadeförsäkringen. Nedsatt arbetsförmåga (med minst 15%) ersätts med 80% av inkomstbortfallet
(med vissa golv och tak). Ett skattefritt bidrag om DKK 98 000 betalas ut till
make/maka eller sambo sedan minst två år vid dödsfall pga arbetet. Barn under 18 eller
21 år får efterlevandepension om 10% av den förolyckades inkomst. Färdolycksfall
täcks inte av försäkringen. (European Commission, 1998, Table IX;
www.ask.dk/REGLER/Lov/lovens_kap_5.htm (00-01-07)).
Sjukdomar som finns på en lista godkänns om den skadade kan visa att han varit exponerad i den omfattning som krävs. Andra sjukdomar godkänns om sjukdomen med
övervägande sannolikhet orsakats av arbetet (Arbejdsskadestyrelsen, 1999:1).
2.1.2.2

Sjukförsäkring

Arbetsgivaren står för sjukpenningen de två första veckorna (privatanställda) eller hela
sjuktiden (statligt anställda) (European Agency for Safety and Health at Work, 1998?).
Den allmänna sjukförsäkringen (sygesikring) betalar ut dagpenning och ersättning för
vårdkostnader även vid arbetsolycka och betalar hela eller delar av kostnaden för medicin (Nordiska rådet, 1994, kap 3; Sygesikringsbeviset, 1997).
Varaktigt men ersätts efter hur mycket den psykiska eller fysiska förmågan är nedsatt.
Graden av men har inget samband med hur stor nedsättningen av arbetsförmågan bedöms vara. Denna ersätts på grundval av inkomstminskningen pga arbetsskadan. 48

48

www.ask.dk/SKADESIDER/ERSTAT/MEN.htm, www.ask.dk/SKADESIDER/ERSTAT/ETAB.htm
(00-01-07)
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2.1.2.3 Förtidspension och efterlön
Förtidspension kan endast beviljas av sociala eller hälsoskäl. Efterløn, som infördes
1979, ställer inga sådana krav; alla kan sluta arbeta vid 60 års ålder, istället för vid den
ordinarie folkpensionsåldern 67 år. Efterlönen ger 82-90% av inkomsten upp till ett tak.
Idag har ca 38% av alla i åldern 60–66 år efterlön. En mindre del av dessa har dragit sig
tillbaka pga dålig hälsa (AKF).

2.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
Arbetsgivaren har anmälningsplikt vid arbetsskada dels till Arbejdstilsynet, dels till försäkringssystemet (sedan 1993 på en genomslagsblankett; dvs Arbejdstilsynet och försäkringssystemet får samma information). Den vanligaste anmälningsordningen i Danmark illustreras av figur 3 nedan. Alternativt kan arbetsgivaren anmäla direkt till
Arbejdsskadestyrelsen, utan att tillfråga försäkringsbolaget först.

Arbetsgivaren

Arbetsgivarens
försäkringsbolag

Arbejdstilsynet
(AT)
Figur 3.

Arbejdsskadestyrelsen
(ASK)

Anmälan av arbetsskador i Danmark. Statliga arbetsgivare har inget försäkringsbolag
(Svarrer, 1996).

Arbetsgivaren har anmälningsansvar till Arbejdstilsynet (motsvarigheten till svenska
yrkesinspektionen; Danmark är indelat i fjorton kretsar) om den anställde är icke arbetsför i en dag eller mer utöver skadans tillkomstdag. Det lokala Arbejdstilsynet knappar in
informationen från anmälningsblanketten. En gång per år skickas den till Arbejdstilsynet centralt.
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Anmälningsplikt till försäkringssystemet gäller om arbetsförmågan blivit nedsatt eller
skadan gett bestående men, eller om den skadade inte har återupptagit sitt tidigare arbete
inom fem veckor med den omfattning det hade innan frånvaron. Anmälningsplikt gäller
även vid dödliga och livshotande skador. Det är Arbejdsskadestyrelsen som avgör om
den anmälda arbetsskadan leder till ersättning, dvs om det råder ett medicinskt samband
mellan påverkan i arbetet och skadan. Arbejdsskadestyrelsen driver ett eget register,
skilt från Arbejdstilsynets.
Oftast är det arbetsgivaren som anmäler arbetsolyckor, men även den skadade, fackförening, läkare mfl kan anmäla. Arbetssjukdomar, däremot, anmäls oftast av läkare och
tandläkare vilka har anmälningsplikt till AT och ASK om de misstänker arbetssjukdom.
Både på AT och på ASK skiljer man på arbetsolycka och arbetssjukdom, men definitionerna skiljer sig åt. T ex betraktar Arbejdsskadestyrelsen skador som uppstått vid en
plötslig överbelastning som arbetsolyckor, medan arbejdstilsynet betraktar dem som
arbetssjukdomar om det rör sig om fysiskt belastande arbete under lång tid (Arbejdsministeriet, 1998; EDBLEX: Arbejdstilsynet, 1995; Svarrer, 1996). Arbetsgivarens anmälningsplikt för arbetssjukdom avskaffades 1 januari 1999. 49
Ofta anmäls arbetsskador till endast endera Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen.
Flest anmäls till Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet och Arbejdsskadestyrelsen samarbetar
numera för att minska bortfallet (Arbejdsministeriet, 1998)
För värnpliktiga gäller speciella anmälningsregler (Nordiska rådet, 1994, kap 3).

3.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Både polis och Arbejdstilsyn undersöker. Försäkringen kräver obduktion (Nordiska
rådet, 1994, kap 3).
Sjukvårdsmyndigheterna skickar dödsattester till Arbejdstilsynet för de dödsfall där det
framgår att döden varit i förbindelse med arbetet. Detta höjer rapporteringsgraden för
framförallt enskilda näringsidkare (Nordiska rådet, 1994, kap 3).
Arbejdsskadestyrelsen får upplysningar om dödsfall från polis, efterlevande, läkare, försäkringsbolag. Vidare får man upplysning om alla personer som avlidit efter att ha anmält arbetsskada. Detta förklarar en stor del av ökningen av antalet redovisade dödsfall
mellan 1992 och 1993 (från 110 till 133) (Arbejdsskadestyrelsen 1999:2, s 22;
www.ask.dk (00-01-07)).

49

www.ask.dk (00-01-07)
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Alla olyckor bokförs olycksåret (Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen 8. april 1999).

3.4 Statistiska källor
Register över arbetssjukdomar har funnits i sin nuvarande form sedan 1983 (Swedish
National Board of Occupational Safety and Health, 1996, s 5).
Danskarna hade en egen branschklassificering fram till 1995, ej jämförbar med övriga
nordiska. Från och med 1995 använder man NACE (den danska versionen heter DB93)
(Swedish National Board of Occupational Safety and Health, 1996; Arbejdstilsynet,
1996; Olsen, vintern 99/00). I arbejdstilsynets publikationer slås branscherna ihop till 49
branschgrupper, som inte alls följer NACE-följden (se t ex Arbejdstilsynet, 1999).
Det finns ingen statistik över antal färdolycksfall (Larsen, 99-11-18).
I Arbejdstilsynets register finns uppgift om förväntad frånvaro i intervaller om den skadade kryssat i en sådan ruta på anmälningsblanketten. Det finns ingen statistik om frånvarons verkliga längd (Olsen, vintern 99/00). Arbejdsskadestyrelsen ger ut sin egen statistik (t ex Arbejdsskadestyrelsen, 1999:1 & 2). En gemensam statistik är planerad att
börja ges ut år 2000 (Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen 8. April 1999).

3.5 Arbetsmarknad
Viktiga industrier är livsmedel, maskintillverkning, textilier och kläder, kemikalier.
Landet har en modern småindustri (CIA, 1999).

3.6 Sammanfattning och slutsatser Danmark
Löntagare m fl täcks av försäkringen, men ej egenföretagare.
Samarbetet med sjukvården och ersättningarna som betalas ut till efterlevande i samband med dödsfall borde borga för en mycket hög anmälningsgrad för dödsolyckor i
arbetet.
Möjligheten till efterlön kan dölja en del arbetssjukdomar i åldern 60–66. Dessutom
kanske en del äldre avstår från att anmäla t ex belastningsskador eftersom de alltid kan
ta efterlön om besvären blir för svåra.
”Plötsliga lyftskador” är en skadekategori mellan olyckor och sjukdomar.
Färdolycksfall ingår inte i statistiken. Antal sjukdagar pga arbetsskada kan redovisas
ungefärligt.
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3. Norge
3.1 Lagar och försäkringar
3.1.1 Vilka omfattas?
Norsk ”Lag om arbeidervern och arbeidsmiljö” innehåller ingen definition av arbetsolycka. Norsk praxis säger att en olycka är en arbetsolycka som drabbar anställda, under
den tidsrymd de står till arbetsgivarens förfogande. Inte heller norsk ”Folketrygdlov”
har någon definition av arbetsolycka (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
Försäkring och statistik omfattar anställda, egenföretagare, studerande vid användning
av farliga maskiner, lärlingar och värnpliktiga.
Jord- och skogsbruk omfattas.
3.1.2 Vilka försäkringar finns?
Den allmänna sjukförsäkringen hos Trygdemyndigheterne betalar ut dagpenning mm
även vid arbetsskada (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
Arbetsgivaren betalar de två första veckornas sjukpenning (Løwer, vintern 99/00).
Yrkesskadeförsäkringen är obligatorisk och privat och premien beror av risken i
branschen (Løwer, vintern 99/00).

3.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
I Norge hanteras arbetsskador av tre instanser: Arbeidstilsynet, Trygdemyndigheterne
och försäkringen.
Arbetsgivaren har anmälningsplikt till något av de 35 lokala Arbeidstilsynskontoren.
Alla olyckor ska anmälas dit (Løwer, vintern 99/00). Arbetsgivaren har även anmälningsplikt till Trygdemyndigheterne om den skadade är icke arbetsför i mer än tre dagar
eller om medicinsk behandling krävts (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
Den skadelidande ska själv anmäla sin skada, om han anser att han har rätt till ersättning
från försäkringen, t ex för invaliditet (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
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Alla läkare har anmälningsplikt för sjukdomar de tror är orsakade av arbetet
(http://www.arbeidstilsynet.no/skje154b.html (99-11-26)).

3.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Inga speciella regler eller kontroller. Det lokala arbeidstilsyn sänder anmälan till
Direktoratet for Arbeidstilsynet. En viss underrapportering förmodas (Nordiska rådet,
1994, kap 2).

3.4 Statistiska källor
Register över arbetssjukdomar har funnits i sin nuvarande form sedan 1985 (Swedish
National Board of Occupational Safety and Health, 1996, s 5).
En sammanställning på grov branschnivå över anmälda olyckor och dödsolyckor finns
hos Statistisk Sentralbyrå. Tre myndigheter svarar för registreringen av arbetsskador,
och rapporterar till Statistisk Sentralbyrå. 50
Arbeidstilsynet registrerar endast olyckor som inträffat på ”norsk jord”, dvs inte på
oljeplattformar, ombord på fartyg eller inom fiskebranschen (Løwer, hösten 1999).
Arbeidstilsynet kan inte redovisa vägtrafikolyckor under arbetstid separat. Frånvarons
längd kan endast redovisas för 4 500 av de 35 000 olyckorna 1998 (Løwer, hösten
1999). Vägtrafikolyckor under arbetstid och färdolycksfall redovisas var för sig hos
”Statens vegvesen, Vegdirektoratet” i Oslo. Antalet olyckor och antalet dödade redovisas, dock ej uppdelat på t ex bransch (Statistik erhållen av Løwer, hösten 1999).
Oljedirektoratet registrerar olyckor inom olje- och gasutvinningen. På deras hemsida
finns antalet olyckor och dödsolyckor angivet. Produktionen av olja och gas kan avläsas
i diagram. Uppgifterna finns för varje år sedan 1989. 51
Sjøfartsdirektoratet har ingen hemsida. I deras ”Skipsfartsstatistik 1998” finns dödsolyckor för handelsflottan och fisket för en följd av år (Erhållen av Løwer, hösten
1999).
Ny, NACE-kompatibel, branschindelning från 1998. 52 Sjukdomar redovisas dock fortfarande enligt ISIC rev 3 (Løwer, hösten 1999).

50

http://www.ssb.no/aarbok/tab/t-102.html (99-12-09)
http://www.npd.no och tryck på knappen för årsberättelse och vidare till statistik (99-12-21).
52
http://arbeidstilsynet.no/miinfo/statis.html (99-11-26)
51
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3.5 Arbetsmarknad
Viktiga industrier är olja och gas, livsmedelsindustri, skeppsbyggnad, pappers- och
massaindustri och metaller. Staten äger stora delar av oljeindustrin (CIA, 1999).

3.6 Sammanfattning och slutsatser Norge
Alla förvärvsarbetande täcks av försäkringen. Det finns inga ekonomiska skäl att anmäla lindriga skador.
Oljedirektoratets data för produktion och arbetsolyckor gör att vi kan beräkna arbetsmiljöbelastningen för olja och gas.
Tyvärr kan frånvarons längd inte redovisas.
Bortfallet av dödsolyckor torde vara stort, speciellt för egenföretagare.
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4. Finland
4.1 Lagar och försäkringar
Första lagen kom 1895 (ISSA).
4.1.1 Vilka omfattas?
Arbetsskadeförsäkringssystemet är obligatoriskt, dock inte för företagare och deras
familjer (med undantag för jordbrukare) (European Agency for Safety and Health at
Work, s 47; Karjalainen, 1998, s 52). Endast de som lönearbetar omfattas av försäkringen och ingår i statistiken. Således ingår inte t ex värnpliktiga (Paananen, hösten
1999).
Finsk ”Lag om olycksfallsförsäkring” definierar arbetsolycka som en olycka som orsakar en skada på kroppen
1. under arbetet
2. från förhållanden som orsakats av arbetet
a) på arbetsplatsen
b) på väg till eller från arbetet
c) under utförande av ärende åt arbetsgivaren
3. vid försök att rädda arbetsgivarens egendom eller, i förbindelse med arbetet, människoliv (Nordiska rådet, 1994, kap 2).
Lagen om arbetssjukdomar säger att en sjukdom ska anses orsakad av arbetet om exponeringen för en fysisk, kemisk eller biologisk faktor varit så stor att den kunnat orsaka
sjukdomen. Ingen ersättning ges för sjukdomar orsakade av sociala eller organisatoriska
faktorer (Karjalainen, 1998, s 52; Swedish National Board of Occupational Safety and
Health, 1996).
4.1.2 Vilka försäkringar finns?
Arbetsskadeförsäkringen betalar ut dagpenning vid arbetsskada. Systemet är komplicerat; i praktiken betalar dock arbetsgivaren 100% av lönen utan karenstid vid arbetsskada. Dessa pengar får arbetsgivaren sedan tillbaka från försäkringsbolaget (Nordiska
rådet, 1994, kap 2; Saari, hösten 1999).
Arbetsskadepension betalas ut vid minst 10% nedsättning av arbetsförmågan och 5%
minskning av årsinkomsten.
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Vid dödsfall orsakat av arbetet utbetalas begravningsbidrag på ECU 3240 (European
Commission, 1998, Table IX).
Efterlevande får 70% av inkomsten i efterlevandepension vid dödsfall pga arbetet. Vanlig efterlevandepension är inkomstprövad (ISSA). Pensionen blir antagligen större i
förstnämnda fallet.
Försäkringsbolagen står under statlig tillsyn. Företagens försäkringspremier bestäms av
vilken bransch de verkar i, dock är de största företagens premier anpassade till företaget.
Statliga arbetsgivares försäkring sköts direkt av staten (European Agency for Safety and
Health at Work, s 47; Saari, hösten 1999; ILO, 1998).
4.1.2.1 Sjukförsäkring
Sjukvården är gratis eller mycket billig (European Commission, 1998, Table III).
Sjukpenningen har insjuknandedagen och ytterligare 9 dagars karens (söndagar exkluderade) och dess andel av lönen minskar med stigande inkomst; 70% för de först intjänade pengarna, därefter sänks andelen till 40% och 25% (med golv) (European
Commission, 1998, Table IV; Social- och hälsovårdsministeriet, 99-12-23).

4.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
Arbetsgivaren har anmälningsplikt till sitt försäkringsbolag om den skadade kan få ersättning från arbetsgivarens försäkring (som kan variera i omfattning) eller i vart fall om
den skadade är icke arbetsför i minst tre dagar utöver skadedagen. Arbetsgivaren får
pengar från försäkringsbolaget när han anmäler en arbetsolycka. Försäkringsbolaget
skickar anmälan vidare till Arbetarskyddsstyrelsen.
Alla läkare är skyldiga att anmäla arbetssjukdomar till tillsynsmyndigheten (Arbetarskyddsdistriktet) (Nordiska rådet, 1994, kap 2; Karjalainen, 1998, s 49–52; Saari, hösten
1999).

4.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Både polis och Arbetarskyddsdistrikt undersöker olyckor som gett svåra skador eller
haft dödlig utgång. Arbetarskyddet jämför varje år sina listor över dödsfall med försäkringsbolagens listor.
Dödsolyckor bokförs det år informationen tas emot (Nordiska rådet, 1994).
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4.4 Statistiska källor
Statistik sammanställdes första gången 1898 (ILO, 1998).
Statistik över arbetsolyckor finns på Statistikcentralen (Statistics Finland), som ger ut en
årlig sammanställning (Työtapaturmat / Accidents at work) på finska med engelsk
sammanfattning. Löntagare, egenföretagare och bönder visas separat (Työtapaturmat
1996, 1999). ”Serious accidents” (olyckor med minst en månads frånvaro från arbetet)
visas uppdelade på yrke och industri (Työtapaturmat 1996, 1999; Paananen, hösten
1999).
Efter 1991 får Statistikcentralen datamaterialet färdigklassificerat från försäkringsbolagen. Innan samlade myndigheterna in statistiken och sammanställde den (Paananen,
hösten 1999).
Statistik över arbetssjukdomar har funnits på Finnish institute of occupational health
(FIOH) i sin nuvarande form sedan 1975. Uppgifterna från försäkringsbolagen och
arbetarskyddsdistrikten samkörs så att varje sjukdom inte registreras två gånger. FIOH
ger årligen ut en CD-ROM på finska (TurvaCD) med statistik (Swedish National Board
of Occupational Safety and Health, 1996, s 5; Karjalainen, 1998, s 49–52).
Näringsgrensindelningen är kompatibel med NACE Rev 1 i de fyra första siffrorna
sedan 1994 (Tilastokeskus, 1996; ILO, 1998).

4.5 Arbetsmarknad
Viktiga industrier är metallindustri, skeppsbyggnad, massa- och pappersindustri,
kopparraffinering och telekommunikation (CIA, 1999).
12% arbetslöshet (CIA, 1999).

4.6 Sammanfattning och slutsatser Finland
Finlands arbetsskadeförsäkring är obligatorisk och sköts av försäkringsbolag.
Både företaget och den anställde har ekonomiska anledningar att anmäla en arbetsskada
som lett till en kortare frånvaro, eftersom arbetsskadesjukpenningen betalas av försäkringen.
Stora företag får högre försäkringspremier vid dyra skador, så de har ekonomiska skäl
att inte anmäla allvarligare skador. Å andra sidan upptäcks sådana fall då den skadade
söker vård.
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Att egenföretagare inte ingår är en nackdel, eftersom de kan utgöra en hög andel av
arbetskraften i en viss bransch. Bönder, en grupp med högre olycksrisk än genomsnittet,
ingår dock.
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5. Tyskland
För att motverka socialdemokratins tillväxt i Tyskland genomförde Bismarck tidigt
sociala reformer, t ex infördes sjukpenning redan 1883.
Första lagen om arbetsolyckor kom 1884, om arbetssjukdomar och färdolycksfall 1925.
Senaste lagen kom 1997 (European Commission, 1998, Table IX; Schulz, 1999:1, kap
1).

5.1 Lagar och försäkringar
Försäkring för arbetsskador och -sjukdomar är obligatoriskVarje försäkringsbolag,
Berufsgenossenschaft, ansvarar för var sin del av näringslivet. 35 stycken Berufsgenossenschaften täcker industrin, 20 lantbruket och 39 offentliga sektorn. Berufsgenossenschaften är inga myndigheter, men är statligt sanktionerade. Bolagen styrs av arbetsmarknadens parter; fackförbund och arbetsgivare har lika många ledamöter i styrelserna
(Fuchs, 1996; Schulz, 1999:1, kap 1).
Försäkringspremien (”Gefahrtarif”) bestäms främst av vilken riskklass (”Gefahrklasse”,
given av Berufsgenossenschaft och bransch) företaget tillhör (genomsnitt under de
senaste 5-6 åren styr klassningen), men även det enskilda företagets arbetsskador under
det senaste året. Syftet med premiesättningen är att gynna förebyggande arbete (Schulz,
1999:1, kap 4, 6; Schulz, 1999:2, kap 1.1).
Samorganisationen för industrins Berufsgenossenschaften heter HVBG (Hauptverband
der gewerblichen Berufsgenossenschaften). HVBG arbetar även med forskning, information och implementering av EUs lagar i tysk rätt inom arbetsmiljöområdet. De finansierar läkare (”D-Arzt”) och 11 speciella sjukhus för arbetsskadade (HVBG, Broschyr;
HVBG, 1996).
5.1.1 Vilka omfattas?
Privatanställda och de flesta offentliganställda omfattas (Methodology…,1992).
Egenföretagare omfattas om deras Berufsgenossenschaft har beslutat det, eller om de
själva bestämmer så. Bönder och deras familjer omfattas dock alltid
(Methodology…,1992).
Lärlingar, elever, studenter, barn i kindergarten mfl omfattas (European Commission,
1998, Table IX)
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5.1.2 Vilka försäkringar finns?
5.1.2.1 Arbetsskadeförsäkring
Endast sjukdomar som finns på en fastställd lista godkänns som arbetssjukdomar.
Arbetsskadeförsäkringen betalar sjukvården.
Arbetsskadesjukpenningen ersätter 2/3 av inkomstbortfallet (med golv och tak) och har
ingen karens (European Commission, 1998, Table IX).
Arbetsskadepension ges vid nedsatt arbetsförmåga om minst 20% i mer än 26 veckor,
och ersätts med 2/3 av inkomstbortfallet. Livränta kan betalas ut vid fysisk skada även
om skadan inte lett till nedsatt arbetsförmåga (Schulz, 1999:1, kap 2).
Vid dödsfall betalas ett bidrag om 1/7 av årslönen och begravningsbidrag.
Efterlevandepension utbetalas i vissa fall (European Commission, 1998, Table IX).
5.1.2.2 Sjukförsäkring
Sjukvård är gratis (European Commission, 1998, Table III).
Arbetsgivaren betalar hela lönen de första sex veckorna, därefter ger sjukförsäkringen
mellan 70% (vanligtvis) och 90% av lönen (European Commission, 1998, Table IX &
IV).

5.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
Alla arbetsolyckor som leder till mer än tre kalenderdagars frånvaro från arbetet måste
anmälas (Methodology…,1992).
Kopior på anmälan om arbetsolycka sänds till företagets Berufsgenossenschaft och till
yrkesinspektionen. De kontrollerar sinsemellan att båda fått alla rapporter. Om ingen
arbetsskadeanmälan gjorts, får den skadades Berufsgenossenschaft reda på olyckan då
behandlande läkare skickar räkningen till dem, eller då sjukförsäkringsbolaget kräver
dem på ersättning för sina utlägg (Methodology…,1992; Schulz, 1999:1, kap 6).

5.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Inga speciella regler är kända.
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5.4 Statistiska källor
Statistik finns hos arbetsmarknadsdepartementet (Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung). Statistik för industrin finns hos ”Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften”. Här finns arbetsolyckor, -sjukdomar och färdolycksfall. Från
1991 ingår de delstater som tidigare ingick i Östtyskland (HVBG, 1999?).
Färdolycksfall ingår i statistiken men kan visas separat.

5.5 Arbetsmarknad
I västra Tyskland är viktiga branscher järn och stål, kol, cement, kemikalier, maskiner
och bilar. I östra Tyskland metalltillverkning, kemikalier, kol, skeppsbyggnad och
maskinbyggnad. Stora investeringar har gjorts sedan enandet 1990 för att höja produktivitet och levnadsstandard i östra Tyskland. Arbetslösheten i Tyskland i genomsnitt är
10.6% (1998) (CIA, 1999).

5.6 Sammanfattning och slutsatser Tyskland
Tysklands arbetsskadeförsäkring bygger på försäkringsbolag som styrs av arbetsmarknadens parter. Premierna avspeglar risken i respektive bransch, vilket ger ekonomiska
incitament att sänka kostnaderna för arbetsskadorna i branschen.
Anställda har ingen ekonomisk drivkraft att anmäla lindrigare arbetsskador. Däremot
finns ekonomiska skäl att anmäla bestående skador, även om de inte satt ned arbetsförmågan, t ex hörselskador. Arbetsgivaren slipper betala 100% sjuklön om skadan anmäls
som arbetsskada.
De stora skillnaderna i arbetsförhållanden mellan de västra och östra delstaterna gör att
en genomsnittsbetraktelse är missvisande.

Landsbeskrivning Spanien

83

Bilaga 2

6. Spanien
Första lagen om arbetsolyckor kom 1900 och om arbetssjukdomar 1956 (European
Commission, 1998, Table IX).

6.1 Lagar och försäkringar
I Spanien finns ett generellt socialförsäkringssystem och speciella system för vissa
grupper: arbetare inom jordbruket, på sjön, egenföretagare, hembiträden, sysselsatta
inom kolbrytning, studenter och offentliganställda tjänstemän. 53 Obligatoriskt försäkringssystem finansierar arbetsskadeförsäkring och sjukhus med avgifter (European
Commission, 1998, Table II).
6.1.1 Vilka omfattas?
Privatanställda och de flesta offentliganställda omfattas.
Egenföretagare inom jordbruk och sjöfart omfattas inte (Methodology…,1992).
6.1.2 Vilka försäkringar finns?
6.1.2.1 Arbetsskador
Oftast tecknar arbetsgivaren försäkring genom en av omkring 100 arbetsgivareföreningar för gemensam förvaltning av skadeansvar, ibland löses försäkringen av socialförsäkringssystem. Stora bolag kan själva vara försäkringsgivare (men de måste rapportera
in olyckor) (European Agency for Safety and Health at Work, s 47;
Methodology…,1992).
Försäkringen ger 75% av lönen med början dagen efter skadedagen.
Permanent nedsättning av arbetsförmågan: helt förlorad arbetsförmåga ger 100% av
lönen. Nedsättning av arbetsförmågan i den skadades yrke ger 55% av lönen (European
Commission, 1998, Table IX).

53

http://www.mtas.es/guia/guia99-I/texto/XII/25-1.htm (00-01-25)
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Engångsbelopp utbetalas till änka/änkling och barn samt behovsprövat till föräldrar.
Färdolycksfall omfattas (European Commission, 1998, Table IX).

54

Endast sjukdomar som finns på en fastställd lista godkänns som arbetssjukdomar
(European Commission, 1998, Table IX).
6.1.2.2 Sjukförsäkring
Sjukvård är gratis.
Sjukpenningen ger 60-75% av lönen efter tre dagars karens. Inträdeskrav: man måste ha
betalat avgift 180 respektive 1800 dagar för att få sjukpenning respektive sjukpension. 55
Begravningsbidrag (European Commission, 1998, Table IV).

6.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
Alla olyckor som leder till mer än en dags frånvaro måste rapporteras av arbetsgivaren
(Methodology…,1992).
Kopior på arbetsolycksanmälan går till försäkringsbolaget, yrkesinspektionen och
statistikenheten på Ministeriet för arbete och socialförsäkringar (Methodology…,1992).

6.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Arbetsgivaren ska omedelbart anmäla dödsolycka till yrkesinspektionen, som utreder på
olycksplatsen (Santa Cruz, vintern 99/00).

6.4 Statistiska källor
Register över arbetsskador har funnits sedan 1956 (Merino Ballesteros, vintern 99/00).

54

55

http://www.mtas.es/guia/guia99-I/texto/XII/27-9.htm (00-01-25)

http://www.mtas.es/guia/guia99-I/texto/XII/27-3.htm,
http://www.mtas.es/guia/guia99-I/texto/XII/27-5.htm (00-01-25)
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Ministeriet för arbete och socialförsäkringar (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)
sammanställer statistiken över arbetsolyckor sedan 1974 (Methodology…,1992; Merino
Ballesteros, vintern 99/00).
I statistiken ingår inte egenföretagare i andra branscher än jordbruket. Ej heller hembiträden och de flesta offentliganställda. Totalt omfattas ungefär 20% av de sysselsatta
inte av statistiken (Merino Ballesteros, vintern 99/00).
Det finns ingen bestämd tidsgräns före vilken dödsfall, orsakat av arbetsolycka, räknas
som dödsfall i arbetet. Ett år är maximum (Santa Cruz, vintern 99/00).
Färdolycksfall ingår men kan redovisas separat (Methodology…,1992).

6.5 Arbetsmarknad
Viktiga industrier är kläder och skor, livsmedel, metaller, kemikalier och skeppsbyggnad. Arbetslösheten är högst i EU, 20% (1998) (CIA, 1999).

6.6 Sammanfattning och slutsatser Spanien
Egenföretagare är en av de grupper som inte omfattas av statistiken.
Arbetsskadeförsäkringen ger incitament att anmäla även lindrigare arbetsskador, speciellt för nyanställda, vilka ännu inte kvalificerat sig för ersättning från sjukförsäkringen.
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7. Italien
Första lagen om arbetsskador kom 1897 (European Commission, 1998, Table IX).

7.1 Lagar och försäkringar
Försäkring mot arbetsolyckor och arbetssjukdomar är obligatorisk (European Agency
for Safety and Health at Work, s 47).
7.1.1 Vilka omfattas?
Arbetsolyckor som drabbar kroppsarbetare omfattas av obligatoriska försäkringar vid
vissa arbetsmoment. Tjänstemän omfattas om de är chefer över arbetare eller om de
regelbundet använder elektrisk utrustning (t ex skrivmaskiner) (Methodology…,1992).
Egenföretagare i industri och jordbruk, familjemedlemmar och kooperativ omfattas om
de utför manuellt arbete i vissa verksamheter (Methodology…,1992).
7.1.2 Vilka försäkringar finns?
7.1.2.1 Arbetsskadeförsäkringen
Vid arbetsskada är karenstiden mellan noll och tre dagar beroende på arbetsgivare, och
försäkringen täcker 60-75% av inkomstbortfallet.
Sjukdomar som finns på en lista, ibland fler, godkänns som arbetsskador (European
Commission, 1998, Table IX).
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp på 1318 ECU. Mellan 20 och 50% av den förolyckades inkomst betalas ut i pension till efterlevande make/maka/barn upp till 18–26
års ålder (European Commission, 1998, Table IX).
Färdolycksfall ingår inte, men ersättning har trots det betalats ut i många fall
(Methodology…,1992).
7.1.2.2 Sjukförsäkring
Den vårdsökande betalar högst ECU 36 per besök (European Commission, 1998, Table
III).
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Sjukpenning betalas med högst tre dagars karens. Beloppet beror av lön och familjeförhållanden, kring 50-70% av lönen.
Begravningsbidrag ECU 10 (European Commission, 1998, Table IV).

7.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
Arbetsgivaren måste anmäla arbetsolyckor som säkert leder till mer än tre dagars sjukdom till försäkringsbolaget, ofta INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro), som skickar en kopia till yrkesinspektionen. Statliga verk har
egna försäkringsbolag (Methodology…,1992).

7.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Inga speciella regler är kända.

7.4 Statistiska källor
Statistik över anmälda arbetsskador förs av INAIL (Methodology…,1992; ILO, 1998).
Färdolycksfall ingår inte, men ersättning har trots det betalats ut i många fall
(Methodology…,1992).
Italiens branschklassificering är inte NACE-kompatibel (Methodology…,1992).

7.5 Arbetsmarknad
Viktiga branscher är turism, maskiner, järn och stål samt kemikalier och livsmedel.
Södra Italien är fattigare än det mer industrialiserade norra, och har mer jordbruk och
stora statliga företag. Arbetslösheten är i snitt 12.5%, i södra Italien mer än 20% (CIA,
1999).

7.6 Sammanfattning och slutsatser Italien
Det är svårt att uppskatta hur stor del av arbetsskadorna som täcks av försäkringen på
grund av de komplicerade villkoren.
Eftersom sjukpenningen beror av arbetsgivare och familjeförhållanden är det svårt att
säga hur många som har ekonomisk fördel av att anmäla arbetsskada. Dock finns det
ekonomiska skäl för efterlevande att anmäla dödsfall i arbetet.
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8. Storbritannien
Första lagen om arbetsolyckor kom 1897 (European Commission, 1998, Table IX).

8.1 Lagar och försäkringar
8.1.1 Vilka omfattas?
Alla anställda och egenföretagare omfattas.
8.1.2 Vilka försäkringar finns?
Samma regler för sjukvård gäller vid arbetsskada som vid vanlig skada (European
Commission, 1998, Table IX)
8.1.2.1

Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsgivaren måste teckna försäkring för arbetsskada och ohälsa (European Agency
for Safety and Health at Work, s 47).
Karenstiden är tre dagar.
Ersättning betalas ut till personer som invalidiserats till följd av arbetsolyckor eller som
lider av arbetssjukdomar som finns på en lista (European Agency for Safety and Health
at Work, s 47). Sjukdomar hamnar på listan om de flesta fall, som i så fall skulle godkännas, har verklig orsak i arbetet (Health & Safety Commission, 1998, s 130). Nedsatt
arbetsförmåga ersätts efter 91 dagars karens (oftast krävs minst 14% nedsättning, 20%
handikapp krävs för hörselskador). Vid 100% nedsättning av arbetsförmågan utbetalas
ECU 152 per vecka (European Commission, 1998, Table IX; Health & Safety
Commission, 1998).
Färdolycksfall täcks vanligtvis inte.
Inga speciella förmåner betalas ut vid dödsfall pga arbetet (European Commission,
1998, Table IX).
8.1.2.2 Sjukförsäkringen
Sjukvård är gratis (European Commission, 1998, Table III).
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Sjukpenningen har tre dagars karens och beror av antalet barn mm (ej inkomstrelaterad).
Oftast ECU 71/vecka (European Commission, 1998, Table IV).

8.2 Så går en arbetsskadeanmälan till
Arbetsgivaren är skyldig att anmäla olyckor som leder till mer än tre dagars arbetsoförmåga till HSE eller lokala myndigheter (Health & Safety Commission, 1998, s 18-19).
Även läkare kan anmäla arbetsskada (Health & Safety Commission, 1998).

8.3 Speciella regler vid dödsolyckor
Inga speciella regler är kända.

8.4 Statistiska källor
Nordirland har separat statistik.
Vägtrafikolyckor under arbetstid ingår inte. Färdolycksfall, olyckor på havet och i luften
ingår inte i statistiken, men rapporteras i annan statistik.
Storbritanniens branschklassificering, SIC92, är kompatibel med NACE till fyra siffror
(Methodology…,1992; Health & Safety Commission, 1998).
Arbetsolyckorna klassificeras som
• Dödliga
• Allvarliga men icke dödliga
• Över tre dagar
Minst tre kalenderdagars frånvaro utöver olycksdagen krävs för att olyckan ska hamna i
statistiken (Health & Safety Commission, 1998)
Sedan 1996 täcks bla fler olyckor som drabbar allmänheten, t ex olyckor vid järnvägsövergångar. Sådana olycksfall, inkl självmord, står för 2/3 av dödsolyckorna och 1/6 av
totala antalet arbetsrelaterade olycksfall. De ingår inte i den statistik som vi erhållit från
Eurostat (Health & Safety Commission, 1998, s 11, 138-139; Eurostat, 99-11-09).
Underrapportering av mindre allvarliga olyckor anges till omkring 50%. En senare
studie, som jämför med Labour Force Survey, anger att arbetsgivare anmäler 43%
olyckorna utan dödlig utgång (Methodology…,1992; Health & Safety Commission,
1998, s 66).

Landsbeskrivning Storbritannien

90

Bilaga 2

8.5 Arbetsmarknad
Viktiga industrier är tillverkning av maskiner och verktyg för industrin, elektrisk utrustning, produkter för järnvägar, skeppsbyggnad, flygplanstillverkning och biltillverkning.
Storbritannien har stora kol-, gas- och oljetillgångar. Industrin sysselsätter 18% av
arbetskraften. Försäkringsbolag, banker etc står för den största delen av BNP (CIA,
1999)
Arbetslöshet 7.5% (1998) (CIA, 1999)

8.6 Sammanfattning och slutsatser Storbritannien
Det finns ekonomiska skäl att anmäla endast allvarliga skador. Anmärkningsvärt är att
endast mycket grava hörselskador (20% handikapp) erkänns som arbetsskador.
Inga bidrag p.g.a. dödsfall i arbetet.
Vägtrafikolyckor under arbetstid ingår inte i statistiken. Allmänheten omfattas av statistiken och står för 2/3 av dödsolyckorna.
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1. Så kan man beräkna arbetsmiljöbelastningen
om arbetsskadedata saknas – ett exempel
Om arbetsskadedata saknas, delvis eller helt och hållet, kan man göra en uppskattning
för att ändå kunna utföra en arbetsmiljö-LCA. Vi visar här hur man kan göra om man
har produktionsdata på fin branschnivå men arbetsskadedata endast på grov branschnivå.

1.1 Arbetsskadedata finns endast på grov branschnivå
Om arbetsskadedata endast finns på grov branschnivå, säg SNI/NACE/ISIC 2 siffror,
skiljer sig arbetsförhållandena inom koden mycket åt. Detta gör att metoden att fördela
efter försäljningsvärde blir tveksam. Man kan istället nyttja produktionsdata för en finare branschindelning, om dessa data finns. Vidare behövs statistik för både produktion
och arbetsmiljöbelastning på fin branschnivå, för ett annat land. Betrakta två länder och
en bransch med delbranscher i figur 1.

Produktion och arbetsmiljöbelastning
Land 1

Produktion och arbetsmiljöbelastning
Land 2

Produktion [kr]
Arbetsmiljöbelastn
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Produktion och arbetsmiljöbelastning för samma bransch i två länder.

Som synes skiljer sig fördelningen mellan delbranscherna i Land 1 och Land 2. I figur 1
ser man att i Land 2 är bransch 2 minst, men har störst arbetsmiljöbelastning i absoluta
tal. Den totala arbetsmiljöbelastningen från alla tre delbranscherna är samma i Land 1
och Land 2. I hur hög grad beror det på att fördelningen av försäljningsvärde på delbranscherna är olika och hur mycket beror på att produktionssystemen skiljer sig åt? För
att besvara detta, gör man en branschstandardisering. Man beräknar då: vilken arbetsmiljöbelastning som Land 1s grova bransch skulle ge, om varje delbransch hade samma
arbetsmiljöbelastning per försåld krona som Land 2:s. Om kvoten

Så kan man beräkna arbetsmiljöbelastningen

K=

92

Bilaga 3

Branschstandardiserad arbetsmiljöbelastning i Land 1 map Land 2
Faktisk arbetsmiljöbelastning i Land 1

är > 1 har Land 1:s delbranscher bättre arbetsmiljöprestanda (har lägre arbetsmiljöbelastning per försåld krona) än Land 2. Genom att dividera med K korrigerar vi alltså
för olika delbranschfördelning inom den grova branschen.
Det är lämpligt att standardisera mot ett Land 2 som har pålitlig arbetsskadestatistik
inom de effektkategorier som vi ska studera.
Vi illustrerar hur man räknar genom att använda siffrorna i diagrammen för Land 1 och
Land 2. Produktionen är alltså känd på delbranschnivå i bägge länderna, men arbetsmiljöbelastningen på delbranschnivå endast i Land 2. Vi branschstandardiserar Land 1:s
grova bransch med avseende på Land 2:s grova bransch.
Först beräknar vi de relativa arbetsmiljöbelastningarna (arbetsmiljöbelastning per försåld krona) för delbranscherna i Land 2, de är
1/5=0.2
4/1=4
½=0.5.
Om Land 1:s delbranscher haft samma relativa arbetsmiljöbelastning som Land 2:s så
skulle deras sammanlagda arbetsmiljöbelastning vara
2*0.2+5*4+1*0.5 = 20.9
Eftersom K = 20.9 / 6 = 3.48 > 1 så har Land 1:s delbranscher lägre arbetsmiljöbelastning än Land 2:s.
Relativa arbetsmiljöbelastningen i delbranscherna i Land 1 blir
0.2/3.48=0.057
4/3.48=1.15
0.5/3.48=0.14
och allokeringen är klar. (Jämför detta med att allokering efter värdet i Land 1 ger den
relativa arbetsmiljöbelastningen 6/8=0.75 i varje delbransch.)
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Sjukdomsklassificeringar

Eftersom man vill ha jämförbar arbetssjukdomsstatistik från olika länder, så att frågar vi
oss om det finns någon gemensam standard för diagnoser. Går en sådan att använda i
arbetsmiljö-LCA?
ICD-10 (The International Statistical Classification of Disease and Related Health
Problems) är den tionde revisionen av Världshälsoorganisationens (WHO) statistiska
klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, publicerad 1992. ICD-10 är hierarkiskt
uppbyggd, med 21 kapitel, som i sin tur är indelade i avsnitt som grupperar likartade
sjukdomar. 56 Den svenska versionen57 av ICD-10 heter KSH97 (Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997) och nedan visas kapitelförteckningen.
Tabell 1. Den svenska versionen av ICD-10 (http://www.sos.se/epc/klassifi/kapfort.htm (00-01-14)).
Kapitel I Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kapitel II Tumörer
Kapitel III Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Kapitel IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar
Kapitel V Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
Kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet
Kapitel VII Sjukdomar i ögat och närliggande organ
Kapitel VIII Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
Kapitel IX Cirkulationsorganens sjukdomar
Kapitel X Andningsorganens sjukdomar
Kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar
Kapitel XII Hudens och underhudens sjukdomar
Kapitel XIII Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kapitel XIV Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kapitel XV Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kapitel XVI Vissa perinatala tillstånd
Kapitel XVII Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser Kapitel XVIII Symtom,
sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
Kapitel XIX Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död
Kapitel XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården

Flera, sinsemellan motstridiga, principer har styrt kapitelindelningen. En del kapitel
klassificeras efter var i kroppen sjukdomen finns, andra efter vilket slags sjukdom det är
(t ex kapitel I och II). Därför säger klassifikationsreglerna att vissa kapitel har företräde

56

http://www.sos.se/epc/klassifi/KSHinled.htm(00-01-14)
Länderna bygger ut klassifikationerna efter sina egna behov. Exempelvis använder Danmark en starkt
utbyggd dansk version av ICD-8 i sin arbetssjukdomsstatistik (Karjalainen och Virtanen, 1999;
Swensson, vintern 99/00).
57
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framför andra, t ex har kapitel I och II (vilken sjukdom) företräde framför tex X och XI
(var i kroppen). 58 En lungcancer klassificeras således under kapitel II, inte under X. Av
speciellt intresse inom arbetsskadestatistik är kapitlen XIX och XX.
Tidpunkten för införande av de olika versionerna av ICD har varierat mellan länderna,
men också inom varje land. Så används t ex ICD-10 i slutenvården i Sverige, medan
Arbetarskyddsstyrelsen använder ICD-9 i sin publicerade arbetsskadestatistik (Sjöberg,
vintern 99/00; ASS och SCB, 1998). Endast ett fåtal länder har ännu gått över till att
använda ICD-10, så man behöver översätta mellan klassificeringarna. 59 Rubrikerna i
ICD-10, ICD-9, ICD-8 osv är lika eller liknande, men kapitelnumreringen kan vara
olika. Vad som ingår under respektive rubrik varierar mellan versionerna, så har t ex
ICD-9:s kapitel
XVI Symptom och ofullständigt preciserade fall fördelats på olika kapitel i ICD-10
(Swensson, vintern 99/00). Vi kan alltså inte räkna frekvenserna på de olika kapitlen
som helt jämförbara.
Vidare är sättet att klassificera dödsorsak oklart. Betrakta följande orsakskedja:
Pressade arbetsförhållanden à Psykisk sjukdom à Självmord à Död
Frågan är öppen om vad som ska räknas som dödsorsak enligt ICD (Swensson, vintern
99/00).

1.1 Slutsatser
Vår slutsats är att ICD-klassifikationerna, på kapitelnivå, ger hyfsat förståeliga diagnosgrupper för LCA-användaren. En del kapitel, t ex XV-XVII, kommer inte att behöva
användas i en arbetsmiljö-LCA. Det återstår då ca 15 kapitel att välja bland. Vilka av
dessa som kommer att användas i praktiken avgörs bla av tillgången på data.

1.2 Återstående frågor
Frågan som återstår att svara på för att man ska kunna använda ICD-klassifikationens
kapitel som påverkanskategorier är:
Hur stor andel sjukdomsfall byter kapitel då man översätter mellan de olika ICD-versionerna? Dvs hur stort blir felet då man jämför frekvensen diagnoser i en version av
ICD med frekvensen diagnoser i motsvarande kapitel i en annan version av ICD?
I LCA-sammanhang anses ganska stor avvikelse acceptabel, kanske 50

58
59

http://www.sos.se/epc/klassifi/KSHinled.htm(00-01-14)
http://www.who.int/whosis/icd10/implemen.htm (00-01-12)
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1. Diskussion om reducering av arbetsmiljöbelastningen till ett enda tal
Försök har gjorts att ange ohälsa med ett enda mått. Eftersom marknadsundersökningen
visade att en arbetsmiljö-LCA inte får medföra för stora krav på användaren, vad gäller
värdering och tolkning, beskrivs kandidater till ett sådant ohälsomått här.

1.1 Ett svenskt mått
Ohälsotalet definieras som det genomsnittliga antalet ersatta dagar per försäkrad med
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag. Delar av dagar räknas om till hela dagar. 60
Ohälsotalet är knutet till arbetsförmågan och beror inte av graden av ohälsa. Anmärkningsvärt är, att ju fler dödsfall som inträffar istället för långvariga sjukskrivningar,
desto lägre blir ohälsotalet. Ohälsotalet är alltså inte ett bra mått på arbetsrelaterad
ohälsa.

1.2 QALY
QALY (Quality Adjusted Life Years) är ett annat mått på ohälsa. Det används bl a för
att analysera statliga sjukvårdsbudgetar (Rai, 1997).
QALY räknar varje levnadsår med perfekt hälsa som värt 1, och ett år med sämre hälsa
som värt mindre än 1, ned till 0 (död). En medicinsk behandling som ger en patient 4 år
att leva med hälsa 0.8, istället för 1 år med hälsa 0.6, ger hälsovinsten
4 * 0.8 - 1 * 0.6 = 2.6 QALY.
Som synes krävs att man vet allvarlighetsgrad och frånvarotid för att kunna beräkna
QALY. 61
Vidare antas att QALY är adderbara - även en tillfällig, lindrig, sjukdom/skada kan orsaka att man inte kan arbeta i ett tungt yrke, medan personer med ganska svårt permanent handikapp kan utföra ett arbete som anpassats till deras förutsättningar. Antalet
QALY har alltså litet samband med antal personer i en hel befolkning som inte kan ar-

60
61

http://www.g.fk.se/stat/stat3.htm (00-01-26)
http://www.eband.com/band24/b24-7.html (00-02-03)
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beta pga ohälsa. Däremot är antalet förlorade QALY ett bra mått på ohälsan hos dem
som är frånvarande från arbetet pga arbetsskada.

1.3 Val av mått för arbetsrelaterad ohälsa
Vi ser att varken Ohälsotalet eller QALY är något bra mått på arbetsrelaterad ohälsa,
eftersom de skapats för andra ändamål än att mäta arbetsrelaterad ohälsa. QALY har
svagt samband med arbetsförmågan. Ohälsotalet tar inte hänsyn till graden av lidande.
Vidare påverkar antalet dödsolyckor inte ohälsotalet.
Ett mått för arbetsrelaterad ohälsa borde uppfylla att
•
•
•

dödsolyckor räknas
frånvarons längd räknas – eftersom det är ett mått på produktionsbortfall och skadans allvarlighet
graden av funktionsnedsättning räknas – eftersom detta är ett mått på lidandet

Man ska vidare kunna beräkna graden av ohälsa, trots att tillgången på data varierar
mellan länder och branscher. Betrakta fallet att man endast känner antal dödsfall och
antal frånvarodagar. Vill vi ge ett enda mått på arbetsrelaterad ohälsa så måste vi väga
dessa mot varandra. QALY, men ej Ohälsotalet, kan göra denna värdering. Eftersom vi
vill att skadevärdet ska vara oberoende av ålder räknar vi med att en förolyckad har
genomsnittsåldern 42.95 år (ungefärlig genomsnittsålder i arbetslivet). Då leder en
dödsolycka 62 till 82.95 - 42.95 = 40 förlorade år (dvs –40 QALY).
Ett mått på arbetsmiljöbelastningen, som uppfyller nyss nämnda krav, är:
0. Arbetsmiljöbelastning =
40 * antal dödsfall + funktionsnedsättning diagnos 1 * frånvarons längd diagnos 1 +
funktionsnedsättning diagnos 2 * frånvarons längd diagnos 2 + … funktionsnedsättning
diagnos n * frånvarons längd diagnos n.

62

Vid ögonblicklig död. Vi räknar med livslängden 82.95 år, medellivslängden för japanska kvinnor, den
högsta i världen. Detta är den ålder som används i en vidareutveckling av QALY; DALY
(http://www.worldbank.org/html/extdr/hnp/hddflash/workp/wp_00068.html (00-01-04)).
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Alternativt kan man ha två mått på arbetsmiljöbelastningen:
1. antal dödsfall [st]
2. antal skadeår exkl dödsfall, ekvivalerade [år]=
funktionsnedsättning diagnos 1 * frånvarons längd diagnos 1 +
funktionsnedsättning diagnos 2 * frånvarons längd diagnos 2 + … funktionsnedsättning diagnos n * frånvarons längd diagnos n.
Ytterligare ett alternativ är att användaren själv väljer vilken diagnos han vill studera, t
ex antal cancerfall eller frånvarons längd pga belastningsskador.

Branschklassificering och industristatistik
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Branschklassificering

Branschklassificeringar används för att precist beskriva till vilken bransch en viss verksamhet hör. Vi är intresserade av både svensk och internationell klassificering. Vi beskriver här klassificeringarna och relationerna mellan dem.

1.2 SNI 92
Svensk Näringsgrensindelning (SNI 92) är en svensk standard som delar in hela
näringslivet i branscher. Varje arbetsställe (plats där ett företag har verksamhet, t ex en
viss fabrik) tilldelas en SNI-kod efter sin huvudsakliga aktivitet. Så har t ex alla inkassobyråer koden 74.823, Inkasso- och kreditkontrollverksamhet. SNI-koden finns i
CFAR (Centrala företags- och arbetsställeregistret), som förvaltas av SCB.
SNI 92 använder sig av en positionskod på fem siffror. På de fyra första siffernivåerna
är SNI 92 identisk med EUs branschstandard NACE rev 1, som EUs statistikkontor
Eurostat började använda 1990 (SNI 92).
I tabell 1 ser vi ett utdrag ur SNI-standarden, huvudgrupp 24 (”Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter”). 241 anger t ex ”Tillverkning av baskemikalier”, och den
fjärde siffran anger branschen ännu noggrannare. Ibland kan man specificera branschen
ytterligare med en femte siffra.
Tabell 1. Utdrag ut standarden SNI 92.
:
24 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
241 Tillverkning av baskemikalier
2411 Industrigasframställning
2412 Tillverkning av färgämnen
2413 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
2414 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
2415 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
2416 Basplastframställning
2417 Tillverkning av syntetiskt basgummi
242 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
243 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
244 Tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter
245 Tillverkning av rengöringsmedel och toalettartiklar
246 Tillverkning av övriga kemiska produkter
247 Konstfibertillverkning

:
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1.2 ISIC
FNs standard för branschklassificering heter ISIC (International Standard Industrial
Classification of all Economic Activities) och har fyra siffror. ISIC rev 3 trädde i kraft
1990 och är identisk med NACE på två-siffernivå. Vi har alltså överensstämmelse på
grov nivå mellan NACE och ISIC rev 3. Se bilaga 8 och 9 för de olika ISIC-standarderna.

1.3 Ytterligare branschklassificeringar
Kanada, USA och Mexiko använder var sin variant av NAICS 1997 (North American
Industry Classification System). Innan den infördes 1997 var US SIC 1987 standard i
USA och CDN SIC 1980 i Kanada (Nijhowne, hösten 1999;
http://www.census.gov/epcd/www/naics.html (00-01-28)).

2

Industristatistik

Industristatistik beskriver länders produktion av varor och tjänster. Statistiken kan ha
skapats med urvalsundersökning och/eller med hjälp av skattemyndigheternas data. Den
täcker ofta inte hela näringslivet; lantbruk och försvar är exempel på branscher som kan
saknas.
För att göra en arbetsmiljö-LCA, behöver man veta producerad mängd och försäljningsvärde för produkten samt massa och försäljningsvärde totalt i aktuell bransch.
Om man vet i vilken bransch produkten producerats enligt en viss branschklassificering,
men har produktionsdata för branscher enligt en annan, finns ett behov av att kunna
översätta mellan branschklassificeringarna.

2.1 Översättning mellan klassificeringar
EUs produktionsstatistik Prodcom redovisas enligt NACE Rev 1. Produktionsstatistik
från USA, Kanada och Mexiko är översatt till ISIC Rev 2 och/eller ISIC Rev 3 i OECD
(1999) 63 . Vi behöver således översätta mellan ISIC Rev 2, ISIC Rev 3 och NACE Rev 1.
NACE indelar näringslivet i 503 branscher på den lägsta nivån (4 siffror) och ISIC Rev
3 i 292 branscher. NACE är alltså en finare indelning än ISIC Rev 3. NACE är helt

63

För övrigt förbereds en översättning mellan NAICS 1997 och ISIC Rev 3 av Statistics Canada. Den
planeras vara klar i januari 2000 (Nijhowne, hösten 1999).
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enkelt en disaggregering av ISIC Rev 3, men numreringen stämmer inte alltid när man
har fler än två siffror (U.S. Bureau of the Census, 1992?, s 1-8). Med en tabell går det
alltså alltid översätta mellan NACE och ISIC Rev 3, dock med en viss informationsförlust om man går från NACE till ISIC Rev 3.
Vad gäller US SIC 1987 och CDN SIC 1980 går det inte att ge en exakt korrespondenstabell mellan dessa och ISIC Rev 3 utan att veta vilken produkt det handlar om i
varje enskilt fall (U.S. Bureau of the Census, 1992?, s 1-8 och däri refererade appendix).
Detta drabbar alltså statistik före 1997, då NAICS 1997 infördes.
För ett mindre antal aktiviteter tolkar USA och Kanada ISIC Rev 3 på annat sätt än EU
(U.S. Bureau of the Census, 1992?, s 1-8). Detta kan alltså påverka all statistik, även för
år 1997 och senare.

2.2 Bransch och produkt
SNI (Sverige), NACE (EU) och ISIC (FN) är alltså branschklassificeringar. För att klassificera produkter behövs fler siffror. EUs produktklassificering CPA (Community
Classification of Products by Activity) har sex siffror varav de fyra första är samma som
i NACE. Prodcom-klassificeringen, för industriell verksamhet, är ännu mer detaljerad
med sina åtta siffror. Till exempel har Metanol (träsprit) koden 24.14.22.10.
Relaterat till ISIC är FNs CPC (Central Product Classification) som har fem siffror.
Klassificeringen tar hänsyn till dels produktens industriella ursprung, dels produkten i
sig. CPC är direkt översättbar i sektion 0-4 till HS. HS (Harmonized System) har sex
siffror och är mer detaljerat än CPC. HS klassificerar mer efter produkten i sig än
industriellt ursprung.
Observera att en och samma bransch kan tillverka produkter som klassificeras helt
olika. T ex slakterier, som kan tillverka kött och hudar. I CPC kommer köttet att klassificeras som mat, medan hudarna hamnar under rubriken Jordbruks-, skogsbruks- och
fiskeprodukter (Europroms, 1999). Omvänt kan en och samma produkt tillverkas i flera
branscher, detta gäller speciellt legoarbeten och andra tjänster.

2.3 Dataluckan Återvinning
En LCA omfattar alla aktiviteter i livscykeln från råvaruutvinning till återvinning. Vissa
aktiviteter är det svårt att få fram statistik för, t ex återvinning. Återvinning (ISIC 37)
utgör ingen egen bransch i CDN SIC 1980 eller US SIC 1987. En del av återvinningsaktiviteterna finns dock under andra rubriker i dessa klassificeringar (U.S. Bureau of the
Census, 1992?, s 1-8). Vi återfinner ingen produktion i ISIC 37 under dessa länder i
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OECD (1999). Data om denna bransch saknas för närvarande också hos EUs statistikmyndighet Eurostat (Delchambre, vintern 99/00).

2.4 Slutsatser
Vårt behov av produktionsstatistik är att föra produkt till bransch. Detta går lätt att göra
när branschen är angiven enligt svensk eller EU-klassificering. För andra länder behöver
man översätta mellan branschklassificeringarna. Ett antal produkter kommer då att föras
till fel bransch, men detta händer i få fall.

SNI 92:s huvudgrupper
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ISIC Rev 2

ISIC Rev 2
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ISIC Rev 2
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ISIC Rev 3

ISIC Rev 3
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ISIC Rev 3
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Förkortningar för länder

Förkortningar för länder
S
Sverige
DK
Danmark
SF
Finland
B
Belgien
D
Tyskland
GR
Grekland
E
Spanien
F
Frankrike
IR
Irland, republiken
IT
Italien
L
Luxemburg
NL
Nederländerna
P
Portugal
UK
Storbritannien
Ö
Österrike
EU-15, EU Europeiska unionen

N
IS

Norge
Island
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Andel företagare i branschen
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Andel företagare i branscherna
Eftersom företagare i många länder inte omfattas av arbetsskadestatistiken är det intressant att veta andelen företagare i olika branscher och länder. Vet vi andelen företagare,
kan vi bättre uppskatta bortfallet i arbetsskadestatistiken.
I OECD (1999) anges antal sysselsatta (under rubrik ”Employment”) och antal anställda
(”Employment, employees”) uppdelat på bransch. Man kan alltså beräkna andelen anställda respektive företagare. Hur noggrann är en sådan uppskattning? Vi måste dels ta
hänsyn till att definitionerna av vilka som betraktas som anställda respektive företagare
skiljer sig något åt mellan olika länder 64 , dels hur undersökningen utförts. I t ex Grekland undersöks alla företag med minst 20 sysselsatta, medan företag med 10-19 sysselsatta undersöks med stickprov. Alltså kommer de minsta företagen, med stor andel
företagare, inte med. Enligt OECD (1999) har Tillverkning (NACE 15-37) 2% företagare, medan Karjalainen och Virtanen (1999) anger 32%, en siffra som verkar rimlig,
eftersom EUs Labour Force Survey 1998 anger andelen företagare totalt i landet till
43.4% (Franco, 1999). Danmark, där alla företag undersöks, redovisar 8% företagare
totalt i OECD (1999) och 9.7% i Labour Force Survey 1998 – klart acceptabelt (den
danska siffran i OECD (1999) avser genomsnittet för åren 1993-1995). Av OECD-länderna gör Danmark, Finland, Island, USA och Korea undersökningar som täcker alla
företagsstorlekar. Dessa länder borde alltså ha bra uppgifter på andelen företagare i
olika branscher. Danmarks siffror är efter 1990 hämtade ur skattemyndigheternas register. Finland använder, sedan 1996, en blandning av urvalsundersökning och registerundersökning, som täcker alla företag. Finland har 12.5% egenföretagare enligt
Franco (1999), medan OECD (1999) säger att tillverkning totalt har 2% företagare.
Uppgifter om andelen företagare för näringslivet totalt saknas för Finland i OECD
(1999). Uppgifterna från OECD (1999) om andelen företagare i finska branscher kan
alltså hålla låg kvalitet.
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