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Ökat antal anmälda arbetsolyckor 
De anmälda arbetsolyckorna bland ungdomar 16–24 år 
har totalt sett minskat kraftigt sedan början av 2000-talet  
men ökningen som märkts mellan åren 2009 och 2010 fort-
sätter även under 2011. Jämfört med 2010 har antalet anmäl-
ningar om arbetsolycka med sjukfrånvaro från ungdomar 
mellan 16 och 24 år ökat med 17 procent – från 2 930 till  
3 427. För samtliga sysselsatta har antalet anmälningar om 
arbetsolycka med sjukfrånvaro ökat med cirka 2 procent 
under 2011 jämfört med 2010.

Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland ungdomar 16–24 år

Unga i arbete
Ungdomar löper större risk än äldre att råka ut för arbetsolyckor. Under 2011 anmäldes drygt 3 800 
arbetsskador (arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar). Under perioden 2006–2011  
dog 36 ungdomar. De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor är belastning, förlorad kontroll över 
handverktyg och transportutrustning. 

Högre risk för ungdomar
Under 2010 anmälde 7 av 1 000 ungdomar i åldern 16–24 
år att de råkat ut för en olycka på jobbet. Motsvarande 
siffra för alla som arbetar var 6 av 1 000 vilket innebär 
att risken att råka ut för ett olycksfall i arbetet var större 
för ungdomar än för alla sysselsatta. Samma år arbetade  
cirka 450 000 ungdomar mellan 16 och 24 år, de flesta  
inom parti- och detaljhandel (22 %), fastighetsskötsel och 
uthyrningsverksamhet (13 %) samt omsorg och sociala 
tjänster (10 %). Jämfört med 2009 har sysselsättningen 
bland ungdomar ökat med cirka 11 procent. 

Belastning vanligast bland kvinnor och  
olyckor med handverktyg bland män
De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor bland unga 
kvinnor är belastning, fallolyckor samt förlorad kon-
troll över transportutrustning (till exempel truckar och  
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l bilar). För unga män är de främsta orsakerna till arbets-

olyckor förlorad kontroll över handverktyg (som knivar 
och hammare) eller transportutrustning samt förlorad  
kontroll över föremål (som byggmaterial och maskin-  
och fordonsdelar). 
 De vanligaste skadorna till följd av arbetsolycksfall  
under 2011 var öppna sår och ytliga skador (38 %) samt 
stukningar och sträckningar (17 %).

36 dödsolyckor mellan 2006 och 2011
Mellan 2006 och 2011 dog 36 ungdomar mellan 16 och  
24 år på jobbet. 31 av dem var män och 5 kvinnor. Flest 
döds olyckor inträffade inom byggbranschen och tran-
sport branschen. Den vanligaste orsaken till dödsfallen 
bland både män och kvinnor är olyckor med olika typer 
av fordon.

Flest anmälda olyckor inom byggbranschen och omsorg
Under 2011 anmäldes 3 800 arbetsskador där ungdomar 
var inblandade. 90 procent handlade om arbetsolyckor 
med sjukfrånvaro och 10 procent om arbetssjukdomar.  
Störst andel anmälningar om arbetsolyckor bland  
kvinnor under perioden 2006 till 2011 avsåg omsorg  
och sociala tjänster (29 %). Störst andel bland männen 
av såg bygg verksamhet (21 %). 
 I förhållande till antal sysselsatta är det dock störst risk

Vanligaste orsakerna till arbetsolyckor bland ungdomar 16–24 år 
under perioden 2006–2011
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Andel anmälda arbetsolyckor 2006–2011 bland ungdomar 16–24 år 
fördelat per bransch

Exempel:
Tjej, 19 år, vårdbiträde: ”Vid hembesök hos kund skulle 
jag hjälpa till vid en förflyttning som kunden skulle göra.  
När jag hjälpte till att lyfta kunden uppstod domningar i 
båda benen och kraftig smärta i ländryggen.” 

Kille, 20 år, byggnadssnickare: ”Jag skulle klyva en kort  
virkesbit i en vändbar kap/klyvsåg. När jag skulle flytta 
höger hand längre bak på virkesbiten tappade jag koncen-
trationen på vänsterhanden som var längre fram på vir-
kesbiten. Följden blev att vänsterhanden åkte in i klingan 
på sågen och jag fick skärskador på vänster tumme och 
andra delar av handen.”

Kille, 19 år, truckförare: ”Jag körde stortruck på lagret 
och skulle hjälpa en kollega med att hämta en pall. När 
jag skulle bromsa insåg jag att foten hade fastnat mellan  
bromsen och gaspedalen. När jag väl fick loss foten  
bromsade trucken så hastigt att jag föll ur min truck och 
blev klämd mellan den egna och kollegans truck.”

Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland ungdomar 16–24 år

  
att råka ut för en arbetsolycka i trävaru- och möbel till-
verk ning bland männen (19 olyckor per 1 000 sysselsatta).  
Bland kvinnorna är det störst risk att råka ut för en  
arbets olycka i transport och kommunikation (13 olyckor  
per 1 000 sysselsatta). 
 Mellan åren 2006 och 2011 har bland kvinnor mellan 
16 och 24 år flest anmälningar om arbetsolycka gjorts av 
vårdbiträden och undersköterskor samt försäljare inom 
detaljhandel där yrket försäljare av dagligvaror står för 
flest anmälningar. 
 Bland män i samma ålder har flest anmälningar om 
arbetsolycka gjorts av maskinoperatörer och bygg- och 
anläggningsarbetare. 

Kvinnor
Män

Omsorg och sociala tjänster

Fastighetsbolag, uthyrnings- och företagstjänster

Transport och kommunikation

Hotell- och logiverksamhet, restauranger

Parti och detaljhandel, reparation av fordon 

Byggverksamhet

Tillverkning metall


