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År 2016 sysselsattes drygt 344 000 personer inom branschgruppen byggverksamhet. Endast
9 procent av de sysselsatta var kvinnor. Byggverksamhet delas in i tre undergrupper; byggande
av hus, anläggningsarbeten, specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Mellan åren 2013
och 2017 har de sysselsatta inom byggverksamhet anmält cirka 21 500 arbetsskador varav 17
800 avser arbetsolyckor med sjukfrånvaro och cirka 3 700 avser arbetssjukdomar. Antalet anmälningar har varierat något över åren men är i princip helt oförändrad år 2017 jämfört med 2013.

samtliga branscher ligger på 7 anmälningar per
1 000 sysselsatta. Byggverksamhet är även en
av de branscher där flest dödsolyckor inträffar.
Under perioden 2013-2017 har det inträffat 37
olyckor med dödlig utgång inom branschen.

Arbetsolyckor med sjukfrånvaro i
byggverksamhet fer än i andra branscher
År 2017 anmäldes drygt 11 arbetsolyckor
med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta inom
byggverksamhet, medan genomsnittet i

fgur 1. Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro i byggverksamhet fördelat på orsak och kön,
år 2013–2017.
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arbetsolycka med sjukfrånvaro gällde kvinnor.
Tunga lyft var den vanligaste orsaken till
anmäld arbetssjukdom i byggverksamhet
När det gäller anmälda arbetssjukdomar
per 1 000 sysselsatta låg byggverksamhet
på ungefär samma nivå som genomsnittet
för samtliga branscher, som är 3 fall per
1 000 sysselsatta. Av de anmälningar
arbetssjukdomarna orsakades nästan
två tredjedelar av belastningsfaktorer,
framförallt till följd av tunga lyft.

Förlorad kontroll var den vanligaste orsaken
till anmäld arbetsolycka med sjukfrånvaro
I figur 1 framgår att förlorad kontroll var den
vanligaste orsaken till anmäld arbetsolycka
med sjukfrånvaro både bland kvinnor och
män. Då gällde det oftast förlorad kontroll
över handverktyg. Därefter var fall av
person den vanligaste orsaken till anmälan.
Bland män handlade det oftast om fall från
höjd och bland kvinnor fall på samma nivå.
Endast 3,5 procent av anmälningar om

fgur 2. Antal anmälda arbetssjukdomar inom byggverksamhet fördelat på orsak och kön, år 2013–2017.
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byggande av bostadshus och andra byggnader.
Under samma period anmäldes cirka 3 700
arbetssjukdomar. Branschen byggande av
bostadshus och andra byggnader låg i topp
även vad gäller anmälda arbetssjukdomar,
cirka 35 procent.

Flest anmälningar inom byggande av
bostadshus och andra byggnader
Mellan åren 2013 och 2017 har det inom
byggverksamhet anmälts cirka 17 800 arbetsolyckor med sjukfrånvaro. Cirka 30 procent
av dessa avser det specifika branschen
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fgur 3. Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar inom byggverksamhet
fördelat på bransch (tre branscher med högst antal anmälningar), år 2013–2017.

