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 FÖRKLARING AV OLYCKSSTATISTIK – VARFÖR SKILJER SIG 
SIFFRORNA SIG ÅT?    

För att veta hur byggbranschen ligger till jämfört med andra branscher 
samt hur utvecklingen ser ut så har vi på vår webbplats beskrivit vilken 
statistik som finns tillgänglig, samt var du hittar denna. 

Statistiken som finns bygger på var man har sin anställning eller vad för 
typ av arbetsuppgifter man har. Vare sig BCA eller AFA-försäkring har 
med olyckor som skett bland personer som är anställda i utländska bolag, 
då denna statistik förs i enlighet med EU-förordningen.  

Ovan medför att det inte finns någon specifik statistik som beskriver hur 
många olyckor som skett där man bedriver bygg- och anläggningsarbete.  
Byggnadsarbetaren redovisar dock vad de anser är samtliga dödsolyckor 
som skett i samband med Bygg- och anläggningsarbete, oavsett i vilken 
näring man tillhör.  

 

Byggbranschens centrala arbetsmiljöråd BCA 
(www.sverigesbyggindustrier.se) : 

Byggindustrins statistik redovisas varje år och grundar sig på: 

• De arbetsskadeanmälningar som skickats in till 
Försäkringskassan såväl anställda som egenföretagare..  

• Att de som skadas arbetar i en verksamhet vars 
sysselsättningsslag definieras som byggverksamhet inom 
husbyggnad och anläggningsverksamhet (Svensk 
näringslivsindex, SNI-kod 41 och 42). 

De flesta år tas även statistik fram för ”Sidoverksamheten” (Svensk 
näringslivsindex, SNI-kod 43). Det är installationsarbete (el, VS, Vent 
mm) rivningsarbete samt något som definieras som ”Slutbehandling av 
byggnader” (målning, mattläggning, plattsättning, putsning, glasning mm)  

 

AFA försäkring (www.afaforsakring.se ) 

AFA kommer ut med en rapport varje år och statistiken grundar på 
inrapporterade och av AFA godkända arbetsskador.  

Statistiken är sorterad utifrån yrkesgrupp, vad man arbetade som och inte 
på vilken arbetsplats man var anställd när det skedde. 

 



 

  

 

 

2 

Hållnollan.se 

Samverkan för noll 
olyckor i byggbranschen 

Stockholm, 2019-04-11 

Det betyder att statistik bland  

• Byggnadsträarbetare även kan innehålla olyckor där en 
byggnadsträarbetare skadats när hen byggde kulisser på en 
teater. 

• Lokalvårdares olyckor som skett på en byggarbetsplats finns med 
i statistiken för ”Städare och fönsterputsare”.  

 

Byggnadsarbetaren 

Byggnadsarbetaren tar fram egen statistik över dödsolyckor, efter en årlig 
kartläggning. De redovisar samtliga dödsolyckor som skett på en 
byggarbetsplats oavsett vilken näring den som förolyckats tillhör. 
Exempel 

• Personer som arbetar i byggindustrin som dör i sin 
yrkesutövning, fast inte när hen utför ett arbete som inte är på en 
byggarbetsplats (exempel, en tjänsteman som blir överkörd av ett 
tåg på allmän väg när hen kör mellan en arbetsplats och en 
annan kommer INTE med)) 

• Personer som dör i samband med byggverksamhet och på 
byggarbetsplatser, både inom byggindustrin som andra (med 
andra menas exempelvis en lastbilschaufför som får ett 
väggelement som tippar från bilen på en byggarbetsplats, trots 
att hen tillhör ”Transport”)  

• Både svenska och utländska arbetare.  

• Både anställda och egenföretagare. 

 


