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Arbetsrelaterade olyckor inom EU - den statistika bilden (1998-1999)
Europeiska arbetsmiljöveckan 2001 ägnas åt arbetsrelaterade
olyckor och vad dessa kostar i mänskligt och ekonomiskt avseende.
Under mottot ”Framgångsrik med arbetsmiljösystematik” är
kampanjen tänkt att få fler organisationer att skärpa sin
arbetsmiljöpraxis så att arbetsolyckorna blir färre, kostnaderna lägre
och det mänskliga lidandet mindre. 

Detta faktablad presenterar nyligen framlagd statistik från Eurostat
som visar att arbetsrelaterade olyckor envist ligger kvar på en hög nivå.

■ Under 1998 inträffade 4,7 miljoner arbetsolyckor som föranledde
fler än tre dagars frånvaro från arbetet. Detta innebär en minskning
av olycksfallsfrekvensen med 0,4% till 4 089 olyckor per 100 000
personer. Preliminära beräkningar för 1999 tyder på att frekvensen
stiger igen och kommer att närma sig 1996 års nivå (4 229). Detta
innebär trots allt en väsentlig förbättring jämfört med 1994 års
frekvens (4 539). Totalt antal olyckor, inklusive de som inte ledde till
frånvaro från arbetet, uppgick till 7,4 miljoner, lika med 6 380 per
100 000.

■ Frekvensen för olycksrelaterade dödsfall på arbetet minskade med
3,0% till 5,0 per 100 000 personer. Totalt dödades 5 476 personer
på arbetet. Ytterligare 3 100 dödsolyckor inträffade mellan hemmet
och arbetet. Av dessa nästan 8 600 arbetsrelaterade dödsfall
berodde 59% på trafik- och transportolyckor. 

Fiske är den farligaste ekonomiska verksamheten
■ Fiskerisektorn har den högsta olycksfrekvensen: 2,43 gånger

högre än genomsnittet i EU. Andra högrisksektorer omfattar
byggverksamhet (1,41 gånger EU-genomsnittet), hälsovård och
socialtjänst (1,34) samt jordbruk (1,32). 

Frekvensen i små och medelstora företag på en bestående
hög nivå
■ I företag med 10-49 anställda var frekvensen för olyckor som

föranledde tre eller fler dagars frånvaro från arbetet 1,26 gånger
högre än genomsnittet. Den högsta nivån registrerades i
transportsektorn (1,43 gånger genomsnittet i branschen) och
byggverksamhet och tillverkning (1,2). 

■ Liknande siffror registrerades i företag med 1-9 anställda med
tillverkning, byggverksamhet och transport i främsta ledet (1,1-
1,3 gånger branschgenomsnittet).

Nyanställda och unga är mest utsatta
■ Sannolikheten för att personer som arbetat två år eller kortare tid

råkade ut för en olycka var 1,2 till 1,3 gånger större än för den
genomsnittlige anställde, oberoende om de var visstids- eller

tillsvidareanställda. I några sektorer var siffrorna mycket högre.
Sannolikheten för att hotell- och restaurangpersonal som varit
tillsvidareanställda mindre än två år råkade ut för en olycka var
47% högre jämfört med näringens genomsnitt. Sannolikheten
för att visstidsanställda i byggverksamhet råkade ut för en olycka
var 65% högre än för andra anställda inom denna sektor. 

■ Olycksrisken för personer i åldrarna 18 till 24 år var 1,4 gånger
större än genomsnittet. 

■ Sannolikheten för att personer som arbetar nattskift minst 20
timmar per vecka råkade ut för en olycka var 1,4-1,5 gånger
högre.

Arbetsrelaterade hälsoproblem
■ Under 1998 och 1999 led ungefär 7,7 miljoner personer varje år

av arbetsrelaterade hälsoproblem, andra än olycksskador. För
hälsoproblem kopplade till det huvudsakliga aktuella arbetet är
förekomstfrekvensen för arbetsrelaterade hälsoproblem 5 372 fall
årligen per 100 000 anställda. Förekomsten ökade med ålder, till
7 150 för åldersgruppen 55-64 år. 

■ 53% av fallen omfattade belastningssjukdomar. Dessa var
vanligast inom hälsovård och socialt jänst (1,6 gånger
genomsnittet), följt av byggverksamhet och transport. 

■ 18% av fallen relaterades till stress, depression eller ångest, vilket
utgjorde 26% av fallen som föranledde två eller fler veckors
frånvaro från arbetet under året. Inom utbildning och hälsovård
och socialtjänst var frekvensen för dessa problem dubbelt så hög
som genomsnittet.

■ Lungsjukdomar drabbade 0,6 miljoner personer. Frekvensen inom
gruvnäringen var dubbelt så hög som genomsnittet. 

Sociala och ekonomiska kostnader
■ Till följd av arbetsolyckor tvingades 5% av personerna att byta

arbete eller arbetsplats eller minska sin arbetstid. 0,2% slutade
arbeta.

■ Mellan 1998 och 1999 beräknas arbetsrelaterade olyckor kosta EU
150 miljoner arbetsdagar per år. Ytterligare 350 miljoner dagar
förloras genom arbetsrelaterade hälsoproblem. Tillsammans gör
detta att den totala “räkningen” slutar på 500 miljoner dagar per år. 
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Antal arbetsolyckor med fler än 3 dagars frånvaro per 100 000
arbetstagare - per ekonomisk verksamhet - EU15 - (källa : ESAW)
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A: Jordbruk, jakt och skogsbruk.

F: Byggverksamhet.

I: Transport, magasinering och kommunikation.D: Tillverking.

G: Partihandel och detaljhandel -reparation.

J: Finansiell verksamhet.E: El-, gas- och vattenförsörjning.

H: Hotell- och restaurangverksamhet.

N: Hälsa.
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Referenser:

Eurostat Statistics in Focus – Population and Social Conditions –
2001 – “Accidents at work in the EU 1998-1999“ (KS-NK-01-016-
EN-C) och “Work-related health problems in the EU 1998-1999”
(KS-NK-01-017-EN-C).

Källor och metodanmärkningar:

European Statistics on Accidents at Work (ESAW) –
Eurostat.

I ESAW-projektet tas alla olycksfall som föranleder frånvaro
omfattande fler än tre kalenderdagar med i data. En arbetsolycka
definieras som en “enskild händelse under arbetet som leder till en
fysisk eller psykisk skada.” Detta inbegriper akut förgiftning och
andra personers avsiktliga handlingar men utesluter självförvållade
skador och olyckor på väg till eller från arbete (färdolycksfall).
“Under arbete” betyder medan man är involverad i
yrkesverksamhet eller under den tid man befinner sig på arbetet.
Detta inbegriper trafikolycksfall under arbete. En dödsolycka
definieras som en olycka vilken leder till ett offers död inom ett år
efter olyckan (olycksdag). Beroende på rapporteringsförfarande i
medlemsstaterna (försäkringsbaserade system eller ej) varierar
rapporteringsnivåerna för arbetsolyckor. I allmänhet är
rapporteringsnivåerna mycket höga i försäkringsbaserade system
och anses vara nästan 100%. De system som ej är baserade på
försäkringar har endast en medelhög rapporteringsnivå, normalt 

mellan 30% och 50% i genomsnitt för samtliga branscher av 
ekonomisk verksamhet sammanslagna. Data från de två källorna,
försäkringsbaserade eller icke-försäkringsbaserade data justerade
efter rapporteringsnivå, är inte helt jämförbara.

Ad hoc-modul om hälsa och säkerhet på arbetet i 1999 års
Community Labour Force Survey – Eurostat.

Gemenskapens arbetskraftsundersökning genomförs årligen.
Den omfattar ett representativt urval av hela befolkningen som
lever i privathushåll. 1999 års ad hoc-modul om hälsa och
säkerhet i arbetet omfattade intervjuer med fler än 500 000
personer i 11 medlemsstater.

Ytterligare information
”Förebyggande av arbetsrelaterade olyckor” är temat för Europeiska
arbetsmiljöveckan 2001 som organiseras av medlemsstaterna under
oktober 2001. Ytterligare information om förebyggande av 
olyckor finns på Europaveckans speciel la webbplats
http://osha.eu.int/ew2001/. Arbetsmiljöbyråns webbplats är kopplad
till medlemsstaternas webbplatser där nationell lagstiftning och
nationella riktlinjer finns: http://osha.eu.int

Eurostat är Europeiska gemenskapernas statistikkontor. De ger ut
officiell harmoniserad statistik om Europeiska unionen och
euroområdet. Ytterligare information finns på Eurostats webbplats
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/.

Arbetsolyckor med mer än 3 dagars arbetsfrånvaro

Personer i
NACE rev1 (Ekonomisk verksamhet) sysselsättning

Antal Frekvens (antal per 100 000 personer i sysselsättning)

Näring (bransch) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999* Trend %

Underavdelning eller huvudgrupp (sektor) (1 000) 94-98 96-98 98-99*

Totalt - samtliga verksamhetsbranscher 136 150 4 678 586 4 850 120* 4 539 4 266 4 229 4 106 4 089 4 206* -9,9% -3,3% 2,9%*
av vilka (när så angivet):
Män 5 960 5 534 5 458 5 291 5 268 : -11,6% -3,5% .
Kvinnor 1 936 1 864 1 924 1 865 1 890 : -2,4% -1,8% .
18-24 år 5 751 5 613 5 725 : -0,5% .
25-34 år 4 390 4 210 4 179 : -4,8% .
35-44 år : : 3 766 3 696 3 678 : -2,3% .
45-54 år : : 3 558 3 548 3 543 : -0,4% .
55-64 år : : 4 063 3 671 3 602 : -11,4% .

A Jordbruk, jakt och skogsbruk 5 092 345 766 373 340* 6 496 6 123 6 771 6 647 6 790 7 510* 4,5% 0,3% 10,6%*

D Tillverkning 30 156 1 354 762 1 369 376* 5 071 4 962 4 660 4 607 4 492 4 546* -11,4% -3,6% 1,2%*

F Byggverksamhet 10 375 830 873 883 045* 9 014 9 080 8 023 7 963 8 008 8 261* -11,2% -0,2% 3,2%*

I Transport, magasinering och kommunikation 7 509 440 143 461 309* 6 139 5 790 6 018 5 937 5 862 5 999* -4,5% -2,6% 2,3%*

N Hälsovård och socialt tjänster (beräknat från
ad hoc-modul i 1999 års Gemenskapens
arbetskraftsundersökning) 5 100

* : Preliminär beräkning från ESAW-data och nationell utveckling 1998-1999 för ohamoniserade nationella data.

Dödsolyckor i arbete

Personer i
NACE rev1 (Ekonomisk verksamhet) sysselsättning

Antal Frekvens (antal per 100 000 personer i sysselsättning)

Näring (bransch) 1998 1998 1999* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Trend %

Underavdelning eller huvudgrupp (sektor) (1 000) 94-98 96-98

Totalt - samtliga verksamhetsbranscher 136 150 5 476 : 6,09 5,9 5,18 5,22 5,03 : -17,5% -3,0%
av vilka (när så angivet):
Män : : 7,70 7,70 7,40 : . -3,8%
Kvinnor : : 0,76 0,82 0,84 : . 11,6%
18-24 år : : 3,88 3,71 3,60 : . -7,3%
25-34 år : : 4,10 3,94 3,85 : .-6,2%
35-44 år : : 4,58 4,87 4,60 : . 0,5%
45-54 år : : 6,28 6,00 6,12 : . -2,5%
55-64 år : : 8,31 8,94 8,06 : . -3,0%

A Jordbruk, jakt och skogsbruk 5 092 631 : 14,0 13,8 12,9 12,6 12,4 : -11,4% -3,9%

D Tillverkning 30 156 1 101 : 4,6 4,2 3,9 4,0 3,7 : -19,6% -5,1%

F Byggverksamhet 10 375 1 330 : 14,7 14,8 13,3 13,1 12,8 : -12,9% -3,8%

I Transport, magasinering och kommunikation 7 509 883 : 13,7 13,7 12,0 12,1 11,8 : -13,9% -1,7%


