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Arbetsplatsolyckor
Varje år inträffar ett antal 
arbetsplatsolyckor. Ofta innebär 
olyckan allvarliga konsekvenser 
för den drabbade. 

Men olyckan påverkar inte bara 
den som har drabbats, utan kan 
även få konsekvenser för 
anhöriga, arbetskamrater och 
chefer. 

En arbetsplatsolycka kan också 
medföra betydande ekonomiska 
konsekvenser för företaget. 
Genom ett väl utfört arbetsmil-
jöarbete kan många 
arbetsplatsolyckor förhindras. 

Arbetsgivaren är ansvarig för 
arbetsmiljön och arbetsförhål-
landena på arbetsplatsen. 
Därav vilar ett ansvar på arbets-
givaren att i så hög utsträckning 
som möjligt förebygga att de 
anställda inte utsätts för olycks-
fall eller ohälsa.

Denna infografik ger en god och 
visuell översikt av hur förhålland-
ena ser ut runt om i Europa. 
Med utgångspunkt i dessa siffror 
kan man vidare ta del av våra 
produkter på Axelent som i sin 
tur ger goda förutsättningar att 
förhindra arbetsplatsolyckor.

Här presenteras den viktigaste statistiken för olycksfall på 
arbetsplatser inom Europeiska unionen (EU). Informa-
tionen har samlats in inom ramen för den europeiska 
statistiken om olyckor i arbetet – European Statistics 

on Accidents at Work (ESAW).
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Olyckor år 2014

År 2014 var det nära 
3,2 miljoner olyckor som inte 
var dödsfall som resulterade 
i minst fyra kalenderdagar 

från arbetslivet och 
3 739 dödsolyckor i EU.

Icke-dödliga olyckor på arbetsplatsen som samlas in i 
ESAW är de som innebär minst fyra hela kalenderdagar 
med frånvaro från arbetet (de kallas ibland också "allvarliga 
olyckor i arbetet").

Icke-dödliga olyckor
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Arbetsplatsolyckor
En arbetsolycka definieras i 
ESAW som en direkt händelse 
under arbetets gång som leder 
till fysisk eller psykisk skada. 

Dödsolyckor i arbetet är de 
olyckor med dödlig utgång, men 
även olyckor som leder till döden 
upp till ett år efter olycksfallstill-
fället. 

En säker och hälsosam 
arbetsmiljö är en avgörande 
faktor för individens livskvalitet 
och är också en kollektiv 
angelägenhet. 

EU: s regeringar erkänner de 
sociala och ekonomiska fördelar-
na med bättre hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.

Data finns ejUnder 112345

Antal dödsolyckor per 100 000 invånare år 2014

Män är överrepresenterade i 
statistiken gällande olyckor 

på jobbet.

Män överrepresenterade

Det bör också noteras att dödsolyckor är 
relativt sällsynta händelser. I genomsnitt 1 av 
cirka 850 olyckor i EU 2014.

Olyckor med dödlig utgång

I genomsnitt skedde 2,3 dödsolyck-
or på arbetsplatser per 100 000 
anställda under året 2014 inom EU. 

Dödsolyckor i EU2,3
Den högsta förekomsten av dödsolyck-
or på arbetsplatser år 2014 registre-
rades i Rumänien (7,1 dödsfall per 
100 000 anställda).

Flest dödsolyckor7,1


