
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Äldre byggjobbare skadas oftare allvarligt 
 

Forskare vid Luleå tekniska universitet presenterar nu ett delresultat ur sin omfattande undersökning av 
arbetsplatsolyckor på byggen i Sverige. Det visar sig att ju äldre byggarbetaren är, ju större risk att drabbas 
av en allvarlig olycka- tvärtemot vad många i byggbranschen trodde. 

 
– Allvarliga byggolyckor ökar nästan linjärt med stigande ålder, säger forskaren Magnus Stenberg, vid 

Avdelningen för arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet. 

 

Omkring 1000 byggarbetare skadas allvarligt varje år vid byggen i Sverige. Sveriges byggindustrier och 

fackförbundet Svenska byggnadsarbetareförbundet vill få svar på varför det ser ut så. Luleå tekniska universitet 

studerar därför i ett flerårigt forskningsprojekt bland annat vad löneformer, planering och ledarskap har för 

effekt på svåra arbetsplatsolyckor inom byggbranschen i Sverige. 

 

Forskarna har bland annat skickat ut 3 500 enkäter till byggarbetare i Sverige som skadats allvarligt på arbetet 

under åren 2005, 2007, 2009 och 2011. Med allvarlig olycka avses att personen blivit sjukskriven 30 dagar 

eller längre, alternativt fått någon form av invaliditet. Av 1000 enkätsvar som hittills kommit in visar det sig, 

att ju äldre byggarbetaren är, ju vanligare är allvarliga olyckor. 

 

– Inom byggbranschen har en vanlig uppfattning varit att det är de yngre som står för de flesta allvarliga 

olyckorna på byggarbetsplatsen, för att de har mindre arbetslivserfarenhet. Nu visar det sig att allvarliga 

olyckor istället ökar med stigande ålder, säger Magnus Stenberg. 

 

De flesta allvarliga byggolyckor är fall- och halkolyckor. 

 

– Det kan vara så att äldre byggarbetare inte har samma förmåga att ta emot ett fall och att de halkar och 

ramlar lättare än yngre kollegor. Detta vet vi inte men vi ska göra djupintervjuer för att klarlägga 

omständigheterna kring olyckorna så att branschen får en idé om en lösning, säger Magnus Stenberg.  

 

Forskningsprojektet finansieras av AFA försäkring och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). 

 
Upplysningar: Magnus Stenberg, forskare vid Luleå tekniska universitet 0920 49 20 62 Katarina Karlsson, 
presskontakt vid Luleå tekniska universitet 072-727 45 60 eller katarina.karlsson@ltu.se 
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