
 

 
 

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 
är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 

Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 
personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

1 

Information till arbetsgivare inför användning av mallen  
”Rutin för arbetsskade- och tillbudsrapportering”  
 
Mallen är i sig väldigt informativ och förklarar vad ett tillbud är och dess skillnad från arbetsskador. 
Det är gråmarkerat de områden som ni ska anpassa utefter ert företag. 
 
Det viktiga med denna mall i likhet alla andra arbetsmiljörättsliga rutinerna är att förankra dess 
existens och betydelse inom hela verksamheten, så att alla känner till dem och framförallt efterlever 
dem. 
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Rutin för arbetsskade- och tillbudsrapportering 
 
Målet med förebyggande arbetsmiljöarbete är att det inte ska inträffa arbetsskador på arbetsplatsen. 
En undermålig arbetsmiljö yttrar sig ibland i arbetsolycksfall, tillbud eller arbetssjukdomar. 
 
Denna rutin skall finnas tillgänglig för de anställda antingen i fysisk form på särskilt avsedd plats, 
och/eller på intranätet. 
 
Vad är ett tillbud? 
Ett tillbud är en oplanerad händelse, dvs. en avvikelse från det normala händelseförloppet i ett 
arbetsmoment, som hade lett till eller kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.  
 
Det är olyckor och så kallad ”nästan-olycka” där någon hade kunnat skada sig men ingen kom till skada. 
Även händelser av psykisk art kan vara tillbud, exempelvis hot och trakasserier.  Arbetsgivaren har ett 
ansvar att rapportera alla tillbud som är att bedöma som allvarliga. Den bedömningen är helt upp till 
arbetsgivaren att göra. Bedömningen bör göras med  
 
Att rapportera tillbuden ingår som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att få fram vilka 
risker och brister som finns i arbetsmiljön, och för att kunna åtgärda dessa. 
 
Exempel på tillbud: 

• Vid arbete med teknisk utrustning kan det handla om inträffade händelser eller förhållanden 
som innebär en arbetsskaderisk etc. 
 

Exempel på allvarliga tillbud (allvarlig fara för liv och hälsa): 

• Fall i trappor, stegar eller ställningar 

• Fall av föremål som kan orsaka allvarliga personskador 

• Explosionsljud som kan skada hörseln  

• Incident med risk för våld 

• Felaktiga funktioner hos farliga maskiner eller i skyddsutrustning 

• Knivhot eller hot med skjutvapen (t ex vid rån) 

• Läckage av farliga ämnen, m.m. 
 
Vad är en olycka? 
Att halka eller falla, skära sig på en kniv eller klämma sig i en maskin är exempel på olycksfall som kan 
förekomma i arbetsmiljön.  
 
Den vanligaste arbetsolyckan orsakas av lyft eller annan ansträngande rörelse. Den näst vanligaste är 
så kallade fallolyckor som ofta orsakas av hala underlag. Dessa incidenter är nästintill alltid exempel 
på allvarligt tillbud, som alltså måste rapporteras in till Arbetsmiljöverket. 
 
Vad är en arbetsskada? 
Med arbetsskada menas alla skador och sjukdomar som uppkommit till följd av arbetet eller 
arbetsförhållandena. 
 
En arbetsskada kan vara: 

• olycksfall i arbetet (en händelse som är kortvarig, i viss mån ovanlig och oförutsedd) 

• färdolycksfall (exempelvis olycka på väg till eller från arbetet) 

• arbetssjukdomar (förslitningsskador, hörselskador etc. men också psykiskt påfrestande 
förhållanden som kan ge upphov till psykiska eller psykosomatiska sjukdomar) 
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• smittsamma sjukdomar (smittsamma sjukdomar av mer allvarligt slag som man ådragit sig på 
grund av eller genom arbetet). 

 
Anmälan om arbetsskador och tillbud 
Ansvarig chef ska snarast möjligt rapportera tillbud och arbetsskador. För att kunna få kännedom om 
alla händelser så måste det finnas kunskap om vad tillbud eller arbetsskada är. 
 
Denna rutin bör vara del av det löpande arbetet kring arbetsmiljön, och det skall vara tydligt vad, när 
och hur en arbetsolycka/tillbud ka hanteras, och vem som ska ta emot den informationen från de 
anställda. 
 

 
Vid allvarlig olycka görs anmälan omgående.  
Anmälan görs på blankett ”Utredning av olycksfall och tillbud”, 
https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utredning-olycksfall-
tillbud-blankett.pdf.  
Det kan även göras direkt på https://anmalarbetsskada.se/.  
 
 

 

 

Om en händelse/olycka händer skall detta omgående anmälas till 
 

- Namn Efternamn1, som ansvarar för att anmälan skickas in till Arbetsmiljöverket och/eller 
Försäkringskassan.  

 
Skulle Namn Efternamn1 inte vara tillgänglig eller på plats skall informationen ges till Namn 
Efternamn2 som ansvarar för att anmälan skickas in till Arbetsmiljöverket och/eller 
Försäkringskassan  

 

 
 
Tillbud bör utredas 
Utöver olycksfall ska tillbud också utredas.  
 
Oönskade händelser, som stört ordningen eller gett en tankeställare bör utredas innan något allvarligt 
händer. En enkel tumregel säger att det går tio tillbud på varje arbetsolycka. Det är de små oönskade 
händelserna och tillbuden som ger en fingervisning om var säkerheten behöver bättras.  
 
Utredning sker normalt i dialog med arbetsplatsens skyddsombud. 
 
Anmälan till Försäkringskassan 
När en anställd råkar ut för en arbetsskada ska han/hon omedelbart anmäla detta till arbetsgivaren 
(närmaste chef/arbetsledare) som i sin tur är skyldig att genast anmäla skadan till Försäkringskassan. 
 
Anmälan kan göras direkt på webben via https://anmalarbetsskada.se/. 
På personalsidorna finns även tillgång till information om ersättningar vid sjukdom och arbetsskada. 
Arbetsskadeanmälan ska fyllas i och skrivas under av närmast ansvarig chef tillsammans med den 
anställde och i samråd med skyddsombudet. Arbetsskadeanmälan innebär inte att arbetsgivaren 
godkänt skadan som arbetsskada, det beslutet fattar Försäkringskassan.  
 

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utredning-olycksfall-tillbud-blankett.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utredning-olycksfall-tillbud-blankett.pdf
https://anmalarbetsskada.se/
https://anmalarbetsskada.se/
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I det fall arbetsskadeanmälan görs på blankett skickas originalet till:  
Försäkringskassans inläsningscentral  
831 88 Östersund  
 
Kopia skickas till arbetstagaren, den fackliga organisationen och en kopia läggs till personakten. 
 
Anmälan till Arbetsmiljöverket är obligatorisk och ska ske omgående vid olycksfall eller annan skadlig 
inverkan i arbetet som orsakat dödsfall, svår personskada eller skada som drabbat flera arbetstagare 
samtidigt. 
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