
Skarpt läge
Riktlinjer för fackligt agerande vid allvarliga  
arbetsplatsolyckor 

allvarlig olycka = som medfört dödsfall eller allvarlig personskada 
– även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.
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LOs och förbundens grupp för ”Skarpt läge”

• Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige 
 (gruppens ordförande)

• Kjell Johansson, Svenska Byggnadsarbetareförbundet

• Claes Thyrsson, Grafiska Fackförbundet – Mediafacket

• Elmer Holmberg, IF Metall

• Lars Fischer, Svenska Kommunalarbetareförbundet

• Martin Miljeteig, Svenska Transportarbetareförbundet

• Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd AB
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Därför skriften ”Skarpt läge”

• Det händer för lite efter en arbetsplatsolycka 

• Facket är för passivt
  – väntar på att myndigheterna ska utreda klart
  – överskattar myndigheternas utredningsförmåga
  – underskattar sin egen

En arbetsplatsolycka är ”skarpt läge” – och då gäller det för 
facket att vara på plats och börja arbeta omedelbart. 
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Lita på den egna kunskapen

Lita inte på att andra, till exempel polisen eller Arbetsmiljöverket,  
lyckas få fram de uppgifter – inklusive ”vardagskunskaper” –  
om förhållandena på arbetsplatsen som medlemmarna och  
skyddsombudet känner till.
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Skyddsombudet måste arbeta aktivt från början

Då ökar möjligheterna

• att förebygga nya olyckor och andra arbetsskador. 

• att det väcks åtal och att det leder till fällande dom

Det handlar inte om skadestånd
Att facket ska engagera sig i att utreda arbetsplatsolyckor är en  
rättvisefråga och en fråga om att undvika att nästa person skadas.  
Det handlar inte om att kräva skadestånd för personskada.
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Skyddsombudets handlingsplaner  
och utredning
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Den fackliga handlingsplanen

Ett fackligt lagarbete
Skyddsombudet har en nyckelroll 
– men hela det lokala facket måste 
engagera sig. 
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”Före” och ”efter” hänger ihop 

Fackets eget arbete inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och beredskap inför eventuella arbetsplatsolyckor måste gå hand i hand 
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När det ändå har hänt...

Bevaka att arbetsgivaren gör följande

• Tillkallar ambulans genom SOS Alarm 112, 

• Kallar skyddsombud till platsen.

• Gör en § 2-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Det ska finnas ett ”körschema” med utsedda ansvariga, för vem som 
ska göra vad om en arbetsplatsolycka inträffar.
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Skyddsombudets uppgifter direkt efter olyckan

• Bevaka att arbetsgivaren stoppar arbetet och spärrar av 
olycksplatsen.

• Bevaka att arbetsgivaren ser till att inget rubbas  
på olycksplatsen. 

• Dokumentera själv olycksplatsen i form av bilder  
och skisser.
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Utredningar efter en arbetsplatsolycka

• Skyddsombudet ska starta sitt eget utredningsarbete direkt 
efter olyckan.

• Myndigheterna utreder
  – polisen / åklagaren (förundersökning)
  – Arbetsmiljöverket
  – ev också andra myndigheter

• Arbetsgivaren ska utreda
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Vem ska ha skyddsombudets utredning?

• Spara alltid egna kopior av allt material

• Skicka kopior till
  – åklagare /polis
  – Arbetsmiljöverket

• Fackliga mottagare

  – klubb, avdelning, sektion eller förbundskontoret  
    (olika regler i olika förbund för vilken facklig nivå)
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Därför ska facket engagera sig

Om skyddsombudet har varit aktivt från början,  
ökar möjligheterna

• att förebygga nya olyckor och andra arbetsskador. 

• att det väcks åtal och att det leder till fällande dom. 

Genom att gå in aktivt redan från början, vinner vi minst  
ett halvårs arbete.


