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Mellan åren 2012 och 2016 har drygt
3 000 anmälningar om arbetsolyckor
med sjukfrånvaro orsakade av flyttbara
stegar inkommit till Försäkringskassan.
Ingen tydlig trend bland anmälningarna
har visats under denna period. 87 procent
av anmälningarna har inkommit från män
och 13 procent från kvinnor. Cirka 27
procent av anmälningarna avser sysselsatta
i åldern 45-54.

Flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av flyttbara
stegar inom byggverksamhet
Mellan åren 2012 och 2016 har drygt 3 000
anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro
orsakade av flyttbara stegar inkommit till Försäkringskassan. Drygt 35 procent av dessa avser branschen
byggverksamhet. Tillverkning är den näst största
branschen med 17 procent av anmälningarna. Handel,
reparation av motorfordon och motorcyklar stod för 10
procent av anmälningarna.
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figur 1. Antal anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av flyttbara stegar, fördelat på
bransch, år 2012–2016.

Mer än hälften av anmälningarna om arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av flyttbar
stege handlar om att personer som använder
stegen faller från den. Drygt en fjärdedel av
olyckorna som anmäls orsakas av att stegen
glider.

bara stegar avser från hantverksarbetare
inom byggverksamhet och tillverkning t.ex.
byggnadsträarbetare, installations- och serviceelektriker och VVS-montörer. Yrken inom
service-, omsorgs- och försäljningsarbete är
näst största yrkesgruppen, 14 procent.
Här ingår yrken som fastighetsskötare och
butikssäljare. Därefter kommer yrken inom
yrkesgruppen process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m., 13 procent.
Här ingår yrken som montörer och maskinoperatörer.

Flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade
av flyttbara stegar anmäls av hantverksarbetare
inom byggverksamhet och tillverkning
Drygt 55 procent av anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av flytt-
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Lång sjukfrånvaro vanligt till följd av arbetsolyckor orsakade av flyttbara stegar och trappstegar
Under perioden 2012-2016 har tre olyckor med
dödligt utgång orsakats av flyttbara stegar.
I samtliga tre dödsfall är det män som har
förolyckats.
Arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av
flyttbara stegar har under perioden 2012-2016 i
nästan hälften av fallen lett till en sjukfrånvaro
som är längre än 14 dagar. 33 procent av ledde
till en sjukfrånvaro på mellan 4 och 14 dagar.
Några exempel på beskrivningar från arbetsskadeanmälningarna :
En 41-årig manlig snickare stod på en trappstege och höll på gipsning av tak. Stegen gled
åt sidan och han föll ner på ett betonggolv och
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figur 2. Antal anmälningar om arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av stegar, fördelat på fem
yrkesgrupper med flest anmälningar, år 2012–2016.
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landade på det ena knät. På grund av fallet
fick han ont i knät och knät svullnade upp så
att benet inte gick att böja.
En 31-årig manlig elektriker stod på en stege
som var cirka 3 meter och höll på att montera
lysrörsarmaturer. Han tappade balansen och
ramlade ner från stegen. Vid fallet ådrog han
sig skador i vänster arm samt smärta och
svullnad i vänster axel.
En 47-årig kvinnlig butikssäljare höll på att
byta en banderoll som hänge i en ställning
utomhus. Hon befann sig på cirka 1,5 meters
höjd. När butikssäljaren drog i banderollen gav
stegen vika och säljaren ramlade från stegen
ner på betonggolvet. Butikssäljaren landade på
höger axel varvid axeln hoppade ur led.
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