
Anmäl din  
arbetsskada



Vilka skador ska anmälas?
Arbetsgivaren ska anmäla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet.

Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psyko
sociala arbetsmiljön eftersom även konflikter på arbetsplatsen eller hög 
arbetsbelastning kan ha orsakat ohälsan. Har du på grund av hot eller 
våld skadats i arbetet ska även detta anmälas. 

Om du skadar dig på väg till eller från arbetet räknas det också som 
arbetsskada. 

Alla skador ska anmälas oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.  
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Inträffar en arbetsskada eller arbetssjukdom ska detta  
enligt socialförsäkringsbalken anmälas till Försäkringskassan.  
Inkomna uppgifter kommer också till Arbetsmiljöverket och  
ligger till grund för bland annat Sveriges arbetsskadestatistik. 
(42 kap 10 § Socialförsäkringsbalken) 
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Hur anmäler arbetsgivare arbetsskada?
Skriv in adressen: www.anmalarbetsskada.se  
Adressen är till en webbplats där arbetsgivaren ska anmäla arbets
olyckor och arbetssjukdomar. Anmälan når både Arbetsmiljöverket  
och Försäkringskassan. 

Se till att göra en utskrift av anmälan via ”utskriftsfunktionen”.

Har du frågor kring hur du ska fylla i uppgifterna kan du  
kontakta Arbetsmiljöverket på telefon 010 730 90 00 eller via  
arbetsmiljoverket@av.se



Vad händer med anmälan sen?
När arbetsgivaren fyllt i och skickat anmälan visas ett elektroniskt 
kvitto från Arbetsmiljöverket. Det är bekräftelsen på att vi har tagit emot  
anmälan. Spar utskriften av anmälan. 

En kopia på anmälan går till Försäkringskassan som ansvarar för arbets
skadeförsäkringen och är den myndighet som godkänner arbetsskador. 
Försäkringskassan bekräftar anmälan via ett brev till den skadades 
hemadress. 

Alla anmälda arbetsskador registreras i Arbetsmiljöverkets informa
tionssystem om arbetsskador (ISA). 

Medverka till en bättre arbetsmiljö
Genom att fylla i arbetsskadeanmälan så noggrant som möjligt  
hjälper du till att lyfta fram och peka på brister i arbetsmiljön.  
Genom att visa var problemen finns hjälper du Arbetsmiljöverket i 
vårt arbete. Det beror på dig hur detaljerad och användbar arbets
skadestatistiken blir.

Uppföljning av arbetsskador  
på din arbetsplats
Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsaker till olyckor, sjukdomar 
och allvarliga tillbud i arbetet. En sammanställning kan vara ett bra 
underlag i det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
(arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1)

Arbetsskadestatistik
På vår webbplats kan du skaffa dig en överblick över anmälda 
arbetsskador i din bransch och i ditt län. Du kan göra sökningar på 
de senaste fem åren på följande variabler: Arbetsolycka, dödsolycka, 
arbetssjukdom, bransch, län, kön och ålder (www.av.se/statistik/
statistikdatabas).
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Best nr ADI 161 Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö


