
FORSKNING PÅ FEM – PRATA FORSKNING PÅ JOBBET! 

Checklista för att förebygga fallolyckor: Underhåll och fastighet 
DATUM: DELTAGARE: 

ANSVARIG CHEF: ARBETSPLATS: 

Fallolyckor är en vanlig arbetsskada och kan ske både på jobbet och till och från jobbet. Att falla från samma nivå, att ramla från låg eller hög höjd, att snubbla 
eller halka räknas som fallolyckor. Gå gärna igenom checklistan i samverkan. Checklistan nedan har tagits fram i samråd med IVL Svenska Miljöinstitutet. 

Ett tips är att titta på Suntarbetslivs film om fallolyckor. Den finns på Suntarbetsliv.se/Forskning på 5/Fallolyckor. 

Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 
ansvarar 

När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar  

Inomhus 
1 Finns rutiner för att snabbt 

rapportera och hantera 
brister som ökar risken för 
fallolyckor i verksamheterna? 

2 Finns tillräcklig belysning i 
korridorer och andra gång-
vägar?  

3 Om det finns nivåskillnader i 
gångvägar, kan de tas bort 
eller är de märkta med 
varselmärkning (gul-svart-
randig)?  

https://www.suntarbetsliv.se/forskning-pa-5/fallolyckor
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Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 

ansvarar 
När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar   

4 Behövs andra visuella 
”ledtrådar” (exempelvis 
lampor, reflexer, olika 
material) som särskilt 
uppmärksammar trappsteg, 
höjdskillnader eller andra 
snubbelrisker? 
 

     

5 Är trappor inklusive räcken 
och ledstänger i gott skick?  
 

     

6 Finns behov av att montera 
halkskydd i trappor eller på 
andra ställen? 
  

     

7 Finns skäl att ta bort trösklar 
eller mattor för att minska 
risken att snubbla? 
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Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 

ansvarar 
När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar   

8 Är golven i ett sådant material 
att de inte är hala, även vid 
entréer eller ställen där det 
finns risk för att golvet blir 
blött?  
 

     

9 Behövs vattenabsorberande 
avtorkningsmattor, hållare för 
pappershanddukar, sopkärl 
och ställ för paraplyer vid 
entréerna för att minska 
risken för blöta golv? 
 

     

10 Finns muggar, pappers-
handdukar och sopkärl vid alla 
vattenfontäner?  
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Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 

ansvarar 
När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar   

Utomhus 
11 Finns rutiner för att hålla 

gångvägar utomhus i gott 
skick (inga ojämnheter eller 
hål)?  
 

     

12 Finns fungerande rutiner för 
halkbekämpning vintertid?  
 

     

13 Behöver vatten från 
stuprör/dräneringar ledas 
bort från gångvägar, så att 
vattnet leds rakt ner i avlopp? 
 

     

14 Behövs visuella ”ledtrådar” 
(exempelvis lampor, reflexer, 
olika material) som 
uppmärksammar ojämnheter, 
som trappsteg, farthinder och 
liknande? 
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Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 

ansvarar 
När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar   

15 Är belysningen tillräcklig vid 
entréer, gångvägar, 
parkeringsplatser och 
liknande?  
 

     

16 Finns sittplatser utomhus för 
möjligheter att vila och för att 
utföra vissa arbetsuppgifter 
sittande om exempelvis 
patienter, barn behöver hjälp?  
 

     

 
 
Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 

ansvarar 
När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar   

Vid nybyggnation  
17a Vid planering av nya 

byggnader: Säkerställs att 
golven inte är hala, även på 
ställen där det kan bli blött? 
  

     

17b Vid planering av nya 
byggnader: Har trappor 
ledstänger på båda sidorna? 
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Nr Fråga Behöver något åtgärdas? Vad? Vem 

ansvarar 
När 
klart? 

När upp-
följning? 

Kommentar   

17c Vid planering av nya 
byggnader: Undviks 
spiraltrappor om trappan 
ska användas för transport 
av föremål? 
  

     

17d Vid planering av nya 
byggnader: Är trappstegen 
anpassade så att det är lätt 
att gå i trappan? (Minsta 
stegdjup 25 cm, steghöjd 
max 17,5 cm) 
  

     

18 Utformas lokalerna, inredning 
och utrustning på ett sådant 
sätt att det är lätt att ”göra 
rätt”, dvs agera på ett sådant 
sätt att risken för fallolyckor 
minskar? 
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