
Ingen ska behöva dö på jobbet!
Gustav Sand Kanstrup

Om Arbetsmiljöverkets Nollvisionsarbete



• 40 till 60 personer dör i 
arbetsolyckor.
• Tusentals dör i förtid för 

något de exponerats för i 
sitt arbete.
• Tiotusentals skadas i 

arbetsolyckor.

Nollvision mot dödsfall på grund av jobbet - Bakgrund



Dödsolyckor i den svenska arbetskraften
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99 av de 430 
dödsolyckorna har 
skett i vägtrafik



Dödsolyckor i arbete i Sverige bland personer anställda i 
utländska företag
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Dödsolyckor per bransch



Nollvision mot dödsfall på grund av jobbet –Varför behövs det?

• Varför behövs en 
Nollvision?
• Ingen ska behöva dö till 

följd av sitt arbete
• Allt vi jobbar för på 

Arbetsmiljöverket är en 
Nollvision



Inledande arbete

• Vi avgränsar oss och fokuserar enbart på 
dödsolyckor.
• Riskutsatta branscher och riskutsatta 

områden.
• Vi tar reda på vad som är problemet
• Vi tar reda på vad andra gör bra
• Vi inser att vi måste göra detta tillsammans 

för att lyckas



Målområden - De områden där flest dör på jobbet

Vägmiljö Fall från höjd Träd och djur Mobila maskiner och 
arbetsfordon



Projektet
-Övergripande planering 2019

Kartläggning av initiativ för att 
förebygga dödsolyckor

Analys av dödsolyckor

Dialog med intressenter

Forum för erfarenhetsutbyten 
i arbetet med att förebygga  dödsolyckor i 
arbetslivet



Nollvisionen på väg –AVs ambitioner att bidra

• Upphandlingskriterier för arbetsmiljö
• Stödmaterial till arbetsgivare
• Vårt Nollvisionsarbete



Vårt mål

• Att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete.
• Att alla har en Nollvision
• Att vi samarbetar och delar erfarenheter i arbetet med att förebygga 

dödsolyckor på arbetsplatser.



Frågor?


