
 
 

  
 

 
 
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda 
i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och 
regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar 
till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 
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Ny forskning ska motverka halk- och fallolyckor 
 
Halka orsakar många arbetsskador. AFA Försäkring beviljar 2 300 000 kronor till Chuansi Gao vid 
Lunds universitet för att undersöka sambanden mellan friktion, balans och halk- och fallolyckor.  
 

 
En tredjedel av de allvarliga arbetsolycksfallen är fallolyckor och halka är en vanlig orsak. Även fall från 
exempelvis tak föregås ofta av att man halkat. Projektet ska studera sambandet mellan friktion, balansför-
måga och halk- och fallrisker.  
 
Syftet är att ta fram rekommendationer för friktion, skor och underlag som kan göra att halk- och fall-
olyckorna minskar. 
 
Forskarna i projektet ska mäta våta och isiga underlags friktion i kombination med olika skomaterial i en 
klimatkammare. De ska också studera relationen mellan friktion och balans genom balans- och gånganaly-
ser. Dessutom ingår i forskningsprojektet att – med hjälp av testpersoner och fokusgrupper – undersöka 
vilka kriterier som ska tillgodoses vid utveckling av halksäkrare skor och underlag.  
 
Mer information: 
Chuansi Gao, Tekn. Dr,  bitr. universitetslektor Lunds universitet, LTH, Inst för designvetenskaper,  
Avd för ergonomi och aerosolteknolog. Tel: 046-222 3206, 0730239986, Chuansi.Gao@design.lth.se 
Hans Augustson, avdelningschef  FoU-beredningen , AFA Försäkring, 08-6964854, 0708-939595, 
hans.augustson@afaforsakring.se  
Rolf Eriksson, pressansvarig, AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se  
 
Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd  
År 2009 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmed-
ling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom 
den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behand-
lings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med 
information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är 
den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdrags-
givarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer informa-
tion om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


