
Fallolyckor

De siffror som redovisas avser anmälningar till Arbetsmiljöverket enligt arbetsskadeförsäkringen. När 
en arbetsolycka skett har något inträffat som avvikit från hur arbetet normalt utförs. Det kan vara den 
drabbade själv eller någon annan på arbetet som betett sig annorlunda men det kan också vara något 
i händelseförloppet som orsakat olyckan. Fallolyckor omfattar olyckor där någon fallit omkull, halkat, 
snavat, trampat snett, trampat igenom eller fallit ned till en lägre nivå.
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Under de senaste åren har fallolyckor varit näst vanligast 
bland orsaker till anmälningar om arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro. Ungefär en tredjedel av arbetsolyckorna 
har varit fallolyckor. Främst handlar det om fall av per-
son på samma nivå som oftast orsakas av glatta underlag 
och golv. Under år 2010 och 2011 ökade antalet fallolyckor 
kraftigt till följd av kalla och snöiga vinter. Dessa olyckor 
leder oftare till längre frånvaro än övriga arbetsolyckor. 
45 procent av fallolyckorna leder till över två veckors sjuk-
skrivning. Motsvarande siffra för samtliga olycksfall är 
37 procent.

Fall av person näst vanligaste händelse som leder till 
arbetsolyckor
Av samtliga anmälda olyckor med sjukfrånvaro som 

inträffat under 2007–2011 var mer än en tredjedel, 35 
procent, orsakade av att den drabbade personen förlorat 
kontroll över del av sin arbetsutrustning. I mer än 30 
procent av fallen hade man förlorat kontroll över trans-
portutrustningen (truck, lastbil, bil etc.).
 Den näst vanligaste händelsen som ledde till fallo-
lyckorna var när den drabbade fallit på samma nivå, till 
den golv- eller marknivå man befann sig på när olyckan 
skedde. Drygt 60 procent av denna typ av fallolyckor 
gällde kvinnor.
 När det gäller kategorin fall av person är fall av person 
från höjd den näst vanligaste orsaken, drygt 28 procent. 
Det är betydligt vanligare att männen faller från höjd, 67 
procent.  
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Flest anmälda fall inom omsorg och sociala tjänster
Av samtliga olyckor som anmälts under 2007–2011 inträf-
fade drygt 20 procent inom omsorg och sociala tjänster. 
Utbildning, forskning, utveckling hade näst flest fallo-
lyckor under samma period, cirka 13 procent. 
 7 procent av anmälda fallolyckor görs av undersköter-
skor och sjukvårdsbiträden och av dessa är 96 procent 
kvinnor. Bland männen är det främst fordonsförare och 
byggnads- och anläggningsarbetare som anmäler fallo-
lyckor.
 Bland män har flest olyckor med sjukfrånvaro i för-
hållande till antal sysselsatta skett inom avloppsrening, 
avfallshantering, återvinning och bland kvinnor inom 
omsorg och sociala tjänster.

Hala underlag är en vanlig orsak när man faller på 
samma nivå
Golv som är glatta eller hala exempelvis på grund av 
vatten, is eller snö ligger bakom 46 procent av samtliga 
anmälda fallolyckor när man faller på samma golv- eller 
marknivå som man befinner sig på. 60 procent av dessa 
anmälningar avser kvinnor.

Trappor är den vanligaste orsaken till fall från höjd
30 procent av anmälningarna av skador till följd av fall 
från höjd är orsakade av trappor. Det gäller speciellt kvin-
nor som till 62 procent uppger trappor som orsak. Bland 
männen tillkommer flyttbara stegar och trappstegar.

Exempel hämtat ur arbetsskadeanmälningar:
Undersköterska, arbetar på ett demensboende: 51 årig 
undersköterska skulle gå upp till andra våningen och i 
trappan tog hon för kort steg och snubblade framåt. Vid 
fallet försökte hon få tag i täcket men föll trots det och 
kände att hon vid fallet sträckt ryggen och fått rygg och 
nacksmärtor.  

Undersköterska, arbetar på särskilt boende: 63 årig under-
sköterska var på väg att lämna vårdtagarens hem varvid 
hon halkade på en isfläck på vårdtagarens trapp. Vid 
fallet slog hon svanskotan i trappkanten. 

Sprinklermontör, arbetar med montage och service: 37 årig 
sprinklermontör arbetade med dränering av ett sprink-
lersystem varvid han slant med skiftnyckel, tappade 
balansen och halkade av stegen som han stod på. Han 
ramlade ner på golvet och slog i en axel. 

Busschaufför, linjetrafik: 38 årig busschaufför skulle gå ur 
bussen efter att ha parkerat den på garageplan. När hon 
öppnade förargrinden och var på väg att kliva ur bussen 
snubblade hon och ramlade framåt och ur bussen ner på 
garageplanen. Vid fallet ådrog hon sig en handledsfrak-
tur på vänster handled. 
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