
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Fallolyckor 
Korta arbetsskadefakta Nr 3/2016 

De siffror som redovisas avser anmälningar till Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken. 
När en arbetsolycka inträffat har något hänt 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 från höjd till en lägre nivå, fallit på samma nivå samt övriga oklara fallolyckor. I detta blad 
kommer fokus att vara på fallolyckor där någon fallit från höjd till en lägre nivå samt fallolyckor 
där någon fallit på samma nivå. 

Fallolyckor den vanligaste händelsen 
bland kvinnor 
Fall av person på samma nivå är nästan 
dubbelt så vanligt, 66 procent, som fall från 
höjd, 34 procent. Fall av person på samma 
nivå är betydligt vanligare bland kvinnor, 
59 procent, än bland män, 41 procent. När 
det gäller fall från höjd är relationen det 
omvända. Männen står för 69 procent av 
anmälningarna och kvinnorna för 31 procent. 
Totalt sett, alltså utan hänsyn tagen till typ 
av fallolycka, ökade antalet fallolyckor under 
2014 och 2015. Under 2015 är fallolyckorna 
den främsta orsaken till arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro bland kvinnor, 31 procent. Även 
för män ökade antalet fallolyckor under 2014 
och 2015. Fallolyckorna är den näst vanligaste 
orsaken till anmälda arbetsolyckor med sjuk
frånvaro bland män under 2015, 21 procent. 

Fall på samma nivå 
Fall av person på samma nivå står för cirka 
60 procent av samtliga anmälda fallolyckor 
under 2015. Under perioden 2011-2015 har 
kvinnor anmält 59 procent av fallolyckor 
på samma nivå och män 41 procent. Flest 
anmälningar har inkommit från kvinnor i 
ålder 55-64 år, cirka 22 procent av samtliga 
anmälda fallolyckor på samma nivå. I denna 
åldersgrupp är det nästan dubbelt så många 
kvinnor som män som har anmält fallolycka 
på samma nivå. Flest anmälningar under 
perioden 2011-2015 har inkommit från 
kvinnor inom vård och omsorg; sociala 
tjänster och från män inom tillverkning. 
Satt i relation till antal sysselsatta inom 
branschen har flest anmälningar inkommit 
från branschen tidningsdistribution. Detta 
gäller både kvinnor och män. 



 

 
 

 
 

 

 

        

Branscher med flest anmälda fallolyckor på samma nivå.   
Antal per 1000 sysselsatta kvinnor och män. 2011-2015. 
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Glatt golv/underlag till följd av regn, snö, 
is, vatten är främsta orsaken till fallolycka på 
samma nivå både bland kvinnor och män, 
46 procent av samtliga anmälda fallolyckor 
på samma nivå under perioden 2011-2015. 
Fallolyckor på samma nivå orsakar oftast 
en sjukfrånvaro på mellan 4-14 dagar, 38 
procent. 2 dödfall (samtliga män) har orsakats 
av fallolyckor på samma nivå under perioden 
2011-2015. 

Fall från höjd 
Fall av person från höjd står för cirka 33 
procent av samtliga anmälda fallolyckor 
under 2015. Mellan åren 2011 och 2015 har 
män anmält dubbelt så många fall från höjd 
jämfört med kvinnor och flest anmälningar 
har inkommit från män i åldersgruppen 45
54 år, 17 procent av anmälningarna. I denna 
åldersgrupp är det nästan dubbelt så många 
män som kvinnor som har anmält fallolycka 
från höjd. Flest anmälningar under perio
den 2011-2015 har inkommit från män inom 
byggverksamhet och från kvinnor inom vård 

och omsorg; sociala tjänster. Satt i relation  
till antal sysselsatta inom branschen har  
flest anmälningar inkommit från män inom 
branschen tidningsdistribution och från 
kvinnor i samma bransch. 

Branscher med flest anmälda fallolyckor från höjd.   
Antal per 1000 sysselsatta kvinnor och män. 2011-2015. 
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Trappor är den främsta orsaken till fallolyckor 
från höjd både bland kvinnor och män, 32 
procent av samtliga anmälda fallolyckor från 
höjd under perioden 2011-2015. Fallolyckor 
från höjd orsakar oftast en sjukfrånvaro som 
är längre är 14 dagar, 41 procent. 22 dödfall 
(samtliga män) har orsakats av fallolyckor från 
höjd under perioden 2011-2015. Under perio
den 2007-2015 har flest fall från höjd inträffat 
under januari och oktober. 

Exempel 
23 årig tidningsdistributör: Jag gick nedför en 
trappa. Trappan var blöt då det regnat kraf
tigt hela natten. Jag halkade på ett trappsteg, 
föll bakåt och slog svanken mot kanten på ett 
trappsteg. Av fallet fick jag kraftig smärta i 
ländryggen. 
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