
 
 

 

 
 

Fall på samma nivå 
Korta arbetsskadefakta Nr 5/2019 

Fallolyckor kan ske från höjd eller på samma nivå. I detta blad kommer fokus att vara på anmälda 
arbetsolyckor med sjukfrånvaro där en person fallit på samma nivå. Anmälningar om fall på sam-
ma nivå är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Anmälda fallolyckor på samma nivå nästan  
dubbelt så många som anmälda fallolyckor  
från höjd 
Under de senaste åren har fallolyckor varit 
den vanligaste orsaken till anmälningar om 
arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland kvinnor 
och näst vanligaste orsaken till anmälningar 
om arbetsolyckor med sjukfrånvaro bland män. 
Mellan åren 2014 och 2018 anmäldes till Försäk-
ringskassan drygt 43 500 arbetsolyckor med 
sjukfrånvaro orsakade av fallolyckor. Främst 
handlar det om fall av person på samma nivå, 
drygt 26 700 anmälningar, som är nästan två 
gånger vanligare än fallolyckor från höjd, 
drygt 13 700 anmälningar. 

Antal anmälda fallolyckor på samma nivå ökar 
de senast fem åren 
Under perioden 2014-2018 har kvinnor anmält 
57 procent av antal fallolyckor på samma nivå 
och män 43 procent. Flest anmälningar har 
gjorts från de sysselsatta i åldern 55-64 år, drygt 
34 procent av anmälningarna. Cirka 38 procent 

av anmälningarna har lett till en sjukfrånvaro 
på mellan 4 och 14 dagar. Nästan hälften, 49 
procent, av anmälningarna har inträffat under 
vinter, mellan december och mars. 
Sett över en period på fem år, 2014-2018, har 
antal anmälda fallolyckor på samma nivå ökat 
med cirka 38 procent, från 4 349 stycken under 
2014 till 6 007 under 2018. 

Flest anmälningar i relation till antal sysselsatta 
inom branschen tidningsdistribution 
Antalsmässigt har flest anmälningar om 
fallolyckor på samma nivå under perioden 
2014-2018 gjorts från kvinnor inom branschen 
grundskoleutbildning och förskoleklass (för-
skollärare och grundskollärare) och bland män 
från branschen vägtransport, godstrafik (last-
bils- och långtradarförare). 
Satt i relation till antal sysselsatta inom olika 
branscher har flest anmälningar gjorts från 
branschen tidningsdistribution. Detta gäller 
både kvinnor och män. 



Figur 1. Branscher med fest anmälda fallolyckor på samma nivå. Antal per 1000 sysselsatta   
kvinnor och män. 2014-2018.  
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Golv och andra underlag som är glatta på  
grund av snö, is och vatten vanligaste orsaken 
44 procent av samtliga anmälda fallolyckor på 
samma under perioden 2014-2018 har inträffat 
på grund av glatta golv/underlag till följd av 
regn, snö, is, vatten osv. 

Ben inklusive knä samt arm, armbåge och 
handled är de kroppsdelar som skadas mest 
till följd av fallolyckor på samma nivå. 

 Figur 2. Vanligaste faktorer som lett till fallolyckor på samma nivå. Antal anmälningar, kvinnor och män.   
 2014-2018 
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