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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 
person fallit från höjd till en lägre nivå, fallit på samma nivå med något samt övriga oklara fall-
olyckor. 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.

Fall på samma nivå vanligare bland  
kvinnor och fall från höjd bland män
Under perioden 2013-2017 har totalt cirka  
42 600 fallolyckor med sjukfrånvaro anmälts  
till Försäkringskassan. Antalet anmälningar  
har ökat från cirka 7 800 under 2013 till cirka  
9 200 under 2017, 18 procent.  Satt i relation 
till antal sysselsatta har flest anmälningar per 
sysselsatt gjorts från branschgruppen transport 
och magasinering, 4 anmälningar per 1 000 
sysselsatta. Detta gäller både kvinnor och män. 
Sett till enbart antal anmälningar är det bran-
schen vård och omsorg; sociala tjänster som 
anmält flest under perioden 2013-2017, cirka  
8 700. Under perioden 2013-2017 har det inträf-
fat 26 fallolyckor med dödlig utgång , varav 
hälften branschen byggverksamhet. Av de totalt 
cirka 42 600 fallolyckor med sjukfrånvaro som 
anmälts till Försäkringskassan under perioden 
2013-2017 avser drygt 59 procent fall på samma 
nivå. Männen står för 42 procent av anmälning-
arna och kvinnorna för 58 procent. När det  
gäller fall från höjd är relationen det omvända. 

Fall av person från höjd är betydligt vanligare 
bland män, 66 procent, än bland kvinnor, 34  
procent. 

Fall på samma nivå; Flest anmälningar i  
relation till antal sysselsatta inom branschen 
tidningsdistribution
Under perioden 2013-2017 har kvinnor  
anmält 58 procent av fallolyckor på samma 
nivå och män 42 procent. Flest anmälningar  
har gjorts från de sysselsatta i åldern 55-64 år, 
drygt 34 procent av anmälningarna. Antals- 
mässigt har flest amälningar under perioden 
2013-2017 har gjorts från kvinnor inom  
branschen öppna sociala insatser för äldre  
personer (hemvårdbiträden med flera), och 
bland män från branschen vägtransport,  
godstrafik (lastbils- 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 flest anmälda fallolyckor på samma nivå. Antal per 1000 sysselsatta kvinnor  
och män. 2013-2017.

Tidningsdistribution 
 

Linjebussverksamhet 
 

Reguljär sjötrafik över hav  
och kust av passagerare 

 
Postbefodran via  
nationella posten

Övrig kollektivtrafik

                                0  2  4  6  8 

Kvinnor 

                                

Tidningsdistribution 
 

Insamling av  
icke-farligt avfall 

 
Övrig kollektivtrafik

 
Postbefodran via  
nationella posten

Framställning av järn och  
stål samt ferrolegeringar

0  2  4  6  8 

Män

Glatta golv/underlag till följd av regn, snö, 
is, vatten är främsta orsaker till fallolycka på 
samma nivå både bland kvinnor och män,  
43 procent. Fallolyckor på samma nivå  
orsakar oftast en sjukfrånvaro på mellan  
4-14 dagar.

Fall från höjd; Flest anmälningar i relation  
till antal sysselsatta inom branschen  
tidningsdistribution
Under perioden 2013-2017 har kvinnor  

anmält 34 procent fall från höjd och män 66  
procent. Flest anmälningar har gjorts från de 
sysselsatta i åldern 45-54 år. Flest anmälningar 
under perioden 2013-2017 har gjorts från  
kvinnor inom branschen vård och omsorg; 
sociala tjänster och bland män ifrån bygg-
verksamhet. Satt i relation till antal sysselsatta 
inom branschen har flest anmälningar gjorts 
från branschen tidningsdistribution. Detta  
gäller både kvinnor och män.

Figur 2. Branscher med flest anmälda fallolyckor från höjd. Antal per 1000 sysselsatta kvinnor  
och män. 2013-2017.
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Trappor är den främsta orsaken till fallolyckor 
från höjd både bland kvinnor och män, 34  
procent under perioden 2013-2017.  

Fallolyckor från höjd orsakar oftast en  
sjukfrånvaro som är längre är 14 dagar.
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