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Att förhindra dödsfall är inte samma sak som att 
förebygga skador som kan ge långvariga konsekvenser

Personskador lidande + kostnader för samhället



Både cykling och gång som fysisk aktivitet är bra för folkhälsan

Viktiga delar av ett hållbart transportsystem

Men innebär även risker



Antal omkomna



Antal allvarligt skadade



Samhällskostnader
§Materiella kostnader

§Medicinska kostnader

§Kostnader för produktionsbortfall



Produktionsbortfall

Sjukskrivning

Sjuk eller aktivitetsersättning 
(tidigare kallat förtidspension)





Sjukskrivning (SA) och sjuk- och aktivitetsersättning (DP)

§10 % hade redan pågående SA eller DP när cykelolyckan inträffade

§18 % fick ny SA i samband med cykelolyckan

§Motsvarande siffror för bilolyckor är 9 % respektive 10 %*



Sjukskrivning i samband med cykelolycka %
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Totalt (n=7643)

Singelolyckor (n=6484)

Kollision med fotgängare, djur eller annan cykel
(n=431)

Kollision med motorfordon (n=728)

Ny sjukskrivning Pågående sjukskrivning eller SA Ingen sjukskrivning eller SANy SA Pågående SA eller DP Ingen SA eller DP



Omedelbar sjukskrivning (20,3 %)

Pågående deltids DP (1,7 %)

Pågående heltids DP (4,8 %)

Långtidssjukskrivning (1,7 %)

Episodisk sjukskrivning (5,9 %)

Lite SA eller DP (7,4 %)Ingen SA eller DP (58,2 % av alla)
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Sammanfattning
§ Majoriteten hade inte SA eller DP i samband med cykelolyckan

§ En femtedel påbörjade ny SA i samband med cykelolyckan

§ Majoriteten var singelolyckor, inga större skillnader mellan typ av cykelolycka och SA/DP

§ Sju kluster av SA/DP-sekvenser identifierades: två med lite eller ingen SA, tre med olika 
nivåer av SA och två med olika omfattning av DP

§ Frakturer vanligt vid omedelbar/kort SA

§ Traumatisk hjärnskada, ej hjärnskakning hade högre risk för långvarig SA





Sjukskrivning och sjuk eller aktivitetsersättning i samband med olyckan
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Total (n=5576)

Single - snow/ice (n=2022)

Single - slipping, tripping, stumbling (n=1563)

Single - Other (n=618)

Collision with pedestrian/bicylist (n=245)

Collision with motor vehicle (n=676)

Unspecified (n=452)

New SA Ongoing SA Ongoing Fulltime DP No new SA
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Slutsatser
§De långsiktiga kostnaderna för personskador bland cyklande och gående är 

stora

§Konsekvenserna skiljer sig åt i olika grupper och för olika skadetyper

§Långsiktiga konsekvenser och kostnader bör beaktas i planerandet och 
genomförandet av trafiksäkerhetsinsatser



Tack!
Emilie.Friberg@ki.se


