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Förord 

Analysen i denna rapport – som gäller sambanden mellan gång- och cykeltrafikens 

säsongsvariationer och antalet skadade – har finansierats med bidrag från Trafik-

verkets Skyltfond.1 

 Grunddata kommer från STRADA2 och RVU Sverige3, i det förra fallet levere-

rade av Marie Skyving vid Transportstyrelsen och i det senare av Mats Wiklund 

vid Trafikanalys. Ett stort tack till dem båda. 

 Analysen har presenterats vid Trafikverkets seminarium i juni 2017 ”Säker cy-

kel- och mopedtrafik 2.0”. Den har vidare diskuterats inom FOTs styrelse. Därutö-

ver har jag fått synpunkter från Gunnar Carlsson, Emma Engström Folksam Trafik-

säkerhetsforskning, och Johan Lindberg Trafikverket. Jag är tacksam för alla vär-

defulla synpunkter som jag härigenom fått. 

 Rapportförfattaren ansvarar för fakta och slutsatser. De överensstämmer inte 

nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter inom rapportens ämnesområde. 

Stockholm januari 2018 

 

Krister Spolander 

www.spolander.se 

krister@spolander.se 

070-421 70 36 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 TRV 2016/19251. 
2 STRADA = informationssystemet om trafikolyckor och personskador som bygger på upp-

gifter från akutsjukvården och polisen. 
3 RVU Sverige = de nationella resvaneundersökningarna som genomförs i statlig regi. 

http://www.spolander.se/
mailto:krister@spolander.se
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Spolander K. Olyckor och risker som följd av ökad gång- och cykeltrafik. Analys av 

säsongsvariationerna. Fotgängarnas förening FOT, www.fot.se, Stockholm 2018. 

Sammanfattning 

Sambandet mellan trafikmängd, skador och risker 

Att öka gång och cykel och att minska antalet skadade är två viktiga mål i trans-

portpolitiken. 

 Där finns emellertid en målkonflikt. Vad händer med antalet skadade och ska-

derisker om gång- och cykeltrafiken ökar?  

 För att analysera den målkonflikten har säsongsvariationerna använts i denna 

studie. 

 Att antalet olyckor ökar när trafiken ökar är ganska självklart. Så även här, men 

under sommarhalvåret när cykeltrafiken ökar, ökar antalet skadade cyklister mer än 

proportionellt mot trafikökningen. Det innebär att antalet skadade per miljon cykel-

resor är högre under sommarhalvåret än under vintern, då olycksrisken, mätt på 

detta sätt, alltså är lägre.  

 Detta trots halka och mörker vintertid, två faktorer som rimligen borde öka ris-

kerna. Renodlas dessutom trafikmängdsfaktorn genom att ta bort olyckor där halka 

oavsett årstid förekommit, blir resultaten ännu tydligare och pekar på att ökningen 

är klart mer än proportionell, särskilt när det gäller singelolycksskadade. 

 Resultatet beror sannolikt på en kraftig självselektion bland cyklisterna. Under 

sommarhalvåret är cykeltrafiken dubbelt eller tredubbelt större än på vintern då de 

osäkrare cyklisterna slutar och går över till kollektivtrafik eller bil. Men de mer er-

farna cyklisterna fortsätter. Det är året-runt-cyklister som bättre lärt sig behärska 

cykeln i skiftande trafikförhållanden, även vintertid.  

 Det handlar alltså om två olika cyklistpopulationer, en liten, relativt homogen 

på vintern, och en betydligt större heterogen under sommarhalvåret. De skiljer sig 

inte bara i skicklighet utan förmodligen också i ålder, och därmed i skadekänslighet 

vilket påverkar sannolikheten för att en olycka registreras i skadestatistiken.  

 För fotgängare kan inga statistiskt signifikanta samband konstateras i denna stu-

die. Det beror på för liten säsongsvariation i fotgängartrafikens storlek. 

Går resultaten att generalisera till generella ökningar? 

Rimligen både ja och nej. Resultaten bör vara generaliserbara till snabba ökningar 

av cykeltrafiken storlek där ökningen består av ”nya” cyklister som kommer från 

bil eller kollektivtrafik. 

 För sådana ökningar kan man räkna med att antalet skadade alltså ökar minst di-

rekt proportionellt mot ökningen, eller mera, allt annat lika.  

http://www.fot.se/
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 Att generalisera till långsammare förändringar över längre tid är däremot inte 

lika givet. Då kan också andra processer spela roll, exempelvis infrastrukturföränd-

ringar och anpassningar trafikanter sinsemellan. Det handlar förstås fortfarande om 

en ökning av antalet skadade, men mindre än trafikökningen relativt sett. 

Trafikpolitisk relevans 

Resultaten illustrerar den trafikpolitiska målkonflikten mellan att öka cyklandet 

och att göra det säkrare.  

 Det är framför allt de nya oerfarna cyklisterna som behöver en säkrare infra-

struktur. Utan en kraftigt förbättrad cykelinfrastruktur kommer skadorna att öka. 

Det kommer de att göra även i en bättre infrastruktur, men kan då kanske hållas på 

en hanterligare nivå.  

 Det är onekligen förenat med visst ansvar att övertala människor byta från jäm-

förelsevis väsentligen säkrare färdmedel, som bil eller kollektivtrafik. Det borde 

därför bara ske om trafikförhållandena görs påtagligt säkrare. 

Studiens upplägg och omfattning 

Studien omfattar drygt 67 000 skadade cyklister och gångtrafikanter och 3,4 miljar-

der gång- och cykelresor. Data har hämtats från STRADA respektive RVU Sverige 

för de fyra åren 2011 - 2014. 

 Måttet på trafikens storlek har varit antalet huvudresor med fötter respektive cy-

kel som huvudsakliga färdmedel. Måttet på skaderisker har varit antalet skadade 

per miljon gång- respektive cykelresor. 

Finansiering 

Trafikverkets Skyltfond har finansierat studien. 
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Spolander K. Accidents and risks as a result of increased walking and cycling. An 

analysis of seasonal variations. The Swedish Pedestrian Association FOT, 

www.fot.se, Stockholm 2018. 

Summary 

The relation between the amount of traffic, injuries and risks 

Increasing walking and cycling whilst reducing the number of injured are two im-

portant objectives in transport policy. 

 However, if increased walking and cycling increases the number of injuries 

there is a conflict of objectives. This is the main question for this study. What hap-

pens to the number of injured and injury risks if walking and cycling increases? 

 To analyze these conflicting objectives, seasonal variations have been used in 

this study. 

 The fact that the number of accidents increases as traffic increases is rather 

obvious. Indeed even here, but during the summer, when traffic increases, the num-

ber of injured persons increases more than in proportion to the bicycle traffic. This 

means that the number of injured per million cycling trips is higher during the sum-

mer than in the winter, when the risk of injuries, measured in this way, is lower 

accordingly. 

 This despite slippery roads and darkness wintertime, two factors that should re-

asonably increase the risks. If the traffic volume factor is streamlined by removing 

accidents associated with slipping regardless of season, the results are even clearer 

and indicate that the increase is clearly more than proportional, especially in the 

case of single accident injuries. 

 The result can be explained by a strong self-selection among cyclists. During 

the summer, bicycle traffic is doubled or tripled compared to wintertime when the 

more insecure cyclists switch to public transport or car. The more experienced 

cyclists, however, continue to cycle. They are year-round cyclists who have learned 

to master the bike in changing traffic conditions, such as the harsher conditions in 

wintertime. 

 Thus, we are dealing with two different populations of cyclists, one small, rela-

tively homogeneous during the winter, and another significantly larger and hetero-

geneous during the summer. They differ not only in skill but probably also in age, 

and thereby in vulnerability, 

 For pedestrians, no statistically significant correlations could be found in this 

study. This is due to insufficient seasonal variation in pedestrian traffic size. 

Can the results be generalized to increases in general? 

Both yes and no. The results should be generalizable to rapid increases in bicycle 

traffic size when the increase consists of new-comers, cyclists used to go by car or 

public transport. 

http://www.fot.se/
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 For such rapid increases, one can expect the number of injured to increase at 

least directly in proportion to the increase of traffic, or more, everything else alike. 

 To generalize to slow changes over time, however, is not as obvious. Other pro-

cesses can also play a part, such as infrastructure changes and the adaptation of 

road users in between themselves. There still is an increase in the number of in-

jured, but less than the traffic increase in relative terms. 

The relevance of the findings to traffic policy  

The results illustrate the two conflicting objectives in traffic policy - increasing 

cycling and safer cycling. 

 It is especially the newcomers, the inexperienced cyclists, who need a safer in-

frastructure. Without a substantially improved cycle infrastructure, the injuries will 

increase. The injuries will increase even with an improved infrastructure, but could 

then, hopefully, be kept at a manageable level.  

 It is undeniably associated with a certain responsibility to persuade people to 

switch from the comparatively safer modes of transport such as cars or public 

transport. It could only be justified if the traffic conditions are made considerably 

safer. 

The study's design and scope 

The study covers just over 67 000 injured cyclists and pedestrians and 3.4 billion 

walking and cycling trips. Data has been retrieved from STRADA (accidents) and 

RVU Sweden (trips) for the four years 2011 - 2014. 

 The size of traffic has been defined as the number of trips by foot or by bicycle 

when used as the main mode of transport. The measure of injury risk has been de-

fined as the number of injured persons per million walking or cycling trips. 

Financing 

The study has been funded by the Plate Fund at the Swedish Transport Administ-

ration. 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Variationer i trafikmängd 

Trafikmängder, olyckor och risker 

Ett av de transportpolitiska målen går ut på att förbättra förutsättningarna för gång 

och cykel, ett annat att minska antalet skadade i trafikolyckor.  

 En given fråga då är vad som händer med antalet skadade om, eller när, gång- 

och cykeltrafiken ökar? Och vad händer med olycksriskerna? 

 Generellt sett är mängden trafik den enskilt viktigaste faktorn bakom antalet 

olyckor (TØI 2012). Är trafiken stor är antalet olyckor fler än när trafiken är liten – 

under i övrigt lika förhållanden. Det är ganska självklart men den intressanta frågan 

är hur sambandet ser ut för fotgängar- och cykeltrafik. Ökar olyckorna mer än trafi-

ken? Eller direkt proportionellt? Eller mindre? I så fall hur mycket mindre? 

 Enligt en forskningsöversikt av Transportøkonomisk institutt ökar olyckorna 

något mindre med trafiken (gäller motortrafik). Det är i och för sig en ”svært stor 

heterogenitet” i resultaten från olika studier, vilket tyder på att sambanden varierar 

beroende på förhållanden och typ av olyckor. Men generellt tycks gälla att olyck-

orna inte ökar lika mycket som trafiken när trafiken ökar (TØI 2012). Det handlar 

om att trafikmängd förklarar 65-70 procent av variationen i olyckstalen. 

 Att antalet olyckor ökar mindre än trafiken innebär att riskerna minskar med 

ökande trafik, alltså antalet olyckor per trafikenhet4. Det visade Smeed redan i slu-

tet av fyrtiotalet (1949). Sambandet fick namnet Smeed’s Law och beskriver såväl 

skillnaderna mellan länder på olika motoriseringsnivå som utvecklingen över tid 

för enskilda länder.  

 Samma generella samband finns också för gång- och cykeltrafik. Ökar den ökar 

också antalet skadade fast inte lika mycket som trafiken relativt sett. Och det inne-

bär följaktligen att riskerna minskar med ökande gång- och cykeltrafik, alltså ska-

dade per trafikenhet (exempelvis Jacobsen 2003, Kröyer 2015, Schepers 2012, 

Schepers et al 2015, Spolander 2016). 

Komplexa anpassningsprocesser för infrastruktur och trafikanter 

Ett problem med dessa studier gäller variationen i cykel- och gångtrafiken. Den har 

åstadkommits genom att jämföra områden, städer eller länder med stor respektive 

liten gång- och cykeltrafik. Det gör emellertid att man inte kan tolka sambanden 

kausalt eftersom det finns en många andra relevanta skillnader, inte bara i gång- 

och cykeltrafikens storlek.  

 Istället handlar det med största säkerhet om interaktiva anpassningsprocesser 

över längre tid mellan trafikanter och infrastruktur och mellan trafikanter sinsemel-

lan. Infrastrukturen anpassas successivt till högre flöden, vilket i sin tur gör att 

ännu fler väljer cykel eller gång. Att det är så styrks av det faktum att man hittar 

                                                      
4 Olyckor per fordon, personkilometer, resa, befolkning eller liknande exponeringsmått.  
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samma samband för såväl kollisions- som singelolyckor. Också trafikanterna an-

passar sig till varandra i takt med ökande flöden.  

Säsongsvariationen 

Ett sätt att isolera trafikmängdsfaktorn från infrastrukturen är att studera säsongsva-

riationen. Den är betydande för cykeltrafiken och ganska stor för gångtrafiken, för-

hoppningsvis tillräckligt stor för att hitta samband med såväl antal olyckor som 

olycksrisker.  

 Frågan då är hur många olyckor som inträffar i samma infrastruktur under pe-

rioder då cykel- och gångtrafiken är stor jämfört med när den är liten? Därigenom 

kan man få ett grepp om vad själva trafikmängden betyder för olyckor och risker. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera följande 

1. Sambandet mellan gång- och cykeltrafikens säsongsvariation och antalet ska-

dade i kollisions-, fall- och singelolyckor. 

 

2. Sambandet mellan gång- och cykeltrafikens säsongsvariation och skaderisken i 

kollisions-, fall- och singelolycka (antalet skadade per miljon gång- resp cykel-

resor). 

 

Vidare görs, på basis av sambanden, prognoser av typen ”hur mycket ökar antalet 

skadade om gång- eller cykeltrafiken ökar si eller så mycket”.  
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2 Upplägg 

2.1 Mått 

Måttet på trafikens storlek i analysen är antalet huvudresor med fötter respektive 

cykel som huvudsakliga färdmedel. Det är tillräckligt entydigt, bättre än exempel-

vis delresor.5  

 Måttet på skaderisker är antalet skadade per miljon gång- respektive cykelresor. 

 

2.2 Data 

Data kommer från två källor, olyckor från STRADA och fotgängar- och cykelresor 

från RVU Sverige. För tekniska uppgifter om källorna, se bilaga 1.  

 Data har begränsats till 51 av landets största kommuner, minst 40 000 invånare, 

de fyra åren 2011-2014.6 I kommunerna finns ca 5½ miljon av landets befolkning. 

 Urvalet av kommuner har gjorts med hänsyn till lokaliseringen av STRADA-

registrerande sjukhus. Det finns nämligen ett externt bortfall som har att göra med 

avståndet mellan olycksplats och sjukhus. Därför har bara kommuner med 

STRADA-sjukhus tagits med samt omedelbart angränsande kommuner.7  

 Samtliga skador oavsett svårighetsgrad ingår i analysen (bilaga 1). 

 Kommunernas storlek innebär också att RVU-underlaget är tillfredsställande 

med tanke på att det omfattar fyra års data. 

 

Tabell 1. Dataunderlaget för analysen 

Totalt för de fyra åren CYKEL varav GÅNG varav 

2011-2014 totalt ej halka  totalt ej halka 

Skadade i singel- resp fallolycka 20 729 12 842 32 538 11 741 

Skadade i kollisionsolycka 8 606 6 632 5 450 3 593 

Totalt 29 335 19 474 37 988 15 334 

Huvudresor, tusental 1 009 053  2 399 484  
                                                      
5 Ett alternativ kunde ha varit personkilometer. Reslängderna för gång och cykel varierar 

emellertid inte särskilt mycket, de flesta är korta, att det tillfört något väsentligt. Reslängds-

uppgifterna är heller inte så tillförlitliga jämfört med uppgifterna om själva resan. 
6 År 2015 hade kunnat tas med men då gjordes en förändring i registreringsförutsättning-

arna som påverkade täckningsgraden negativt. 
7 I några fall gränsar den STRADA-lösa kommunen till flera kommuner med STRADA-

sjukhus. I en handfull fall finns även kommuner med som inte omedelbart gränsar till 

STRADA-kommun men ändå ligger på nära avstånd. Det gäller några kommuner i Stock-

holms län. En STRADA-gränsande kommun utgick beroende på uppenbar underrapporte-

ring (Piteå). För tre av kommunerna kom STRADA-registreringen igång först ett stycke in 

på 2011 (Norrtälje, Södertälje och Örebro). I en kommun har visserligen registreringen på-

gått i många år, men just 2011 inträffade ett registreringsbortfall (Luleå). Det bortfall av 

data 2011 som detta innebär för de fyra kommunerna är emellertid försumbart med tanke på 

hela materialets storlek. 
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En tredjedel av cykelolyckorna har inträffat i samband med halka, något fler av 

singelolyckorna, och något färre av kollisionsolyckorna (som väntat).  

 För fotgängarolyckorna är skillnaden betydligt större. Det är avsevärd skillnad 

mellan fall- och kollisionsolyckor när det gäller halka. Av kollisionsolyckorna har 

en tredjedel inträffat i samband med halka medan det är dubbelt så stor andel av 

fallolyckorna, två tredjedelar. 

 Analysen görs på båda materialen, dels samtliga olyckor (alltså inklusive de 

som inträffat i halka), dels det halkfria materialet där halkolyckorna tagits bort. 

 Totalt omfattar analysen drygt 67 000 skadade cyklister och gångtrafikanter och 

3,4 miljarder gång- och cykelresor.  

 

2.3 Halt väglag och mörker 

Väglaget varierar ju över årets tolv månader. Därför har olyckor där halka före-

kommit separerats från resten, oavsett årstid och halkans orsak. Separeringen byg-

ger på uppgifterna i STRADAs trafikskadejournal om vägen, gång- eller cykelba-

nan varit ”hal på grund av snö/is, löv, vatten eller annat”.  

 Genom att göra analysen på resten, olyckor där alltså ingen halka noterats, bör 

årets månader vara tillräckligt jämförbara för att godtagbart renodla trafikfaktorn. 

Analysen görs också på hela material, utan separering av halkolyckor, för en be-

dömning av vilken betydelse separeringen har. 

 En annan faktor är allmänbelysningen. Det är ju mörkare på vintern. Den fak-

torn är emellertid inte kontrollerad i denna studie.8  

 Om man inte kontrollerar för dessa båda faktorer får man en överskattning av 

riskerna som funktion av enbart trafikmängden under vintersäsongen. Betydelsen 

av det beror dock på vilka resultat som erhålls. Oavsett analysen görs på hela 

materialet eller bara den del som rensats från halkolyckor, visar det sig emellertid 

att resultaten blir desamma i princip. Skillnaden är att det halkfria materialet ger 

ännu starkare resultat än totalmaterialet, se vidare resultatredovisningen och dis-

kussionen (avsnitten 3 och 4). 

 

2.4 Bortfall 

Bortfallets betydelse i STRADA varierar beroende typ av analys. Det geografiskt 

betingade bortfallet – att mörkertalen varierar över kommuner – spelar dock ingen 

roll i det här fallet eftersom det inte är kommuner som jämförs. Däremot har ett 

eventuellt samband med årstider betydelse, exempelvis om rapporteringsgraden 

                                                      
8 I princip är det möjligt att kontrollera för allmänbelysning men inte helt enkelt. Olyckans 

klockslag finns i trafikskadejournalen men eftersom samma klockslag innebär skillnader i 

allmänbelysning beroende på var i vårt avlånga land, så räcker det inte med det. Klocksla-

get behöver i så fall kombineras med geografisk position. 
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skulle vara högre när fot- eller cykeltrafiken är liten. Något sådant samband är 

emellertid inte känt. 

 Det finns förstås också ett bortfall i uppgifterna om halt väglag. Ifall det bortfal-

let varierar med månad är inte känt. Inte heller hur stort det är, men samvarierar det 

inte med månad spelar sådant bortfall ingen roll.  

 När det gäller RVU Sverige finns ett betydande bortfall. I syfte att minska ef-

fekten av systematiska fel görs en efterstratifiering då data läggs in i databasen (bi-

laga 1). 

 

2.5 Säsongsvariationen i antal resor 

Att det finns en tillräcklig variation i det givna materialet är en statistik nödvändig-

het för att kunna hitta samband.  

 

 

Figur 1. Cykelresornas variation månadsvis (RVU Sverige 2011-2014) 

Cykeltrafikens säsongvariation är stor. Den är störst i maj och minst under vinter-

månaderna dec, jan och feb. Jämför man max och min så är antalet cykelresor i maj 

3,4 gånger större än i februari.  

 Den variationen bör vara tillräckligt stor för att hitta samband. 
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Figur 2. Gångresornas variation månadsvis (RVU Sverige 2011-2014) 

Antalet fotresor är i och för sig betydligt fler än cykelresorna, men säsongsvariat-

ionen är betydligt mindre. Dessutom är mönstret annorlunda. Minst antal gångresor 

görs under sommarmånaderna juni och juli, flest under april. Det har förstås att 

göra med arbete, semestrar och därmed sammanhängande boende.  

 Jämförs min och max, finner man att antalet gångresor är 1,6 gånger fler i april 

än i juni. 

 Det är tveksamt om variationen är tillräckligt stor, vi får se. 
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3 Resultat 

Låt oss börja med de enkla sambanden mellan absoluta talen, alltså antalet skadade 

som funktion av antalet resor.  

 Och därefter titta på de relativa, alltså skaderiskerna som funktion av antalet re-

sor. Och avsluta med prognosmodellen. 

 

3.1 Antalet skadade som funktion av antalet resor 

En översikt av resultaten finns i tabell 2 nedan. Signifikanta resultat visas därefter i 

figurer, och icke signifikanta i bilaga 2. 

 

Tabell 2. Sambanden mellan antal resor och antal skadade.9 Gröna celler innehål-

ler signifikanta samband. 

      r r2 t p 
Fig 

nedan 
 Fig  

bilaga 

Cyklister Singel Ej halka .85 .72 5,08 <0,001 3  
 

 " Totalt .87 .76 5,62 <0,001 4  
 

 Kollision Ej halka .91 .82 6,78 <0,001 5  
 

  " Totalt .90 .81 6,53 <0,001 6   
Gående Fall Ej halka .00 .00    

 2-1 

 " Totalt .26 .07 0,85 ej sign  
 2-2 

 Kollision Ej halka -.13 .02    
 2-3 

  " Totalt .00 .00       2-4 
 

Signifikanta samband finns bara för cyklister. För gående har inga samband kunnat 

mätas upp.  

 Det handlar om mycket starka samband. Den kvadrerade korrelationskoefficen-

ten r2 anger hur stor del av variationen i antal skadade som kan förklaras av antalet 

resor.  

 Exempelvis kan 72 procent av den månadsvisa variationen i antalet singelska-

dade cyklister förklaras av den månadsvisa variationen i antalet cykelresor. För 

kollisionsolyckor är det ännu mera, över 80 procent kan förklaras av antalet cykel-

resor. 

 Det är mycket. Sannolikheten att slumpmässigt få så höga samband är mindre 

än 1 promille (p<0,001).10  

 

                                                      
9 r = produktmomentkorrelationer 
10 Vid signifikanstestningen har ett tvåsvansat t-test används, df = N-2. 
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Sambanden för cyklister 

De uppmätta sambanden för cyklister visas i figurerna 3-6 nedan. 

 

Figur 3. Antalet singelskadade cyklister  

som funktion av antalet resor, ej halka. 

 

 

Figur 4. Antalet singelskadade cyklister  

som funktion av antalet resor, totalt (inkl halka). 

 

Enklaste tänkbara funktionsanpassning har gjorts, med en linjär funktion.11  

 Resultaten för singelolyckor är på det hela taget desamma, oavsett analysen 

görs på icke-halkolyckor eller hela materialet. Sambanden är ungefär lika starka. 

                                                      
11 Principen är att redovisa utan annan påverkan än vad själva redovisningen kräver. Data 

håller exempelvis inte för icke-linjära funktionsanpassningar varför den enklast tänkbara 

funktionsanpassningen valts. Vidare skulle man kunna tvinga funktionen genom origo ef-

tersom intercepten är stora, särskilt i figur 3 (där det dessutom negativt). Det innebär emel-

lertid ett visst våld på data, varför det inte gjorts.  

y = 0,0188x - 509,54
R² = 0,72

0

500

1000

1500

2000

2500

0 50000 100000 150000

A
n

ta
l s

ka
d

ad
e

Antal cykelresor per månad (tusental)

Skadade cyklister i singelolycka, ej halka

y = 0,0199x + 51,482
R² = 0,76

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 50000 100000 150000

A
n

ta
l s

ka
d

ad
e

Antal cykelresor per månad

Skadade cyklister i singelolycka, totalt



16 

 

Det finns dock en skillnad som kan uppmärksammas, nämligen funktionens lut-

ning. Den är mindre för totalmaterialet och dessutom är interceptet positivt. Det ty-

der på att halkolyckorna, som alltså är med i totalmaterialet, ger en överskattning 

av singelolycksriskerna som funktion av enbart trafikmängden vintertid. Se vidare 

avsnitt avsnittet om prognoser och diskussionsavsnittet. 

 

 

Figur 5. Antalet kollisionsskadade cyklister  

som funktion av antalet resor, ej halka 

 

 

Figur 6. Antalet kollisionsskadade cyklister  

som funktion av antalet resor, totalt (inkl halka). 

 

y = 0,0083x - 144,71
R² = 0,82

0

200

400

600

800

1000

1200

0 50000 100000 150000

A
n

ta
l s

ka
d

ad
e

Antal cykelresor per månad (tusental)

Skadade cyklister i kollisionsolycka, ej halka

y = 0,01x - 122,12
R² = 0,81

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 50000 100000 150000

A
n

ta
l s

ka
d

ad
e

Antal cykelresor per månad

Antal skadade i kollisionsolycka, totalt



17 

 

Också kollisionsolyckorna ger i stort sett samma resultat, oavsett det gäller icke-

halkmaterialet eller totalmaterialet. Sambanden är lika starka oavsett. Skillnaderna 

mellan funktionerna är i övrigt försumbara. Det tyder på att kollisionsolyckor för 

cyklister kan vara mindre känsliga för halka än singelolyckor. 

De icke-signifikanta sambanden för gående 

För gående har, som framgått av tabell 2, inga signifikanta samband kunnat mätas 

upp. De finns i figurerna i bilaga 2.  

 Icke-sambanden beror med största säkerhet på att säsongsvariationen i fot-

gängartrafikens storlek är för liten. Det finns förstås ett samband i verkligheten. 

Rimligen inträffar fler fall- och kollisionsolyckor när fotgängartrafiken är stor än 

när den är liten. Men det har alltså inte kunnat konstateras i dessa data beroende på 

för liten säsongsvariation (relativt slumpvariationen i materialet). 

 Detta gör att det inte är meningsfullt att i det fortsatta analysera skaderiskerna 

för fotgängare som funktion av antalet fotresor. 

 

3.2 Skaderisker som funktion av antalet resor  

Att antalet skadade relativt sett ökar mer än cykeltrafiken, innebär att skaderiskerna 

– antalet skadade per miljon cykelresor – ökar med ökande cykeltrafik (alltså mot-

satt konceptet Safety in Numbers). Det gör det särskilt intressant att tittade närmare 

på dessa samband.  

 I det fortsatta begränsas analysen till cyklister (eftersom inga samband konstate-

rats för fotgängare). Liksom tidigare har en linjär funktionsanpassning gjorts. 

 

Tabell 3. Sambanden mellan antal resor och skaderisker för cyklister (antal ska-

dade per miljon resor)12 

      r r2 t p 
Fig ne-

dan 
Fig bi-
laga 

Cyklister Singel Ej halka .65 .42 2,70 <0,05 7  

 " Totalt .06 .00    3-1 

 Kollision Ej halka .59 .35 2,31 <0,05 8  

 " Totalt .49 .24 1,78 >0,10 9  
 

De färgade cellerna anger signifikanta samband på 5-procentsnivån. Ett kring 10-

procentsnivån har också slunkit med.  

 

                                                      
12 r = produktmomentkorrelationer 
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Figur 7. Risken att skadas i singelolycka för cyklister  

som funktion av antalet resor, ej halka. 

 

 

Figur 8. Risken att skadas i kollisionsolycka för cyklister  

som funktion av antalet resor, ej halka. 
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Figur 9. Antalet kollisionsskadade cyklister per miljon resor  

som funktion av antalet resor, totalt (inkl halka). Observera att  

detta samband r = .49 inte är signifikant på 5-procentsnivån (tab 3). 

 

Resultaten i figurerna 7-8 ovan innebär att skaderiskerna ökar med ökande cykel-

trafik. Också figur 9 pekar i den riktningen men sambandet där är, som nämnts, 

inte signifikant på 5-procentsnivån. 

 Det är tvärtom jämfört med vad man kunde vänta sig av tidigare studier där ex-

empelvis olika städer eller platser jämförts. En tänkbar förklaring tas upp i det av-

slutande diskussionsavsnittet.  

 

3.3 Prognoser 

På grundval av sambanden i figurerna 3-6 kan man göra enkla prognoser av vad 

som kan förväntas hända med antalet skadade om cykeltrafiken ökar. Extrapole-

ringar bör inte göras (med tanke på intercepten), utan man bör försiktigtvis hålla 

sig till de mittre delarna av skalan. Så har gjorts i figur 10 nedan. 
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Figur 10. Procentuell ökning av antalet skadade  

som funktion av ökat cyklande 

 

Gemensamt för alla fyra funktioner är att antalet skadade ökar direkt proportionellt 

eller mer med ökande cykeltrafik. Det innebär att om cykeltrafiken ökar med ex-

empelvis 40 procent så ökar antalet skadade med minst ca 40 procent. Eller mer, 

förutsatt allt annat lika.  

 Resultaten för totalmaterialen är intressanta eftersom lågtrafikresultaten inne-

håller de båda riskfaktorerna halka och mörker i större utsträckning än högtrafikre-

sultaten. Lågtrafiken ”borde” därför, i relation till cykeltrafikens storlek, ha pro-

portionellt fler skadade än högtrafiken. Men så är det alltså inte. Utan tvärtom. Det 

beror sannolikt på att cykeltrafiken är självselegerad vintertid (består av vana och 

skickliga cyklister, se vidare det avslutande diskussionsavsnittet). 

 Resultaten för det halkfria materialet är ännu tydligare i den riktningen. Antalet 

skadade ökar proportionellt mera än cykeltrafiken. Ökar cykeltrafiken med 40 pro-

cent ökar antalet skadade i kollisionsolyckor med 60 procent och singelolycksska-

dade med bortåt 90 procent.  
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4 Diskussion och slutsatser 

Sambandet olyckor och trafikmängd 

Att antalet olyckor ökar när trafiken ökar är ganska självklart. Så även här, men un-

der sommarhalvåret när cykeltrafiken ökar, ökar antalet skadade cyklister mer än 

proportionellt mot trafikökningen. Det innebär att antalet skadade per miljon cykel-

resor är högre under sommarhalvåret än under vintern, då olycksrisken, mätt på 

detta sätt, alltså är lägre. 

 Detta trots halka och mörker vintertid, två faktorer som rimligen borde öka ris-

kerna. Renodlas dessutom trafikmängdsfaktorn genom att ta bort olyckor där halka 

oavsett årstid förekommit, blir resultaten ännu tydligare och pekar på att ökningen 

är klart mer än proportionell, särskilt när det gäller singelolycksskadade. 

 Resultatet är oväntat. Skaderiskerna tycks alltså öka med ökande cykeltrafik 

istället för att minska som man sett i studierna där exempelvis olika städer jämförts. 

Eller som i en nyligen publicerad VTI-studie där variationen använts mellan olika 

sträckor och korsningar i Göteborg (Eriksson J m fl 2017).  

 Skillnaderna har att säkerligen att göra med metoderna. När man använder olika 

platser eller städer för att få ut den nödvändiga variationen i cykeltrafikens storlek, 

så får man på köpet även andra faktorer som också påverkar olycksriskerna, exem-

pelvis skillnader i utformning och andra infrastrukturegenskaper (vilket minskar 

riskerna). Poängen med att använda säsongsvariationen, som i denna studie, är just 

att hålla infrastrukturfaktorerna konstanta. 

Olika cyklistpopulationer 

Resultatet i denna studie beror med största säkerhet på en självselektion. Vintertid 

byter många, som inte behärskar cykeln och trafikförhållandena tillräckligt bra, till 

kollektivtrafik eller bil. Kvar finns året-runt-cyklisterna som är skickligare och kan 

hantera riskerna bättre. Under våren kommer successivt de andra cyklisterna till-

baka igen. Och kommer att dominera cykeltrafiken antalsmässigt eftersom de är så 

många fler än året-runt-cyklisterna. I högtrafikmånaden maj, exempelvis, är de 

över tre gånger så många som de erfarna året-runt-cyklisterna (fig 1). Det är detta 

som slår igenom på de uppmätta skaderiskerna. 

 Cykel kräver kompetens och erfarenhet. Vanecyklister är exempelvis bättre på 

att upptäcka faror än sällancyklister (Lehtonen m fl 2016). Det gäller förstås också 

den motoriska hanteringen av cykeln. Färdigheter och vana krävs för att behärska 

detta konstruktivt instabila fordon, så känsligt för underlaget. Att det kan handla 

om stora skillnader känner vi igen från bilförarkarriären; oerfarna bilförare har ju 

som bekant flera gånger högre olycksrisk än erfarna (exempelvis ECMT 2006). 

Rimligt gäller samma sak cyklister, kanske i ännu högre grad. 

 Detta, alltså skillnader i cykeltrafikens sammansättning, är den sannolika förkla-

ringen till varför de uppmätta riskerna är lägre när cykeltrafiken är liten än när den 

är stor. Också andra studier tyder på att cykeltrafiken ändrar sammansättning sä-

songsvis – vilket påverkar risktalen (Fyhri m fl 2017). 
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 Skillnader i skadekänslighet kan också bidra med en del av förklaringen. Under 

våren tar äldre människor fram cykeln igen. För dem kan en omkullkörning resul-

tera i en skada som registreras i STRADA, medan yngre cyklister klarar sig utan 

skada i samma slags olycka. 

 Också cykeltrafikens hastighet kan variera säsongsvis. Bestäms hastigheten en-

bart av trafikförhållandena bör den vara lägre under vinterhalvåret. Bestäms den av 

de självselegerade cyklisterna kan genomsnittshastigheterna vara högre. Hur som 

helst, inga data finns som kan belysa denna fråga. 

För liten variation i fotgängartrafiken 

Rimligen gäller samma fundamentala samband också för fotgängare – att antalet 

olyckor ökar med ökande fotgängartrafik. Men sambandet kunde inte konstateras i 

denna studie beroende på för liten säsongsvariation. 

Går resultaten att generalisera till generella ökningar? 

Rimligen både ja och nej. Resultaten bör vara generaliserbara till snabba ökningar 

av cykeltrafiken storlek där ökningen består av ”nya” cyklister som kommer från 

bil eller kollektivtrafik. 

 För sådana ökningar kan man räkna med att antalet skadade alltså ökar minst di-

rekt proportionellt mot ökningen, eller mera, allt annat lika.  

 Att generalisera till långsammare förändringar över längre tid är däremot inte 

lika givet. Då kan också andra processer spela roll, exempelvis infrastrukturföränd-

ringar och anpassningar trafikanter sinsemellan. Det handlar förstås fortfarande om 

en ökning av antalet skadade, men mindre än trafikökningen relativt sett. 

Trafikpolitisk relevans 

Resultaten illustrerar den trafikpolitiska målkonflikten mellan att öka cyklandet 

och att göra det säkrare.  

 Det är onekligen förenat med visst ansvar att övertala människor byta från jäm-

förelsevis väsentligen säkrare färdmedel, som bil eller kollektivtrafik. Som bekant 

handlar det om mycket stora riskskillnader (enligt en aktuell studie upp till 29 

gånger högre skaderisk och 10 gånger större dödsrisk för cyklister än biltrafikanter, 

Nilsson m fl 2017). 

 Det är framför allt de nya oerfarna cyklisterna som behöver en säkrare infra-

struktur. Utan en kraftigt förbättrad och välskött cykelinfrastruktur kommer ska-

dorna att öka. Det kommer de att göra även i en bättre infrastruktur, men kan då 

kanske hållas på en hanterligare nivå. 

 Att olika miljöer skiljer sig åt högst avsevärt säkerhetsmässigt vet vi från inter-

nationell och svensk forskning, nu senast i en aktuell VTI-studie om hur skaderis-

kerna på sträcka och i korsning varierar med utformningen (Eriksson J m fl 2017). 

I allt väsentligt vet vi hur en säkrare infrastruktur ska se ut och hur den ska skötas, 
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se exempelvis den nederländska Design manual for bicycle traffic (CROW 2017).13 

Den dåliga säkerheten i infrastrukturen handlar i första hand om bristande resurser 

och ambitioner, inte okunskap om vad som måste göras och hur det ska ske. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
13 En uppdatering av den berömda Sign up for the bike. 
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Bilaga 1 

Datakällorna RVU Sverige och STRADA 

RVU-Sverige 

RVU-Sverige är den enda undersökning som mäter faktiska resor och deras egen-

skaper på rikstäckande nivå på ett uniformt sätt.14  

 RVU-Sverige har genomförts dagligen 2011-2014 med telefonintervjuer – 

täcker alltså resandet varje dag året runt – och omfattar åldrarna 6-84 år.15 För tek-

nisk information om metodik och urval, se Trafikanalys metodrapport.16 

 RVU Sverige dras med relativt stora bortfall. För att minska systematiska fel 

som beror på att svarsandelarna varierar i olika regioner, kön- och åldersgrupper 

görs en efterstratifiering i samband med att data läggs in i RVU databasen.17 

STRADA - samtliga svårhetsgrader 

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem 

för data om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Det bygger på 

uppgifter från polisen och akutsjukvården, se vidare Transportstyrelsen som är hu-

vudman.18 

 Sjukhusrapporterade data är klassade efter svårhetsgrad i MAIS 1-6.19  

 Samtliga olyckor tas med i föreliggande analys, även de lätta. Ett alternativ 

hade varit exkludera dem och bara ta med svårhetsgraderna 2-6 i syfte att minska 

bortfallen som sannolikt är större för MAIS 1. Om så är, samvarierar det emellertid 

inte med kommun eftersom korrelationskoefficienten mellan MAIS 1 och MAIS 2-

6 över kommuner för fall- resp cykelsingelolyckor är mycket hög (r = .98 resp r = 

.97).  

 Det är en fördel att använda hela materialet eftersom MAIS 1 omfattar ca hälf-

ten av fallolyckorna och ca 60 procent av cykelsingelolyckorna.  

 

 

  

                                                      
14 http://www.trafa.se/Statistik/Resvanor/  
15 Intervjuerna avser endast resandet en dag för intervjupersonen, mätdagen, i princip dagen 

innan intervjudagen. RVU baseras på slumpmässiga befolkningsurval (folkbokförda i Sve-

rige). 
16 http://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/beskrivning-av-statistiken-rvu-sverige-

2015.pdf?  
17 Det innebär att svaren i undersökningen viktas så att svaren per kombination reg-

ion+kön+åldersgrupp totalt får vikter som svarar mot hela populationen. 
18 http://www.transportstyrelsen.se/STRADA  
19 MAIS anger den maximala skadan vid multipla skador enligt AIS = Abbreviated Injury 

Scale där 1= lätt skada, 2 = moderat skada, 3 = allvarlig skada, 4 = svår skada, livshotande 

men med trolig överlevnad, 5 = kritisk skada, osäker överlevnad, 6 = maximal skada. 

http://www.trafa.se/Statistik/Resvanor/
http://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/beskrivning-av-statistiken-rvu-sverige-2015.pdf
http://www.trafa.se/globalassets/statistik/resvanor/beskrivning-av-statistiken-rvu-sverige-2015.pdf
http://www.transportstyrelsen.se/STRADA
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Bilaga 2 

 

Icke-signifikanta samband för gående: – antal skadade 

som funktion av antalet resor 

 

 

Figur 2-1. Antalet fallolycksskadade gående som funktion av antalet resor, ej 

halka. 

 

 

Figur 2-2. Antalet fallolycksskadade gående som funktion av antalet resor, totalt 

(inkl halka). 
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Figur 2-3. Antalet kollisionsskadade gående som funktion av antalet resor, ej 

halka. 

 

 

Figur 2-4. Antalet kollisionsskadade gående som funktion av antalet resor, totalt 

(inkl halka). 
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Bilaga 3 

 

Icke-signifikanta samband för cyklister: - skaderisker 

(skadade per miljon resor) som funktion av antalet resor 

 

 

Figur 3-1. Antalet singelskadade cyklister per miljon resor som funktion av antalet 

resor, ej halka. 
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