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annan trafikant  
Projektledare: Emilie Friberg, Docent, Avdelningen för försäkringsmedicin, 

Karolinska Institutet (KI). (Emilie.Friberg@ki.se) 

 

Projektdeltagare: Från Avdelningen för försäkringsmedicin, KI: Professor 

Kristina Alexanderson och statistiker Linnea Kjeldgård. Från Folksam: Docent 

Helena Stigson samt Maria Klingegård.  

 

Forskningsprojektet beviljades forskningsmedel från Skyltfonden i december 2019. 

Medel söktes och beviljades för ett år: 250 000:-. 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. 

Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och 

överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser 

och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.  

 

Sammanfattning av projektet 
Studien, för vilket medel beviljats, syftar till att kartlägga hur ofta en person som 

skadats vid en fallolycka respektive i en kollision med en annan trafikant 

sjukskrivs mer än 14 dagar. 

 

Vi har hanterat data från Socialstyrelsen, Statiska centralbyrån och 

Försäkringskassan och etablerat en analysdatabas för projektet. Analysdatabasen 

inkluderar information om de drygt 5500 personer i arbetsför ålder som vårdats för 

en ny fallolycka respektive skada som fotgängare i sluten eller specialiserad 

öppenvård i Sverige under 2010. Analyser av data är avslutade, både deskriptiva 

analyser samt Odds Ratios (OR) med logistisk regression och 95% 

konfidensintervall (CI) har genomförts. Manus för vetenskaplig publicering är 

skrivet och planeras att skickas in till tidskrift inom kort. 

 

I stort följdes projektbeskrivningen i ansökan. Det relativt stora antalet identifierade 

gjorde att vi valt att bara inkludera ett år, då det är en fördel med bara ett år då man 

inte behöver ta hänsyn till skillnader mellan åren (tex en snörik vinter eller 

liknande). Projektets anslag har använts som planerat: Medel har uteslutande använts 

till lön (inklusive avgifter) för statistiker och forskarmedverkan från KI. Se separat 

redovisning. 
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Erhållen trafiksäkerhetsnytta 
Studien bidrar genom att lyfta in ”hela resan”-perspektivet. Samt ökar kunskapen 

avsevärt om konsekvenser i form av sjukskrivning i denna grupp. Många av de 

som skadas i fallolyckor är även om de inte klassas som en vägtransportolycka på 

väg till en buss eller sker på en parkeringsyta och utgör därmed en viktig del av de 

transporter som sker inom vägtransportsystemet.  
 

Nedan följer en sammanfattning av resultaten från 

studien. 

 

Bakgrund 
Mycket lite är känt om sjukfrånvaro (SA) och sjuk- eller aktivitetsersättning 

(tidigare förtidspension) (DP) bland fotgängare som skadats i en trafikrelaterad 

olycka, inklusive fallolyckor.  

 

Syfte 
Målet var att kartlägga SA och DP bland fotgängare i arbetsför ålder som skadats i 

en trafikrelaterad olycka, inklusive fallolyckor. 

 

Metod och material 
Vi har genomfört en rikstäckande registerbaserad studie, och kunnat inkludera alla 

fotgängare som bor i Sverige, som i åldern 16-64 år fick sjukvård (antingen sluten 

eller specialiserad vård) efter en trafikrelaterad olycka, 2010. Vi tog med 

information om ålder, kön, sociodemografi, SA, DP, typ av olycka, skadetyp och 

skadad kroppsregion. Vi analyserade fotgängare utan SA eller DP, med pågående 

SA eller heltid DP redan vid olycksfallet, och med ny SA längre än 14 dagar i 

samband med olyckan.  

 

Resultat 
Totalt fick 5576 fotgängare i arbetsförålder vård på grund av skada orsakad av en 

ny trafikrelaterad olycka under 2010. I populationen var andelen kvinnor (56%) 

något högre och en stor andel var äldre. En majoritet var födda i Sverige (84%), 

var inte gifta (65%) och hade högre utbildning än grundskola (74%). 

De flesta fotgängarna (61%) hade ingen pågående SA eller heltids-DP vid 

olyckstillfället och inte heller någon ny SA. Totalt fick en femtedel ny SA i 

samband med olyckan. Ny SA i samband med olyckstillfället var vanligare bland 

de som var äldre, kvinnor och bland dem med pågående deltids-DP.  

 

De två vanligaste olyckstyperna var fall på snö och is (36%) och fall av typen 

halkning, snavning eller snubbling (28%). Olyckor som ingår i den traditionella 

definitionen av trafikskador utgjorde 17% av alla olyckor. Frakturer och yttre skador 

var de vanligaste typerna av skador och utgjorde 45% respektive 29% av alla skador. 
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Ny SA var vanligast bland fotgängare med en fraktur (36%) och minst vanlig för 

externa skador (5%) (se figur nedan). De vanligast skadade kroppsregionerna var 

övre och nedre extremiteterna med flest skador i undergruppen "underben, fotled och 

fot" (26%) följt av "handled och hand" (21%). Huvud, ansikte och hals stod för 16% 

av alla skador. Ny SA var vanligast bland fotgängare med skador på underarm och 

armbåge (30%) (figur). 

 
Figur. Fördelning av ny sjukskrivning (SA), pågående SA, eller sjuk-eller 

aktivitetsersättning (DP) eller ingen sjukskrivning, över olika typer av olyckor, 

typ av skada, och skadad kroppsregion. 
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I analyserna av OR för ny SA inkluderades endast de 4554 fotgängare som kunde få 

ny SA (dvs vi räknade inte med personer som redan hade full DP). Nedan i tabellen 

presenteras både ojusterade OR och en modell där hänsyn tagits till en rad faktorer 

som kan påverka sambanden.  

När det gäller typ av olycka fanns högst OR för ny SA i kategorin kollision med 

motorfordon, men också för fall på snö och is. Frakturer vad den typ av skada som 

hade högst OR för ny SA. När det gäller kroppsregion hade alla kategorier högre OR 

för ny SA jämfört med klusterkategorin: huvud, ansikte och hals. Högsta ORs sågs i 

kategorierna: axel och överarm; höft, överben och lår; och underben, fotled och fot. 

Tabell. Odds kvoter (OR) med 95% konfidensintervall (CI) för ny sjukskrivning (SA) 

bland de 4554 som inte hade sjuk-eller aktivitetsersättning, uppdelat på typ av olycka, 

typ av skada och kroppsregion. 

    Ojusterade Justerade 

 n (%SA) OR (95% CI) OR (95% CI)* 

Typ av olycka       

Fall-snö och is 1666 (33.7) 2.45 (1.91-3.15) 1.36 (1.02-1.81) 

Fall-halkning, snavning eller snubbling  1240 (21.9) 1.36 (1.04-1.76) 0.95 (0.70-1.29) 

Fall-annat 524 (17.2) ref. ref. 

Kollision med gångtrafikant eller cyklist 198 (16.7) 0.96 (0.62-1.49) 1.10 (0.66-1.81) 

Kollision med motorfordon 549 (22.4) 1.39 (1.03-1.89) 1.98 (1.39-2.83) 

Ospecificerad trafikmiljö 377 (13.3) 0.74 (0.51-1.07) 0.94 (0.62-1.44) 

Typ av skada       

Fraktur 1975 (45.2) 11.98 (9.49-15.11) 9.58 (7.39-12.43) 

Dislokation 153 (21.6) 4.00 (2.57-6.21) 3.17 (1.96-5.13) 

Stukning och sträckning 721 (10.5) 1.71 (1.24-2.36) 1.35 (0.96-1.91) 

Intern 250 (13.6) 2.29 (1.50-3.49) 6.49 (3.63-11.58) 

Extern 1383 (6.4) ref. ref. 

Övrigt  72 (8.3) 1.32 (0.56-3.13) 1.58 (0.62-4.04) 

Kroppsregion       

Huvud, ansikte och hals 721 (6.9) ref. ref. 

Ryggrad  57 (29.8) 5.7 (3.02-10.77) 2.86 (1.30-6.31) 

Torso 230 (16.1) 2.57 (1.63-4.05) 2.03 (1.14-3.61) 

Skuldror och överarm 400 (29.5) 5.62 (3.92-8.04) 4.01 (2.37-6.80) 

Underarm och armbåge 332 (36.4) 7.70 (5.35-11.08) 3.95 (2.32-6.73) 

Handled och hand 991 (28.5) 5.34 (3.88-7.34) 2.56 (1.56-4.20) 

Höft, överben och lår  143 (27.3) 5.03 (3.16-8.03) 4.29 (2.29-8.01) 

Knä 417 (17.3) 2.80 (1.91-4.11) 3.80 (2.19-6.58) 

Underben, ankel och fot 1224 (31.9) 6.28 (4.6-8.57) 4.52 (2.78-7.36) 

Övrigt 39 (10.3) 1.53 (0.52-4.49) 3.90 (1.18-12.89) 

Justerat för: Kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland, typ av boendeområde, civilstånd, deltids-DP, 

typ av olycka, typ av skada, skadad kroppsregion 



    

 Sid: 5 / 5 
 

 

  

Slutsatser 
Denna landsomfattande registerbaserade studie av fotgängare skadade i en 

trafikrelaterad olycka visade att 20% hade en ny SA längre än 14 dagar i samband 

med olyckan. Det flesta olyckorna var fall och i synnerhet fall i samband med snö 

och is. Vi fann hög OR för ny SA efter frakturer och inre skador samt skador på övre 

och nedre extremiteter.  

I den nationella definitionen av en trafikolycka ingår endast olyckor som involverar 

ett fordon, med den definitionen skulle 83% av fotgängarolyckorna i denna studie, 

dvs. olyckor som skett bland fotgängare i trafikmiljö samt krävt in- eller 

specialiserad öppenvård, inte inkluderats. 

  

Spridning och implementering 
Resultaten kommer att spridas vid vetenskapliga nationella och internationella 

konferenser, via vetenskaplig publikation i internationella vetenskapliga 

referentbedömda tidskrifter (manus kommer skickas in inom kort), i undervisning av 

läkare och andra, till försäkringsgivare, såsom Folksam samt till Trafikverket.  

 

  

  

 


