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Sammanfattning 

Uppdrag inom säkerhet, folkhälsa, klimat och miljö som berör fallolyckor och aktiv mobilitet 
finns hos många olika aktörer. Landstingets sjukvårdskostnader för fallolyckor utgör 40% av de 
sammanlagda offentliga kostnaderna för fallolyckor och vägtrafikolyckor, men även 
kommunerna har stora kostnader för fallolyckornas sjukvårdskostnader. Att det även då man 
bara ser till kostnadsbesparingar är ekonomiskt lönsamt att åtgärda trafikmiljöer för att 
förhindra olyckor har visats i flertalet studier. Det finns också stora satsningar med allokerade 
medel för aktiv mobilitet. Att öronmärka en del medel för åtgärder för att förhindra olyckor kan 
utöver kostnadsbesparingen också främja uppsatta mål om minskat stillasittande och ökad andel 
aktiv transport. För att löpande ha en helhetsbild av utmaningarnas storlek, åtgärdernas effekt 
och utvecklingen över tid kopplat till åtgärder och andra faktorer behöver samordning ske 
mellan aktörerna, både beträffande insatser och medel.  

 

Summary 

Responsibility for safety, public health, climate, and the environment that affect fall accidents 
and active mobility are assigned to different stakeholders. The county council's health care costs 
for fall accidents make up 40% of the total public costs for fall accidents and road traffic 
accidents, but the municipalities also have large costs for the fall accidents' health care costs. It 
has been shown in most studies that even when only looking at cost savings, it is financially 
profitable to remedy traffic environments to prevent accidents. There are also large investments 
with allocated funds for active mobility. In addition to cost savings, earmarking some funds for 
measures to prevent accidents can also promote set goals of reduced immobility and an 
increased share of active transport. To continuously have an overall picture of the size of the 
challenges, the effect of the measures and the development over time linked to measures and 
other factors, coordination needs to take place between the stakeholders, both in terms of 
efforts and funds.  
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Inledning 

Enligt nollvisionens filosofi ska det vara lätt att göra rätt i trafiken och misstag ska inte leda till 
allvarliga personskador. Det innebär att vägar, gator och fordon ska anpassas och utformas efter 
människans förutsättningar och begränsningar. För 2020 var etappmålet för antalet omkomna i 
vägtrafikolyckor max 220 personer och för antalet allvarligt skadade max 4100 personer, dessa 
mål uppnåddes med marginal i och med att antalet omkomna var 204 personer och antalet 
allvarligt skadade var 3600 personer. För allvarligt skadade stod personbilister för den största 
minskningen, men även för dödsfall var minskningen ojämnt fördelad mellan 
trafikantkategorierna. Eftersom fallolyckor inte är vägtrafikolyckor enligt definitionen för 
officiell statistik om vägtrafikolyckor så ingår de inte i ovan statistik. Inför 
verksamhetsplaneringen 2022 har Gruppen för Nollvisionen i Samverkan inom vägtrafiken 
(GNS ) antagit ett mål att antalet allvarligt skadade till följd av fallolyckor inom vägtrafiken ska 
minska med minst 25 procent mellan år 2020 och 2030 (GNS, 2021). Detta är i linje med 
regeringens etappmål som anger att antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska 
minska med minst 25 procent till år 2030 (Regeringen, 2020).  
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1. Aktiv mobilitet - olycksstatistik 
 
1.1 Dödsfall 
Studier har visat att skaderisken för fotgängare i påkörningsolyckor/kollisionsolyckor på 50-
gator är 10 gånger högre för äldre personer (65+ år) jämfört med personer i åldrar upp till 44 år 
(Kullgren, Lie, Strandroth, Rizzi, & Tingvall, 2011). Skillnaden mellan åldersgrupper är ännu 
tydligare för fallolyckor. Figur 1 visar antalet dödsfall på grund av fallolyckor per 100 000 
personer för olika åldersgrupper 1997–2020 samt motsvarande siffror för vägtrafikolyckor för 
personbil, cykel och fotgängare (Socialstyrelsen, 2021). 

  

Figur 1. Dödsfall 1997–2020 per 100 000 personer per åldersgrupp för vägtrafik (personbil, 
cyklist och fotgängare) samt fallolyckor i samtliga miljöer (Socialstyrelsen, 2021). 

I figur 1 framgår att det sedan 1997 för åldersgrupperna 80+ skett en ökning av andelen 
personer som avlider till följd av fallolyckor, samt att ökningen är större ju äldre grupp det rör sig 
om. För vägtrafikolyckor som omfattas av Nollvisionen har sedan 1997 andelen personer som 
avlider både i bil, på cykel och till fots minskat. Skillnaden mellan åldersgrupperna är här inte lika 
uttalad som för fallolyckorna, men är störst för fotgängare, följt av cyklister och minst för bilister.  
Totalt avled i Sverige år 2020 1059 personer på grund av fallolyckor i samtliga miljöer. 

1.2 Skador 
Figur 2 visar antal skador på grund av fallolyckor per 100 000 personer för olika åldersgrupper 
1997–2020 samt motsvarande siffror för vägtrafikolyckor för personbil, cykel och fotgängare 
(Socialstyrelsen, 2021). 
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Figur 2. Skadade i slutenvård 2001–2020 per 100 000 personer per åldersgrupp för vägtrafik 
(personbil, cyklist och fotgängare) samt fallolyckor i samtliga miljöer (Socialstyrelsen, 2021). 

I figur 2 framgår att det sedan år 2000 för åldersgruppen 85+ skett en ökning av andelen 
personer som vårdas i slutenvård på grund av fallolyckor, samt att det för övriga grupper är en 
svag minskning. För vägtrafikolyckor som omfattas av Nollvisionen har sedan år 2000 andelen 
personer som vårdas i slutenvård på grund av olycka både i bil, på cykel och till fots minskat. 
Största minskningen har skett för personbil 0–64 år följt av personbil 65+ år. Även för cyklister 
och fotgängare har en viss minskning skett under perioden. För dessa typer av olyckor är äldre 
mer drabbade än yngre (Socialstyrelsen, 2021). Totalt vårdades i Sverige år 2019 69 343 
personer i slutenvården på grund av fallolyckor i samtliga miljöer. För samtliga 
vägtransportolyckor var motsvarande siffra 9309 personer. Dessa siffror ligger i linje med 
tidigare år. 

Figur 3 visar svårt skadade i ett urval vägtrafikolyckor (personbil, cyklist och fotgängare enligt 
polisrapportering) (Trafikanalys, 2021) samt allvarligt skadade i fallolyckor i trafikmiljön enligt 
sjukvårdsrapportering (Transportstyrelsen, 2021) . I begreppet svårt skadad inräknas sådan 
skada som förväntas medföra intagning på sjukhus.  

  

Figur 3. Vänster: svårt skadade i vägtrafikolyckor (personbil, cyklist och fotgängare enligt 
polisrapportering). Höger: allvarligt skadade i fallolyckor i trafikmiljön 2006–2019 rapporterade 
via sjukvården (Strada), där 2015–2019 justerats för internt bortfall på grund av 
rutinförändringar. 
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Figur 3 visar att antalet skador som omfattas av Nollvisionen har minskat sedan 2006, men att 
fallolyckorna ökat. I snitt enligt denna statistik skadades år 2017–2019 årligen ca 3400 enligt 
risk för medicinsk invaliditet. Det betyder att allvarligt skadade måste minska med ca 850 år 
2030 för att målet om en 25-procentig minskning ska infrias. Det kan noteras att 3400 i denna 
statistik inte är faktiska personer utan en summa av risker som skadade personer har för att få 
minst 1% medicinsk invaliditet. De faktiska antal skadade som ligger till grund för de 3400 är 
strax över 13 000 skadade (Transportstyrelsen, 2021). 

1.3 Fallolyckor utomhus 
Analys av olyckor som inträffat under 2001–2013 per åldersgrupp och plats visar att 56% av 
fallolyckorna som förorsakat ett besök på akutmottagning inträffat utomhus. För de olika 
åldersgrupperna har 28% av 1-3 åringarna, 61% av 12-14 åringarna, 51% av 65-69 åringarna och 
20% av 80 plussarna fallit utomhus (Ekbrand, Ekman, Thodelius, & Möller, 2020).  En amerikansk 
jämförelse mellan äldre på äldreboende med och utan rädsla för att falla utomhus visade att 
personer med rädsla i högre utsträckning hade nedsatt fysisk förmåga, i högre utsträckning var 
kvinnor och i högre uträckning hade tidigare erfarenhet av att ha fallit utomhus. Studien 
konstaterade också att fall utomhus förekommer i lika hög uträckning som inomhus samt är lika 
sannolika att orsaka allvarlig skada (Chippendale & Lee, 2018). Som nämndes i kapitel 1.2 
vårdades i Sverige år 2019 i slutenvården på grund av fallolyckor i samtliga miljöer 69 343 
personer, vilket om 56% av dessa fallit utomhus motsvarar 39 000 personer. Skillnaden mellan 
strax över 13 000 som enligt 1.2 skadats i trafikmiljöer och 39 000 är avsevärd, även beaktat att 
trafikmiljöerna här är en okänd delmängd av utomhusmiljöerna samt att antal akutmottagna 
som behöver slutenvård från respektive miljö kan variera. 

2. Kostnader 
2.1 Kostnader som uppstår till följd av olyckor 
Figur 4 visar hur kostnaderna för olika olyckstyper fördelas mellan direkta kostnader, dvs. 
resurser som förbrukas till följd av olyckorna och indirekta kostnader, dvs produktionsbortfall 
(Ryen, Berglöf, & Olofsson, 2011). 

 

Figur 4. Kostnader som uppstod till följd av olyckor som inträffade i Sverige år 2005 (Ryen et 
al., 2011).  

Enligt dessa uppgifter är kostnaderna för fallolyckor högre än för de andra olyckstyperna och 
fördelningen mellan direkta/indirekta kostnader i paritet med vägtrafikolyckor. Där kan noteras 
att fördelningen för exempelvis brand är att betydligt högre andel utgörs av direkta kostnader 
medan i jämförelse med drunkning är förhållandet det omvända. Figur 5 beskriver hur 
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samhällskostnaderna för fallolyckor och vägtrafikolyckor fördelas per kostnadsslag (Ryen et al., 
2011). 

 

Figur 5. Samhällets kostnader för fallolyckor och vägtrafikolyckor som inträffade under 2005 
efter kostnadsslag (Ryen et al., 2011). 

Figur 5 visar att de direkta kostnaderna för fallolyckor är störst för vård i hemmet/särskilt 
boende, sluten vård, öppen vård, rehabilitering, transporter och läkemedel. För vägtrafikolyckor 
är de största direkta kostnadsposterna egendomsskador, försäkring/ administration, vård i 
hemmet /särskilt boende, sluten vård, öppen vård, rättsväsende, rehabilitering, transporter och 
läkemedel. Här kan noteras att beträffande läkemedel, vård i hemmet / boende och sluten vård 
är kostnaderna mer än fem gånger större för fallolyckor än för vägtrafikolyckor och även för 
transporter och rehabilitering är kostnaderna mer än tre gånger större för fallolyckor än för 
vägtrafikolyckor. Den stora skillnaden där vägtrafikolyckors direkta kostnader är större än för 
fallolyckor är egendomsskador som står för 38% av kostnaderna för vägtrafikolyckor och 0% för 
fallolyckor, men också kostnader för försäkringsadministration (100 gånger högre) kostnader 
för rättsväsende (50 gånger högre) och kostnader för räddningstjänst (10 gånger högre) skiljer 
åt stort. Fördelningen mellan kostnadsbärare visas i figur 6 (Ryen et al., 2011). 
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Figur 6. Samhällets kostnader för fallolyckor och vägtrafikolyckor 2005 efter primär 
kostnadsbärare (Ryen et al., 2011). 

Det kan från figur 6 noteras att offentlig sektor (landsting, kommun och stat) enligt dessa 
beräkningar sammanlagt 2005 hade kostnader för ca 15 miljarder kronor, varav fallolyckor stod 
för ca 10 miljarder kronor och vägtrafikolyckorna för 5 miljarder kronor. Fördelningen av de 
offentliga kostnaderna efter kostnadstyp visas i tabell 1.  

Tabell 1 Offentliga kostnader till följd av vägtrafikolyckor och fallolyckor 2005 efter 
kostnadsbärare och kostnadstyp (Ryen & Berglöf, 2010; Ryen & Olofsson, 2010) 

Kostnad och kostnadsbärare Andel (%) 
Sjukvårdkostnader fallolyckor - landsting 39,6 
Produktionsbortfall vägtrafikolyckor - stat 17,2 
Sjukvårdkostnader fallolyckor - kommun 16,1 
Sjukvårdkostnader vägtrafikolyckor - 
kommun 10,0 

Produktionsbortfall fallolyckor - stat 7,6 
Sjukvårdkostnader vägtrafikolyckor - 
landsting 2,9 

Administrativa kostnader vägtrafikolyckor - 
stat 1,9 

Produktionsbortfall vägtrafikolyckor - 
kommun 1,3 

Produktionsbortfall fallolyckor - kommun 1,0 
Övrigt 2,3 

 
Tabell 1 visar bland annat att landstinget sjukvårdskostnader för fallolyckor står för 40% av de 
sammanlagda offentliga kostnaderna för fallolyckor och vägtrafikolyckor, samt att statens 
kostnader främst består av produktionsbortfall. 

2.2 Kostnader i samband med kollektivtrafik 
När det gäller bussresor består den helt dominerande delen av risken den som resenärerna 
utsätts för och gångförflyttningarna till/från hållplats utgör en stor del av dessa. Av de 
samhällskostnader som uppstår i samband med olyckor i busstrafik, uppgår till en tredjedel till 
en fjärdedel av biljettpriset per resa. Om kostnadstäckningen antas vara ca 50 %, vilket är 
relativt högt räknat i stadstrafik, utgör skadekostnaden ca hälften av det offentliga tillskottet i 
kollektivtrafiken (Berntman, Holmberg, & Wretstrand, 2012).  
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2.3 Kostnader för att förebygga olyckor 
2.3.1 Jämförelse mellan olyckstyper 
Figur 7 visar en jämförelse mellan kostnader för att förebygga olyckor respektive kostnader som 
uppkommer till följd av att olyckor inträffat för några vanliga olyckstyper (Schyllander, 2014). 

 

Figur 7. Samhällskostnader för några olyckstyper och samhällskostnader investerade för att 
förebygga dessa för 2005. 

Figur 7 visar att kostnaderna som investeras för att förebygga fallolyckor är jämförelsevis låga i 
förhållande till kostnaderna för olyckorna, medan förhållandet för vägtrafikolyckor som 
omfattas av Nollvisionen är det omvända.  

2.3.2 Kostnader för att förebygga vägtrafikolyckor 
Figur 8 visar en översikt över offentliga kostnader för att förebygga vägtrafikolyckor per 
kostnadsslag (Olofsson, 2006). 

 

Figur 8. Kostnader 2005 offentlig sektor för att förebygga vägtrafikolyckor (Olofsson, 2006). 

Figur 8 visar att en de största kostnaderna för att förebygga vägtrafikolyckor är drift- och 
underhållskostnader följt av investeringskostnader för vägar och därefter polisens kontroll och 
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tillsyn. Kostnaderna som innefattar investering samt drift- och underhåll av vägar har här enligt 
tidigare framtagen modell beräknats som andelar av totala kostnaden enligt: 75% för gång- och 
cykelvägar, 50% för vägkorsningar (till exempel rondeller, planskilda korsningar, trafiksignaler), 
20% för motorvägar, stigningsfält och infartsvägar till samhällen (nybyggnation och underhåll) 
samt 15% för generellt underhåll av existerande väg utanför samhällen. Att andelen exv. för 
motorvägar och underhåll utanför samhällen är lägre än för gång- och cykelvägar beror på att 
åtgärderna där i högre utsträckning räknas som framkomlighetsåtgärder än 
trafiksäkerhetsåtgärder (Sund, 2000).  

Figur 9 visar investeringar per åtgärdskategori för väginvesteringar för åren 2012–2014 
(Trafikverket, 2014). 

 

Figur 9. Investeringar per åtgärdskategori för väginvesteringar för åren 2012–2014 

Figur 9 visar att investeringarna i gång- och cykelvägar ökade under denna period. Enligt tidigare 
stycke kan investeringar i gång- och cykelväg beräknas som 75% trafiksäkerhetsåtgärder, vilket 
betyder att summan för detta under perioden ökade från 204 till 281 miljoner kronor eller en 
ökning med 37%.  I analys över trafiksäkerhetsutvecklingen 2019 i region Stockholm 
konstaterar man dock att på det statliga vägnätet är majoriteten av de dödade och allvarligt 
skadade bilister och motorcyklister, medan på det kommunala vägnätet är majoriteten av de 
dödade och allvarligt skadade fotgängare och cyklister samt att de flesta fallolyckor med gående 
sker på kommunalt vägnät (Welander, 2020).  I Stockholm har framkomlighetsåtgärder för cykel 
för fyra år 2019–2022 budgeterats 1000 miljoner kronor. Av dessa är 84% budgeterade för 
utbyggnad av pendlingsstråk och resterande 16% fördelas mellan övriga åtgärder som 
reinvestering, parkering, vägvisning, pumpar och framkomlighet, trygghet och säkerhet (Hall & 
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Edlund, 2019). Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2020 placerade Stockholm på delad 
niondeplats ihop med Växjö. I snitt uppgavs kommunerna investera 233 kr per capita 2019 och 
budgetera 274 kr per capita 2020 i cykelinfrastruktur. För drift och underhåll av 
cykelinfrastrukturen uppgavs i snitt 104 kr per capita investeras 2019 och 95 kr per capita 
budgeteras för 2020. Uppgifterna beträffande investeringarna uppgavs kunna innehålla 
uppskattningar, exv. angående cykelns del i en övergripande budget och det noterades också att 
vissa kommuner använder schablonberäkningar (Sternberg et al., 2020). I Cykelfrämjandets 
Kommunvelometer 2021 uppgavs investeringarna 2020 i snitt vara 203 kr per capita och 
budgeterat för 2021 i snitt 245 kr per capita, medan för drift och underhåll uppgavs 
investeringarna för 2021 till i snitt 73 kr per capita och budgeterat för 2021 uppgavs vara i snitt 
77 kr per capita. Rapporterade infrastrukturinvesteringar för utveckling och planering (ny 
cykelinfrastruktur + drift och underhåll per invånare) varierade stort mellan kommunerna från 
lägsta 5,2 till högsta 722,7 (Sternberg et al., 2021).  

2.3.3 Kostnader för att förebygga fallolyckor 
Beträffande fallförebyggande arbete har kartläggning av kostnader och kostnadsfördelning 
visat att de största satsningarna görs inom områdena äldre (47 procent), arbete (35 procent), 
barn (10 procent) och vinterväghållning (8 procent). Insatserna för äldre delas in i tre 
huvudsakliga områden; hem & fritid (63 procent), vård & omsorg (36 procent) samt analys, 
administration & kunskapsutveckling (1 procent). Inom hem & fritid ingår för äldre exv. 
rörelsehjälpmedel, bostadsanpassning, fixartjänster och halkskydd och för barn också åtgärder 
i utomhusmiljöer exv. för underlag till lekplatser samt inspektion av lekplatser. Dock ingår här 
inga kostnadsposter för åtgärder i trafikmiljöer (Junghage, 2012). I Stockholm har för 2018 – 
2022 500 miljoner kronor budgeterats för investeringar inom framkomlighet för gång- och 
kollektivtrafik med fördelning enligt figur Tabell 2 (Hall & Edlund, 2019).  

Tabell 2 Planerade framkomlighetsåtgärder i Stockholm 2019–2022 

Åtgärd Andel (%) 
Tvärbana Norr / Gångtunnel Annedal 20,8 
Gångtunnel Odenplan 17,5 
Åtgärder inom gångplanen 15,0 
Trafikantförbättrande åtgärder 12,0 
Åtgärder handlingsplan stombuss 12,0 
Följdinvesteringar, ofördelat 8,2 
Tillgänglighetsåtgärder 8,0 
Övrig kollektivtrafik 4,7 
Bytespunkt norra Sköndal 1,8 

 
I tabell 2 framgår att åtgärder inom gångplanen omfattar ca 15% eller i snitt 19 miljoner kronor 
per år, trafikantförbättrande åtgärder ca 12% eller i snitt 15 miljoner kronor per år och 
tillgänglighetsåtgärder 8% eller i snitt 10 miljoner kronor per år. I Gångplan för Stockholms stad 
som är en del av framkomlighetsstrategin beskrivs 7 åtgärder för att eliminera problem för 
fotgängare i stadens utformning, och prioritera fotgängare högre i stadens befintliga 
verksamhet och projekt. Åtgärd 7 beskriver förbättrad gatudrift och gatuunderhåll för att 
minska antalet fallolyckor i trafikmiljö och omfattar kunskapsinsamling om fotgängarflöden och 
olycksplatser samt gatuunderhåll, vinterväghållning och tester av nya metoder för snöröjning. 
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Kostnaden beräknas till i snitt 15 miljoner kronor per år under 6 år (Gångplan för Stockholms Stad, 
2016).  

3. Orsaker till olyckor 
3.1 Analyser av inträffade olyckor 
Undersökning av 26089 skadefall / 108985 vårddagar för fotgängare (inskrivna≥1 dygn) i 
trafikmiljö 1998–2007 visade att 37% av samtliga skadefall / 37% av vårddagarna för fotgängare 
orsakades av halkning, snavning, snubbling utan is/snö och 26% av samtliga skadefall / 20% av 
vårddagarna av fall vid is/snö. Halkning, snavning, snubbling utan is/snö för personer 75 år och 
äldre utgjorde 17% av samtliga skadefall / 24% av vårddagarna. Kvinnor utgör ca 63% av 
skadefallen (Larsson, 2009). Studie av fotgängarolyckor 2001–2005 belyser tre typer av 
fotgängarolyckor: fall på grund av ojämn mark (uppstickande platta eller brunn, hål eller annan 
ojämnhet), fall pga. snöig eller isbelagd gångbana och fall vid trottoarkanter (Öberg, 2011). 
Studie av cyklisters svåra skador 2007–2011 visade att 61% av 775 singelolyckor hade angiven 
huvudorsak till olyckan och av dessa var de vanligast förekommande av-/påstigning (15%), is/snö 
(13%), kant (11%), väjning för annan trafikant (9%), påkörning fast föremål (8%), fel på cykeln 
(5%), grus (4%) och ojämnt underlag (4%) (Niska, Gustafsson, Nyberg, & Eriksson, 2013). 

3.2 Äldre och funktionsnedsatta trafikanter 
Gångstudier har visat att yngre vid förändring av gångriktning på ojämna underlag använder 
axelrörelser, medan äldre i högre utsträckning uppvisar stegoregelbundenhet. Skillnaderna 
förstärks vid nedsättning i styrka och balans (Dixon, Jacobs, Dennerlein, & Schiffman, 2018). På 
oregelbundna ytor ändrar äldre i högre utsträckning än yngre gångstil till mer försiktig jämfört 
med på plana ytor (Ippersiel, Robbins, & Dixon, 2021). Vid 75 års ålder använder 40% av 
kvinnorna respektive 20% av männen förflyttningshjälpmedel, och för 85 år och äldre har 
andelen ökat till 70% respektive 55% (Brundell, 2014). Studie av olyckor för elrullstolar i 
trafikmiljö visade att 57% av dessa var fallolyckor och att 34% av dessa orsakat av en 
nivåskillnad, typisk en trottoarkant (Carlsson & Lundälv, 2019). Studie av olyckor med rollator i 
trafikmiljöer visar att 83% är fallolyckor, att tre gånger fler kvinnor än män drabbas och att 
antalet olyckor fördubblats under perioden 2007–2016. Nivåskillnader/kanter, ojämnt 
underlag eller snubbling orsakar många av olyckorna (Carlsson & Lundälv, 2020). En studie 
beträffande cyklisters av- och påstigning har visat högre lårvinkelhastigheter och accelerationer 
för äldre cyklister och kvinnor jämfört med unga cyklister och män. Studien visade också att 80% 
av de äldre cyklisterna (65-90 år) startar påstigning med den yttre foten, medan 70% av de unga 
cyklisterna startar med den inre foten (Dubbeldam, Baten, Straathof, Buurke, & Rietman, 2017). 
Studie av armarnas muskler vid cykling har visat att äldre cyklister uppvisar större skillnad 
mellan armarnas styvhet vid ostörd respektive störd cykling. Störningar applicerades i försöket 
som pulsvisa laterala förskjutningar om 1,75-2 cm (Kiewiet, Bulsink, Beugels, & Koopman, 2017). 
Det har tidigare visats att armarnas styvhet har betydelse för cyklistens stabilitet (Doria & 
Tognazzo, 2014). 

3.3 Socio-ekonomiska faktorer 
Socioekonomiska jämförelser bland invånare 65 år och äldre visar fler fallolyckor bland personer 
med förgymnasial eller gymnasial utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial 
utbildningsnivå, och fler fallolyckor bland personer födda i övriga Norden jämfört med personer 
födda i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2021). I Nya Zeeland har socio-spatiala undersökningar 
visat på liknande resultat, men också att socioekonomiskt utsatta områden i sig kan utgöra 
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riskområden, vilket forskarna kopplar till risk för att dessa områden kan ha lägre standard och 
underhåll (Watkins et al., 2020).  

3.4 Platser 
Analys av äldres (65+) fallolyckor i trafikmiljö 2011–2016 har visat att 80% av olyckorna 
inträffar på endast 5% (eller mindre) av gatu-/vägytorna. Mönstret är detsamma för både 
glesbygd, tätortsnära landsbygder och tätorter och många hotspots sammanfaller med de för 
yngre fotgängare (Ceccato & Willems, 2019). Studie av cyklisternas olyckor i Göteborg 2014–
2016 visade att 35% av singelolyckorna som inträffade på cykelinfrastruktur inträffade på 16 
hotspots (Stigell, Nilsson, Malm, Börefelt, & Zerne, 2018). 

4. Åtgärder 
Enligt avsnitt 3.1 drabbas fotgängare av det i särklass största antalet skadefall i Sverige, vilka för 
perioden 1998–2007 ledde till ca 21 000 vårddagar per år. 37% av vårddagarna orsakades av 
halkning, snavning, snubbling utan is/snö och här sticker personer 75 år och äldre ut med 24% av 
vårddagarna. 20% av vårddagarna orsakas av fall vid is/snö. Olycksorsaker som belyses är: fall 
på grund av ojämn mark (uppstickande platta eller brunn, hål eller annan ojämnhet), fall pga. 
snöig eller isbelagd gångbana och fall vid trottoarkanter. Eftersom enligt avsnitt 3.4 80% av de 
äldres olyckor inträffar på 5% av gatu-/vägytorna skulle åtgärder av dessa kunna ha stor effekt 
på det totala antalet skadefall och vårddagar för oskyddade trafikanter.  

Till åtgärder som hanterar huvuddelen, dvs halkning, snavning, snubbling utan is/snö hör att 
säkerställa att dessa hotspots har slät greppvänlig beläggning utan kanter eller ojämnheter som 
regelbundet inspekteras, städas och underhålles. Vidare åtgärder innebär att säkerställa gott 
grepp på ytorna året om, vilket för vintertid innebär vinterväghållning (exv. sopsaltning) eller 
markvärme. Några exempel på beläggningar som används på gångytor idag är grus, asfalt, 
betongplattor och smågatsten. En undersökning 2012 har omnämnt kostnader (kr/m2) för ny 
överbyggnad med slitlager, G/C-väg för dessa till 108,7, 126,5, 371,5 respektive 616,6 
(Sandqvist, 2012). Längden på Stockholm gatunät har uppskattats till 35 mil och antalet gator till 
1000 (Gyllenberg, 2016). Som ett räkneexempel om bredden antas vara 2m och 5% som enligt 
ovan utgör hotspots skulle förses med ny asfaltsbeläggning, skulle kostnaden i så fall uppgå till 
4,4 miljoner kronor. 

För att uppnå underlag utan kanter kan de områden där motortrafik förekommer förses med så 
kallat ”upphöjt” övergångsställe där sådana ytor korsar gångbanan. En sådan kan exempelvis 
konstrueras med modulteknik där kostnaden per övergångsställe kan vara ca 100–150 tusen 
kronor för material och anläggning och installationen så snabb som ett par dagar. Trots att 
modulprodukten bara funnits på marknaden i några år har den redan installerats i ca 100 
kommuner (Stenteknik, 2021; Wallqvist, 2021). Antal bevakade korsningar i Stockholm är total 
600 (Städje, 2015). Som ett räkneexempel om 5% som enligt ovan utgör hotspots skulle 
modifieras skulle kostnaden för material och anläggning uppgå till ca 4 miljoner kronor. Dock kan 
här noteras att ALM/HIN stipulerar att kanter bara kan tas bort vid anläggande av genomgående 
gångbanor försedda med kupolplattor som ersättning för kanten, samt att bevakade 
övergångsställen ej prioriteras för upphöjning i Stockholm, vilket kan innebära merkostnader 
samt ytterligare hinder för att genomföra denna lösning vid samtliga hotspots. 

Beträffande barmark året om är markvärme en åtgärd som kan ge stor effekt för halkolyckor på 
grund av snö/is. En studie av olyckor under vinterperioden har visat att risken för skador på gator 
utan markvärme för Göteborg, Helsingborg respektive Umeå var 5,63, 19,80 respektive 3,53 
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gånger högre än på de med markvärme (Carlsson, Sawaya, Kovaceva, & Andersson, 2018). En 
annan studie har beskrivit årliga driftskostnader för markvärme enligt: Västerås kommun 100 
kr/m2, Stortorget i Östersund 256 kr/m2 och Umeå kommun 300 kr/m2 Ett exempel på kostnad 
för anläggning av markvärmesystemet har beräknats för Gränsgatan i Östersund till ca 770–840 
tusen kronor, vilket inkluderar rivningskostnad av ordinarie väg (¨13%), anläggning väg (¨54%), 
material och installation värmesystem (¨19%) och värmeväxlare (¨14%). Som jämförelse har där 
används schablonkostnad 9,15 kr/m2 för traditionell snöröjning (Kåhre, 2020). Som ett 
räkneexempel baserat på Stockholms gatunäts hotspots skulle driften av märkvärme (exklusive 
installation) för dessa kosta 3,5 miljoner kronor beräknat på kostnad för Västerås som är mest 
närliggande. Installationskostnad för 50 gator skulle kunna uppskattas till ca 42 miljoner om 
kostnaden vore i paritet med den för Gränsgatan. 

För sopsaltning som anses vara en effektiv metod att bibehålla barmark vid frysgrader har 
utredning angett kostnaden till ca 40 kr/m2 (Näslund & Viklund, 2019). Initiativ pågår för att öka 
effektivitet och minska miljöpåverkan från salt, ett exempel är Karlstadslaken (Stomberg, 2016). 
Undersökning av samhällsekonomiska effekter av vinterväghållning har visat att  för Stockholms 
ger investering i vinterväghållning dubbel kostnadsbesparing bara sett till kostnaderna för de 
minskade olyckorna (Mattsson, 2017). Detta är i linje med tidigare studier (Öberg & Arvidsson, 
2012). Som ett räkneexempel skulle sopsaltning av hotspots i Stockholm med motsvarande 
kostnad uppgå till 1,4 miljoner kronor. 

Som nämndes i avsnitt 1.3 är en kostnad ämnad att minska fallskor bland barn inspektion av 
lekplatser (43–58 miljoner kronor per år) och underlag till lekplatser, exv. bark, flis och gummi 
(180–200 miljoner kronor per år) (Junghage, 2012). Forskningsprojekt pågår för att ta fram och 
utvärdera fallvänliga beläggningar även för fotgängare (Re:Source, 2021). 

5. Utveckling 
Gång-, cykel- och kollektivtrafik har under åren 2000–2016 haft en andel på cirka 20 procent av 
de samlade persontransporterna i personkilometer. För att begränsa utsläpp från vägtrafik i 
större tätorter har regeringen beslutat om ett etappmål i miljömålssystemet: Andelen 
persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent 2025, 
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik (Regeringen, 2018b).  

Mellan 2018 och 2028 prognostiseras antalet personer i åldersgruppen 80 år och äldre öka med 
50% (Otterblad Olausson & Eriksson Gothe, 2018). Sammantaget innebär dessa fakta och 
skadeutvecklingen för dessa åldersgrupper, beskrivna i avsnitt 1.1 och 1.2 att ett fokus på äldre 
fotgängares säkerhet är nödvändig för att uppnå uppsatt mål om att antalet allvarligt skadade 
till följd av fallolyckor inom vägtrafiken ska minska med minst 25 procent mellan år 2020 och 
2030 (GNS, 2021). 

6. Aktörsuppdrag 
6.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den 
utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och 
efter en olycka, kris, krig eller krigsfara (Justitiedepartementet, 2008). MSB har under lång tid 
bedrivit arbete inom fallolyckor och fick 1 februari 2018 uppdrag att stärka aktörssamverkan 
och erfarenhetsåterföring inom ramen för samhällets förebyggande arbete mot allvarliga 
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personolyckor i hem- och fritidsmiljö. Olyckor som sker i trafikmiljö ingick inte i uppdraget, men 
i rapporten lyfts att avgränsningen upplevs som problematisk då fallolyckor kan vara likartade 
oberoende av om olyckorna sker i vägtrafikmiljö eller någon annanstans (Ekberg, 2019). I 
rapporten Skadade cyklister lyfts exempelvis håligheter och gupp i väg/cykelbanan, 
trottoarkanter och halka som åtgärdspunkter för säkrare cykling (Schyllander & Ekman, 2013). 

6.2 Livsmedelsverket 
Livsmedelsverket har haft uppdrag inom området; 2018–2019 med uppdrag från regeringen att 
ta fram och sprida information och kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention och 
2020 uppdraget att fortsätta med fallpreventionsarbetet. En slutsats är att när den äldre 
personen på grund av fysiologiska förändringar och minskad aptit inte orkar äta så mycket mat 
vid ett och samma tillfälle behövs flera små näringstäta måltider fördelade över dygnet. 
Måltiderna behöver innehålla tillräckligt med protein och energi för att minska 
muskelnedbrytningen (Livsmedelsverket, 2021).  

6.3 Swedish Standards Institute 
Regeringskansliet har stöttat framtagande av äldrestandarden och möjliggjort att den utan 
kostnad kan laddas ned. Denna stipulerar bland annat som ett krav på lokalernas utformning att 
de ska ha golvmaterial som är lämpliga för att förhindra skada och att det för detta ändamål ska 
ske en dokumenterad granskning på plats, observation eller mätning, kontroll och kalibrering 
genomförd av externt anlitad bedömare eller beställarens samt att det ska framgå vem/vilka som 
genomfört åtgärden. (SIS, 2015). Exempel på standarder rörande utomhusmiljöer och 
fallprevention är SS 804000:2017 Bestämning av gångytors halkmotstånd – Pendelmetoden 
och SS-EN 1177 Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning - Bestämning av kritisk 
fallhöjd. För ytans jämnhet finns exempelvis STM E1274-18 Standard Test Method for 
Measuring Pavement Roughness Using a Profilograph (SIS, 2018). 

6.4 Folkhälsoinstitutet 
Folkhälsoinstitutet tog 2009 fram skriften Fallolyckor bland äldre; En samhällsekonomisk analys 
och effektiva preventionsåtgärder. I denna konstateras att äldre som behandlats på sjukhus 
efter ett fall bör erbjudas en riskbedömning av faror i hemmet av en lämpligt tränad vårdgivare 
och att farorna sedan bör åtgärdas (Gyllensvärd, 2009). I regeringsuppdrag om stödjande miljöer 
för fysisk aktivitet 2006–2008, som handlar om att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete 
kring byggd miljö och fysisk aktivitet har rapporten Aktiv transport – på väg mot bättre 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik framtagits. I denna konstateras att fysisk inaktivitet 
kostar samhället stora belopp varje år, utöver sjukdomsbördan och det mänskliga lidandet och 
att regelbunden aktiv transport bland annat kan minska risken för att dö i förtid med ungefär 40 
procent. Vidare konstateras att skapandet av säkrare miljöer för fotgängare och cyklister 
sannolikt är en av de viktigaste åtgärderna för att uppmuntra fler människor att anamma ett 
aktivt liv (Faskunger, 2008). 

6.5 Boverket 
Bostadsanpassningsbidraget beviljas människor med bestående eller långvariga 
funktionsnedsättningar. Exempel på vanliga bostadsanpassningar är att ta bort trösklar och 
bygga ramper. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad 
anpassningar får kosta. Möjlighet finns att överlåta ett bidrag då anpassning ska göras i allmänna 
utrymmen inom- eller utomhus, exempelvis vid iordningsställande av en ramp vid ytterdörren 
till ett flerbostadshus (Boverket, 2019). Exempel på åtgärder i utomhusmiljöer som beviljats är 
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asfaltering vid bostad (funktionshinder.se, 2005). Det framgår av Boverkets föreskrifter (BFS 
1992:46) till lagen om bostadsanpassningsbidrag att sökanden av bidrag ska komplettera 
ansökan med ett intyg om behovet av de åtgärder som bidrag söks för. Sökanden ska till sin 
ansökan bifoga ett intyg där det framgår att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till 
funktionsnedsättningen. Därför ska vid en bostadsanpassning en arbetsterapeut vara med och 
bedömer boendets möjligheter och hinder. Arbetsterapeuten kan ge olika förslag till 
anpassningar som sedan den sökande bifogar i ansökan till kommunen. 

6.6 Socialstyrelsen 
2015 uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att ta fram en utbildning om fallprevention riktad 
till verksamheter inom hälso- och sjukvård och verksamheter inom social omsorg. I 
Socialstyrelsens delrapport i mars 2017 presenterades upplägget för en webbutbildning riktad 
till professionen. Vidare uppdrog regeringen vid samma tillfälle åt Socialstyrelsen att i dialog 
med SKL och i nära samarbete med organisationer på äldreområdet genomföra en 
utbildningssatsning under 2016 riktad till äldre om hur äldre själva kan skydda sig mot 
fallolyckor. Regeringen beslutade inför budgetpropositionen 2018 att utveckla det 
fallpreventiva arbetet och dubblerade tidigare avsatta medel för ändamålet (Regeringen, 
2018a). 2021 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra hälsoekonomiska 
beräkningar av vissa åtgärder och arbetssätt, som ligger inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänstens område, och som syftar till att minska risken för fallolycka. 

6.7 SKR Sveriges kommuner och regioner (tidigare SKL) 
Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att alla ska kunna leva ett aktivt och självständigt 
liv. SKR:s styrelse har beslutat att anta Strategi för hälsa och stödja kommuner och regioner i 
arbetet att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett av delmålen är att minska antalet äldre som 
drabbas av fallskador. SKR bevakar cykelfrågor på nationell; arrangerar konferenser och 
seminarier samt sprider goda exempel och kunskap i form av handböcker, rapporter och skrifter.  

6.8 Transportstyrelsen  
Transportstyrelsen ansvarar för regler, tillsyn och tillstånd samt registerhållning och tar fram 
underlag beträffande olyckor i vägtrafikmiljö inklusive fallolyckor. 

6.9 Trafikverket 
Trafikverkets har uppdraget att leda den övergripande samverkan av trafiksäkerhetsarbetet 
inom vägtrafiken. Regeringens beslut våren 2020 om nytt etappmål för trafiksäkerheten har 
kvantifierats till max 133 omkomna samt maximalt 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. 
Trafikverket konstaterar att cyklister utgör den största gruppen allvarligt skadade i vägtrafiken 
och lyfter bland annat säker infrastruktur och drift och underhåll av god kvalitet som viktiga 
faktorer för att nå uppsatta mål. Inför verksamhetsplaneringen 2022 har Gruppen för 
Nollvisionen i Samverkan inom vägtrafiken (GNS ) antagit ett mål att antalet allvarligt skadade 
till följd av fallolyckor inom vägtrafiken ska minska med minst 25 procent mellan år 2020 och 
2030 och konstaterar att detta mål bör följas upp med samma systematik som regeringens 
etappmål (GNS, 2021).  

7. Diskussion 
Inom vägtrafiken som omfattas av Nollvisionen var år 2005 de offentliga kostnaderna för 
uppkomna vägtrafikolyckor 5 miljarder kronor. Samma år investerades 44 miljarder kronor för 
att förebygga vägtrafikolyckor, främst i väginvestering, drift och underhåll samt kontroll och 
tillsyn. För fallolyckor var år 2005 de offentliga kostnaderna för uppkomna olyckor 10 miljarder 
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kronor och investeringarna för att förebygga olyckorna 3,4 miljarder kronor. 56% av 
fallolyckorna som förorsakat ett besök på akutmottagning har inträffat utomhus, 37% av 
samtliga skadefall för fotgängare i trafikmiljö/ 37% av vårddagarna har orsakats av halkning, 
snavning, snubbling utan is/snö och 26% av samtliga skadefall / 20% av vårddagarna av fall vid 
is/snö. Äldre personer (75+) som halkar, snavar och snubblar utan is/snö utgör 17% av samtliga 
skadefall / 24% av vårddagarna. För att nå målet att antalet allvarligt skadade till följd av 
fallolyckor inom vägtrafiken ska minska med minst 25 procent mellan år 2020 och 2030 och 
motverka trenden att en allt högre andel av de äldre dör och skadas av fall samtidigt som antalet 
personer i åldersgruppen 80 år och äldre prognostiseras öka med 50% behöver åtgärder som 
förhindrar fall och fallskador initieras. Liksom på vägtrafiksidan som omfattas av Nollvisionen är 
väginvestering, drift och underhåll samt kontroll och tillsyn viktiga delar för att nå uppsatta mål. 
En effektiv väg framåt är att anlägga jämna, greppvänliga underlag utan nivåskillnader på de 5% 
av gatunätet där 80% av de äldres olyckor inträffar samt säkerställa barmarkskvalitet vintertid. 
En förutsättning för detta är att kravställningar för underlagets beskaffenhet exempelvis 
beträffande jämnhet och grepp tas fram och tillhörande standardiserade kontrollfunktioner 
införs. En kompletterande, individbaserad process kunde vara att arbetsterapeut vid hembesök 
utvidgar undersökt utomhusmiljö till att utöver bostadens omgivning också omfatta den 
funktionsnedsattas färdvägar. Gångvägsanpassningsbidrag kunde därmed bli ett komplement 
till bostadsanpassningsbidrag och liksom detta kunna överlåtas på aktuell aktör, exempelvis 
kommunens trafikkontor som samordnar inkomna medel och utför efterfrågade åtgärder.  

Säkra vägar för gångtrafik, gångtrafik till och från kollektivtrafik samt cykeltrafik är 
förutsättningar för att nå målsättningen att fördubbla andelen personkilometer för gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. Att anlägga jämna, greppvänliga underlag med tydliga kravställningar som 
regelbundet kontrolleras minskar olycksriskerna för cyklister och allra mest för äldre cyklister 
som i ökad utsträckning förväntas fortsätta cykla upp i åldrarna och med elcykel kan 
tillryggalägga längre sträckor vid högre medelhastigheter.  

Uppdrag inom säkerhet, folkhälsa, klimat och miljö som berör fallolyckor och aktiv mobilitet 
finns hos många olika aktörer. Landstingets sjukvårdskostnader för fallolyckor utgör 40% av de 
sammanlagda offentliga kostnaderna för fallolyckor och vägtrafikolyckor, men även 
kommunerna har stora kostnader för fallolyckornas sjukvårdskostnader. Att det även då man 
bara ser till kostnadsbesparingar är ekonomiskt lönsamt att åtgärda trafikmiljöer för att 
förhindra olyckor har visats i flertalet studier. Det finns också stora satsningar med allokerade 
medel för aktiv mobilitet. Att öronmärka en del medel för åtgärder för att förhindra olyckor kan 
utöver kostnadsbesparingen också främja uppsatta mål om minskat stillasittande och ökad andel 
aktiv transport. För att löpande ha en helhetsbild av utmaningarnas storlek, åtgärdernas effekt 
och utvecklingen över tid kopplat till åtgärder och andra faktorer behöver samordning ske 
mellan aktörerna, både beträffande insatser och medel. Eftersom Trafikverket har uppdrag att 
samordna trafiksäkerhetsarbetet och genom GNS satt upp trafiksäkerhetsmål för fallolyckor 
skulle en samling kunna centreras kring denna myndighet. Dock är också Socialstyrelsen, med 
sin nära koppling till de största kostnadsbärarna också en nyckelaktör liksom MSB där den 
största delen av underlaget tidigare tagits fram. Vidare har Boverket, SKR, FHM och många av 
kommunerna aktiviteter inom området som skulle kunna främjas av ökade synergieffekter med 
varandra och forskningsaktörer nationellt och internationellt. 
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