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Abstrakt 

 

Varje år besöker uppskattningsvis 700 000 personer en akutmottagning i Sverige till följd av 

skadehändelse och till akutmottagningen på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) kommer ca 

12 000 skadade personer varje år. Studien är en retrospektiv tvärsnittsstudie som analyserar 

skadehändelser bland 153 fotgängare och 53 cyklister som skadats inom ett välavgränsat 

område under perioden januari till och med juni 2009. Syftet med studien är att beskriva 

skadehändelser bland fotgängare och cyklister samt uppfattningen om förebyggande åtgärder 

som kan minska skadeutfallet bland dessa individer i Umeå kommun. Resultaten visar att fall 

till följd av halka var vanligt både bland fotgängare ( 71 %; n = 109) och bland cyklister ( 32 

%; n = 17). Drygt en tredjedel av fotgängarna ( 34 %; n = 43) fanns i åldersgruppen 65 år och 

äldre. De flesta av dem var lindrigt eller måttligt skadade, de svåraste skadorna fanns bland 

kvinnorna vilka också hade flest vårddagar. Nästan hälften av fotgängarna drabbades av 

frakturer och en tredjedel av dessa fanns i åldersgruppen ≥ 65 år. Bland cyklisterna hade en 

tredjedel huvud- och ansiktsskador och de flesta av dem använde inte hjälm. Genom 

förändringar i miljön eller genom människan själv skulle många skadehändelser kunna 

förebyggas. Distriktssköterskan möter genom sitt arbete många patienter i alla åldrar och 

genom ett individinriktat preventionsarbete skulle skador kunna minskas för många personer i 

samhället. 

 

Nyckel ord: Fotgängare, Cyklister, Förebyggande, Skada, Hjälm, Halkskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Every year, approximately 700 000 individuals´ visit an emergency ward in Sweden as a 

result of injuries and to the emergency ward at Umea University hospital (NUS) about 12 000 

injured arrive every year. This study is a retrospective cross-sectional study that surveys 

injuries caused by crashes among 153 pedestrians and 53 bicyclists, who have been injured in 

a geographically well defined area during the period January to June 2009. The aim of this 

study is to survey injuries among pedestrians and cyclists and to examine what preventive 

measures could reduce these injuries in the Umeå municipality. The results show that falls 

caused by slipper surface are common among both pedestrians (71 %; n = 109) and bicyclists 

(32 %; n = 17). Almost one third of the pedestrians (34 %; n = 43) were in the age of 65 or 

older. Most of them were mildly or moderately hurt, but women had the most complicated 

injuries and most hospital days. Almost half of the pedestrians suffered fractures and one third 

of them were in the age of 65 or older. Among the cyclists one third had head-and facial 

injuries and most of them did not use a helmet. By changes to the environment and by 

changes made by the human herself many injuries could have been prevented. District nurses 

meet a lot of patients in all ages in their work and can with preventive action decrease the 

number of injuries for a lot of people in the community. 

 

Keywords: Pedestrians, Cyclists, Injury, Prevention, Helmet, Anti-devices. 
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1. Bakgrund 

Varje år besöker uppskattningsvis 700 000 personer en akutmottagning i Sverige till följd av 

skadehändelser, vilket motsvarar 7 700 skadade per 100 000 invånare Av dessa individer blir 

drygt 100 000  personer inlagda för sjukhusvård. En skadepyramid visar att på varje enskilt 

dödsfall går det cirka 30 svårt skadade och ungefär 200 lindrigt skadade individer. Årligen 

uppsöks akutsjukhus av 30 000 äldre personer (65 år och äldre) som skadat sig på trottoarer, 

gångbanor, vägar, gator, cykelvägar etc. Den huvudsakliga orsaken till skadan/skadorna är att 

individen fallit genom att halka, snubbla och snava och näst vanligast är att skada uppkommer 

genom kontakt med föremål exempelvis stenar, grus (MSB, 2009). Andra studier som är 

gjorda inom ämnesområdet visar att förekomsten av fallolyckor ökar med stigande ålder, 

vilket i sin tur resulterar i mer komplicerade och vårdkrävande skador som leder till höga 

kostnader på såväl individ- som samhällsnivå (Saveman & Björnstig, 2010; SKL, 2009; 

Socialstyrelsen, 2009). 

 

När det gäller könsfördelningen kan man se att män drabbas av skador i större utsträckning än 

kvinnor i alla ålderskategorier, utom bland de äldsta (65 år och äldre) där kvinnor skadades 

betydligt mer. Majoriteten av skadehändelserna (80 %) inträffade på fritiden. Skador i 

samband med förflyttning, antingen gående eller med fordon, var särskilt vanligt bland äldre 

och motsvarade 30 % av skadehändelserna (Socialstyrelsen, 2009). Bland de yngre 

åldersgrupperna ses dock en tendens de senaste åren att skadorna minskar (SIKA, 2009). 

 

När det gäller trafikantgrupper så var det cyklisterna som skadades svårast. En studie 

(Scheiman et al., 2009) som följer upp skador hos äldre cyklister under en 10-års period i 

norra Sverige (Umeå) visar att 20 % av skadetillfällena uppstår i samband med att individen 

stiger på/av cykeln. Detta orsakar frakturer som i sin tur resulterar i inneliggande vårdtid på 

sjukhus. En annan vanlig orsak till skador bland cyklister är fall på grund av ojämnheter i 

markbeläggningen, halkning/slirning till följd av kvarvarande grus på asfalt efter 

vintersäsong. Detta orsakar 15 % av skadetillfällena för cyklisterna som deltog i studien. 

Studien visar på såväl höga individkostnader som samhällskostnader. Den genomsnittliga 

ekonomiska kostnaden beräknades till 33 000 kronor/skadad individ och en totalkostnad för 

samtliga individer på 1,52 miljoner kronor/år (Scheiman et al., 2009). Förutom de stora 

ekonomiska kostnader denna typ av skadetillbud orsakar, genererar de också i omfattande 
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konsekvenser för den enskilde individen med personligt lidande och risk för isolering och 

rädsla för att åter skada sig. 

Samhällets totala kostnader för skadehändelser beräknas uppgå till mellan 30 och 40 miljarder 

kronor varje år, därutöver tillkommer egendomskostnader som är svåra att beräkna, men de 

kan vara så stora som flera miljarder kronor. Utbetalningar från försäkringsbolagen uppskattas 

till 7,5 miljarder kronor varje år (SKL, 2009). 

 

I Sverige är vårdkostnaden 13 500 kronor per dygn för svårt skadade patienter. Under 2008 

skadades ca 9 500 personer så allvarligt att de behövde sjukhusvård minst ett dygn. Under 

samma år uppgick kostnaderna för skadade i vägtrafiken till 690 miljoner kronor år exklusive 

kostnader för öppenvård och rehabilitering. Utav denna kostnad utgjorde cyklisterna 23 % av 

kostnaderna vid skadorna och fotgängare 9 % (SIKA, 2009). 

 

För att förebygga fall- och cykelskador i samhället krävs ett omfattande och multidisciplinärt 

arbete med många aktörer som tillsammans arbetar för att minska de stora individ- och 

samhällskostnader som detta orsakar. Dr William Haddon Jr, en amerikansk riskforskare har 

genom sin forskning skapat strukturer för skadeanalys och hur dessa uppkommer. ”Haddons 

matris” delar in skadehändelser i tre faser (prekrasch/krasch/postkrasch) och varje del 

påverkas av olika faktorer: pre-krasch påverkas av människan genom bland annat ålder och 

kön, fordon/utrustning av exempelvis dåligt ljus/fel på cykeln, gånghjälpmedel och via 

fysisk/socioekonomisk omgivning genom exempelvis utformning av gator och vägar. Krasch 

påverkas av människan genom kroppens rörelse och vävnadernas styrka, fordon/utrustning 

som exempelvis krocksäkerhet, cykelhjälmsanvändning och nyttjande av broddar och 

fysisk/socioekonomisk omgivning genom vinterväghållning och underhåll av gång- och 

cykelbanor. Post-krasch påverkas av människan genom exempelvis initial hjälp av 

förbipasserande, fordon/utrustning genom att förhindra att inte ytterligare skador uppstår efter 

skadehändelse och fysisk/socioekonomiskt genom den prehospitala och hospitala vården 

(Haddon, 1973; 1980). 

 

William Haddon har genom sin forskning också lyft fram 10 skadereducerande strategier som 

kan användas för att minska riskerna för att skadehändelser sker i samhället. Dessa strategier 

syftar främst till att förhindra att den mängd energi som når människan är i sådan mängd att 

personskada inträffar och om skada ändå sker ska skadans allvarlighet minimeras (Hanberger  

et al. 2010). Det går inte att få bort alla de risker som finns för att skadehändelser ska uppstå, 
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men målsättningen bör ändå vara att förebygga så långt det går och denna målsättning bör 

innehas av alla som arbetar med skadepreventivt arbete. 

Det preventiva arbetet som bedrivs ute i samhället styrs och regleras juridiskt bland annat 

genom lagstiftning och genom olika förordningar, till exempel genom Boverkets föreskrifter 

(2003) om hur miljöer dit allmänheten har tillträde skall utformas för att bli mer tillgänglig 

och användbar för alla i samhället. Utformning av allmänna platser styrs av Plan- och 

bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen (PBF) (Umeå kommun, 2008). 

Kommunernas ansvar gällande preventivt arbete regleras exempelvis genom ”Lagen om 

skydd mot olyckor” (Svensk författningssamling, 2003), vilket ålägger Sveriges kommuner 

ansvar för att ha en handlingsplan för förebyggande åtgärder, samt hur dessa är organiserade 

och hur ansvarsfördelningen är. Distriktssköterskans preventiva arbete finns reglerat enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen, vilket anger direktiv för primärvårdens funktion i det preventiva 

arbetet till samhällets invånare (PUNK, 2008). 

 

Distriktssköterskans preventiva arbetsuppgifter kan tillsammans med andra aktörer som är 

verksamma i Umeå kommun utifrån ”Umeås offentliga rum” vara en del av det stora, 

gemensamma förebyggande arbete som krävs för att förebygga skadehändelser bland 

fotgängare och cyklister i kommunen, som tillsammans strävar mot att minska de stora 

individ- och samhällskostnader som detta orsakar. Genom sina respektive arbetsområden kan 

man med ett tvärprofessionellt arbetssätt verka för detta, då man tillsammans har möjlighet att 

nå ut till stora delar av kommuninvånarna, vilket kan möjliggöra ett effektivt och väl anpassat 

preventionsarbete. Genom att använda sig av exempelvis Haddons matris som är en struktur 

som kan användas i exempelvis skadepreventivt arbete, kan man möjliggöra ett systematiskt 

och lättförståeligt arbetssätt som ökar förståelsen och samarbetsförmågan mellan olika 

yrkeskårer och organisationer i deras gemensamma arbete för att förebygga skadehändelser 

bland gångtrafikanter och cyklister (Haddon, 1973; 1980). 

 

Den forskning och de studier som idag finns gjorda i ämnet är i stor utsträckning avgränsad 

och begränsad exempelvis åldersmässigt eller efter skadeutfall och innefattar ofta 

motorfordon (Ehrlich et al, 2001; Elvik, 2009). Många av de studier som är gjorda i andra 

delar av världen innebär att studierna är gjorda utifrån ett klimat, en population och en 

infrastruktur som inte fullt ut överensstämmer med de förhållanden som råder i Sverige 

(Abou-Raya & Abd El Meguid, 2009; Kanchan et al, 2009). Tillgänglig forskning saknar 

studier som är gjorda på skadefall hos fotgängare och cyklister i en population, infrastruktur 
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och klimatförhållanden som överensstämmer med de förutsättningar och levnadsförhållanden 

som råder i Sverige, samt saknar konkreta förslag på preventiva åtgärder som kan vidtas för 

att minska såväl individ- som samhällskostnaderna för de personer som drabbas. 

 

De fakta som finns idag, visar på att majoriteten av de skadehändelser som drabbar fotgängare 

och cyklister till största del är lindriga, men orsakar trots detta stora kostnader för såväl den 

enskilde individen som samhället. Genom att studera hur en grupp fotgängare och cyklister 

skadas inom ett välavgränsat geografiskt område, kan man ta fram åtgärdsförslag som ökar 

kunskaperna om hur det preventiva arbetet ska utvecklas i framtiden. 

1.1. Syfte 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga skadehändelser bland fotgängare och cyklister samt 

beskriva uppfattningar om förebyggande åtgärder som kan minska skadeutfallet bland 

fotgängare och cyklister i Umeå kommun.  

 

2. Metod 

2.1. Design 

 

Denna studie ingår i ett femårigt forskningsprogram som heter ”Säkerhetsarbetes relevans och 

effekter”. Studien baseras på data från fotgängare och cyklister som drabbats av en oavsiktlig 

skadehändelse och sökt akutmottagningen vid Umeå Universitetssjukhus (NUS) under 

perioden januari till och med juni 2009. Studien är en retrospektiv tvärsnittsstudie utifrån 

registerdata kompletterad med uppgifter inhämtad med enkät. Strukturen av uppsatsen följer 

tidskriften Accident Analysis and Preventions. 

2.2. Deltagare 

 

Deltagare var 307 personer som har skadat sig i Umeå kommuns stadsområde, som 

fotgängare (n= 270) eller cyklister (n =137). En enkät skickades ut till dessa och 57 % (n = 

153) av fotgängare och 39 % (n = 53) av cyklister har besvarat enkäten. Bortfallet bland 

fotgängare var 43 % (n =117) och bland cyklister 61 % (n = 84). Resultatet bygger alltså på 

153 fotgängare och 53 cyklister. 
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2.3. Datainsamling och procedur 

I det insamlade materialet finns ett samarbete mellan Akut och Katastrofmedicinsk Centrum 

(AKMC) vid NUS, Umeå Universitet samt Umeå kommun. Alla som på grund av skada 

uppsöker NUS får fylla i en skadejournal där de får beskriva när och var det hände, hur det 

gick till samt orsak till händelsen. Skadejournalen tillsammans med kompletterande 

uppgifterna från en medicinsk journal med information om diagnos och ev. inläggning förs 

sedan in till en skadedatabas. Utifrån detta har deltagande fotgängare och cyklister som 

skadats sig i Umeå kommuns stadsområde valts ut. Avsiktiga skadehändelser samt skador 

med andra trafikanter eller fordon exkluderades. Den enkät som skickades ut innehöll frågor 

om människans påverkan på skadehändelsen t.ex. hur ofta de cyklar, vilka skor de använde, 

vad som har kunna förhindrat skadehändelsen samt orsaker som onykterhet, lägre hastighet 

etc. Miljö och produktfrågor fanns också med i enkäten och där frågades om vägunderhåll, 

sandning, vägförhållande användning av broddar, stavar, bra fungerande cykel eller 

användning av cykelhjälm.  

2.4. Etik 

 

En ansökan till styrgrupp för NUS skadedatabas om att få tillgång till datamaterial från 

skaderegistret var gjord i samband med godkännande av forskningsprogrammet (för cyklister 

5/2009 och för fotgängare 6/2009) och därigenom har författarna fått tillgång till redan 

avidentifierat material. Inför analys av materialet har personnummer tagits bort för att behålla 

konfidentialiteten. Där specifika fall beskrivs har det gjorts en del ändringar för att skydda 

anonymitet. 

2.5. Analys 

 

Data för analys utgörs av skadehändelser som inträffat under ett halvår i ett välavgränsat 

område. Skademekanismer, skadetyp, väglag, antal vårddagar presenteras förutom i text även 

i tabeller och figurer. Enkätsvaren från databasen har granskats och analyserats utifrån 

pivottabeller i Excel och Chi
2
 -test har används för att jämföra grupper och signifikansnivån 

har satts till p= 0,05 (Ejlertsson, 2003). Variabler har delats in i cyklister/fotgängare, 

åldersgrupper < 64 år och ≥ 65 år samt man och kvinna.  

 

Skadornas svårighetsgrad har graderas enligt AIS-systemet (Abbreviated Injury Scale) där 

MAIS anger maximum AIS dvs. individens svåraste skada. AIS=1 är lindrig skada (ex. 
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sårskada, ytlig kontusion), AIS=2 anger en moderat skada (ex. fraktur handled, hjärnskakning 

med medvetslöshet upp till en timme), AIS=3 anger allvarlig skada (hjärnskakning med 

medvetslöshet 1-6 timmar, lårbensbrott, amputation fot) AIS=4 anger svår skada blödning i 

hjärnan, amputation av ben.  AIS=5 anger kritisk skada på kroppspulsådern och AIS=6 anger 

en maximal, ofta dödlig, skada (Committee on Injury Scaling, 1998). Resultaten från de 

frågor som belyser prevention har sorterats och analyserats med kvalitativt innehållsanalys. 

(Graneheim & Lundman, 2004). Först identifierades textinnehåll som svarade mot syftet och 

därefter kodades dessa. Koderna sorterades sedan i kategorier, under huvudkategorier enligt 

Haddons matris (se tabell 3).  

 

3. Resultat  

3.1. Förhållandet mellan kön, ålder hos fotgängare och cyklister. 

 

Deltagarna i gruppen fotgängare var mellan 4– 88 år där medelåldern var 49 år och deltagarna 

i gruppen cyklister var mellan 5– 81 år med en medelålder på 44 år. I åldersgruppen < 64 år 

fanns 150 (73 %) personer och i åldersgruppen ≥ 65 år fanns 56 (27 %). 

 

Tabell 1. Proportionen av skadade cyklister och fotgängare i förhållande till kön och ålder. 

 

  Fotgängare  Cyklister   

Kön Kvinna Man Total Kvinna Man Total 

Ålder n= 109 n= 44 n= 153 n= 28 n= 25 n=53 

0-64 48 % 21 % 69 % 45 % 40 % 85 % 

≥ 65 24 % 8 % 31 % 7,5 % 7,5 % 15 % 

Totalt 71 % 29 % 100 % 53 % 47 % 100% 
 

 

3.2. Skadehändelse. 

 

En vanlig skadehändelse som ofta drabbat fotgängare var fall i samma plan på grund av halka 

(71 %; n = 109) eller att personen snubblat, snavat, fått yrsel (12 %: n = 18) och drygt en 

tredjedel av dessa (34 %; n = 43) fanns i åldersgruppen ≥ 65 år. Av de som fallit på grund av 

halka fanns ingen signifikant skillnad mellan åldersgrupperna (p = 0.76). Andra 

skadehändelser var fall i samband med rastning av hund, i samband med sparkcykel att det 

fanns gropar, sprickor i underlaget, att personen trampat snett på trottoarkant eller varit 

onykter. 
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Bland cyklisterna var också fall till följd av halka (32 %; n = 17) vanligast, de flesta under 64 

år (85 %; n = 45). Övriga skadehändelser handlade om skador i samband med rastning av 

hund, fall mot trottoarkant, trampat i gropar, hög fart eller att personen varit onykter (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Orsaker till skadehändelser bland cyklister.  

  

3.3. Typ av skador, skadornas svårighetsgrad och antal skador. 

 

Mer än hälften av både fotgängare och cyklister hade lindriga (MAIS 1) skador (56 %; n = 

115), bland fotgängare 52 % (n = 80) och bland cyklisterna 66 % (n = 35). I gruppen som 

hade moderata skador (MAIS 2) återfanns knappt hälften av fotgängarna (46 %; n = 70) och 

en tredjedel av cyklisterna (32 %; n = 17). Nio manliga cyklister < 64 år med moderata skador 

drabbades främst av frakturer i övre extremiteter.  

 

Tre personer, alla var kvinnor varav två var ≥ 65 år hade svårare skador (MAIS 3-4). Den som 

var svårast skadad (MAIS 4) var en fotgängare som hade multipla skador med sårskador i 

huvudet och blödningar i hjärnan samt bäckenfraktur. De andra två med svårare skador 

(MAIS 3) var en fotgängare < 65 år som fick en hjärnskakning och en cyklist ≥ 65 år som fick 

en höftfraktur och en handledsfraktur.  

 

Nästan hälften av fotgängarna drabbades av frakturer (44 %; n = 66) och en tredjedel (33 %; n 

= 22) av dessa fanns i åldersgruppen ≥ 65 år. Det var vanligare med frakturer bland 

fotgängare än bland cyklisterna (p = 0,03). Det fanns dock ingen skillnad mellan kvinnor  
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(41 %; n = 56) och män (35 %; n = 24) (p = 0,38). En tredjedel av cyklisterna fick 

kontusioner/blåmärken (34 %; n = 18) och en fjärdedel ådrog sig frakturer (26 %; n = 14), 

speciellt mot axel och skuldra (Figur 2).  

 

Att skada sig på övre extremiteter var vanligast bland både fotgängare (39 %; n = 61) och 

cyklister (45 %; n = 24). En fjärdedel av fotgängarna fick handledsfrakturer (26 %; n = 39) 

eller lika ofta skador av olika slag på nedre extremiteterna (26 %; n = 40).  

 

Huvud- och ansiktsskador drabbade 16 % (n = 25) av fotgängarna, men bland cyklisterna 

förekom huvud- och ansiktsskador nästan dubbelt så ofta 30 % (n = 16) (p = 0,0001). Av de 

16 cyklisterna med huvudskador hade 12 inte använt hjälm och bland dem fick 11 personer 

huvudskador och en fick en ansiktsskada. Av de övriga fyra som hade hjälm var det en som 

fick en huvudskada och tre fick ansiktsskador.    

 

 

 

Figur 2. Proportioner av typ av skada bland manliga och kvinnliga fotgängare och cyklister. 

 

3.4. Behandling och vårddagar. 

 

De flesta fotgängare (86 %; n = 132) och cyklister (75 %; n = 40) blev inte inlagda på 

sjukhus. Av de som blev inlagda var 14 % (n = 21) fotgängare och 25% (n = 13) cyklister. 

Det fanns en tendens till skillnad mellan fotgängare och cyklister som blev inlagda på sjukhus 

(p = 0,07). 
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Totalt vårdades 17 % (n = 34) personer på sjukhus totalt i 158 vårddagar, i medeltal 4, 7 

dagar, varierande mellan 1 och 29 dagar. Personer < 64 vårdades tillsammans 59 dagar och av 

de som var ≥ 65 vårdades sju kvinnor en cyklist och sex fotgängare, längst tid, sammanlagt 

mer än hälften av alla vårddagar (n = 87 dagar). Män < 64 år hade fler vårddagar än kvinnor i 

samma åldersgrupp. En 45-årig fotgängare med hjärnskakning vårdades i 16 dagar och bland 

cyklister vårdades bland annat två 11-åringar med frakturer (MAIS 2) (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Antal vårddagar utifrån ålder och kön. 

 

 Män (n= 16) Kvinnor (n= 18) Totalt antal 

vårddagar 

Antal vårddag. < 64 

år 

32 (54 %) 27 (46 %) 59 (100 %) 

Antal vårddag. ≥ 65 

år 

12 (12 %) 87 (88 %) 99 (100 %) 

Antal vårddagar             44             114            158 

 

3.5. Väglag, tidpunkt på året, dag och klockslag.  

 

Tre fjärdedelar av fotgängarna faller på grund av snö och is (76 %; n = 116)  och hälften 

cyklar omkull på grund av is/snö (27 %; n = 14) eller rullgrus (17 %; n = 10). Många 

fotgängare (63 %; n = 95) uppgav att det inte var sandat. För cyklister var det lika vanligt med 

torrt väglag (52 %; n = 27) ( Figur 3 och Figur 4).  

 

De flesta skadetillfällen för fotgängare inträffade under vinterperioden medan cyklisterna i 

studien skadade sig på vårkanten. Under januari till mars skadades 80 % (n = 123) av 

fotgängarna. Antalet skadehändelser varierade mellan 1 till 2 skador per dag med undantag 

för vissa dagar som kunde resultera i flera händelser. Sett över dygnet så hände de flesta 

skadorna på dagtid med en topp mellan elva och tolv. 

 

Cyklisterna skadades oftare under perioden april till juni (74 %; n = 39). Det fanns även bland 

cyklisterna vissa dagar när fler skadade sig.  

Det är under sommarhalvåret som de flesta personer använder cykeln varje dag.  En tredjedel 

cyklar dagligen även på vintern och samtliga av dessa tillhörde den yngre åldersgruppen. 

 



11 
 

      

   Figur 3. Väglag som påverkat skadehändelser          Figur 4. Väglag som påverkat skadehändelser  

   bland fotgängare.                                                           bland cyklister.             

3.6. Orsaker och prevention. 

 

I enkäten fanns en fråga om vad som var orsaken till skadehändelsen. Över hälften av 

fotgängare och cyklisterna angav att fysisk miljö (56 %; n = 109) hade stor betydelse för 

skadehändelser genom att det var dåligt sandat , föremål på marken, snö och is, spårig/ojämn 

väg, asfaltskada och mörker. Mänskliga faktorer ansågs inte vara den främsta orsaken (17 %; 

n = 34) men otur, dålig uppmärksamhet, lastat på cykel, haft för hög fart, stress eller att vara 

onykter bidrog till händelsen. Utrustning stod för 17 % (n = 33) och orsakerna som angavs var 

kedja som hoppat, fel på växel, jacka som fastnat, att de inte använt broddar m.m. (Tabell 3).  

 

Det fanns också en fråga om något kunde ha gjorts för att förhindra skadehändelsen. Drygt 

hälften av fotgängarna (n = 67) svarade att en förändring av miljön var den viktigaste 

åtgärden och det kunde ske genom att sanda, ploga och ha bättre vägunderhåll. I en femtedel 

av svaren (n = 24) framkom förslag på hur människor kan påverka skadeutfallet genom att till 

exempel  använda halkskydd/stavar och att inte gå ut vid extrem halka (Tabell 4). Miljön (10 

%; n = 12) var också viktig för personer  ≥ 65 men människan själv (9 %; n = 11) kunde 

påverka händelser genom att inte gå ut, vara försiktigare eller välja en annan väg (Tabell 3; 

Tabell 4). 

Att använda broddar ansåg många vara en viktig förebyggande åtgärd bland fotgängarna men 

det var endast sex procent (n = 9) som hade använt broddar.  
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Cyklisterna ansåg att människan själv (40 %; n = 21) hade en stor del i att förebygga 

skadehändelser genom att vara mer uppmärksam och försiktig, använda hjälm, minska 

hastigheten, inte prata i mobil samt undvika att lasta för mycket på styret.  Ingen i 

åldersgruppen ≥ 65 år ansåg att åtgärder i miljön eller av produkter kunnat förhindra 

skadehändelsen utan det var åtgärder genomförda av människan själv (88 %;  n = 7) som var 

viktiga genom att bland annat stiga av cykeln, välja annan väg eller vara mer uppmärksam 

(Tabell 4). Knappt en tredjedel av cyklisterna (n = 15) hade använt hjälm t ex i åldersgruppen 

15- 30 år uppgav 11 av 12 skadade personer att de inte använt hjälm. 

  

Trettiofyra procent (n =11) använde dubbdäck på vinterväglag.  Det fanns både nyare och 

äldre cyklar som användes och det var 39 (74 %) cyklister som regelbundet hade service på 

sin cykel. 

 

Tabell 3.  Domänerna ”Före och vid skadehändelsen” redovisade i kategorier lydande under 

huvudkategorier enligt Haddons matris (Haddon, 1973;1980). 

 

 Mänskliga faktorer Produkt/utrustning Miljö 

Före 

skade-

händelsen 

Erfarenhet  

Uppmärksamhet 

Vägval 

Cykellast 

Hundvallning  

Synförmåga 

Mobilpratande 

Alkoholpåverkan 

Skotyp 

Cykelservice 

Gånghjälpmedel  

Cykelbelysning 

Utformning av 

trottoar/cykelväg 

Varningsskyltar 

Vägunderhållning  

Plogning 

Sopning av gator 

Vid skade-

händelsen 

Ålder och kön 

Balans och 

koordinationsförmåga 

Slump  

Stress  

Hastighet 

Cykelkvalitet 

Dubbdäck  

Cykelhjälm 

Broddar  

 

Vägbelysning  

Föremål på marken 

Spårig/ojämn väg 

Sandning 

Nysnö 

Väderlek 
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Tabell 4. Preventiva åtgärder föreslagna av fotgängare/cyklister. 

 Fotgängare Cyklister Totalt 

 n = 119 n = 45 164 

Människa 24 (20 %) 18 (40 %) 42 (26 %) 

Utrustning 16 (13 %) 12 (27 %) 28 (17 %) 

Miljö 67 (56 %) 12 (27 %) 79 (48 %) 

Kombination 12 (10 %)   3 (7 %) 15 (9 %) 

Summa 119 (100 %) 45 (100 %) 164 (100 %) 

 

4. Diskussion 

I studien framkom det en del resultat som är av betydelse: bland annat att cykelhjälms-

användning påverkar uppkomsten av huvud- och ansiktsskador, andelen frakturer i samband 

med skadehändelse har en tendens att öka med stigande ålder, vissa av studiens deltagare 

uppgav att broddar hade kunnat förhindra skadehändelsen. Trots detta använde endast 6 % av 

deltagarna broddar i samband med skadehändelsen. I resultatet framkom det också att andelen 

individer som genom skadehändelse drabbades av frakturer var högre bland de äldre (≥ 65 år) 

jämfört med de yngre (≤ 64 år), samt att 71 % (n = 109) av fotgängarna skadades till följd av 

halka och av dessa var 34 % (n = 43) i åldersgruppen ≥ 65 år. 

 

Resultatet visar att av cyklisterna som drabbades av huvud- och skallskador var det ¾ som 

inte burit hjälm i samband med skadehändelsen. Av dessa fick alla utom en skallskada och 

den personen fick skador i ansiktet. Fördelarna med cykelhjälmsanvändning är 

väldokumenterade, användning av hjälm när man cyklar ger skydd åt såväl skallen som näsan 

och ansiktets övre del (Lee & Chou, 2008). I studiens resultat framkom det att nästan alla 

skadade individer i åldersgruppen 15-30 år, inte använt cykelhjälm vilket kan anses vara 

anmärkningsvärt. Detta resultat överensstämmer dock med Lee & Chou’s studie (2008) som 

visar att den största riskgruppen för att få ansiktsskador är unga, vuxna män som i många fall 

var i behov av operabla ingrepp av sina ansiktsskador. Andra studier, exempelvis MacPherson 

& Spinks (2009) konstaterar att om hjälmanvändningen ökar så minskar skallskadorna, 

Thompson et al. (2009) påvisar i en studie att cykelhjälmsanvändning är effektivt i alla åldrar 

och ger skydd för alla typer av kollisioner oavsett om fordon är inblandade eller inte, 

cykelhjälm minskar risken för huvudskador från 88 % till 65 %, samt att risken för att drabbas 

av ansiktsskador reduceras med 65 % jämfört med de som inte använder cykelhjälm. 

 

I Sverige har en studie gjorts där man undersökt hur cykelhjälmsanvändandet har förändrats i 

olika åldrar under tiden 1988-2002. I denna studie har man också uppskattat hur 



14 
 

cykelhjälmsanvändningen skulle se ut nationellt år 2010 och prognosen visar att 

användningen av cykelhjälm har ökat från cirka fyra till sjutton procent. Uppskattningsvis 20 

% av befolkningen beräknades använda cykelhjälm år 2010 om marknadsföringen fortsatte 

som tidigare. Det officiella målet för cykelhjälmsanvändning i Sverige år 2010 är 80 %, men 

studiens resultat tydde på att detta mål inte kommer att uppnås så länge det inte finns en 

lagstiftning angående cykelhjälmsanvändning för alla åldrar (Nolén et al., 2005).   

 

För att kunna öka andelen cyklister som använder hjälm kan distriktssköterskorna i sin 

yrkesutövning informera och propagera för cykelhjälmsanvändning i sina möten med 

patienter. Distriktssköterskan möter patienter i alla åldrar vilket också inkluderar yngre 

individer i samband med exempelvis hälsoundersökningar som genomförs i olika delar av 

landet, bland annat i Västerbotten. Information angående cykelhjälmsanvändning skulle 

kunna implementeras i de rutiner som finns idag för dessa besök och vara en del av såväl 

individinriktat preventionsarbete som befolkningsinriktat hälsoarbete. Att själv använda 

cykelhjälm både som privatperson och distriktssköterska är ytterligare ett sätt att förbättra 

användarstatistiken. 

 

Deltagare i föreliggande studie uppger också att halkskydd i form av broddar hade kunnat 

förhindra skadehändelser. Av studiens deltagare använde endast nio personer (6 %) broddar. I 

en studie jämförde Gao et al. (2004) olika skosulors egenskaper på is och den visade att på 

hård is finns det inget skomaterial som är halkfritt. Gard & Berggård (2006) har gjort en 

studie där man jämförde olika typer av broddar, de som satt på främre delen av sulan/tåsidan, 

de som satt på bakre delen av sulan/hälen, samt de som satt över hela sulan. Resultatet visade 

att de broddar som satt på hela foten hade bäst grepp på snö och is. Deltagarna i deras studie 

ansåg dock att denna typ av broddar var klumpiga och svåra att ta på (Gard & Berggård, 

2006). Enligt svenska konsumentverket är de broddar som har dubbar under hela fotsulan de 

som är säkrast. När man som konsument ska välja broddar är det viktigt att kontrollera 

passform samt om broddarna är användbara på alla typer av underlag (snö/is/modd/barmark 

med isfläckar). De produkter på marknaden som är CE-märkta (Conformité Européenne) 

överensstämmer med de direktiv som finns inom EU (Europeiska Unionen) för säkerhet, 

hälsa och miljö, vilket i praktiken innebär att de är bäst ur säkerhetssynpunkt enligt 

Konsumentverket ( 2009).  
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Svårigheterna kring att använda broddar, som att ta på sig dem, innebär svårigheter framför 

allt hos äldre individer med nedsatt mobilitet och funktion i exempelvis händer och fingrar. 

För att öka användandet av broddar och andra halkskydd, exempelvis på gånghjälpmedel, som 

stavar eller rollator kan distriktssköterskan vara behjälplig som genom sitt dagliga arbete 

möter många ur den äldre generationen. I sina möten med äldre personer kan 

distriktssköterskan informera om vikten av att använda halkskydd, men också hjälpa till med 

utprovning av exempelvis broddar. Vi efterfrågar fler studier för att på detta sätt kunna 

utveckla mer användarvänliga halkskydd och på så sätt kunna öka andelen av befolkningen 

som använder halkskydd. Idag finns det skor med infällbara halkskydd, vilka borde 

modifieras för att öka användarvänligheten. Dagens broddar blir i stor utsträckning hala och 

ger en känsla av att man som användare förlorar fotfästet då de används inomhus på hårda 

golv, exempelvis de klinkergolv som finns i många affärer. Detta är praktiska svårigheter vad 

gäller användande av broddar, som borde kunna minskas med hjälp av vidareutveckling utav 

dessa halkskydd.  

 

Distriktssköterskor kan genom att informera om olika typer av halkskydd och hjälpa till med 

utprovning av broddar vara en del av de skadereducerande strategier som utformades av 

Haddon (1973), utrusta individen för att klara risken, träna och instruera, samt varna för 

risken. I sitt arbete kan distriktssköterskorna vara behjälpliga med att driva vetenskapen och 

forskningen framåt genom att i sina möten med patienterna bedriva forskning, datainsamling 

och inhämta vetenskapligt underlag. Koestner et al. (2009) gjorde en studie som visade att 

äldre individer är medvetna om sin ökade risk för att falla och att de är villiga att göra 

förändringar för att förbättra säkerheten. De som löpte störst risk för att skada sig var de som 

också var mest medvetna om att de var i riskzonen för skadehändelser. Studien visade också 

att pedagogiska insatser gav en förbättrad livskvalitet (Koestner et al., 2009). Detta styrker 

ytterligare vårt argument för att distriktssköterskan i sitt preventiva arbete med äldre patienter, 

kan bidra till att öka användningen av broddar och andra halkskydd, samtidigt som vi i vår 

yrkesutövning bidrar till att förbättra livskvaliteten hos denna patientgrupp. 

 

Bland fotgängare var frakturer till följd av skadehändelse vanligt förekommande och en 

tredjedel av dessa var ≥ 65 år. Tidigare studier har också visat att den vanligaste typen av 

skada till följd av skadehändelse bland äldre är frakturer och att detta motsvarar cirka en 

tredjedel av alla icke-dödliga skador (Dellinger & Stevens, 2006). Äldre studier som är gjorda 

i samma geografiska område visade att frakturer var den skada som dominerade för såväl 
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kvinnor som män i åldersgruppen > 50 år och att frakturerna främst var lokaliserade till de 

övre extremiteterna. Kvinnor ådrog sig 75% av frakturerna (Björnstig et al., 1997). Bergström 

et al. (2007) påvisade också i sin studie att andelen frakturer ökar hos kvinnor > 40 år. Den 

vanligaste frakturen i denna studie var handledsfraktur, vilket överensstämmer med de fynd vi 

gjort i denna studie. 

  

Vetskapen om att äldre individer drabbas av frakturer i större utsträckning jämfört med yngre, 

gör att man som distriktssköterska kan poängtera detta, samt anpassa information och 

rådgivning till äldre patienter (≥ 65 år), utifrån de vetenskapliga belägg som finns (Björnstig 

et al., 1997) som bland annat påvisar ett klart samband mellan benskörhet (osteoporos) och 

ökad risk att drabbas av frakturer. Att vara äldre och drabbas av frakturer leder till såväl 

personligt lidande som en stor samhällsekonomisk kostnad, då det ofta innebär inneliggande 

sjukhusvård, vilket är kostsamt och många gånger har ett långdraget förlopp med lång 

rehabiliteringstid, innan patienten kan återgå till sitt dagliga liv. Kvinnorna  ≥ 65 år som 

deltog i vår studie hade flest vårddagar bland både fotgängare och cyklister, de vårdades 

sammanlagt 87 dagar på sjukhus. Detta resultat överensstämmer också med Chong et al. 

(2010) vars studie visade att risken för att skadas är lika för alla typer av skadehändelser, men 

i åldern ≥ 65 år är risken högre att bli allvarligt skadad. Saveman och Björnstigs studie  

(2010) visar också att skadornas allvarlighetsgrad ökar med stigande ålder bland äldre kvinnor 

som skadar sig genom fall.  

 

En hög andel fotgängare som föll till följd av halka och av dessa var drygt en tredjedel  ≥ 65 

år. Att underlaget är av stor betydelse visade sig också genom att tre fjärdedelar av 

fotgängarna föll och hälften cyklade omkull till följd av snö och is eller rullgrus. En annan 

studie som gjorts visade att snö/is var det svåraste underlaget och att det var viktigt med 

snöröjning. De viktigaste faktorerna för utevistelse i samband med snö/is var isförebyggande 

åtgärder, särskilt på jämna ytor, slipade ytor och ojämn is (Wennberg, Ståhl & Hyden, 2009). 

I en studie gjorde av Bergström et al. (2007) visade resultatet att fall orsakade av halkning på 

grund av is var det näst vanligaste orsaken till fall bland individer ≥ 50 år och att detta var en 

vanlig orsak till frakturer.  Dessa vetenskapliga studier motiverar noggrann och planerad 

snöröjning, sandning, samt ekonomisk kalkylering för att möjliggöra detta för kommunen. I 

samband med att snön tinat krävs också sopning och sandupptagning för att förhindra rullgrus 

som kan orsaka skador för såväl fotgängare som cyklister. 
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De reslutat som vi genom denna studie belyst, kan styrkas av tidigare genomförda studier, 

vilket i sin tur ger vetenskapliga belägg för vikten av fortsatt preventionsarbete. För de som på 

ett eller annat sätt arbetar med skadepreventivt arbete som syftar till att minska 

skadehändelser bland fotgängare och cyklister i Umeå kommun, bör målsättningen vara att 

minska såväl det personliga lidande som stora samhällsekonomiska kostnader som skadorna 

genererar. 

4.1. Metoddiskussion 

 

Bortfallet bland de som förväntades besvara enkäten var tämligen stort; 43 % bland 

fotgängare och 61 % bland cyklisterna, vilket kan betecknas som en brist i studien. En teori då 

det gäller bortfallet är att människor i allmänhet är trötta på att besvara enkäter och att de 

därför låtit bli att besvara dessa utskick och retunera dem. Det hade också varit en fördel om 

hela år 2009 funnits med i datamaterialet, men dataregistreringen var inte klar vid tiden för 

analys och skrivande av denna uppsats. Om alla data från 2009 hade varit med i studien så 

hade skadehändelser bland cyklisterna säkert varit fler eftersom många cyklar sommartid och 

på hösten när den första halkan inträffar.  

 

Studiens resultat kan tillsammans med andra liknande studiers resultat vara användbart i 

utformning av arbetsmetoder och strategier för preventiva åtgärder och handlingsplaner för att 

förebygga skadehändelser bland fotgängare och cyklister, så att dessa får en förankring i den 

moderna vetenskapen. De resultat som framkommit i denna studie kan också motivera och 

uppmuntra multidisciplinärt samarbete då de skadehändelser som finns redovisade har ett 

samband med såväl människans fysiologiska åldrande som infrastrukturens utformning och 

underhåll. 

 

Att studien gjorts inom ett välavgränsat geografiskt område i den norra delen av Sverige gör 

det svårt att generalisera i vid bemärkelse, då klimatförhållandena och de geografiska 

förhållandena skiljer sig åt i vårt avlånga land. Å andra sidan kan datamaterialet ses som ett 

totalmaterial som beskriver de förhållanden som faktiskt råder och bör kunna överföras till 

kommuner med likartad struktur och klimat.  
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Slutsats 

Genom denna studie har vi sett att personer som drabbas av skadehändelser är vanligt och 

leder till många sjukhusbesök samt stora samhällsekonomiska kostnader. Det leder också till 

personligt lidande som är svåra att beräkna. Studien har också visat att förebyggande arbete är 

både nödvändigt och viktigt. Distriktssköterskor skulle kunna implementera information om 

vikten av att använda hjälm och halkskydd. I mötet med den äldre generationen som ofta blir 

mer drabbade än yngre kan distriktssköterskan ge rådgivning om bl.a. risker att drabbas av 

frakturer. Genom ett brett samarbete mellan primärvården och samhället kan skadehändelser 

minskas. Vi har dock sett att det preventiva arbetet måste utvecklas och fler studier behövs. 

Genom att fortsätta analysera skador hos fotgängare och cyklister så kan möjliga 

säkerhetsåtgärder utvecklas.  

Förslag till vidare forskning. 

 

Framtida forskningsfält skulle kunna sammanföra skadehändelser av lindrig och måttlig art 

med hur konsekvenserna blir på lång sikt. Dels titta på patientens personliga plan vad gäller 

lidande, sjukskrivning och inkomstbortfall men även vilka konsekvenser det blir för 

samhället.  
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