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Barn som skadas i trafik

Ca 750 barn skadas  
varje år, varav 18% skadas 
allvarligt med risk för  
bestående men.

Majoriteten av barn  
som skadas är 12-17 år  
som färdas med moped.

62% av alla barn var  
oskyddade trafikanter,  
d.v.s. de färdades som  
cyklist, fotgängare,  
mopedist, ryttare.

24% minskning av barn  
som skadas vid färd i  
personbil sedan 2010.

11% av de skadade  
barnen i bil satt obältade. 
27% av 6-11 åringar satt 
utan bilstol och 10% av  
barnen i ålder 0-5 år satt 
utan bilbarnstol.

16% ökning av skador som 
oskyddad trafikant sedan 
2010.

Statistiken baseras på uppgifter från den nationella databasen STRADA 2000-2020.  
Databasen innefattar uppgifter rapporterade från sjukvård och polis.
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1 Förord
Denna studie gjordes under 2022 i syfte att kartlägga hur barn skadas 
inom det svenska vägnätet. Projektet innefattade insamling, analys och 
dokumentation av data.  

Ansvarig forskare: Maria Klingegård, PhD
maria.klingegard@folksam.se

2 Bakgrund 
Sverige hör till de säkraste länderna när det gäller barn i trafik. Trots 
detta sker många personskador i trafiken, där flertalet är allvarliga med 
bestående men. Barn utsätts för en särskild risk i trafiken. Många av  
barnens funktioner är inte färdigutvecklad förrän i tonåren, vilket gör 
att de har en lägre riskmedvetenhet. Dessutom är de kortare till växten, 
vilket gör att de syns sämre av andra trafikanter. För barn i bil finns 
särskilt skyddsanordning anpassat till deras längd och ålder (babyskydd, 
bilbarnstol, bältesstol, bälteskudde) för att minska risken att de skadas 
när de färdas i bil. För att öka barns säkerhet i trafiken är det viktigt att 
få en överblick över hur och när barn skadas i trafiken. Detta kan guida 
och rikta förebyggande åtgärder.

3 Metod

3.1 Syfte 
Denna studie syftar till att kartlägga hur barn skadas i trafik inom det 
svenska vägnätet över tid. 

3.2 Frågeställningar 
•	Hur skadas barn i trafiken? 
•	 I vilka olyckor skadas barnen?
•	Vilken skyddsutrustning används?
•	Hur ser fördelning ut över åldersgrupper? 
•	Vilka personskador får barnen?
•	När sker olyckorna?  
•	Hur har skade-/olycksfördelningen förändrats över tid? 
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3.3 Data
Studien baserades på den nationella databasen STRADA som används  
för datainsamling av vägtrafikolyckor. I studien ingick personskador hos 
barn (0-17 år) som skadats i trafiken under året 2000 till september 2020 
(Figur 1) rapporterade från både från polis och sjukvård. Olycksbeskriv-
ningen i STRADA liksom information om den skadade (ålder, kön,  
användning av skyddsutrustning, färdmedel och skadediagnoser)  
användes i analyserna. 

Figur 1. Antalet registrerade personskador 2000-september 2020 i STRADA.  
Strada har en uppbyggnadsfas 2000–2007 och sedan 2016 är de flesta akutsjukhus anslutna.

3.4 Analys
Genom deskriptiv statistik belyses skillnader mellan trafikantgrupper av 
barn och utveckling över tid. 
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4 Resultat

4.1 Hur många barn skadas i trafik? 
Totalt var det 13 431 registrerade trafikolyckor under tidsperioden  
(2000–2020) där 15 045 barn (0–17 år) skadats, varav 6767 flickor  
och 8278 pojkar, se Tabell 1. Majoriteten (80%) av de registrerade  
personskadorna är i ålderskategorin 12–17 år (Figur 2; Figur 3). 

Tabell 1. Översikt ingående skadedata 2000-2020. Ett barn kan ha fler än en personskada och en olycka 
kan ha en eller flera skadade barn.

Data Antal Flickor Pojkar
Antal personskador 35 665 14 864 20 801
Antal skadade personer 15 045 6767 8278
Antal olyckor 13 432 6182 7733

Figur 2. Åldersfördelning skadade barn        Figur 3. Grupperad åldersfördelning skadade barn
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4.2 Hur skadas barn i trafiken? 
Majoriteten av barn (62%) skadades som oskyddade trafikanter, d.v.s.  
som cyklist, mopedist, fotgängare eller ryttare. Att skadas som skyddad 
trafikant, d.v.s. vid färd i bil, buss eller lastbil skedde i 38% av fallen.  
Vanligaste färdsätten att skadas i var personbil (34%) och moped (35%), 
dock varierade det över ålderskategorier (Figur 4). 

Figur 4. Andel personskador i respektive åldersgrupp efter Färdmedel

Personbil var vanligaste färdmedlet vid skador upp till 12 års ålder,  
vid 13 års ålder dominerade cykel (Figur 5, Appendix, Tabell A 1).  
Vid 14–16 år så utmärkte sig i stället skador vid färd med moped.  
Vid 17 års ålder utgjorde personbilspassagerare åter de som skadades  
oftast. Fram till 9 års ålder var fotgängarskador näst vanligast för att  
mellan 9 och 12 års ålder ändras till cykel.

Figur 5. Antal skadade barn per åldersgrupp och färdmedel
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Det vanligaste olycksscenariot för oskyddade trafikanter var en kollision 
med ett annat fordon (73%), som till exempel personbil (63%), moped (6%) 
eller buss (2%), se Appendix,Tabell A 2. Ungefär 20 procent utgjordes av 
singelolyckor. För fotgängare var det vanligast att bli påkörd av ett annat 
fordon som personbil (77%), därefter moped eller buss (6%). För cyklister 
var det också vanligast med en annan personbil (75%), men det förekom-
mer även cyklister påkörda av moped (5%), cykel (4%) och buss (2%).  
För skyddade trafikanter involverade 47% en annan personbil som motpart. 
Ungefär 30% utgjordes av singelolyckor. 

4.3 Vilka personskador får barnen vid olyckor i trafiken
Enligt polisen blev flest barn (80%) lindrigt skadade (motsvarande AIS 
1) i trafiken (Figur 6) och 18% blev svårt skadade. Vid en genomgång av 
alla skador är det vanligast för oskyddade trafikanter med ben och bäck-
enskador (43%) följt av arm (24%) och huvud/ansikte (18%). För skyddade 
trafikanter, till exempel barn om färdas i bil, var huvud och ansiktsskador 
(26%) vanligast, följt av nacke (19%). För barn 0–5 år var det flest ansikts-
skador (27%), medan det var mer vanligt med ben och bäckenskador för 
övriga åldrar (7-11 år: 28%; 12-17 år: 37%).

Olyckor med motorcykel ledde i högre grad till svåra personskador  
(AIS 3+) samt vid övriga fordon som till exempel skoter och användande 
av motorredskap (Figur 6). En större andel skadas svårare (AIS 2+) i  
åldern 12 – 17 (20%) jämfört med de i åldern 0-15 (14%) vid färd i personbil. 
För åldersgruppen 0-5 år är det en större andel som skadar sig svårare 
(AIS 2+) vid cykling (29%) än för 12-17 åringar (17%). De få personskador 
som registrerats med dödlig utgång har varit i personbil och med moped.
För skador på bröst och hals dominerar svårare skador (AIS 2+) (52%),  
för skador på resterande kroppsdelar är det vanligare med lindriga skador 
(över 70%).

Figur 6. Fördelning personskador och svårighetsgrad hos barn för olika färdmedel
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4.4 När skadas barn i trafik
De flesta barn som skadats som oskyddad trafikant skadades under  
sommarhalvåret, det vill säga  maj till september, då flera barn rör sig i 
trafiken och fordon som cykel och moped används i högre grad, Figur 7. 
För skyddade trafikanter var skadorna relativt jämnt fördelat över året 
med en viss ökning under semestermånaderna juli och december.

Figur 7. 
Andel skadade barn per månad. Övriga fordon inkluderar till exempel snöskoter, terränghjuling, traktor.

4.5 Skadade barn i personbil 
Totalt skedde 4294 olyckor i personbil där totalt 5137 barn skadades 
där83% skadades lindrigt och 17% skadades allvarligt enligt polisen. Det 
var flest ansikte/huvudskador (25%) följt av nackskador (19%), därefter 
kommer arm (15%) och ben och bäckenskador (14%). För barn 0–5 år var 
hela 47% ansiktes-/huvudskador. 

När det gäller trafikmiljön skedde majoriteten av olyckorna på en gatu- 
och vägsträcka (70%). Flest antal olyckor skedde på en vägsträcka med 
hastighetsgräns 70km/h och 50km/h. 25% av olyckorna skedde vid en 
gatu- eller vägkorsning och 4% i en cirkulationsplats. Störst andel av 
olyckorna var singelolyckor (39%), följt av upphinnande olycka (23%), 
korsande olycka (15%), mötesolycka (10%) och avsvängningsolycka (5%)      
(Figur 8). Vid de olyckor som involverade en motpart utgjorde personbilar 
den största kategorin (49%). Mindre vanligt med djur (4%), tung lastbil (2%) 
och buss (1%). Oftast var det inte fler än två element i olyckan. Olyckorna 
fördelades relativt jämt över årets månader (7- 8%) med en liten ökning 
under juli och december månad (10%) (Figur 7). 
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Figur 8. Andel olyckor i personbil där barn skadades efter typ v olycka år 2000-2020

Majoriteten av olyckorna (>60%) skedde i en personbil äldre än 2010. Det 
var även i dessa fordon som majoriteten av de barn som skadats svårt 
återfanns. Det satt mellan en och åtta personer i personbilarna som barnen 
färdades i med ett medelantal på tre personer. Vid majoriteten av olyckor-
na (81%) satt två till fyra personer i personbilen. 

Totalt satt 11% av de skadade barnen obältade i personbilen enligt polisen 1. 
Högst andel obältade var i åldern 12–17 år (13%) och lägst andel var 0-5 år 
(8%). Vid en jämförelse av de bältade och obältade satt en högre andel av 
de svårt skadade obältade (27%) jämfört med de som registrerats använda 
bälte (13%). 

Totalt 22% av de skadade barnen (0–12 år) satt utan skyddsutrustning 2. 
Majoriteten av barn hade skyddsutrustning fram till 6 års ålder (> 50%),  
för att därefter sjunka (Figur 9). Att så mycket som 9% av 0–5 åringar 
registrerats sittande utan bilbarnstol är värt att lyfta fram. Antalet svårt 
skadade är högre bland de som satt utan skyddsutrustning (95 barn) än  
de med skyddsutrustning (66 barn). Av de oskadade barnen (5 barn) så 
satt alla i skyddsutrustning. 
 

Figur 9. Användning av skyddsutrustning vid bilfärd (bilbarnstol). 

1  En stor andel är okänd med avseende huruvida de suttit med bälte eller ej då det ej registrerats i  
 databasen vid olyckstillfället p.g.a. rådande omständigheter. 
2   En stor andel är okänd med avseende huruvida de suttit med bilbarnstol eller ej då det inte  
 registrerats vid olyckstillfället p.g.a. rådande omständigheter. 
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Störst andel barn 0–5 år satt på passagerarplats bak (52%) (Tabell 2). 
Barn i åldern 12–17 år satt oftast i framsätet (38%). Av de 205 barn som 
satt på förarplats (4%) var medelåldern 16 år (den ålder man börjar övnings- 
köra) och för de barn som var positionerad på passagerarplatsen fram 
(32%) var medelåldern 14 år (Figur 10). 

Tabell 2. Andel skadade barn efter position i personbil och ålder.

Position 0-5 år 6-11 år 12-17 år Total Medelålder
Förarplats - - 6% 4% 16
Passagerarplats bak 52% 49% 36% 41% 12
Passagerarplats fram 17% 22% 38% 32% 14
Övrig / okänd 31% 29% 20% 23% 12

Figur 10. Antal skadade barn respektive andel skadade barn efter position i personbil och ålder,  
år 2000-2020.

4.6 Trender över tid 

4.6.1 Fler barn skadas som oskyddad trafikant 
I genomsnitt skadades det ca 750 barn per år under perioden 2000-2020. 
För oskyddade barn har andelen personskador ökat med 16% de senaste 
tio åren (2010: 58%; 2019: 68%) (Figur 11). För barn 11-17 år har andelen 
personskador orsakade av cykel ökat från 10% till 16 % och för 6-11 åring-
ar från 25% till 32%. Mopedolyckor, som utgjorde en stor del av olyckorna, 
har generellt minskat sedan toppen 2005-2009. 
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För skyddade trafikanter minskade andelen personskadorna med 24% 
(2010: 41%; 2019: 32%) (Figur 11). Framförallt har skador i personbil  
minskat för barn i åldern 6-11 år (2010: 49%; 2019: 40%) och för barn  
12-17 år (2010:42%; 2019: 31%). Under samma tid hade andelen obältade 
sjunkit och andelen som använder bilbarnstol ökat (Figur 12). 

Figur 11. Andel skadade barn per år efter färdmedel respektive trafikantgrupp, år 2000 - 2020.

Figur 12. Andel skadade barn efter användning av bilbarnstol. Fördelat efter åldersgrupp och skadeår.
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4.6.2 Andel svårt skadade barn sjunker
Mellan 2000 och 2020 har andelen rapporterade svårt skadade sjunkit 
medan lindrigt skadade ligger på stabil nivå (Figur 13; Figur 14). Vi ser 
också att det är en ökande trend för personskador för ben och bäcken 
medan att ansikts- och huvudskador har en viss minskning (Figur 15). 

Figur 13. Andel rapporterade svårt och lindrigt skadade barn, år 2000-2020.

Figur 14 Andel personskador och svårighetsgrad AIS 1 och AIS2+  för respektive färdmedel över tid.
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Figur 15. Andel skadade barn efter skadad kroppsdel (inkluderar både svåra och lindriga skador).

5 Diskussion 
Sverige hör till de främsta länderna när det gäller säkerhet för barn i väg-
trafiken (WHO, 2007). Trots detta visar studien att det årligen skadas 750 
barn i åldern 0 till 17 år inom det svenska vägtrafiknätet, varav de flesta 
lindrigt (80%). Dock skadas ett av fem barn allvarligt (AIS 2+) i trafiken 
med risk för bestående men. 

Andelen svårt skadade barn har minskat över tid men detta är dock inte 
jämnt fördelat över trafikantgrupper. Studien visar på en 16% ökning av 
personskador hos barn som oskyddade trafikanter och en minskning med 
24% för skyddade trafikanter. En ojämn fördelning mellan trafikantgrup-
per ses även av Trafikverket (Amin et al., 2020) och härleds till en alltför 
långsam utveckling av till exempel cykelhjälmsanvändning, säkra gång-, 
cykel-, och mopedpassager (GCM- passager) samt drift och underhåll av 
gång- och cykelvägar. De flesta barnen som skadas gör det som oskyddad 
trafikant (dvs., fotgängare, cykel, moped). Kartläggningen av personskad-
orna speglar den naturliga förflyttningen som sker av barn som fotgäng-
are (upp till 9 års ålder), till cyklist (9-12 år) och sedan moped (13-16 år). 
Bland annat ses en topp av 15 åriga killar på moped vilket följer pågående 
samhällstrend. Flest personskador återfinns hos 12–17 åringar som färdas 
på moped. En kraftig reducering i antal skadade ses från 2009 då moped-
körkortet infördes. Trots detta är mopedolyckor fortsatt den största olyck-
stypen. Det är en större andel killar (64%) än tjejer (36%) som är inblandad 
i olyckorna.  Insatser för att öka deras säkerhet är viktigt. Denna studie 
visar att det krävs mer insatser för barn som är oskyddade trafikanter i det 
svenska transportsystemet

Yngre barn i ålder 0–5 år reser oftast inte själv i trafiken vilket gör att de 
flesta personskadorna återfinns vid olyckor i personbilar. Andelen person-
skador i bilar har minskat över tid (Kullgren, Axelson, Stigson, & Ydenius, 
2019) och detta gäller även för personskador hos barn. I Sverige är det 
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lag på att man ska ha särskilt skyddsanordning anpassat till deras längd/
ålder (babyskydd, bilbarnstol, bältesstol, bälteskudde) för att minska 
risken att de skadas när de färdas i bil. En studie visar att andelen barn 
som sitter i bakåtvända barnstolar i ålder 3–4 år ökar (Folksam, 2022). 
Bakåtvända barnstolar har en högre skyddseffekt än framåtvända stolar. 
Trots detta, så mycket som 9 procent av 0–5 åringar registrerades fanns 
sittandes utan bilstol. 24% av 0-12 åringar sitter utan korrekt skyddsan-
ordning. Studien visade vidare att andelen svårt skadade är högre bland 
de som satt utan lämpligt skydd vilket tydligt visar på vikten att använda 
skyddsutrustning (bilstol) vid färd i bil. Vi ser även, som vi sett i andra stu-
dier (Axelsson & Kullgren, 2019) att en högre andel av 12-17 åringar sitter 
obältade (13%), varav störst andel satt på passagerarsätet bak. Studier har 
visat på en ökad användning av bälte vid användande av bältespåminnare 
(Axelsson & Kullgren, 2019). 

Barn har en särskilt utsatt position i transportnätet. För att uppnå FN:s 
mål kring hållbarhet behövs mer insatser för att minska skador för barn i 
trafiken och då särskilt för barn som är oskyddade trafikanter. Vi behöver 
lyfta fram barnperspektivet så att rätt prioriteringar och insatser görs för 
att öka säkerheten för barn i trafiken eftersom de skiljer sig från vuxna.

Barn utsätts för en särskild risk i trafiken. Många av barnens funktioner är 
inte färdigutvecklad förrän i tonåren, vilket gör att de har en lägre risk-
medvetenhet än vuxna. Dessutom är de i vissa åldrar generellt kortare till 
växten än vuxna och syns därmed sämre av andra trafikanter. 

5.1 Metodologiska begräsningar
Studien innefattar registrerade personskador mellan januari 2000 och 
september 2020. Den nationella trafikolycksdatabasen Strada har utveck-
lats över tid vilket kan påverka antalet registrerade personskador. Antalet 
anslutna sjukhus varierar vilket reflekteras i speciellt i uppbyggnadsfasen 
fram till 2007. Från 2016 är alla akutsjukhus anslutna. Introducering av 
nya processer och regleringar har även viss påverkan på antalet registre-
rade personskador, till exempel, krävs samtycke för att inkluderas i STRA-
DA enligt GDPR regler från 2018. Nya uppgradering av STRADA gör att 
endast data fram till september 2020 är inkluderade i analysen vilket gör 
att 2020 årsresultat är lite missvisande men bortfallet anses inte påverka 
resultatet eftersom 2015–2020 läggs ihop. Studier har visat att COVID 
pandemin har haft en inverkan på rörelsemönstret i vägnätet men det  
anses inte påverka resultatet nämnvärt då 2020 inte behandlas enskilt. 
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Appendix
Tabell A 1. Antal personer med personskador efter barnes ålder och färdmedel. Kategori övrigt är annat  
motorfordon som till exempel snöskoter, terränghjuling, traktor.

Skyddad Trafikant Oskyddad trafikant Övrigt Total

Ålder Personbil Buss Lastbil Fotgängare Cykel Moped MC Övrigt fordon 

0 39 5 44

1 62 1 15 4 1 83

2 83 1 26 4 1 115

3 96 2 43 6 4 2 153

4 123 1 46 17 2 3 192

5 138 1 2 44 17 2 1 205

6 174 5 1 45 35 3 1 1 265

7 195 2 61 39 1 2 4 304

8 176 1 65 56 3 1 3 305

9 232 1 1 70 80 4 1 1 390

10 215 1 89 119 9 3 4 440

11 241 11 1 117 173 5 5 3 556

12 231 8 139 224 25 7 3 637

13 259 3 3 156 277 103 14 16 831

14 326 29 2 160 306 412 16 43 1 294

15 549 18 3 161 237 2 758 40 115 3 881

16 835 32 3 197 278 1 361 97 123 2 926

17 1 188 35 8 206 264 631 134 86 2 552

Total 5 162 148 28 1 645 2 136 5 324 323 407 15 173

Tabell A 2. Färdmedel och kollision med annat objekt som rör sig (fordon) eller står still (fysiskt objekt).

Trafikant
Ingen 
motpart Buss Fotgängare 

Fysiskt 
objekt Lastbil Moped Motorcykel Personbil Djur

Övrigt/
okänd

Oskyddad  
trafikant

17% 2% 0% 3% 2% 6% 1% 63% 1% 3%

Fotgängare 2% 6% 0% 0% 1% 6% 1% 77% 0% 4%
Cykel 7% 3% 0% 0% 2% 5% 1% 77% 0% 2%
Moped 26% 1% 1% 4% 2% 7% 1% 54% 1% 3%
Motorcykel 29% 1% 2% 5% 3% 2% 1% 49% 6% 2%

Skyddad 
trafikant

28% 1% 0% 12% 5% 0% 0% 47% 3% 3%

Personbil 27% 1% 0% 12% 4% 0% 0% 49% 3% 3%
Buss 44% 3% 0% 7% 24% 0% 0% 16% 0% 7%
Lastbil 50% 0% 0% 18% 14% 0% 0% 18% 0% 0%
Övrigt fordon 47% 1% 1% 22% 4% 0% 0% 21% 1% 3%
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