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OLYCKSANALYS: SKADADE 
ELSPARKCYKLISTER, CYKLISTER 

OCH ELCYKLISTER
ÅSA FORSMAN, PER HENRIKSSON, JENNY ERIKSSON
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INLEDNING
• Bakgrund: Stor ökning av olyckor med elsparkcyklar 

2019

• Syfte: Att studera elsparkcylisternas olyckor och jämföra 
dessa med cyklisters och elcyklisters olyckor

• Datamaterial: STRADA

• Uppdragsgivare: Trafikverket

• Presentationer för vart och ett av färdsätten finns här:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14955

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vti:diva-14955
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URVALSKRITERIER I STRADA

• Källa: polis och/eller sjukvård

• Tidsperiod: (2014) 2019-01-01 – 2019-10-31

• Uttag: 15 november 2019 (elsparkcyklar)

25 november 2019 (cyklar och elcyklar)

• Skadegrad: alla personskador

• Fritextsökning användes för elsparkcyklister och 
elcyklister



UTVECKLING AV ANTAL SKADADE 
SOM RAPPORTERATS IN I STRADA

Antal skadade cyklister 
2019 (t.o.m. okt): 8 309

Nytt uttag våren 2020 
gav 629 skadade 
elsparkcyklister för 
hela 2019.

Även omkomna är inkluderade 
men de är relativt få.

Presentatör
Presentationsanteckningar
2019 tom oktober: 8300 skadade cyklister



FÖRDELNING AV SKADADE OCH DÖDADE 
EFTER VECKODAG



FÖRDELNING EFTER TID PÅ DYGNET



FÖRDELNING EFTER ÅLDERSGRUPP

Könsfördelning:

Cyklister: 56 % män, 44 % kvinnor

Elcyklister: 42 % män, 58 % kvinnor

Elsparkcyklister: 62 % män, 38 % 
kvinnor



FÖRDELNING PÅ LÄN

Befolkning (2019):

Stockholms län: 2 377 081

Västra Götaland: 1 725 881

Skåne län: 1 377 827



OLYCKSTYP



VÄGOMSTÄNDIGHET - SINGELOLYCKOR
En person kan ha angett flera 

omständigheter, de finns då med i 

flera av staplarna. Alla som angett 

Inget som påverkade 

olycksförloppet har endast 

klassats i den kategorin, även om 

fler kategorier angetts. 

Figuren baseras på rapporter från 

sjukvården



HJÄLMANVÄNDNING

Figuren baseras på rapporter 

från sjukvården



SKADEGRAD FÖR DE TRE UNDERSÖKTA 
TRAFIKANTKATEGORIERNA



ÖVRIGA TRAFIKANTER SOM SKADATS I 
OLYCKOR DÄR ELSPARKCYKLAR VARIT 

INBLANDADE, PER SKADEGRAD Totalt är det 535 elsparkcyklister 

och 79 övriga trafikanter som 

skadats i olyckor där elsparkcyklar 

varit inblandade (2014-2019).

Därmed är det 13 % av de skadade 

som inte själva är elsparkcyklister.
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TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!

Asa.forsman@vti.se
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