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Förord 
 
Vi är mycket tacksamma för att Trygg Hansa har finansierat forskningsprojektet ”Barn 
och ungdomars trafiksäkerhet, mobilitet och livskvalitet” på temat trafiksäkerhet för 
barn som cyklister. Projektet påbörjades hösten 2008 och denna rapport utgör 
slutrapportering av projektet.  
 
Vi vill också tacka Leena Paartola, Trafikskyddet i Finland som har gett finska 
olycksdata, Hans Thulin och Susanne Gustafsson vid VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, för att ha gett uppgifter om fotgängare och cyklister risk i 
Sverige.  
 
Författarna 
 
Luleå, september 2009 
 



 

 
 
 
Sammanfattning 

 
Barn går och cyklar inte lika ofta som tidigare. Fysiska aktiviteter är i allmänhet 
positiva ur ett hälso- och livskvalitetsperspektiv. Utformningen av trafikmiljön, och 
regleringen av trafiken kan bidra till trygg och självständig rörelsefrihet för barn. 
Rapporten inleds med en meta-analys baserad på tidigare utförda enkäter som riktar sig 
till skolbarn, i fråga om säkerhet som oskyddade trafikanter i stadsmiljö. Resultatet är 
en beskrivning av säkerhetsproblem från barnens synvinkel.  
 
Hypoteser har formulerats för att beskriva faktorer som är avgörande i trafikolyckor 
som barn är inblandade i som cyklister, och svårighetsgraden av dessa olyckor. Svenska 
och finska djupstudier av cykelolyckor analyseras för att testa dessa hypoteser. Olyckor 
som barn är inblandade i jämförs med andra åldersgrupper för att avgöra skillnader.  
 
Resultatet är en beskrivning av säkerhetsproblem som bygger på olycksstatistik för barn 
som cyklister kopplade till barnens egna åsikter om egenskaper och säkerhetsproblem 
som cyklister. Barn nämner dålig sikt, mycket motortrafik och hög hastighet som de 
dominerande faktorerna för en farlig trafikmiljö. De faktorer som visade sig vara mer 
problematiskt för barn i olycksstatistiken jämfört med äldre åldersgrupper nämndes 
också av barn som farliga i trafikmiljön. 
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1 INLEDNING OCH SYFTE 
Fri rörlighet är viktigt för barn för deras hälsa samt deras sociala, kognitiva och 
motoriska utveckling. Med stigande ålder, ökar barns önskan om fri rörlighet och deras 
område som de vistas i ökar gradvis. Men detta leder till ökad riskexponering och fler 
olyckor om inte effektiva åtgärder sätts in. Det finns ett samband mellan ett barns 
rörelsefrihet, utveckling och riskexponering och hur föräldrar och andra vuxna 
uppmuntrar eller begränsar barns rörelsefrihet, t.ex. genom att skjutsa barnen i bil till 
skola och liknande (Adams, 1993). Om motorfordonstrafik tillåts i barnets omedelbara 
omgivning och är dåligt reglerad, kan föräldrarna reagera genom att skjutsa dem med bil 
ännu mer. Barn skjutsas idag i större utsträckning än tidigare (Björklid, 2002 och 2005). 
För att motverka detta är det nödvändigt att utformningen av trafikmiljön, och 
regleringen av trafiken, medger att barn kan gå och cykla (relativt) säkert.  
 
Att korsa gatan är en kognitivt svår uppgift, och barn har inte utvecklat de nödvändiga 
resurserna för att göra det innan de fyllt 11 eller 12 år. Barn under 12 år har svårt att 
uppskatta riktning, hastighet och avstånd till fordon i rörelse (Macgregor et al, 1999, 
Piaget 1969, presenterat av Demetre och Lee, 1992), (von Hofsten, 1980 och 1983 
presenterat av Demetre och Lee, 1992), (Foot et. al., 1999) och (Leden, 1989). Ju yngre 
barnet är, desto mer missvisande är dess bedömning av hastighet.  
 
Syftet med studien var att finna nyckelparametrar son enligt barns uppfattning är 
avgörande för att förklara varför olyckor sker för barn som färdas som cyklister och att 
jämföra dessa parametrar med de som befanns vara mer problematiska för barn i 
olycksstatistiken, jämfört med äldre åldersgrupper.  
 
 



2 

2 META-ANALYS 
En meta-analys har genomförts om skolbarns uppfattning om vad som är farligt när de 
färdas till skolan. Analysen är baserad på skolenkäter, genomförda av Leden et al 
(2006a), Leden et al (2006b), Leden (1989) och Wilhelmsson (2000), se Tabell 1. 
Undersökningarna av Wilhelmsson (00) och Leden et. al. (2006b), bygger på 
undersökningar vid Ribersborgsskolan och Fridhemsskolan i Malmö, Sverige. 
Undersökningarna av Leden et al (2006a) bygger på undersökningar i Munksundsskolan 
i Piteå, Sverige. Leden (1989) utgör en större nordisk studie, med studier i Högsby, 
Onsala, Kungsbacka, Karlshamn, Jönköping, Linköping i Sverige, Kuopio, Esbovik i 
Finland och Stavanger i Norge. I studien Leden (1989) ingick också separerade G/C- 
sträckor. 
 
Resultaten stämmer väl i de senare studierna, att det är fordonshastigheten som anses 
farliga, medan det i studien Leden (1989) konstaterades att dåliga siktvillkor är den mest 
avgörande faktorn, se tabell 1. Detta är en vanlig orsak relaterat till problem vid 
separerade G/C-vägar. Generellt anses fordonshastighet, dåliga siktvillkor, mycket 
motortrafik och att bilister inte stannar vid G/C- passagerna, som farliga faktorer.  
 
Tabell 1. Skolbarns åsikter om vad som gör platser farliga. (I Leden (89) ingår även korsningar.) Andel 
svar (%). 

 Piteå 

Leden et al (2006a) 

Malmö 

Leden et al (06b) 

Malmö 

Wilhelmsson (00) 

Leden (89) 

 Before  

2004 

After  

2006 

Before  

2003 

After  

2006 

  

Skymd sikt 10 14 8 9 7 24 

Mycket fordonstrafik 10 10 10 6 19 18 

Fordon kommer från flera håll 1 2 0 0 2 7 

Svängande motorfordon 0 0 3 1 1 1 

Motorfordonsförarna kör fort 25 17 30 20 34 16 

Inga trafiksignaler 4 4 10 14 8 2 

Intensiv GC-trafik 0 0 0 0 1 1 

Motorfordonsförarna ger inte 

företräde vid GC-passager  

4 8 9 13 14 1 

Inget övergångställe 6 8 1 1 1 2 

Breda gator, breda körfält 0 1 0 1 3 - 

Rädsla för att bli påkörd 0 0 3 5 1  

Omkörningar vid GC-passager 0 0 0 0 2  

saknas 40 35 27 31 5 14 

Antal svar 114 133 157 147  9129 

 
Undersökningen av Leden et. al. (06b) är precis som Leden et. al. (06a) en utvärdering 
av effekten av ombyggnationer av korsningar, och i båda fallen har ombyggnationer lett 
till en mindre andel barn som anser att bilar kör snabbt, och en något större andel av 
barn som anser att bilar inte stannar vid övergångsstället. 
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Resultaten enligt Johansson (2004) som bygger på beteendestudier i fält är något 
annorlunda, fotgängare i alla åldrar blev oftare givna företräde strax efter 
genomförandet av hastighetssänkande åtgärder på övergångställena jämfört med 
tidigare. Cyklister gynnades också.  
 
Barn och äldre hade inte mer nytta än andra åldersgrupper av ombyggnationerna. Enligt 
Johansson (2004) var väntetiden vid övergångsstället i genomsnitt mindre än en sekund 
vid alla ombyggda platser två år efter en ombyggnation, vilket tyder på god 
framkomlighet. Två år efter ombyggnad såg färre barn sig om, och färre stannade vid 
trottoarkanten innan de passerade gatan på övergångsstället, jämfört med strax efter, 
vilket kan tolkas som ett tecken på beteendeanpassning baserat på en känsla av ökad 
säkerhet.  
 
Leden (89) föreslår att förbättra säkerheten för cyklande barn och samspelet mellan 
trafikanterna genom att:  
 

- Separera motortrafik från cykeltrafik  
- Minska motortrafiken hastigheten  
- Placera cykelöverfarten omedelbart intill korsningen, helst utan en 

trottoarkantsten  
- Minska antalet riktningar med konflikterande motortrafik i korsning  
- Cykelvägar korsa gator på sträckor mellan korsningarna, hellre än i korsningar  
- Förbättra siktvillkoren 
- Undvika branta lutningar  
- Särskild fas för cykeltrafik i korsningar reglerade av trafiksignaler. 

 
Det är säkrast att separera motortrafik och cykeltrafik med planskilda korsningar. 
 
Principer för trafikutformning för barn kan illustreras på följande hierarkiska system där 
kravet nr 1 är den viktigaste (Johansson et al, 2004): 
 
1. Barn i förskoleålder bör inte träffa på bilarna i närhet av lekplatser eller när de går 
själva. I undantagsfall får fordon som färdas i en högsta hastighet av gånghastighet 
beblandas med barn. Barn 7-12 år bör inte korsa gatan på platser där fordonets hastighet 
överstiger 15-20 km/h. För äldre barn gäller samma principer som för vuxna oskyddade 
trafikanter: de bör inte korsa gatan på platser där motorfordonshastigheten överstiger 30 
km/h. Detta gäller för vägar till skolan, till vänner och andra fritidsaktiviteter. Men 
andra åtgärder än låg hastighet behövs för att åstadkomma systematisk trafikplanering 
för barn.   
 
2. Gator bör ha endast ett körfält, och det föreslås införas systematiskt på platser där 
barnen korsar gatan, vid busshållplatsen, på skolor och i bostadsområden.  
 
3. Målet med trafikmängd och trafiksammansättning där barn färdas är att det ska vara 
lågt flöde, med få eller inga lastbilar eller bussar.   
 
4. Utformning av gatorna i korsningar och sektioner bör innebära god synbarhet, 
synlighet och tydlighet. Det bör alltid finnas refuger i mitten av vägen vid gång- och 
cykelkorsningar, både på övergångsställen och på andra platser där fotgängare ofta 
passerar. 
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3 ANALYS AV OLYCKSDATA 
Baserat på resultat från meta-analysen av skolenkäterna har ett antal hypoteser 
formulerats och testats. Tre datamängder har använts med fokus på cyklande barns 
säkerhet. Den första uppsättningen data är finska data från djupstudier (VALT- data) 
från åren 1995-2005 som innebär en detaljerad beskrivning av 459 dödsolyckor med 
cyklister i olika vägmiljöer. Data delas in i åldersgrupperna: barn (0-17 år), vuxna (18-
64 år) och äldre (65 år och äldre). Dock baseras några av (de tidigare) analyserna på en 
något mindre VALT-datamängd, från 1995-2001 (Johansson et al., 2004).  
 
Den andra typen av data baseras på svenska resvanor och självrapporterade olycksdata 
från 1996-2000, data presenterat av Gustafsson och Thulin (2003). Tredje typen av data 
omfattar 17 843 polisrapporterade dödsfall och skador med fotgängare och cyklister i 
Finland under åren 1989-2002. Dessa data har använts för att pröva hypoteserna 2 och 
7.  
 
 
Hypotes 1: Cyklande barn har högre risk ju yngre de är om riskexponeringen 
definieras som avståndet som de cyklat 
 
Svenska resvaneundersökningar 
 
Tabell 2. Risk för skador och dödlig olycka för cyklister per miljon cyklade kilometer, och konsekvensen 
av cykelolyckor 1996-2000 (Gustafsson och Thulin, 2003). 

 Risk för Risk för allvarlig Risk för dödlig  

 skada eller dödlig skada skada Konsekvens 

Tätortstrafik     

1–6 år 1,219 0,179 0,007 0,006 

7–14 år 1,263 0,242 0,009 0,007 

15–24 år 1,394 0,238 0,005 (låg risk)** 0,004 

25–44 år 1,081 0,199 (låg risk)** 0,007 (låg risk)** 0,006 

45–64 år 1,221 0,283 0,015 0,012 

65–84 år 1,664 0,506 (hög risk)** 0,075 (hög risk)* ** 0,045 

1–84 år 1,244 0,255 0,014 0,011 

Utanför tätort     

1–6 år 0,261 0,058 0,000 0,000 

7–14 år 0,331 0,112 0,009 (låg risk)** 0,026 

15–24 år 0,282 0,084 (låg risk)** 0,012 (låg risk)** 0,041 

25–44 år 0,330 0,119 0,009 (låg risk)** 0,029 

45–64 år 0,321 0,141 0,028 0,086 

65–84 år 0,379 0,180 (hög risk)* ** 0,071 (hög risk) * ** 0,188 

1–84 år 0,325 0,125 0,023 0,071 
* Signifikant annorlunda än det förväntade värdet baseras på exponering och totala antalet kollisioner 
(95 % signifikansnivå) Poisson.  
** Signifikant annorlunda än det förväntade värdet baseras på exponering och totala antalet kollisioner 
(95 % signifikansnivå) Normal-fördelning.  
Konsekvens definieras som antalet dödliga skador per rapporterade olyckor med skador. 
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Svenska resvanor och självrapporterade olycksdata från 1996-2000 har jämförts med 
olycksdata från Vägverket (Gustafsson och Thulin, 2003). Uppgifterna har använts för 
att beräkna risken för cyklister i olika åldrar, som dödliga skador eller allvarliga skador 
per miljon kilometer cyklat, se tabell 2. Det verkar vara en trend att risken är högre för 
äldre barn. Äldre (än 64 år) har alltid högre risk än yngre åldersgrupper, och 
konsekvenserna av olyckorna är också alltid mest allvarliga för äldre personer. Den 
senare kan förklaras av att äldre har mer ömtåliga kroppar. 
 
Svenska resvaneundersökningar 
Oberoende av trafikanternas ålder; de flesta cyklister korsar gatan på platser som inte är 
utrustade med övergångsställen, markerade cykelpassager, eller signaler, se tabell 3 
(baserat på data från Gustafsson och Thulin, 2003). Risken för skador och 
konsekvenserna av kollisionerna är också de högsta på platser som är oreglerade. 
Risken för skador och konsekvenserna av kollisionerna är alltid störst bland äldre 
cyklister jämfört med andra åldersgrupper oberoende av om det finns markerade 
cykelpassager eller inte. I analysen nedan har hastighetsgräns och typ av passage-
anläggning analyserats separat.  
 
Samvariation kan innebära att den isolerade "sanna" effekt av någon anläggningstyp 
inte är det som beskrivs ovan. Snarare kan det vara så att övergångställen eller 
cykelpassager ligger i urbana låghastighetsområden medan många cyklistolyckor 
inträffar längs perifera gator där avståndet mellan passager är mycket större. 
Övergångställen eller cykelpassager finns ofta där cyklistvolymerna är höga, och höga 
volymer i sig minskar risken att en enskild cyklist kommer att vara inblandade i en 
kollision (Ekman, 1996, Leden, 1997). 
 
 
Tabell 3. Exponering och risk för skada (lindrig skada, allvarlig skada eller livshotande) i tätorter och 
konsekvens för cyklister per miljon cykel passager, 1996-2000 (Gustafsson och Thulin, 2003). (Passager i 
en tunnel eller på en bro separerade från fordonstrafik ingår inte i exponering som presenteras i tabellen.) 

 Ingen anordning i korsningen Övergångställe Övergångställe med 
signalreglering Totalt antal 

miljon cykel 
passager Ålder 

Expo-
nering 
(%) 

Risk för 
skada 

Konse-
kvens 

Expo-
nering 
(%) 

Risk för 
skada 

Konse-
kvens 

Expo-
nering 
(%) 

Risk för 
skada 

Konse-
kvens 

1–6 år 72 0,4387 0,0114 24 0,4350 0,0000 1 5,4278* 0,0000 89 

7–14 år 68 0,5813 0,0130 17 0,5839 0,0038 4 0,7550 0,0000 674 

15–24 år 58 0,4376 0,0040 21 0,5930 0,0000 14 0,3550 0,0205 1099 

25–44 år 56 0,3839 0,0039 21 0,4722 0,0065 15 0,2361 0,0179 1601 

45–64 år 65 0,3138 0,0166 17 0,7358 0,0060 11 0,2896 0,0086 1024 

65–84 år 59 0,9268* 0,0683 19 1,6982* 0,0538 13 0,4221 0,0435 238 

1–84 år 61 0,4339 0,0152 19 0,6239 0,0104 12 0,3178 0,0163 4725 

* Signifikant högre än det förväntade värdet baseras på exponering och totala antalet kollisioner (95 % 
signifikansnivå), 

Slutsats: Hypotesen är stöds inte. De yngsta barnen 0-6 år hade en lägre risk utanför 
tätorterna än barn 7-14 år, Det är troligt att barn 0-6 år sällan färdas ensamma, dvs. 
alltid färdas med en vuxen, särskilt i icke-urbana områden, vilket kan förklara den lägre 
risken i icke-urbana områden. Barn 7-14 reser oftare ensamma. Risken var högre för 
barn än för vuxna, men äldre har alltid den högsta risken. 
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Hypotes 2: Cyklande barn är oftare inblandade i olyckor med fordon med högre 
hastighet jämfört med andra åldersgrupper 
 
Finska polisrapporterade data 
Det undersöktes vilken den skyltade hastigheten var på de vägar hade där dödsfall med 
olika åldersgrupper hade inträffat. Som framgår av tabell 4 var det i synnerhet barn, men 
även äldre, som ofta förolyckas på vägar med skyltad hastigheter 60 km/h eller högre, 
Skillnaden mellan åldersgrupperna är signifikanta.  
 
Tabell 4, Andel av cyklisterna som förolyckas på vägar med skyltad hastighet 60 km/h eller mer,  

 Totalt antal olyckor Andel på vägar med skyltad 
hastighet 60 km/h eller mer (%) 

chi2 p (df=2) 

Barn 80 69 11,21982 0,003661 
Vuxna 88 43   
Äldre 86 52   
Totalt 255 54   

 
 
Finska djupstudier  
Av alla cyklister som förolyckades i Finland 1995-2001, var det 86 % som dödades vid 
faktiska (uppskattad) fordonshastighet 31 km/h eller högre, se tabell 5. Skillnaden är 
inte signifikant mellan de olika åldersgrupperna. 
 
Tabell 5, Antal cyklister som förolyckas vs fordonets hastighet.   

 Totalt antal olyckor Fordonshastighet 31 km/h 
eller högre (%) 

chi2 p (df=2) 

Barn 57 93 3,12311 0,210 
Vuxna 106 83   
Äldre 120 86   
Totalt 283 86   

 
Slutsats: Hypotesen stöds, cyklande barn är oftare inblandade i olyckor på platser med 
högre hastighet än 60 km/h, och de flesta olyckorna inträffar då verkliga 
fordonshastigheten är över 30 km/h, men resultaten för denna och följande hypoteser 
bygger inte på en skattning av risken, dvs. olyckor redovisat per färdad sträcka, vilket är 
viktigt att minnas när man tolkar resultaten. 
 
Hypotes 3, Konsekvensen av olyckan är allvarligare för cyklande barn med 
ökande fordonshastighet 
 
Svenska resvaneundersökningar 
I de flesta av kollisionerna var konsekvenserna värre (antal dödsolyckor per summan av 
dödliga kollisioner och andra kollisioner) med ökande fordonshastighet och ålder på den 
oskyddade trafikanten, se tabell 6. Konsekvensen av olyckorna vid korsningar var 
mindre allvarligt när ett svängande fordon var inblandat jämfört med om fordonet inte 
svängde. Slutsats: Hypotesen stöds. Konsekvensen av kollisionerna var värre för barn 
med högre fordonshastighet, men konsekvensen var alltid värre för äldre. 
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Tabell 6. Konsekvens för cyklister baserat på ålder och hastighetsbegränsningar.  

Hastighet Barn Vuxna Äldre Alla Alla totalt 
 På markerade passager, inte svängande fordon 
30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 
40 0,000 0,012 0,050 (låg)* 0,014  
50 0,008 0,010 0,075 (hög)* 0,020  
60 0,032 0,023 0,125 (hög)* 0,043 (hög)*  
 På markerade passager vid korsningar, svängande fordon 
30 0,000 (låg)* 0,062 (hög)* 0,000 (låg)* 0,035 (hög)* 0,018 
40 0,000 (låg)* 0,010 0,046 (hög)* 0,014  
50 0,011 0,015 0,049 (hög)* 0,019  
60 0,000 (låg)* 0,000 (låg)* 0,045 (hög h)* 0,006  
 På markerade passager på länk 
30 0,000 (låg)* 0,000 (låg)* 0,000 (låg)* 0,000 (låg)* 0,023 
40 0,012 0,000 (låg)* 0,038 0,008  
50 0,002 0,015 0,085 (hög)* 0,024  
60 0,032 0,024 0,100 0,049 (hög)*  

* Signifikant annorlunda än genomsnittet (95 % signifikansnivå). 
 
Hypotes 4: Cyklande barn är oftare inblandade i dödliga kollisioner på platser 
utanför bebyggda områden jämfört med andra åldersgrupper 
 
Finska djupstudier  
Cyklande barn var oftare inblandade i dödliga kollisioner utanför bebyggda områden 
jämfört med andra åldersgrupper, baserat på analys av data från åren1995-2005, 56 % 
jämfört med äldre 39 % och övriga vuxna cyklister 30 %. Skillnaden var statistiskt 
signifikant (p < 0,001), se tabell 7. Slutsats: Hypotesen stöds. 
 
Tabell 7, Förolyckade cyklister. 

 Totalt antal olyckor Andel utanför bebyggda 
områden (%) 

chi2 p (df=2) 

Barn 85 56 15,90452 0,000352 
Vuxna 165 30   
Äldre 209 39   
Totalt 459 39   

 
Hypotes 5: Cyklande barn har oftare bråttom jämfört med andra åldersgrupper i 
dödsolyckor 
 
Finska djupstudier  
 
Tabell 8. Förolyckas cyklister som hade bråttom. 
 Totalt antal olyckor Andel som hade bråttom (%) chi2 p (df=2) 
Barn 34 18 4,85671 0,088 
Vuxna 53 8   
Äldre 64 5   
Totalt 151 9   

    p (df=1) 
Barn 34 18 3,19354 0,074 
Inte barn 117 6   
Totalt 151 9   
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Cyklande barn som var inblandade i dödsolyckor (från 1995-2001) hade oftare (18 %) 
bråttom jämfört med andra åldersgrupper (6 %), se tabell 8, men skillnaden var inte 
statistiskt signifikant. 
 
Hypotes 6: Cyklande barn är oftare inblandade i dödsolyckor på platser med dålig 
sikt 
 
Finska djupstudier  
Det är tydligt att barn var oftare inblandade i olyckor när sikten var dålig i förhållande 
till det inblandade fordonets hastighet, I 21 % av alla olyckor med barn inblandade var 
sikten dåligt vilket kan jämföras med 6 % för de vuxna åldersgrupperna. Slutsats: 
Hypotesen stöds. 
 
Tabell 9. Förolyckas cyklister med i olyckor med dålig sikt för specifika fordonshastigheten. 
 Totalt antal olyckor Andel med dålig sikt (%) chi2 p (df=2) 

Barn 113 21 38,00309 5,59E-09 
Vuxna 558 7   

Äldre 263 3   

Totalt 934 8   
    p (df=1) 

Barn 113 21 31,86463 1,65E-08 
Inte barn 821 6   

Totalt 934 8   

 
 
Hypotes 7: Cyklande barn är oftare inblandade än andra i dödsolyckor på 
kuperade gator 
 
Finska djupstudier  
Enligt tabell 10 fanns det inga signifikanta skillnader med avseende på ålder, av antalet 
cyklister som förolyckades på gator med utförsbacke. Ungefär en tredjedel av alla 
cyklister som förolyckades omkom på gator med utförsbacke. Ingen signifikant skillnad 
med avseende på ålder syntes i antalet cyklister som förolyckades på gator som hade en 
uppförsbacke heller, 19 % av alla cyklister förolyckades på gator med uppförsbacke, se 
tabell 11. 
 
Tabell 10. Antalet omkomna cyklister på gator med utförsbacke. 
 Totalt antal olyckor Andel med utförsbacke % chi2 p (df=2) 

Barn 56 30 0,83005 0,660 

Vuxna 124 31   

Äldre 118 26   

Totalt 298 29   
    p (df=1 

Barn 56 30 0,00243 0,961 

Inte barn 242 29   

Totalt 298 29   

Äldre 118 26 0,59052 0,442 

Inte äldre 180 31   

Totalt 298 29   
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Tabell 11. Omkomna cyklister på gator med uppförsbacke. 
 Totalt antal olyckor Andel med 

uppförsbacke % chi2 p (df=2) 

Barn 56 23 3,31826 0,190 
Vuxna 124 15   
Äldre 118 23   
Totalt 298 19   
    p (df=1) 

Barn 56 23 0,35943 0,549 
Inte barn 242 19   
Totalt 298 19   
Äldre 118 23 1,11758 0,290 
Inte äldre 180 17   
Totalt 298 19   

 
 
Hypotes 8: Cyklande barn är mindre ofta inblandade i dödsolyckor än andra 
åldersgrupper när det är mörkt 
 
Finska djupstudier  
Icke-äldre vuxna cyklister var signifikant (p < 1,0 e-9) oftare inblandade i kollisioner 
(37 %) i mörker (inklusive gryning och skymning) än barn (13 %) och äldre (11 %), se 
tabell 12. Det fanns en signifikant skillnad mellan olika åldersgrupper, att barn och även 
äldre människor var mer sällan inblandade i olyckor i mörker. 
 
Table 12. Omkomna cyklister i dagsljus.  

 Totalt antal olyckor Andel i dagsljus (%) chi2 p (df=2) 
Barn 85 87 43,22442 4,1109E-10 
Vuxna 164 63   
Äldre 207 89   
Totalt 79 79   
    p (df=1) 
Barn 85 87 3,204326 0,073444 
Inte barn 371 78   
Totalt 456 79   

 
 
Hypotes 9, Cyklande barn är oftare inblandade i kollisioner i korsningar än andra 
åldersgrupper 
 
Finska polisrapporterade olyckor 
Majoriteten, ungefär två tredjedelar av alla cyklister som var inblandade i kollisioner på 
markerade cykelpassager inträffade vid korsningar, se Bilaga 1. Cyklande barn var inte 
oftare inblandade i dödsolyckor i korsningar än andra åldersgrupper. Men både barn och 
äldre var mindre ofta involverade i kollisioner med skador vid korsningar än den yngre 
vuxna åldersgruppen. De flesta av kollisionerna hade inte ett svängande fordon 
inblandat, se bilaga 2. Slutsats: Hypotesen är inte fullt besannad, eftersom även äldre 
var mindre inblandade i olyckor vid korsningar när konsekvensen inte blev livshotande. 
 
 



10 

Hypotes 10: Cyklande barn är oftare inblandade i dödsolyckor där de haft 
avsikten att svänga vänster jämfört med andra åldersgrupper 
 
Finska djupstudier  
14 % av barnen som var inblandade i dödsolyckor hade för avsikt att svänga vänster 
jämfört med 8 % av de vuxna och 22 % av de äldre, se tabell 13. Skillnaden var 
signifikant (p < 0,01) mellan de tre åldersgrupperna, men barn var inte mer inblandade i 
dessa typer av olyckor än andra åldersgrupper. Slutsats: Hypotesen stöds inte. Cyklande 
barn var inte mer inblandade i olyckor med avsikt att svänga vänster jämfört med andra 
åldersgrupper. 
 
Tabell 13. Cyklister som förolyckas vid avsikt att svänga vänster. 

 Totalt antal olyckor Andel som avsåg svänga 
vänster (%) chi2 p (df=2) 

Barn 12 14 13,40044 0,001231 
Vuxna 13 8   
Äldre 45 22   
Totalt 70 15   

 
 
Hypotes 11: Cyklande barn är oftare inblandade i dödliga singelolyckor och 
kollisioner med fotgängare och andra cyklister jämfört med andra åldersgrupper 
 
Finska djupstudier  
18 % av de vuxna cyklisterna var inblandade i singelolyckor jämfört med 2 % för barn 
och 5 % för äldre. Skillnaderna är signifikant (p < 1,0 e-05), se tabell 14. För kollisioner 
med andra fotgängare, andra cyklister eller mopeder, är andelen cirka 7 % för alla 
åldersgrupper. Slutsats: Hypotesen stöds inte, eftersom det är den vuxna åldersgruppen 
som är mer inblandade i singelolyckor eller olyckor med andra oskyddade trafikanter. 
 
Tabell 14. Cyklister som förolyckas i singelolyckor. 

  Totalt antal 
olyckor 

Andel 
singelolyckor 

(%) 
chi2 p (df=2) Motpart gående, cyclist 

eller moped (%) 
Barn 85 2 24,097 5,85E-06 5 
Vuxna 165 18   8 
Äldre 209 5   6 
Totalt 459 9    

 
 
Hypotes 12: Cyklande barn är oftare inblandade i dödsolyckorna när vägbanan är 
skadad jämfört med andra åldersgrupper 
 
 
Finska djupstudier  
Cyklande barn är inte inblandade i olyckor där vägbeläggningen är i dåligt skick mer än 
andra åldersgrupper, se tabell 15. Slutsats: Hypotesen är stöds inte. 
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Tabell 15. Cyklister som förolyckats i olyckor och vägbanan var i dåligt skick. 
 Totalt antal olyckor Andel med skadad vägbana (%) chi2 p (df=2) 
Barn 71 10 2,669 0,26330 
Vuxna 148 12   
Äldre 187 7   
Totalt 406 9   

 
 
Hypotes 13: Cyklande barn följer trafikregler mindre ofta jämfört med andra 
åldersgrupper när de är inblandade i dödsolyckor 
 
Finska djupstudier  
Andelen cyklande barn som inte följde trafikreglerna var något lägre än för andra 
cyklister, se tabell 16, men skillnaden var inte statistiskt signifikant. Att inte följa 
trafikregler kan innebära till exempel att den kortaste vägen väljs även om det är 
förbjudet, eller att cyklisten är alkoholpåverkad. 
 
Tabell 16. Cyklister som förolyckats och inte följde trafikregler. 

 Totalt antal olyckor Andel som inte följde trafikregler (%) chi2 p (df=2) 
Barn 28 71 1,711496 0,424965 
Vuxna 75 83   
Äldre 75 81   
Totalt 178 80   
    p (df=1) 
Barn 28 71 1,067145 0,301592 
Inte barn 150 82   
Totalt 178 80   

 
Icke-äldre vuxna cyklister var betydligt oftare (p < 0,001) påverkad av alkohol (50 % 
bevisat påverkade) än äldre cyklister (9 %) eller barn (2 %), se tabell 17. Att vara 
alkoholpåverkad är i denna analys definierad som en uppmätt promillehalt över 0,0 
procent. Barn som var påverkade av alkohol var sannolikt tonåringar.  
 
Tabell 17. Cyklister som förolyckats och var alkoholpåverkad. 

 Totalt antal olyckor Andel alkoholpåverkad (%) chi2 p (df=2) 
Barn 64 2 92,26608 9,22E-21 
Vuxna 78 50   
Äldre 144 9   
Totalt 286 25   

 
 
Hypotes 14: Barn som cyklister använder mountainbikes oftare jämfört med 
andra åldersgrupper när de är inblandade i dödsolyckor 
 
Olycksstatistiken visar att 46 % av de cyklande barnen som var inblandade i 
dödsolyckor använde en mountainbike, jämfört med 11 % av vuxna och 1 % av äldre 
personer. Skillnaden var signifikant (p < 1,0e-19), se tabell 18. Slutsats: Hypotesen 
stöds. Framtida studier bör innehålla information om användning av olika typer av 
cyklar för barn och andra åldersgrupper, för att kunna uppskatta riskerna för olika typer 
av cykel. 
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Tabell 18. Antal omkomna cyklister som använde mountainbike, 
 Antal omkomna 

cyklister 
Andel cyklister med mountain bike 

(%) 
chi2 p (df=2) 

Barn 61 46 96,67093 5,0273E-20 
Vuxna 139 11   
Äldre 174 1   
Totalt 374 12   

 
 
Hypotes 15: När är barn är inblandade i dödsolyckor som cyklister, har de mer 
växlar på sina cyklar jämfört med andra åldersgrupper 
 
Det är signifikant (p < 1,0 e-08) färre växlar på äldre personers cyklar i dödsolyckorna, 
jämfört med andra åldersgrupper. Andelen utan växlar var 29 % för barnens cyklar, 
40 % för vuxnas cyklar ocvar inblandade i dödsolyckor som cyklister, var det betydligt 
fler växlar på barnens cyklar jämfört med andra åldersgrupper. 
 
Tabell 19. Cyklar med en växel. 

 Antal omkomna cyklister Andel cyklar med en växel (%) chi2 p (df=2) 

Barn 49 29 45,87757 2,61165E-09 
Vuxna 106 40   
Äldre 134 67   
Totalt 289 51   

 
 
Hypotes 16: När barn är inblandade i dödsolyckor, är framlyset på barnens cyklar 
mindre ofta i funktionsdugligt skick jämfört med andra åldersgrupper 
 
Framlyset på barncyklarna var mindre ofta i funktionsdugligt skick jämfört med andra 
åldersgruppers framlyse, och skillnaden var signifikant mellan åldersgrupperna se tabell 
20. Slutsats: Hypotesen stöds. 
 
Tabell 20. Cyklar med fungerande framlyse. 
 Antal omkomna 

cyklister 
Andel cyklar med fungerande 

framlyse (%) 
chi2 p (df=2) 

Barn 65 22 20,08783 4,34493E-05 
Vuxna 130 38   
Äldre 166 53   
Totalt 361 42   
    p (df=1) 
Barn 65 22 12,74610 0,000357 
Inte barn 296 47 

  

Totalt 361 42   

 
 
Hypotes 17: Cyklande barn som är inblandade i dödsolyckor använder mindre 
ofta reflexer jämfört med andra åldersgrupper  
 
En något lägre andel av barnens cyklar var utrustad med en främre reflex jämfört med 
äldre åldersgruppers cyklar, men skillnaden var inte signifikant, se tabell 21. Omkring 
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80 % av alla åldersgruppers cyklar var utrustade med en reflex på baktill och ca 40 % 
hade reflexer framtill. Cirka 50 % hade reflexer på fram- och bakhjulen, se tabell 21-25. 
Barnens cyklar var ofta utrustade med reflexer på pedalerna (85 %), men äldre cyklar 
hade den till en högre grad (92 %), se tabell 25. Slutsats: Hypotesen är inte bekräftad. 
 
Tabell 21. Cyklar med reflex fram. 

 Antal omkomna cyklister Andel med reflex framtill (%) chi2 p (df=2) 
Barn 60 40 1,420038 0,491634979 
Vuxna 123 41   
Äldre 158 47   
Totalt 341 43   

 
Tabell 22. Cyklar med reflex bak. 

 Antal omkomna 
cyklister Andel med reflex baktill (%) chi2 p (df=2) 

Barn 59 73 2,809972 0,245370444 
Vuxna 125 78   
Äldre 158 83   
Totalt 342 80   

 
Tabell 23. Cyklar med reflex på framhjulet. 

 Antal omkomna 
cyklister Andel med reflex på framhjulet (%) chi2 p (df=2) 

Barn 68 51 0,45118 0,798045241 
Vuxna 134 52   
Äldre 169 49   
Totalt 371 50   

 
Tabell 24. Cyklar med reflex på bakhjulet. 

 Antal omkomna 
cyklister Andel med reflex på bakhjulet (%) chi2 p (df=2) 

Barn 68 51 0,804081 0,668953783 
Vuxna 134 52   
Äldre 169 47   
Totalt 371 50   

 
Tabell 25. Cyklar med reflex på pedalerna. 

 Antal omkomna 
cyklister Andel med reflex på pedalerna (%) chi2 p (df=2) 

Barn 59 85 8,049293 0,017869737 
Vuxna 129 81   
Äldre 161 92   
Totalt 349 87   
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4 SLUTSATS OCH DISKUSSION 
Barn nämnde dåliga siktvillkor, intensiv motortrafik och hög hastighet som de 
dominerande faktorerna för en farlig trafikmiljö. De faktorer i trafikmiljön som visade 
sig vara mer problematiskt för barn i olycksstatistiken jämfört med äldre åldersgrupper 
nämndes också av barn i enkäterna som farliga.  
 
Resultaten visar att cyklande barn inte behöver ha högre risker ju yngre de är, om 
riskexponering definieras som avståndet de har färdats. Tvärtom verkar risken vara 
något högre ju äldre barnet är. Det är ett överraskande resultat. En förklaring kan vara 
att yngre barn ofta cyklar tillsammans med föräldrar och på gator med lägre hastigheter. 
Barn som cyklister är oftare inblandade i olyckor på platser med hastigheter högre än 60 
km/h och de flesta av olyckorna inträffar på platser med en faktisk hastighet över 30 
km/h, men data om den verkliga risken saknas. Barn som cyklister är oftare inblandade i 
kollisioner med dödlig utgång utanför bebyggda områden jämfört med andra 
åldersgrupper. Det kan troligtvis förklaras med högre fordonshastigheter utanför 
bebyggda områden. Detta resultat stödjer slutsatsen om vikten av rätt hastighet, dvs, låg 
hastighet, där cyklande barn blandas med fordonstrafik. 
 
Cyklande barn ofta har bråttom, dvs, färdas fort, jämfört med andra åldersgrupper, men 
skillnaden är inte statistiskt signifikant. Barnens oförutsägbarhet har föreslagits som den 
tydligaste förklaringen till trafikolyckor med barn som fotgängare (Van der Molen 
framlagt av Cross, 1988, Räämä, 1993, Gaskell et al, 1989), men det är mindre 
dokumenterat om detta är sant även för barn som cyklister.  
 
Dödsolyckor med barn som cyklister inträffar ofta i områden med dålig sikt jämfört 
med den verkliga fordonshastigheten. Barns förmåga att bedöma trafiken och barnens 
övergripande överblick över omgivningen, är beroende av bland annat deras längd 
(Connely et al, 1998). Parkerade bilar, träd och byggnader gör det svårt för barn att få 
en bra överblick av trafiken (Arnold et al, 1990). Därför är god sikt avgörande. 
 
Åldersgruppen vuxna (18-64 år) är betydligt oftare inblandade i olyckor i mörker än 
barn och äldre, eftersom olyckor med barn oftast inträffar i dagsljus. En trolig förklaring 
är att barn cyklar sällan under dygnets mörka timmar. Det behövs data om exponering 
under dagsljus och mörker för att kunna verifiera detta 
 
Cyklande barn inte är mer inblandade i olyckor där de har haft som avsikt att svänga till 
vänster jämfört med andra åldersgrupper. Detta är kanske inte så oväntat. Äldre 
cyklister har högre risk än andra åldersgrupper när de avser att svänga till vänster 
(Leden, 2008).  
 
Cyklande barn är inte oftare inblandade i singelolyckor eller olyckor med andra 
fotgängare och cyklister jämfört med andra åldersgrupper. Det är den vuxna 
åldersgruppen som är mer inblandade i singelolyckor eller olyckor med andra icke-
motoriserade trafikanter. En skadad vägyta är inte heller särskilt problematiskt för 
cyklande barn. De är inte oftare inblandade i dödsolyckorna när vägbanan är skadad 
jämfört med andra åldersgrupper.  
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Cyklande barn följde trafikreglerna minst lika ofta som andra åldersgrupper i de 
studerade dödsolyckorna. Det har visats i tidigare studier att barn som fotgängare beter 
sig mer noggrant än andra åldersgrupper (Arnold et al, 1990).  
 
Om cykeln i sig är en faktor som bidrog till olyckan har också testats, och barnen som 
var inblandad i dödsolycka använder mountainbikes oftare jämfört med andra 
åldersgrupper. Det fanns också betydligt fler växlar på barnens cyklar jämfört med 
andra åldersgrupper. Frambelysningen på barnens cyklar var också mindre ofta i 
funktionsdugligt skick jämfört med andra åldersgruppers cyklar. Barnen hade reflexer 
på sin cykel lika ofta som andra åldersgrupper. Bättre data behövs dock om typ av 
cyklar som används i allmänhet för att bättre kunna uppskatta risken för olika typer av 
cyklar och utrustning. 
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Bilaga 1: Omkomna och skadade cyklister på länkar och korsningar med övergångsställen. 

 Omkomna     Skadade     
 Länk Korsning Totalt Korsning % chi2 p (df=2) Länk Korsning Totalt Korsning % chi2 p (df=2) 
Barn 3 9 12 75 0,6974 0,70561 528 959 1487 64 33,008 7E-08 
Vuxna 11 24 35 69   789 2061 2850 72   
Äldre 24 42 66 64   269 513 782 66   
Totalt 38 75 113 66   1586 3533 5119 69   
      p (df=1)      p (df=1) 
Barn 3 9 12 75 0,1197 0,72932 528 959 1487 64 19,772 9E-06 
Inte barn 35 66 101 65   1058 2574 3632 71   
Totalt 38 75 113 66   1586 3533 5119 69   
Äldre 24 42 66 64 0,2781 0,59796 269 513 782 66 4,8511 0,0276 
Inte äldre 14 33 47 70   1317 3020 4337 70   
Totalt 38 75 113 66   1586 3533 5119 69   



 

Bilaga 2: Omkomna och skadade cyklister vid övergångsställen vid korsningar och om det inblandade fordonet svänger. 

 Omkomna      Skadade      
 Svängande 

fordon 
Inte 

svängande 
fordon 

Totalt Svängande 
% 

chi2 p (df=2) Svängande 
fordon 

Inte 
svängande 

fordon 

Totalt Svängande 
% 

chi2 p (df=2) 

Barn 4 9 13 31 5,3122 0,07022 419 959 1378 30 80,4532 3E-18 
Vuxna 23 24 47 49   1628 2061 3689 44   
Äldre 16 42 58 28   314 513 827 38   
Totalt 43 75 118 36   2361 3533 5894 40   
      p (df=1)      p (df=1 
Barn 4 9 13 31 0,021 0,88474 419 959 1378 30 69,2446 9E-17 
Inte barn 39 66 105 37   1942 2574 4516 43   
Totalt 43 75 118 36   2361 3533 5894 40   
Äldre 16 42 58 28 3,1459 0,07612 314 513 827 38 1,64879 0,1991 
Inte äldre 27 33 60 45   2047 3020 5067 40   
Totalt 43 75 118 36   2361 3533 5894 40   

 




