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Tre gånger fler skallskador vid cykelolyckor än vid moped- 
och motorcykelolyckor  
 
Folksam har granskat statistik över skallskador som under 2006 registrerades vid 
akutsjukhusen i elva svenska län*. Undersökningen visar att antalet cyklister med 
olycksrelaterade skallskador, var tre gånger fler än antalet moped- och 
motorcykelförare med motsvarande skador. Bakom den höga frekvensen skallskador 
återfinns en låg användningsgrad av hjälm bland vuxna cyklister. 
 
I Sverige drabbas varje år omkring 3 500 cyklister av skallskador i samband med 
cykelolyckor. Det är närmare tre gånger fler skallskador än vad som drabbar moped- och 
motorcykelförare tillsammans. 85 procent av alla cyklister som förra året mottog akutvård 
för skallskador saknade hjälm vid olyckstillfället.  
 
– Vår undersökning visar svart på vitt att cykelhjälmen är av mycket stor betydelse för att 
förhindra skallskador, som ju är bland det farligaste man kan råka ut för som cyklist. Nästan 
hälften av alla skallskador vid cykelolyckor hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm, 
säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsforskare hos Folksam.     
 
Missuppfattning om bilkollisioner 
En vanlig missuppfattning är att cykelolyckor med personskador främst sker i kollision med 
bil, men över 70 procent av alla skallskador inträffar vid singelolyckor, det vill säga då inget 
annat fordon är inblandat i olyckan. Endast 14 procent av skallskadorna uppstår vid kollision 
med bil.  
 
– Cyklister löper dubbelt så stor risk att drabbas av skallskador vid en olycka, jämför med en 
bilist som råkar ut för en olycka. Jämfört med mopedister är risken 60 procent högre för 
cyklister. Det säger en hel del om hur utsatta cyklister utan hjälm är, säger Maria Krafft.      
 
Folksam delar ut gratis cykelhjälmar 
För att öka användningen av cykelhjälmar kommer Folksam under april och maj dela ut 
gratis cykelhjälmar i Skövde, Varberg och Halmstad. Personal från Folksams lokalkontor 
kommer stå vid ett antal morgonintensiva cykelstråk för att informera hjälmlösa cyklister om 
farorna och samtidigt dela ut gratis cykelhjälmar. Aktiviteten är ett initiativ av Folksam och 
genomförs i samarbete med Vägverket. 

 
För ytterligare information 
Maria Krafft, funktionschef trafik och miljö, Folksam, telefon 08-772 71 84, 0708-31 62 26 
Pr-ansvarig: Andreas Jerat, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01 
 
*Folksam har granskat registrerade skallskador från alla akutsjukhus i Blekinge, Halland, Kalmar, 
Skåne, Värmland, Kronoberg och Västmanland. I Västra Götaland, Norrbotten, Stockholm och 
Västerbotten har statistik från ett urval av akutsjukhus granskats. Begränsningen beror på att alla 
sjukhus inte för statistik över skador från trafikolyckor.   


