Personskador, skadeutveckling
och skadepanorama i Sverige
En rapport av Jan Schyllander, utredare
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Sverige är ett av de säkraste länderna i världen. Vi är världsledande
när det gäller säkerheten på våra vägar, säkerheten för våra barn
och säkerheten på våra arbetsplatser. Antalet olyckor med dödlig
utgång har de senaste femtio åren minskat med nästan 94 procent
bland barn yngre än 15 år, antalet dödsolyckor i trafiken har under
samma period minskat med 76 procent och dödliga arbetsolyckor
bland arbetstagare med 87 procent.
Det svenska samhället har i mindre
utsträckning än de flesta andra samhällen drabbats av allvarliga olyckor,
kriser eller katastrofer. Antalet stora
olyckor (olyckor med många döda
och svårt skadade) har minskat och
är numera förhållandevis sällsynta.
Sverige ligger utanför de områden på
jorden som riskerar kraftiga jordbävningar och även extrema vädersituationer, till exempel stormar, är
sparsamt förekommande. Sverige har
också hittills varit i stort sätt förskonat
från väpnade konflikter, terroristhandlingar etc. Det förekommer dock även
här händelser av det större formatet
och många minns skredet i Tuve, den
s.k. diskoteksbranden i Göteborg,
samt stormarna Gudrun och Per och
skogsbranden i Västmanland under
2014. Indirekt har vi också drabbats
av katastrofer utanför landets gränser
som Estonias förlisning, flygolyckan i
Milano samt tsunamin i Sydostasien.
Även om mycket har blivit så mycket
bättre så finns det fortfarande företeelser som inte utvecklar sig i önskvärd
riktning, ja till och med utvecklar sig
åt diametralt motsatt håll. Antalet
dödliga fall- och förgiftningsolyckor
visar på extrema ökningar. Det finns
heller inga som helst tecken på att
säkerheten blir mer jämlikt fördelad i
befolkningen. Tvärtom finns tecken
på att skador i allt större utsträckning
koncentreras till vissa utsatta och
sårbara befolkningsgrupper.

Precis som för folkhälsan i stort är
säkerheten ojämnt fördelad i befolkningen. Människor med låg utbildning och låg inkomst är mer utsatta
för olyckor och andra skadehändelser
än människor med hög utbildning
och goda inkomster. Ensamstående
råkar ut för fler skador än sammanboende. Vissa sjukdomar ökar såväl
sårbarhet som utsatthet. Ålder och
kön har också stor betydelse för såväl
sårbarhet som utsatthet för olyckor
och för andra skadehändelser. Även
bostadsorten har betydelse för utsattheten. Människor i glesbygd råkar
till exempel ut för fler olyckor än
mäniskor i förorter.

Fallolyckor
Fallolyckor är den olyckstyp som
leder till flest dödsfall, flest antal
inläggningar på sjukhus och flest antal
besök på akutmottagningar. Under
2013 omkom nästan 1 700 personer
i fallolyckor, över 70 000 blev inlagda
i sluten sjukhusvård och nästan
240 000 uppsökte ett akutsjukhus
efter att ha skadats i fallolyckor.
Antalet dödsfall och antalet slutenvårdade i fallolyckor har ökat under
de senaste decennierna. För de äldsta
är ökningen dramatisk vad gäller
dödsfall och långt större än vad som
kan förklaras av att vi blir fler äldre.
Samhällskostnaden för fallolyckor
uppgick till 25 miljarder år 2013.

Förgiftningsolyckor
Under år 2013 omkom 437 människor i förgiftningsolyckor. Antalet
dödliga förgiftningsolyckor har ökat
med flera hundra procent under
perioden 1997–2013. Från och med
2001 ändrades klassificeringsreglerna
för förgiftningsolyckor, vilket förklarar ökningen i början av perioden.
Ökningen har emellertid fortsatt
under hela 2000-talet. De vanligaste
substanserna är läkemedel, narkotiska
preparat och alkohol. Det är betydligt
fler män (nästan 80 %) som avlider
till följd av förgiftningsolyckor och
risken är högst i åldersgrupperna
20–69 år.
Varje år läggs numera 2 000 personer
in på sjukhus till följd av förgiftningsolyckor och drygt 4 000 män och
3 000 kvinnor uppsöker årligen en
akutmottagning efter att råkat ut för
förgiftningsolyckor. De som uppsöker
akutsjukhusen är tonåringar och
yngre vuxna samt mycket små barn.

Vägtrafikolyckor
Antalet dödsfall till följd av olyckshändelser inom vägtrafiken har sedan
slutet på 1960-talet minskat trots att
antalet fordon på vägarna mångdubblats. Enligt uppgifter från Transportstyrelsen omkom 260 (195 män och
65 kvinnor) personer i vägtrafiken
år 2013. Det är en påtaglig minskning i jämförelse med 2007 då enligt
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dåvarande Vägverkets statistik 471
personer (344 män och 127 kvinnor)
omkom i trafikolyckor. I själva verket
har så låga tal som år 2013 inte redovisats sedan 1930-talet. Samhällskostnaderna för vägtrafikolyckor uppgick
2012 till 23,5 miljarder (MSB 2011).
Antalet som har skadats allvarligt i
vägtrafikolyckor som rapporterats
av polisen är 2 716 personer under
2013. Antalet människor som skadats
i vägtrafikolyckor och behövt läggas
in på sjukhus för fortsatt vård är dock
över 9 000 år 2013. Dödstalen har
sedan slutet på 1960-talet minskat
för alla trafikantkategorier (bilister,
mopedister, cyklister och fotgängare)
utom för motorcyklister. Antalet
dödade motorcyklister har skiftat
under perioden i relation till antalet
motorcyklister på våra vägar. Minskningen har varit långsammare för
oskyddade trafikanter.

Drunkningar
Antalet döda i drunkningsolyckor
i Sverige har i ett långt perspektiv
minskat påtagligt. Under 1900-talets
sista decennium drunknade i genomsnitt 140 personer årligen. Under
2000-talets första decennium hade
denna siffra sjunkit till 130 (tsunamin
oräknad). En varm sommar drunknar

fler än en kall. Både år 2009 och 2010
var kalla och regniga somrar och
antalet drunkningsolyckor understeg
för första gången 100 (enligt dödsorsaksregistret). Även åren 2011 och
2012 låg antalet drunknade på under
100, medan 2013 blev ett dystert år
med 103 dödsfall (källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen). För barn
mellan ett och sex år är drunkning
den vanligaste dödsolyckan.
Drunkning är ofta associerat med
alkoholkonsumtion. Det är fler män
än kvinnor som drunknar. Samhällskostnaderna för drunkningsolyckor
beräknades 2012 till 0,8 miljarder.

Kvävningar
Varje år omkommer mellan 80 och 90
personer, mestadels äldre, i kvävningsolyckor. Det är fler män än kvinnor
som omkommer i dessa olyckor.
Antalet dödliga kvävningsolyckor har
minskat. Den vanligaste kvävningsorsaken med dödlig utgång beror på
att man andats in/fått in mat/uppkastningar i luftrören. Uppskattningsvis
behöver cirka 400 barn (0–17 år)
varje år uppsöka ett akutsjukhus efter
att ha råkat ut för en kvävningsolycka.
Dessa olyckshändelser är vanligast
bland de allra yngsta barnen för att
sedan minska med ökande ålder (källa:
Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen).

Bränder
Antalet döda i brandolyckor har i ett
långt perspektiv minskat något och
ligger nu kring 70 personer per år
(källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen). Det är framförallt bostadsbränder som leder till dödsfallen.
De som omkommer i bränder är ofta
äldre och ibland med missbruksproblematik, företrädesvis män. Rökning
anses vara en vanlig bidragande faktor
och förväntningarna är stora på att
självslocknande cigaretter ska ge
positiv effekt. Samhällskostnaden
för brandolyckor uppgick 2012 till
6,5 miljarder (MSB 2011).

Andra transportolyckor
Antalet dödsfall i järnvägsolyckor
ligger på cirka 25 per år. Att resenärer
omkommer är ovanligt. De vanligaste
kategorierna omkomna är obehöriga
på spårområdet och plankorsningsolyckor. Spårsystemet utnyttjas också
av människor som tar sitt liv. Drygt
70 människor tar varje år sitt liv
genom att ställa sig framför ett tåg.
Även tunnelbanan är behäftad med
olyckor. I genomsnitt omkommer tre
personer per år i tunnelbaneolyckor.
Dubbelt så många väljer T-banan för
att ta sitt liv.

Skada
En skada är en negativ medicinsk konsekvens av att yttre energi tillförts kroppen eller på grund
av att normala kroppsfunktioner blockerats. Man skiljer på om skadan uppkommit oavsiktligt
(olycka) eller avsiktligt (våld, suicid). I vissa fall kan man inte fastställa uppsåtet och skadan
sorteras då in bland oklar avsikt. Skadan ska ha uppkommit snabbt. Man delar ofta upp skador i
dödliga, svåra och lindriga. Dödliga skador kallas ibland för onormala dödsfall.

Olycka
En olycka är en plötslig händelse som resulterar i något negativt och som dessutom är oavsiktlig.
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I den kommersiella flygtrafikens linjeoch chartertrafik är dödliga olyckor
sällsynta numera. I bruksflyget
omkom två personer under 2013 och
i privatflyget och den sportbetonade
flygverksamheten omkom sammanlagt fem personer under 2013.
Sju personer omkom under 2013 i
olyckor inom yrkessjöfarten, varav
fyra i sjöolyckor och tre i personolyckor (arbetsplatsolyckor). Tre av
dödsolyckorna inträffade på utlandsflaggade fartyg. Under 2013 uppgick
antalet omkomna och saknade efter
olyckor inom fritidsbåtlivet till 36
personer. I början av 1970 uppgick
antalet omkomna eller saknade i fritidsbåtar till drygt 100, en betydande
nedgång alltså.

Kyla
Antalet människor som fryser ihjäl i
Sverige ligger mellan 30 och 60 varje
år. Det är oftast äldre eller alkoholpåverkade personer som råkar ut för
sådana händelser.

Suicid och andra
självtillfogade skador
Mellan 1 200 och 1 600 personer tar
sitt liv i Sverige varje år. Ett självmord
är alltid en tragedi. I allmänhet tycker
vi nog att tragedin är större ju yngre
den som tagit sitt liv är. Självmord
bland unga får därför ofta stor uppmärksamhet, både de enskilda fallen
och fenomenet som sådant. Samtidigt
visar Socialstyrelsens dödsorsaksregister att självmordstalet (antalet
självmord per 100 000 invånare och
år) är nästan dubbelt så högt bland
äldre män (65 år och äldre) än bland
män under 65 år, och tre gånger så
högt som bland kvinnor. Gör man en
uppdelning i mindre åldersgrupper
så framgår det tydligt att det är bland
de äldsta männen, 85 år och äldre,
som självmord är särskilt vanligt.
Depression eller kroppsliga sjukdomar
är de vanligaste orsakerna till äldres
självmord. Antalet fullbordade suicid
har minskat i ett längre tidsperspektiv.
Detta gäller särskilt för männen.

Under senare år har dock minskningen mattats av. Under de senaste åren
har uppskattningsvis 4 000 män och
7 200 kvinnor varje år uppsökt en
akutmottagning efter att ha skadat sig
själva. Till skillnad från fullbordade
suicid är självskadebeteendet vanligast
i de lägre åldersgrupperna och bland
kvinnor. Förgiftning var det i särklass
vanligaste (ca 70 %) sättet att skada
sig själv. Det sker ofta genom överdoser av sömn- eller lugnade medel,
men också genom paracetamol,
alkohol och narkotika.

Våld och dråp
Antalet dråp och mord i Sverige
minskar svagt. Totalt handlar det om
cirka 60 till 90 personer, mestadels
män, som varje år blir utsatta för så
mycket våld att de avlider. Antalet
sjukhusvårdade personer till följd av
övergrepp av annan person, det vill
säga misshandel och annat våld,
ligger kring 2 200–2 600 per år.
De som vårdas för övergrepp är fram-
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för allt män (75 %) och särskilt ofta
rör det sig om yngre män i åldern
15–24 år.

Slutsatser
Den samlade bilden av riskutvecklingen pekar mot fortsatt minskade
risker med några viktiga undantag.
De nya utmaningarna handlar om
risker förknippade med en åldrande
befolkning, livsstil och fritidsaktiviteteter, en tilltagande missbruksoch förgiftningsproblematik, samt
ohälsorelaterade skadeorsaker.
Teknikutvecklingen är knappast
något hot i sig, utan bör snarare ses
som en möjlighet att skapa fortsatt
säkrare samhällen. En förutsättning
för en fortsatt övervägande positiv
utveckling är samtidigt en stabil
socioekonomisk utveckling som
tillgodoser breda behov och som inte
ökar klyftorna i samhället.

Att förebygga personskador
Samhällets säkerhetsarbete präglas av
stark sektorisering. Det finns begrepp
som barnsäkerhet, äldresäkerhet,
arbetarskydd, trafiksäkerhet, flygsäkerhet, järnvägssäkerhet, sjösäkerhet, bostadssäkerhet, elsäkerhet,
brandsäkerhet, produktsäkerhet och
patientsäkerhet med flera. För vissa
områden finns ett tydligt ansvar
reglerat i lagtext,
till exempel elsäkerhet. För andra områden finns ett så kallat samordningsansvar, till exempel barnsäkerhet.
Och för ytterligare områden saknas
helt ett uttalat ansvar, till exempel
äldresäkerhet. Förutom den centrala
nationella nivån utförs säkerhetsarbete i samhällets regi också på regional
och lokal nivå. Omfattningen och
den organisatoriska hemvisten (stat,
län/landsting eller kommun) varierar
dock mellan riskområden.
Förutom den centrala nationella
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nivån utförs säkerhetsarbete i samhällets regi också på regional och
lokal nivå. Omfattningen och den
organisatoriska hemvisten (stat, län/
landsting eller kommun) varierar
dock mellan riskområden. Flera centrala statliga verk bedriver verksamhet
både regionalt och lokalt som exempelvis Trafikverket, Arbetsmiljöverket
och Socialstyrelsen. Det lokala arbetet
i statens regi kan vara direkt operativt som när det gäller Trafikverket
eller förenat med inspektioner såsom
är fallet för Arbetsmiljöverket och
Socialstyrelsen.
Statens roll kan också vara mera
samordnande medan de operativa
rollerna ligger på kommuner,
näringsidkare eller privatpersoner.
På exempelvis brandsäkerhetens
område ligger huvudansvaret på
fastighetsägaren eller motsvarande,
medan kommunerna ansvarar för
tillsyn och räddningstjänst.
I varierande grad är även frivilligorganisationer involverade i säkerhetsarbetet på samtliga nivåer, men
kanske mest framträdande lokalt.
Till exempel Civilförsvarsförbundet,
Nationalföreningen för trafiksäkerhet
(NTF), Farsor och morsor på stan,
Hem och skola, Röda Korset, fackföreningsrörelsen, Livräddningssällskapet, Simfrämjandet, pensionärsföreningar och så vidare.
Samhällets säkerhetsarbete inom
personsäkerhetsområdet präglas av
mångfald, komplexitet och i många
stycken av asymmetri. Med asymmetri avses här att samhällets satsningar
på säkerhetsarbete inte står i proportion till den aktuella och framtida
riskbilden.
Samhället reagerar olika starkt på
olyckor beroende på vem som
drabbas, var händelsen äger rum
och hur många som omfattades av
olyckan. Till exempel leder en svår
olycka på en arbetsplats till mycket
omfattande insatser av samhället,
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medan en lika svår olycka i en annan
miljö inte leder till några insatser
överhuvudtaget. När det gäller
arbetsolyckor och trafikolyckor finns
ett väl definierat ansvar för säkerhetsarbetet, det bedrivs ett systematiskt arbete med tydliga mål när det
gäller att minska antalet olyckor och
det finns forskningsresurser till förfogande för att ta fram de kunskaper
som behövs för att öka säkerheten.
Detta systematiska arbete har också
resulterat i väsentligt minskade
olycksrisker inom dessa områden.
När det gäller olyckor i hem- och
fritidsmiljöer som dominerar i
olycksstatistiken, saknas en sådan
systematisk ansats. För såväl fallolyckor som för förgiftningsolyckor,
som är de olyckstyper som orsakar
flest dödsfall och flest inläggningar
på sjukhus och som ökar snabbast,
saknas i dagsläget ett övergripande
ansvar för säkerhetsarbetet och en
tydlig plan för hur detta ska bedrivas. Resultatet framgår av figuren
på sida 5.
I forskningslitteraturen finns exempel på många skadeförebyggande
program och interventioner som
visat på dokumenterbar effekt. De
interventioner som ger störst effekt
är strukturella förändringar som
lagstiftning, ändringar av produkter
och förändringar i miljön. Däremot
har informationskampanjer ensamt
sällan någon effekt om de inte
kombineras med mer strukturella
förändringar eller utbildnings- och
träningsprogram.
I de senare fallen har upp till 50 procentiga skadereduktioner erhållits.
Olika lokala program har visat på
betydande effekter i minskat antal
skadade. Av litteraturen framgår att
förebyggande arbete oftast är kostnadseffektiva, att resultaten kommer
snabbt och att tvärsektoriella och
mångfaktoriella insatser är de mest
framgångsrika.
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Civilförsvarsförbundet arbetar på frivillig och ideell grund
för att skapa medvetenhet om de hot och risker som finns i
vardagen. Vi arbetar också för att förbättra förmågan att klara
kriser i samhället. Detta gör vi genom att utbilda, informera,
hjälpa och skapa opinion.
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