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Samhällets kostnader 
för drunkningsolyckor 
år 2020 
Slutsats 
År 2020 uppgick samhällets kostnader för drunkningsolyckor 
till cirka 830 miljoner kronor.  

Resultat 
I rapporten skattas samhällets kostnader för insatser, sjukvård, 
administration, egendom samt produktionsbortfall relaterat till 
drunkningsolyckor. Detta jämförs sedan med 2005 års 
kostnader.  

Kostnader år 2020 
Totalt uppgår kostnaderna år 2020 till 828 miljoner kronor. 
Den allra största kostnaden består av den indirekta kostnaden, 
det vill säga produktionsbortfallet (94 %), och resterande 6 % 
tillfaller övriga direkta kostnader. 

Eftersom drunkningsolyckor är relaterade till varmare väder, 
innebär det att antalet olyckor kan variera mellan år och 
därmed också kostnaderna. År 2020 var det relativt få som 
omkom trots det varma vädret. Då produktionsbortfallet står 
för en stor majoritet av kostnaderna innebär det att val av ett 
år med fler dödsfall hade genererat en ännu större 
samhällskostnad. 
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Jämfört med år 2005 
Kostnaderna år 2020 är vid jämförelse med år 2005 cirka 50 
miljoner kronor eller 5 % lägre. Det finns dock en viss 
problematik med att göra direkta jämförelser av kostnaderna 
mellan åren. Det beror på att tillvägagångssätten i rapporterna 
skiljer sig åt med olika antaganden, metoder och källor. Det 
har dessutom skett eventuella felrapporteringar av antalet 
slutenvårdade patienter år 2005 som ytterligare försvårar 
jämförelser. I tabellen nedan presenteras därför skillnaderna 
mellan åren på en övergripande nivå.  

Jämförelse av kostnaderna för drunkningsolyckor år 2005 och 2020 
(mnkr, 2020 års priser) 

Kostnadsslag 2005* 2020 Skillnad 

Olyckskostnader 4 7 + 3 (+74 %) 

Sjukvårdskostnader 50 22 – 28 (–56 %) 

Administrationskostnad 15 12 – 3 (–21 %) 

Egendomsskador 22 9 – 13 (–60 %) 

Produktionsbortfall  784 779 – 5 (–1 %) 

Totalt 876 829 – 50 (–5 %) 
 *MSB (2010) med uppräkning till 2020 års priser 

Olyckskostnader: ökad kostnad. Förklaras delvis av ett större 
antal insatser. 

Sjukvårdskostnader: minskad kostnad. Färre omkomna och 
slutenvårdade. 

Administrationskostnader: minskad kostnad. Färre omkomna 
och slutenvårdade.  

Egendomsskador: minskad kostnad. Färre skador på båtar.  

Produktionsbortfall: oförändrad kostnad. Färre omkomna och 
slutenvårdade uppvägs av högre löner. 

 

Användning av resultaten 
Syftet med att göra totalkostnadsstudier är att: 

• Göra jämförelser mellan olika sjukdomar och olyckor 

• Följa utvecklingen över tid 

• Kartlägga vilka olika kostnader som uppstår och hur 
stora de är 

• Ta fram underlag för andra ekonomiska utvärderingar
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