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Abstract

Passenger cars in fatal single vehicle accidents on
Swedish roads

Ida Hillerdal

In Sweden the most common type of road traffic accidents involving passenger cars
are single accidents (where only one vehicle is involved). The aim of this thesis is to
analyse how these accidents occur, and present recommendations on how to reduce
the number of deaths. Data has been collected from the Swedish Transport
Administration’s in-depth studies of fatal accidents. Road traffic accidents with fatal
outcome that happened on public roads during the years 2007 to 2009 have been
studied. Some of the most important results of the study are:
Most single road traffic accidents with fatal outcome happen during the weekend and
most commonly during the evening or the night. A majority of the drivers are male
and many are young. About 50 percent of the deceased did not use seat belt. Older
cars are over-represented in these accidents when compared to their vehicle mileage
on the Swedish roads. 
Half of the deceased people could have survived if all drivers were sober. One third
could have survived if all roads had rumble strips. Half of the deceased might have
survived in cars with electronic stability control system. 90 percent of the deceased
people could have survived in cars equipped with the latest safety technology.
The results in this thesis are discussed in the theoretical context of resilience
engineering.
The in-depth studies of road traffic accidents with fatal outcome in Sweden are
positive for the traffic safety but there is room for improvement.
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till en ökad trafiksäkerhet i Sverige och inte bara 

presentera en bild av problemet utan även förslag till lösningar. 

Singelolyckor, det vill säga olyckor där enbart ett fordon är inblandade, är idag den 

vanligaste typen av dödsolyckor i den svenska vägtrafiken. I denna studie har samtliga 

singelolyckor som inträffade mellan år 2007 och 2009 med personbil på det svenska 

statliga vägnätet undersökts. Datainsamling har gjorts genom att använda Trafikverkets 

djupstudieklient för dödsolyckor och information om ett antal parametrar har samlats in 

och sammanställts. 

I rapporten presenteras resultatet i tre delar. Den första delen besvarar frågeställningen: 

Hur ser olyckorna av typen singelolyckor med personbilar ut? Resultatet består av ett 

stort antal tabeller och diagram där olika parametrar presenteras enskilt samt jämförs. 

Några av de viktigaste resultaten är följande: 

 De flesta singelolyckor inträffar på helgen och då ofta på kvällen eller natten. 

 En stor del av förarna är män, många är relativt unga, hälften är onyktra. 

 Cirka 50 procent av de avlidna använde inte säkerhetsbälte. 

 Äldre personbilar är överrepresenterade i singelolyckor i förhållande till det 

trafikarbete de står för. 

 De flesta olyckorna inträffar på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h och 

90 km/h. 

Den andra och tredje delen besvarar frågan Vilka åtgärder skulle kunna minska antalet 

omkomna i denna olyckstyp? I denna del har beräkningar utförts om hur många av de 

avlidna som hade haft möjlighet att överleva med olika typer av åtgärder. 

Beräkningarna är baserade på antagandet att få fram en maximal potential av olika 

åtgärder, vilket inte är detsamma som en exakt siffra. Först har ett antal åtgärder 

undersökts enskilt, därefter har några av åtgärderna ställts mot varandra för att visa om 

flera åtgärder når samma personer. I samband med dessa uträkningar har det även visats 

vad den maximala överlevnadspotentialen av kombinationen av åtgärder är. Några av de 

viktigaste resultaten är följande: 

 51 procent av personerna hade kunnat överleva om alla förare var nyktra. 

 30 procent av personerna hade kunnat överleva om alla vägar hade räfflor. 

 56 procent av personerna hade kunnat överleva om alla bilar hade 

antisladdsystem. 

 90 procent av personerna hade kunnat överleva om de hade suttit i en bil som är 

av senaste modell avseende krocksäkerhet och som även har antisladdsystem, 

bältespåminnare samt Lane Departure Warning. De flesta av de nya bilar som 

säljs idag har denna utrustning som tillval eller standard. 

Det förs vidare en diskussion om hur resultaten och Nollvisionen kan betraktas utifrån 

begreppet resilience engineering. 

Slutligen konstateras att betydelsen av Trafikverkets djupstudier i samband med 

dödsolyckor i vägtrafiken är positiv för trafiksäkerheten men det finns utrymme för 

förbättringar. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Varje år omkommer ca 1,4 miljoner människor i trafiken i världen. Trafikdöden blir 

därför enligt WHO den nionde vanligaste dödsorsaken i världen och Röda Korset 

beskriver trafikskador som en global katastrof. (Vägverket 2009a) 

I takt med att antalet bilar växte i Sverige, ökade också förekomsten av olyckor och 

därmed ett intresse för trafiksäkerhet. Sveriges första motorförordning kom år 1906 och 

slog då fast att högsta tillåtna hastighet i tätort var 15 km/h under dagtid och 10 km/h 

efter solens nedgång. (Englund, Gregersen, Hydén, Lövsund & Åberg 1998) 

Sedan några år tillbaka minskar antalet avlidna i trafikolyckor i Sverige och nyligen 

presenterades de preliminära resultaten för antalet omkomna år 2010 där Trafikverket 

konstaterade att antalet omkomna (preliminärt 290 personer) ligger på en historiskt låg 

nivå. (Trafikverkets hemsida 2011a) 

Möjligtvis kan någon argumentera att eftersom problemet blir mindre och mindre i 

Sverige är studier som denna inte längre nödvändiga. Dock har Sveriges riksdag 

beslutat om Nollvisionen där det slås fast att ingen ska avlida eller skadas allvarligt i 

trafiken. Till det målet har vi en bit kvar och kanske kan studier som denna bidra till att 

vi kommande år kan redovisa ännu lägre siffror. Som konstaterats av Trafikverket är 

också minskningen av antalet omkomna delvis ett resultat av arbetet med trafiksäkerhet. 

Den vanligaste typen av dödsolyckor är sedan år 2003 singelolyckor. Under några år var 

mötesolyckor vanligare men en åtgärd som tros ha minskat denna typ av olyckor är 

mötesseparerade vägar. Men vilka åtgärder är det då som kan tänkas minska antalet 

omkomna i singelolyckor? Det är vad denna rapport avser att besvara.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Varje sparat människoliv i trafiken innebär en ekonomisk besparing, men kanske 

framför allt ett minskat mänskligt lidande. Syftet med denna studie är därför att bidra till 

en ökad trafiksäkerhet i Sverige i enlighet med Nollvisionen, antagen av Sveriges 

riksdag 1997. Vidare är intentionen att inte bara presentera en bild av problemet utan 

även förslag till lösningar. 

De frågeställningar som denna uppsats ämnar besvara är följande: 

 Hur ser olyckorna av typen singelolyckor med personbilar ut? 

 Vilka åtgärder skulle kunna minska antalet omkomna i denna olyckstyp? 

1.3 Disposition 

Rapporten inleds med en introduktion, syfte, frågeställningar, avgränsningar samt en 

definition av viktiga begrepp. Därefter följer ett kapitel som tar upp och beskriver några 

teorier och systembegrepp som anses som viktiga för den senare analysen.  Detta följs 

av ett kapitel där en diskussion förs om metod samt hur det undersökta materialet ser ut. 

Kapitel fyra är ett rent empirikapitel som består av en sammanställning av alla olika 

delar som ingår i vägtransportsystemet, det vill säga vägar, fordon och användare.  I det 

femte kapitlet presenteras resultatet av studien vilket består av två delar. Den första 
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delen består av en stor mängd statistik som besvarar den första frågeställningen om hur 

singelolyckor med personbilar ser ut. Den andra delen är en analys av vilka åtgärder 

som skulle kunna minska antalet omkomna i singelolyckor samt hur dessa samspelar. 

Delen innehåller dels resultatet i form av siffror, dels en beskrivning av vilken 

argumentation som har lett fram till detta resultat. Slutligen följer kapitel sex, i vilket en 

diskussion förs om resultaten och hur de förhåller sig till det tidigare presenterade 

teoretiska ramverket samt empiri. Detta kapitel avslutas med en sammanfattning av de 

viktigaste resultaten samt förslag till vidare forskning. 

1.4 Avgränsningar 

Först och främst har urvalet av olyckor utgjort en avgränsning för arbetet. Här har 

singelolyckor varit första urvalskriteriet. Vidare har det varit relevant att titta på så nytt 

material som möjligt varför åren 2007 till och med 2009 valdes. Summan olyckor för 

dessa tre år utgjorde en hanterbar mängd olyckor att granska. Dessutom bör samtliga 

olycksutredningar vara avslutade för dessa olyckor i oktober 2010 då 

materialinsamlingen påbörjades. För att ytterligare få ner antalet olyckor valdes enbart 

statliga vägar vilket också gör att olyckorna blir mer enhetliga i utseende och det blir 

lättare att jämföra olika typer av åtgärder. Singelolyckor på statliga vägar står för en stor 

andel av det totala antalet singelolyckor. För åren 2007 till 2009 utgör singelolyckor på 

statliga vägar där minst en person avlidit 77 procent av det totala antalet (olyckor på 

enskild väg står för 4 procent och olyckor på kommunal väg 19 procent). 

När det gäller vilka åtgärder som kan tänkas ge resultat har dessa valts med 

utgångspunkt från vad som är välkända fakta, etablerad fordonsteknik samt 

vägutrustning. Urvalet har gjorts i diskussion med representanter för Trafikverket. 

Valet av teoretisk referensram har gjorts utifrån ett tvärvetenskapligt fokus, i samråd 

med ämnesgranskare samt handledare med utgångspunkt i att belysa materialet på ett 

givande och intressant sätt. 

1.5 Definition av begrepp 

I rapporten används ibland begrepp som kanske inte är välkända för de som inte 

dagligen arbetar med trafiksäkerhet. Här följer en definition av dessa som tjänar som 

stöd till läsaren. 

Vägnätet avser de fysiska vägarna inklusive vägbana, sidoområden och så vidare. 

Användare avser de som använder vägnätet vilka i denna rapport är förare av 

personbilar på det statliga vägnätet 

Sveriges fordonspark avser de fordon som används på det svenska vägnätet. I denna 

rapport har endast personbilar behandlats.  

Vägtransportsystemet är vägnätet, användarna och fordonsparken tillsammans. 

Trafikarbete är ett mått på trafikens belastning på vägnätet (det vill säga summan av 

längden på alla resor som fordon utför längs en sträcka under en bestämd tid) och kan 

uttryckas i fordonskilometer eller axelparskilometer. I denna rapport används 

uteslutande enheten fordonskilometer. (Trafikverkets hemsida 2010a) 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de olika teoretiska begrepp och systemdefinitioner som sedan 

används för att diskutera och tolka resultaten av studien i det avslutande kapitlet. 

2.1 Resilience engineering 

Erik Hollnagel med flera argumenterar för att det bör ske en förändring i synen på säkra 

system. De menar att tidigare har synen på hur säkerheten ska förbättras varit dominerad 

av en form av efterklokhet, det vill säga att hur framtida system och sammanhang ska 

fungera har varit en reaktion på hur det fungerat tidigare. De menar att 

tillvägagångssättet bör gå från en reaktiv till en proaktiv säkerhet och med de senare 

introducerar de begreppet resilience engineering. Hollnagel et al menar att 

organisationer måste se säkerhet som ett kärnvärde i sin verksamhet och inte bara som 

ett antal åtgärder. Ett argument som lyfts fram är att eftersom världen idag har ändliga 

resurser, oreducerbar säkerhet och flera olika mål som står i konflikt med varandra 

krävs det att säkerheten skapas i proaktiva, resilienta processer och inte genom reaktiva 

barriärer och försvar. Vidare menar de att säkerhet visar sig genom allt som inte 

inträffar. (Holllnagel, Woods & Leveson 2006) 

Ett system måste ha en förmåga att hantera även det som händer framöver och inte bara 

kunna åtgärda tidigare missar. Det är viktigt att systemet kan hantera det oväntade och 

även variabler som egentligen ligger utanför det egna systemet. Ett resilient system kan 

definieras som förmågan att reagera och hantera störningar på ett tidigt stadium med så 

liten effekt som möjligt på hela systemets dynamiska stabilitet. Störningar bör alltså inte 

ses som onormala utan snarare som oundvikliga och därmed nödvändiga att förhålla sig 

till. (Ibid) 

Med säkerhet inom begreppet resilience engineering handlar det inte om att överleva 

olyckor utan att förhindra dem samt att minska effekterna av eventuella olyckor. (Ibid) 

2.2 Att göra fel 

I alla system finns det olika typer av användare, i trafiksystemet är dessa oftast förare av 

olika fordon men det kan också vara gångtrafikanter. I denna rapport som behandlar 

singelolyckor med personbilar syftar benämningen användare på förarna eller i vissa fall 

på passagerarna i dessa fordon. 

Det finns flera olika definitioner av fel. En person som diskuterat detta är bland annat 

forskaren James Reason (2008) i sin bok The Human contribution. Reason 

argumenterar att det går att göra olika definitioner beroende på vilken utgångspunkt som 

gäller för resonemanget, är det avsikten, själva handlingen, resultatet eller 

sammanhanget? Även Rasmusen och Svedung (2000) tar upp detta i rapporten 

Proactive Risk Management in a Dynamic Society. 

Med utgångspunkt från deras resonemang används följande uppdelningar i olika typer 

av fel med utgångspunkt från vad som var användarens intention: omedvetna 

felhandlingar (errors) samt medvetna felhandlingar (violations). 

De omedvetna felhandlingarna kan i sin tur delas upp i ytterligare underkategorier: 

oavsiktliga fel (slips and lapses) samt handlingar med rätt intention men som ändå blir 

fel (mistakes). 
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Omedvetna fel av typen som Reason kallar slips and lapses är en typ av fel uppstår när 

du vet vad du gör, men ändå gör fel. Oftast handlar det om någon typ av rutinuppgift 

som går fel för att användaren inte är helt med. Denna kategori av fel kan vara av några 

olika undertyper. För det första kan användaren uppfatta ett meddelande, en signal eller 

liknande felaktigt. En tågförare ser inte att det är rött utan tror sig se en grön signal 

eftersom det brukar vara en grön signal på platsen. Det kan också vara så att objekt eller 

signaler är för lika och användaren ser inte skillnad. För det andra kan felen bestå av att 

användaren inte ser en signal, kanske beroende på stress, trötthet eller liknande. Kanske 

förväntade sig inte användare att hitta en viss typ av signal i ett visst sammanhang och 

därför såg han eller hon inte det. Den tredje typen kan handla om att användaren tror sig 

se ett fel som inte finns där. Som exempel nämner Reason militären; ett misstag där 

något tros vara ett hot men inte är det kan få katastrofala följder. Slutligen kan denna 

typ av fel vara ett minnesfel, det vill säga användaren kommer inte ihåg vilket handlar 

om hur något har lagrats i långtidsminnet eller hanteras i korttidsminnet. 

Den andra typen av fel är fel som uppstår när användaren tror att han vet vad han göra 

men ändå, det vill säga misstag (mistakes). Det kan handla om regelbaserade fel. I en 

oplanerad situation reagerar en människa oftast genom att agera enligt tidigare inlärda 

regler om hur en situation ska hanteras. Detta kanske inte visar sig stämma på just 

denna situationen. Vidare kan dessa typer av fel också vara att användaren tillämpar en 

felaktig regel. Slutligen är det fel som uppstår i okända situationer, det vill säga 

användaren vet inte hur han ska agera. Dessa fel kallas för kunskapsbaserade fel. 

Ett medvetet fel (violations) är en situation där användaren gör fel trots att han eller hon 

vet att det är fel. Denna typ av fel kan i sin tur vara av olika typer, till exempel kan 

användaren göra fel då han eller hon vet eller tror sig veta att systemet är felaktigt 

konstruerat och att göra ”fel” är i själva verket det som fungerar bäst.   

Forward och Lewin argumenterar i rapporten Medvetna felhandlingar i trafiken – en 

litteraturöversikt att det huvudsakligen handlar om medvetna felhandlingar av 

användarna i trafiksystemet, snarare än misstag och rutinfel. Med medvetna 

felhandlingar menar de till exempel fortkörning och rattfylleri. Misstag är någon form 

av brist i en bedömning, till exempel av den egna eller andras hastighet. Ett rutinfel är 

något som beror på slarv eller glömska. (Forward & Lewin 2006) 

I den avslutande analysen kommer följande begrepp att användas: 

 Medvetna fel (jag vet att det är fel men jag gör ändå fel). 

 Misstag (jag tror att jag gör rätt men det blir fel). 

 Omedvetna fel (jag förstår inte att jag gör fel). 

2.3 Safe system approach 

I boken Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach 

utgiven av OECD diskuteras modellen Safe System Approach i samband med 

trafiksäkerhet. Sverige och Nollvisionen nämns i detta sammanhang men även exempel 

från Nederländerna och Australien. Modellen bygger på ett flertal viktiga faktorer. 

(International Transport Forum, OECD 2008) 

En av dessa är att vägtransportsystemet måste anpassas till det faktum att människan 

kan begå fel vilket bör göras genom fokus på kraschenergi, det vill säga att ingen 

användare får utsättas för kraschenergi som leder till allvarliga skador eller dödlig 
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utgång. Det påpekas att detta måste göras genom flera viktiga strategier men en av de 

viktigaste är att utforma vägnätet för att kunna hantera detta. (Ibid) 

Vidare behövs ekonomiska analyser för att kunna avgöra vilka insatser inom trafiken 

som ger bäst utdelning i förhållande till ett säkert system. Analysen måste bygga på att 

både den säkerhetsmässiga och den samhälleliga aspekten vägs ihop för att därmed 

uppnå ekonomiska och miljömässiga målsättningar som finns i samhället. Målet är 

också att skapa ett behov av säkra produkter och tjänster relaterade till vägtrafik samt att 

premiera de företag och organisationer som kan erbjuda detta. (Ibid) 

I arbetet måste alla olika grupper i samhället vara delaktiga, modellen poängterar 

samspelet mellan individer, myndigheter och andra berörda organisationer, 

(kommersiella så väl som icke-vinstdrivande organisationer). Hela samhället måste ta 

ett gemensamt och delat ansvar för trafiksäkerheten eftersom alla grupper är berörda av 

denna fråga och även framtida generationer påverkas. (Ibid) 

Vägtransporter påverkar alla delar av samhället och det är därför viktigt att modellen 

Safe System Approach inte står i motsats till överordnade samhälleliga värderingar. Tre 

faktorer tas upp vilka ses som mycket viktiga i detta sammanhang.  Den första handlar 

om betydelsen av ekonomisk tillväxt. Här argumenteras att på grund av det stora 

behovet av transport och infrastruktur idag så har detta lett till uppfattningen att frågan 

om säkerhet måste underordnas frågan om mobilitet. Modellen The Safe System 

Approach menar att det istället ska vara tvärt om, mobilitet ska vara en funktion av 

säkerhet. Vidare talas om vikten av befolkningens hälsa samt samhällets miljöpåverkan. 

Argumentet är att precis som ekonomisk utveckling inte kan ske på bekostnad av miljön 

så kan inte den ekonomiska utvecklingen ske på bekostnad av mänskliga liv eller svåra 

skador. Slutligen poängteras att konsumentens rätt till fria val av produkt måste 

balanseras mot samhällets förmåga att påverka produkter. Ett exempel på detta skulle 

kunna vara balansen mellan att en konsument vill köpa en snabb bil balanseras mot 

samhällets krav att personen ska köpa en säker bil. (Ibid) 
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2.3.1 Nollvisionen 

Sveriges riksdag har fastslagit ett beslut om att grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 

Sverige är Nollvisionen. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, likväl som en strategi 

för att antalet omkomna och svårt skadade i trafiken i Sverige ska vara noll. Detta 

innebär att vägar, gator och fordon måste anpassas efter människans förutsättningar 

genom ett delat ansvar. En viktig princip i detta arbete är att acceptera att människan 

kan göra misstag. Att olyckor inträffar accepteras alltså av Nollvisionen, däremot inte 

att olyckorna får allvarliga eller dödliga konsekvenser. (Trafikverkets hemsida 2010b) 

Nollvisionen lanserades år 1995 och fastställdes i ett riksdagsbeslut år 1997. Antalet 

omkomna i trafiken i Sverige har minskat sedan dess och principen för nollvisionen har 

även fått internationell spridning. En viktig princip för Nollvisionen är att skydda 

människors liv och hälsa är viktigare än att skydda materiella värden. (Vägverket 

2009a)  

2.4 Modellen för säker vägtrafik 

En liknande modell används i Sverige inom Trafikverket och kallas då Modellen för 

säker vägtrafik. 

Premissen för en säker vägtrafik är ”människans tolerans mot yttre våld, mentala och 

fysiska förutsättningar”.  Utifrån denna utgångspunkt finns det tre viktiga områden: 

säkert fordon, säker väg/gata, samt säker användning. Principen är att samtliga dessa 

tre områden måste beaktas för att uppnå en säker hastighet, därmed säkra resor och 

slutligen en säker vägtrafik. Principen för ett säkert fordon är dels att fordonet dels 

skyddar de åkande, dels att det skyddar andra trafikanter.  Vidare måste fordonet stödja 

ett korrekt bruk. Principen för säker väg/gata innebär att vägen måste skapa 

förutsättningar för en säker förflyttning samt vara förlåtande. Vidare måste den likt 

principen för fordon stödja ett korrekt bruk. Slutligen gäller för säker användning att 

passagerarna i fordonen använder bälte, att föraren är nykter samt att han eller hon 

håller rätt hastighet. (Vägverket 2008). För en schematisk bild se figur 1 på nästa sida. 
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Figur 1: Modellen för säker vägtrafik (Källa är Vägverket 2008, figuren något 

bearbetad av författaren). 

I ett dokument från 2007 från dåvarande Vägverket talas om två viktiga strategier inom 

denna modell. Den första innebär att anpassa trafikanten till systemet vilket till exempel 

kan vara att utbilda, träna och på olika sätt stödja trafikanten. Syftet med denna strategi 

är att förebygga olyckor. Enligt dokumentet ger strategin gradvisa förbättringar och ses 

som riskminskning. Den andra strategin är att utforma systemet efter trafikantens 

förutsättningar vilket innebär att bygga skyddsnät för att kunna hantera situationer när 

misstag inträffar. Denna strategi ska åstadkomma bestående säkerhetseffekter och 

förhindra allvarliga konsekvenser om en olycka uppkommer och ses som 

riskeliminering. Den andra strategin kan ses som ett sätt att kontrollera rörelseenergin i 

systemet. (Vägverket 2007b) 
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3. Metod och material 
Detta kapitel beskriver den metod som använts för att genomföra studien samt vilket 

material som använts. 

3.1 Beskrivning av uppdraget 

Avgränsningarna för detta examensarbete har diskuterats fram mellan mig och min 

handledare men det ursprungliga uppdraget kommer från Trafikverket. Det är alltså 

Trafikverket som har önskat genomföra en studie av singelolyckor med personbilar 

vilket har utförts av mig som ett examensarbete hos företaget Vectura Consulting AB. 

Resultaten av studien kommer att användas av Trafikverket samt andra intresserade 

personer, myndigheter och företag som är verksamma i branschen. 

3.2 Beskrivning av metod 

Genomförandet av studien har skett i tre delar: förberedelse, datainsamling samt analys. 

Den första delen bestod av att jag läste in mig på området trafiksäkerhet genom 

granskning av facklitteratur inom området. Mot slutet av denna del förbereddes även 

datainsamlingen i form av att ett Excelark togs fram. I dokumentet noterades alla 

parametrar som skulle samlas in för varje olycka. Vilka parametrar som skulle vara med 

diskuterades fram mellan mig, min handledare och sakkunniga analytiker på 

Trafikverket. Som utgångspunkt togs ett antal frågor som vi ville få besvarade fram och 

därefter klargjordes vilka parametrar som behövdes för var och en av frågorna. Samtliga 

parametrar som samlades in listas i bilaga III. 

Del två bestod av själva datainsamlingen vilket gjordes på Trafikverkets kontor i Solna, 

Stockholm. Genom lån av dator med rätt programvara fick jag åtkomst till den databas 

som innehåller allt material som samlas in under djupstudierna. För varje olycka gjorde 

jag sedan en egen mindre olycksutredning med utgångspunkt av materialet i databasen. 

I några fall har uppgifterna kompletterats genom telefonsamtal med ansvarig utredare 

eller genom en diskussion med min handledare eller personer som jobbar med 

materialet på Trafikverkets kontor där jag satt. 

Några parametrar finns inte längre tillgängliga genom det gränssnitt jag jobbade mot 

utan det krävdes ett särskilt uttag av material direkt från själva databasen. Detta fick jag 

hjälp med av andra personer efter att jag definierat vilka parametrar jag var intresserad 

av. Resultatet från detta uttag fick jag tillsänt mig som ett eget Excelark och resultatet 

fördes sedan över till det Excelark som innehöll den andra informationen. I slutet av 

insamlingsfasen gick jag igenom arket igen för att kontrollera att ingen information 

hade missats eller att något blivit felaktigt ifyllt. Kompletteringar gjordes där det 

behövdes. 

Den tredje fasen var en analysfas som i sig bestod av två delar. Den första delen bestod 

av att skapa statistik av den information jag hade för vilket Excels verktyg användes för 

att skapa lämpliga tabeller och diagram. Den andra delen bestod av att genom en analys 

komma fram till vilken effekt olika åtgärder skulle kunna ha på antalet omkomna. Vilka 

beräkningar som skulle göras valdes utifrån resultatet i den första delen och beslutades 

efter en diskussion mellan mig och min handledare. Denna fas avslutades med att ett 

antal sambandsanalyser genomfördes vilka visade hur olika åtgärder samspelar.  Urvalet 

har modifierats några gånger innan det slutliga resultatet uppnåddes. För alla resultat har 
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en rimlighetsbedömning gjorts och diskussioner har ibland förts med andra personer 

verksamma inom trafiksäkerhetsområdet.  

Rapporten har författats kontinuerligt under hela den tid projektet har pågått och har 

diskuterats mellan mig, min handledare samt min ämnesgranskare. 

En intervju har genomförts med David Wilde på Trafikverket. Genom denna intervju 

fick jag bredare kunskap om hur djupstudierna genomförs då han själv tidigare har 

jobbat som olycksutredare och numera arbetar med nationell samordning för 

djupstudierna. 

3.3 Djupstudier 

År 1997 beslutades att dåvarande Vägverket skulle genomföra djupstudier på alla 

trafikolyckor med dödlig utgång. Detta innebär att en fallstudie görs av varje olycka 

som noggrant samlar in material och noterar händelseförloppet. Syftet med studierna är 

att identifiera ansvariga systemutformare samt åtgärder som kan förhindra en 

återupprepning av olyckan. (Vägverket, A) När en djupstudie genomförs är det viktigt 

att fokus inte ligger på att skuldbelägga någon person eller organisation utan istället att 

hitta förbättringspotential. (Intervju David Wilde, Trafikverket)  

3.3.1 Trafikverkets utredningar 

När en olycka inträffar får Trafikverket ofta reda på detta genom olika kanaler, det kan 

vara genom SOS/Trafikledningscentralen, genom Polisen/Räddningstjänsten eller 

genom media. Det första som händer är att basfakta samlas in som till exempel vad det 

är som har hänt, var har det hänt och vilka parter är inblandade. Denna information 

kommer oftast genom polisens trafikmålsanteckningar. Därefter sker en datainsamling 

där information samlas in om inblandade fordon samt om platsen där olyckan inträffade. 

Detta sker oftast genom att platsen besöks, undersöks och fotograferas vilket oftast sker 

inom några dagar efter att olyckan har inträffat. Av geografiska skäl går det oftast 

snabbare att besöka olycksplatsen i de södra regionerna än de norra där det kan röra sig 

om betydande avstånd. När det gäller människan kommer mycket av denna information 

från Polisen när de har avslutat sin förundersökning. Polisen beställer en obduktion i 

samband med utredningen och Trafikverket kan sedan ta del av resultatet från denna, 

det vill säga obduktionsprotokollet. Det ska göras en obduktion av alla personer som 

avlider i en trafikolycka. (Intervju David Wilde, Trafikverket) 

När all information är insamlad så sammanställs materialet och ett händelseförlopp 

försöker återskapas. Utredarna försöker då gå så långt bakåt i tiden som möjligt innan 

själva olyckan, de pratar om tre tidsområden ”pre-krasch”, ”krasch” och ”post-krasch”. 

Det sista tidsområdet innebär att de även tittar på vad som hände efter olyckan i form av 

räddningsarbete med mera. Att undersöka ”pre-krasch” är något som blivit vanligare de 

senaste åren. Tidigare fokuserade utredningarna mer på själva olyckan då det ansågs 

omöjligt att förhindra själva olyckan, det som ansågs möjligt var att mildra 

omständigheterna och därigenom minska antalet omkomna. Idag ses det inte som 

omöjligt att förhindra själva uppkomsten av olyckor, delvis tack vare system som till 

exempel alkolås och teknik för anpassning av hastigheten till exempel ISA. (Intervju 

David Wilde, Trafikverket) 

Idag är Trafikverket uppdelat i sex regioner när det gäller utredningar av olyckor. Varje 

region har olika ansvariga utredare och varje region har en analysgrupp som består av 
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ett antal olika personer med skilda kompetensområden. Dessa kan vara en läkare, en 

vägutformare, någon med fordonskunskap (kan till exempel vara någon från 

bilprovningen, en fordonsprövare eller en fordonsingenjör), en beteendevetare eller 

någon med motsvarande kunskap (kan till exempel vara en förarprövare som vet hur 

människor agerar i trafiken), specialister inom trafiksäkerhet, någon från drift och 

underhåll, någon från avdelningen för trafikreglering (arbetar med myndighetsfrågor 

och har till exempel bra kunskaper om hur hastighetssystemet ser ut), samt någon från 

planering av verksamheten. Totalt kan analysgruppen vara mellan fem och femton 

personer och det är också möjligt att ta in fler personer med ytterligare kompetenser. 

Detta kan till exempel vara någon med specialkunskaper om lastbilar när det gäller en 

olycka där denna fordonstyp varit inblandad. (Intervju David Wilde, Trafikverket) 

I samband med utredningen försöker de identifiera ett antal kritiska punkter, det vill 

säga händelser som ses som allvarliga eller avgörande för olyckan. Dessa definieras 

som avvikelser och ställs mot Modellen för säker vägtrafik för att konstatera var i 

modellen det har brustit. Om alla villkor är uppfyllda enligt modellen fås avvikelser av 

första graden vilket är allvarligt och tyder på att modellen inte stämmer. Avvikelser av 

nationell karaktär förmedlas via Trafikverket i Borlänge ut till berört område. Det kan 

till exempel vara fordonsindustrin eller Polismyndigheten. Viktiga resultat kan också 

spridas informellt, det vill säga genom personliga kontakter. Avvikelserna sammanställs 

inte utan istället görs etappmålsuppföljningar i enlighet med beslutet om målstyrning av 

trafiksäkerhetsarbetet. (Ibid) 

3.4 Insamling av data 

För att samla in data som varit relevant för denna studie har varje olycka undersökts för 

sig och ett antal parametrar samlats in, se nedan. I vissa fall står informationen klart och 

tydligt och det är bara att kopiera, i andra fall krävs att forskaren gör en egen 

bedömning av materialet. Data har samlats i en stor Excelmatris där varje olycka har fått 

en rad och därefter har ett värde hämtats för drygt hundra olika parametrar. 

Parametrarna har grupperats i följande övergripande områden 

 Olycksuppgifter 

 Omkommen person 

 Förare 

 Omgivning 

 Fordon 

 Olycksförlopp 

3.4.1 Olycksuppgifter 

I gruppen olycksuppgifter har material samlats in som identifierar själva olyckan. 

Följande parametrar finns i denna grupp: olyckans registreringsnummer (ett internt 

numreringssystem inom Trafikverket), datum och klockslag, plats, antal personer som 

omkom, skadades svårt, skadades lindrigt eller var oskadda, vilken typ av olycka det var 

(olycka, naturligt dödsfall eller självmord) samt en sammanfattning av olycksförloppet. 

3.4.2 Omkommen person 

I nästa grupp, omkommen finns uppgifter om den person eller de personer som avlidit i 

olyckan. De parametrar som finns i denna grupp är ålder, kön, placering i fordonet, 



11 

 

bältesanvändning, överlevnadsmöjlighet med bälte, dödsorsak, död på olycksplatsen 

samt inom vilken tid som de skadade/avlidna fick vård (”golden hour”). Vilken 

placering en person har i fordonet kan anges med en sifferkod där följande platser är 

vanligast: 11, 12, 21, 22 och 23. 11 är förarplatsen och 13 är platsen bredvid föraren. De 

som börjar på 2 hänvisar till baksätet och 21 är platsen längst till vänster i 

färdriktningen osv. Om en person har använt bälte eller ej går i de flesta fall att 

konstatera i efterhand. Detta kan ske genom vittnesuppgifter från överlevande eller 

personal från räddningstjänst som kan vara först på plats och klipper eller knäpper upp 

bältet. Det går också att fastställa tekniskt. I de allra flesta fall har olycksbilen 

undersökts av polisen eller andra tekniska experter i efterhand och de konstaterar då om 

bälte använts eller ej och på vilka platser. Några faktorer som kan visa på om bälte 

används är om bältesförsträckaren har utlöst eller ej. En bältesförsträckare drar 

automatiskt åt bältet vid en kollision och minskar därmed kroppens rörelse. (Gröna 

bilisters hemsida 2010) 

Andra faktorer som kan visa om bältet är använt är så kallade brännmärken på 

bältestungan. Bältestungan är den del som kopplas i låsbygeln och oftast löper själva 

bältet genom denna bältestunga. Vid en kollision utsätts bältet för starka krafter vilket 

gör att det ibland uppkommer brännmärken på bältestungan. Om det finns brännmärken 

tyder detta på att bältet har använts vid kollisionsögonblicket. 

Om en person inte har använt bälte görs en bedömning om personen hade kunnat 

överleva om han eller hon hade använt bälte. Detta görs oftast av en läkare och baseras 

bland annat på vilka krafter krocken har inneburit för den avlidna personen och från 

vilken riktning de kom. Vidare undersöks utrymmet i kupén, har de tryckts ihop eller 

finns det plats kvar för en människa att vistas i.  

Med parametern dödsorsak anges i vilket område av kroppen de dödande skadorna satt. 

Informationen hämtad från obduktionsprotokollet om ett sådant finns. Exempel på 

variabler är skalle, hjärna, lungor osv. Dessa betyder oftast att krockvåldet åstadkommit 

skador på organen och personen därmed avlidit. Andra variabler kan vara kvävning, 

drunkning och brännskador vilka inte behöver förklaras. I vissa fall 

obduktionsprotokollet bedömt dödsorsaken som multipla inre och eller yttre skador. Det 

vilket betyder att personen har fått så många dödliga skador på inre eller yttre delar på 

kroppen att det inte går att avgöra exakt vilken skada som orsakade dödsfallet. 

De två parametrarna ”död på olycksplatsen” samt ”golden hour” ger en bild av när 

själva dödsfallet inträffade. Det första betyder helt enkelt om personen avlidit direkt 

eller senare. I några fall har det saknats information om detta, då står det okänt. ”Golden 

hour” betyder om personen fick möjlighet till vård inom en timma. Med detta menas om 

ambulanspersonal kom i kontakt med den avlidna personen inom en timma från det att 

olycka inträffade. Detta kan vara svårt att avgöra men jag har bedömt detta genom att 

studera polisrapporter, förhör och ambulansrapporter. Om det har funnits andra personer 

i närheten som har kunnat ringa SOS direkt har jag bedömt detta som ”ja”. I vissa fall 

har olyckan upptäckts långt senare, då har det bedömts som ”nej”. Detta är i vissa fall 

enkelt att avgöra, då det kan finnas förhör med till exempel räddningstjänst där de 

uppger att motorn var kall när bilen hittades. Ibland är det svårt att avgöra detta eller om 

det saknas information. Då har jag benämnt det som ”okänt”. 
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3.4.3 Förare 

I gruppen förare har det samlats in information om den person som körde. De 

parametrar som samlats in i denna grupp är kön och ålder om det inte är samma person 

som har omkommit, hade personen några kända sjukdomar, finns det några misstankar 

om självmord, var föraren påverkade av alkohol, droger eller läkemedel, hade föraren 

körkort och var det i så fall giltigt, var föraren ägare till bilen och om inte, hur såg i så 

fall förhållandet ut till ägaren av bilen. 

Om föraren haft några kända sjukdomar som kan ha varit bidragande till olyckan är en 

relativt svår parameter att svara på. Ibland står det mycket tydligt, ibland inte alls. 

Denna parameter är ofta starkt kopplad till äldre förare som kan ha problem med hjärtat 

eller liknande. Andra fall kan vara kända depressioner. Om det inte går att avgöra står 

det okänt. Informationen är i de flesta fall baserad på obduktionsprotokoll eller i några 

fall vittnesuppgifter. 

När det gäller misstankar om självmord handlar det om en rent subjektiv bedömning 

vilket blir min och eller utredarens känsla för olyckan. Detta är väldigt svårt att svara på 

men ibland en liten känsla finns som pekar i någon riktning. Saker som kan skapa en 

känsla för att det var ett självmord kan vara platsens utformning (till exempel en 

”inbjudande” bergsvägg eller betongpelare), vittnesförhör eller andra omständigheter. 

Observera att detta är en mycket subjektiv bedömning och inte kan ligga till underlag 

för några direkta slutsatser. 

När det gäller alkohol, droger och läkemedel är denna uppgift i de flesta fall hämtat från 

det rättsmedicinska protokollet av den avlidna personen. Obduktionsprotokollen ger en 

mycket tydlig bild av vilka ämnen som fanns i den avlidnes blod. Tester görs för 

alkohol, de vanligaste drogerna samt läkemedel. När det gäller läkemedel har resultatet 

från obduktionsprotokollet jämförts med information från FASS som är en uppslagsbok 

om alla läkemedel som är godkända i Sverige, tillgänglig via Internet. På denna sida går 

det att söka på ett läkemedel och ta del av den information som finns under rubriken 

”Körförmåga och användning av maskiner”. Om ett läkemedel påverkar körförmågan 

har det noterats i datainsamlingen. Om föraren inte är den avlidna personen har det 

ibland utförts ett alkoholtest via utandning eller via blodprov av polis på plats eller i 

samband med sjukhusvård. I dessa fall görs sällan något test av droger eller läkemedel 

och då står denna parameter som okänd. Exempel på läkemedel som har förekommit i 

studien är lugnande medel i olika former vilka ofta påverkar uppmärksamheten och 

koordinationsförmågan och därmed inte är lämpliga att använda i samband med 

bilkörning. När det gäller droger förekommer alla möjliga sådana som till exempel 

amfetamin, meta-amfetamin, heroin med flera. Något som är viktigt att komma ihåg är 

att alla personer påverkas på olika sätt av alkohol, läkemedel och droger. Det är möjligt 

att vissa personer fortfarande klarar av att hantera en bil i samband med denna påverkan 

men detta går inte att konstatera i efterhand. Det enda som kan fastställas är om 

personen haft något eller några av dessa ämnen i blodet i samband med olyckan och 

därigenom fås en antydan om vad som kan ha påverkat olycksförloppet.  

När det gäller körkort har denna information hämtats från Trafikverkets register för 

körkort. Där går att se om personen har ett giltigt körkort, när det togs samt om det finns 

några tidigare förseelser som varningar, återkallelser eller LOB. Det sistnämnda står för 

Lag om omhändertagande av berusade personer vilket betyder att personen någon gång 

tidigare har blivit omhändertagen av polis i samband med berusning. (Lagen.nu’s 

hemsida 2010) 
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Trafikverket har även ett register om vem som står som ägare till en bil och därifrån har 

denna information hämtats. I vissa fall saknas denna information och då har Polisens 

Trafikmålsanteckningar granskats. Där står oftast vem som äger bilen. När det gäller att 

konstatera vilket förhållande föraren har till bilägaren (om det inte är samma person) är 

det i vissa fall enkelt att konstatera att det är inom familjen. Till exempel kan ägaren ha 

samma efternamn som föraren och bo på samma adress. I andra fall är det svårare men 

med hjälp av vittnesuppgifter är det ibland möjligt att konstatera att bilen hör hemma i 

bekantskapskretsen, är en hyrbil, tjänstefordon eller liknande.  

3.4.4 Omgivning 

I gruppen omgivning noteras fakta kring själva olycksplatsen. De parametrar som 

samlats in är vägnummer, vilken vägtyp och vägkategori det är, om vägen har klassats 

enligt Euro RAP, vägbredd, hastighetsbegränsning, årsdygnstrafiken, ljusförhållande, 

väderlek, väglag, beläggning, om det fanns räcke och eller räfflor, hade vägen några 

avgörande brister, hur såg själva platsen ut i form av kurva eller raksträcka med mera, 

hur såg omgivningen ut, hur var sikten vid olyckstillfället samt hur området vid sidan av 

vägen såg ut. 

Informationen i denna grupp är i de flesta fall redan konstaterad av olycksutredarna och 

eller polisen. För årsdygnstrafiken (ÅDT) är detta mätningar som utförs regelbundet av 

Trafikverket eller andra på uppdrag av Trafikverket. I ca 20 fall saknades mätuppgifter i 

djupstudieklienten och då har data kompletterats med uppgifter från Trafikverkets 

tjänst: Trafikinformation klickbar karta (TIKK). Med hjälp av den information som 

finns om var olyckan inträffade har mätuppgifter noterats. I vissa fall är mätningarna 

inte helt nya men då det inte är viktigt exakt hur många fordon som färdas på sträckan 

utan snarare om det är väldigt många eller väldigt få har bedömningen gjorts att detta 

inte har någon större betydelse. 

När det gäller parametern avgörande brister på vägbanan har denna information 

filtrerats en aning i samband med insamling. Detta eftersom de uppgifter som är 

angivna i djupstudieklienten då är av varierande kvalitet och ibland avser olika saker. 

Om det avser sidoområdet tar jag ej upp detta då jag noterar det i andra parametrar. Jag 

har valt att endast ha med faktorer som handlar om vägbanan, till exempel skador på 

vägen, dålig friktion på asfalt eller liknande. Ibland står det inget i detta fält men det 

finns uppgifter i andra delar av djupstudieklienten, då har jag noterat detta. Exempel på 

noteringar som kan vara angivna som brister men som jag inte har bedömt så är till 

exempel avsaknad av mittseparering, avsaknad av sidoräcke, räfflor eller liknande. 

Däremot kan man med hjälp av denna och andra liknande studier konstatera om dessa 

vägelement behövs i större utsträckning på vägarna. För vidare diskussion av detta 

ämne se resultat och analysdelen av rapporten. 

När det gäller omgivningen finns det i de flesta fall noteringar kring hur själva 

sidoområdet såg ut i form av längd och lutningar. I vissa fall har dessa uppgifter saknats 

eller varit orimliga och då har jag gjort en egen uppskattning utifrån de bilder som finns 

av platsen. I de allra flesta fall har jag gjort dessa bedömningar tillsammans med Mikael 

Lyckman på Trafikverket som arbetar som olycksutredare. Vidare har jag utifrån bilder 

från olycksplatsen kunnat konstatera hur vägen såg ut, det vill säga om olyckan skedde i 

en kurva, på en raksträcka eller i en korsning, och när det gäller kurva om denna var 

svag, medium eller tvär. Det sistnämnda blir naturligtvis en något subjektiv bedömning. 

Slutligen har jag även noterat hur området vid sidan av vägen såg ut, till exempel om 

det bestod av tät skog, öppna fält eller liknande. 
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3.4.5 Fordon 

När det gäller information om själva olycksfordonet finns det oftast ganska mycket 

information om detta att samla in från den olycksutredning som gjorts samt information 

från Trafikverkets register. De parametrar som undersökts i denna grupp är 

biltillverkare, modell och tillverkningsår, om bilen testats av Euro NCAP och eller 

Folksam och vad den då fått för betyg, storlek på bilen enligt Folksams klassning, om 

bilen hade antisladdsystem och bältespåminnare, om bilen hade några avgörande 

tekniska brister, uppgifter om bilen var i trafik, om den hade en gällande godkänd 

besiktning samt försäkring, var däcken lagliga samt slutligen uppgifter om vilket 

krockvåld bilen har utsatts för och om den börjat brinna i samband med kollisionen. 

I Djupstudieklienten finns de flesta grundläggande uppgifter angivna när det gäller 

fordonet som märke och modell på bilen. I vissa fall är detta okänt, oftast när det är en 

utländsk bil, kanske i kombination med att bilen har brunnit och det i efterhand inte har 

gått att konstatera något om bilens modell eller tillverkningsår. 

Uppgifter om testresultat från Euro NCAP och Folksam har jag kontrollerat på deras 

respektive hemsidor. Folksam gör även en klassning av bilarnas storlek. I vissa fall har 

bilen varken testats av Euro NCAP eller Folksam och då har jag gjort en bedömning av 

bilens storlek med hjälp av bilder på bilmodellen och jämfört med andra i samma klass.  

När det gäller Euro NCAPs tester är dessa oftast gjorda för ett specifikt år. Om en viss 

modell är testad för ett visst år anses det testvärdet gälla fram till dess att ett nytt test 

görs. Till exempel har Volvo S40 resultat från åren 1997 och 2004. Då har alla S40 som 

är tillverkade mellan åren 1997 och 2004 bedömts enligt 1997 års testresultat då de är 

baserade på samma kaross. I vissa fall kan det även gälla åt andra hållet, det vill säga att 

testet är utfört på en viss årsmodell men den årsmodellen är samma kaross som ett antal 

tidigare år. Ett exempel är Ford Escort som testades år 1999. För att kunna avgöra detta 

har min handledare Matteo Rizzi konsulterats som har en bred kunskap om bilar och 

Euro NCAPs tester. 

När det handlar om bilen var utrustad med bältespåminnare och eller antisladdsystem 

har även här min handledare konsulterats då det i relativt många fall saknas information 

i djupstudieklienten men detta går ibland att avgöra i efterhand med hjälp av uppgifter 

om bilmodell och tillverkningsår. I vissa fall har jag även frågat respektive biltillverkare 

om vilka uppgifter som gäller för respektive modell och tillverkningsår. 

När det gäller bilens eventuella avgörande brister är detta en subjektiv bedömning som 

jag har filtrerat i likhet med avgörande brister på vägbana. I vissa fall är det enkelt att 

konstatera en brist, till exempel att bromsarna inte fungerade. I andra fall har ”avsaknad 

av insomningsvarning” noterats som en brist vilket jag inte har bedömt som en brist.  

Uppgifter om fordonet var i trafik eller ej och liknande har hämtats från bilregistret och 

i några fall från polisens trafikmålsanteckningar där de ibland noterar eventuella brister 

på fordonen samt om den är försäkrad eller ej. 

I samband med den tekniska undersökningen av bilen noteras alltid om däcken var 

lagliga vid olyckstillfället, det vill säga om de hade rätt mönsterdjup, om det var vinter- 

eller sommardäck eller liknande. I några fall saknas dessa uppgifter när det inte gjorts 

någon teknisk undersökning eller om däcken har brunnit upp i samband med att bilen 

eldhärjats vid olyckan. 
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Vid den tekniska undersökningen konstateras även i vilken omfattning bilen har utsatts 

för krockvåld och i vilken riktning detta har verkat. I några fall saknas dessa uppgifter 

och då har jag gjort en bedömning utifrån de bilder på fordonet som finns. Det är också 

utifrån bilder alternativt vittnesuppgifter som det går att konstatera om bilen har brunnit 

i samband med olyckstillfället. 

3.4.6 Olycksförlopp 

När det gäller själva olycksförloppet finns det vissa parametrar angivna i klienten samt 

en beskrivning av vad som har hänt. Dock har även ytterligare parametrar diskuterats 

fram mellan min handledare och mig. Syftet med denna del är att fastställa vad som 

hände precis innan olyckan, under olyckan och bilens rörelse i samband med detta. 

Vidare konstateras vilken hastighet bilen hade vid olyckstillfället, var bilen rörde sig 

under olyckan, det vill säga på vägen eller vid sidan av den, vilka avtryck som lämnats 

på olycksplatsen i form av sladd- och bromsspår och eller påkörda föremål. Slutligen 

noteras om olyckan kan vara trötthetsrelaterad eller om föraren kan misstänkas vara 

distraherad av något annat som till exempel mobiltelefon eller radio. Det ska noteras att 

det inte alltid går att konstatera exakt vad som har hänt, speciellt inte om det inte fanns 

några vittnen till olyckan. Informationen kommer från vittnesuppgifter, uppgifter från 

polis och räddningstjänst, uppgifter som konstaterats av olycksutredare på plats efter 

olyckan och finns i de flesta fall dokumenterade med bilder. 

3.5 Svårigheter med datainsamling 

Rent praktiskt har det inte varit några svårigheter med datainsamlingen. Det krävs en 

uppkoppling mot Trafikverkets databas vilket jag har haft tillgång till på Trafikverketts 

regionalkontor i Solna. Själva databasen är relativt enkel att förstå och i de flesta fall 

ligger materialet strukturerat och det är möjligt att snabbt få en bild av olyckans 

händelseförlopp med hjälp av nedskrivna uppgifter och bifogade dokument och bilder. 

3.5.1 Materialets lite mer obehagliga delar 

En faktor som är viktig att nämna är att det i vissa fall har varit psykiskt påfrestande att 

arbeta med materialet, speciellt när det krävs en granskning av bilder som är tagna 

precis när olyckan har inträffat. I några fall är de bilder man ser och materialet man 

läser otäckt och innehåller obehagliga detaljer. Dock upplever jag att jag har kunnat 

hantera detta på ett bra sätt samt att jag har kunnat diskutera detta med dels min 

handledare, dels med personer på Trafikverket som jobbar med dessa olyckor. Jag 

upplever därför inte att denna faktor har påverkat undersökningen på ett negativt sätt 

utan att jag har kunnat hantera dessa situationer. Det finns även möjlighet att få 

professionell hjälp att hantera detta via Trafikverket om så skulle önskas. 

3.5.2 Uppgifter som saknas 

I vissa fall har det funnits svårigheter med att greppa materialet, oftast beror det på att 

det saknas viktiga uppgifter i databasen. Ibland saknas det fotografier, ibland andra 

viktiga dokument och ibland mätdata. Det förekommer också att jag efter att ha gått 

igenom olyckan kan konstatera att en del data är direkt felaktig. Detta är tyvärr ett 

problem som jag har tvingats lösa genom uppskattningar och kvalificerade gissningar. 

Då jag totalt har gått igenom över 280 olyckor upplever jag att min egen kunskap är 

tillräcklig för att göra dessa uppskattningar. I vissa fall har jag kompletterat med att 
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diskutera med David Wilde och Mikael Lyckman på Trafikverket samt Matteo Rizzi på 

Vectura. 

3.5.3 Variationer i bedömningar av materialet 

Det är ett stort antal personer som arbetar med olycksutredningar åt Trafikverket. 

Tyvärr märks det ibland på materialet att det är olika personer som har gjort värderingar 

av olyckorna. Det finns skillnader i hur bedömningar är gjorda (till exempel vad som 

ska klassas som en avgörande brist på fordon eller väg) samt hur mycket information 

som har noterats i djupstudieklienten. Problem uppstår i situationer som just denna, det 

vill säga när det görs en jämförelse av olyckor över hela Sverige som inkluderar flera 

regioner. 
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4. Vägtransportsystemet i Sverige 
Enligt Modellen för säker vägtrafik är utgångspunkten människans tolerans mot yttre våld, 

mentala och fysiska förutsättningar. Därifrån hamnar modellen i tre olika områden: säker 

användning, säker väg samt säkert fordon. I detta kapitel presenteras dessa olika områden 

och vilka delområden som är viktiga samt hur dessa fungerar. Analysen i kapitel fem och 

sex är baserad på denna kunskap.  

4.1 Säker användning 

Användaren i transportsystemet när det gäller singelolyckor blir som tidigare definierats 

föraren, alternativt passageraren i ett fordon, kan också benämnas trafikant. En säker 

trafikant behöver ha kunskap, förmåga och vilja att använda systemet rätt. (Vägverket 

2007b) 

I modellen för säker vägtrafik är det några punkter som ses som mycket viktiga för en 

säker användning. Dessa är att använda bälte, vara nykter samt att hålla rätt hastighet. 

(Vägverket 2008) Det finns några ytterligare faktorer som förknippas med användaren och 

som kommer att presenteras i följande kapitel. 

4.1.1 Bältesanvändning 

Den 1 juli 1986 trädde lagen om bilbältesanvändning för vuxna i hela bilen i kraft. 

Enligt studier från VTI steg då andelen personer med bälte väsentligt. (Cedersund & 

Henriksson 2010) 

År 2007 använde 96 procent av både förare och framsätespassagerare bälte vilket är en 

ökning från år 1996 med ca sju procentenheter när det gäller förare och fem 

procentenheter när det gäller passagerare. (Vägverket 2008) 

I en studie från Trafikverket utgiven 2010, konstateras bland annat att singelolyckor är 

den dominerande olyckstypen där personer dör obältade. Studien har undersökt hur stor 

andel av de obältade som hade överlevt olyckan om de hade använt bälte och 

konstaterar att det totalt är 53 procent. När de ställer olika typer av olyckor mot 

varandra konstaterar de att andelen överlevande om bälte använts är 63 procent för 

singelolyckor, 29 procent för möte/omkörning, 33 procent för 

korsande/avsväng/upphinnande och 47 procent för övrigt. Det är också i singelolyckor 

som den största andelen omkomna utan bälte finns (63 procent). (Trafikverket 2010a) 

Figur 2 på nästa sida visar hur statistiken för andelen i bil som använder bilbälte har 

utvecklats under åren. 
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Figur 2: Andelen förare, passagerare i framsätet, vuxna passagerare i baksätet samt 

barn som passagerare i baksätet som använder bilbälte. Källa: Cedersund & 

Henriksson (2010). 

4.1.2 Nykterhet i trafiken 

Under 1920- och 1930-talet påtalades problem med alkoholpåverkade förare då det blev 

straffbart med rattfylleri år 1923. Därefter skedde också en stor del körkortsindragningar 

på grund av rattonykterhet. (Englund et al 1998) 

Att köra ett motordrivet fordon och vara påverkad av alkohol eller droger innebär att det 

idag enligt lagen klassas som rattfylleri. Gränsdragningen för alkohol är en 

alkoholkoncentration på minst 0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i 

utandningsluften. När det gäller narkotika får det inte finnas något narkotiskt ämne kvar 

i blodet med undantag för om substansen har använts enligt en läkares ordination. 

Vidare säger lagen att en förare inte får vara så påverkad av alkohol eller något annat 

medel att han eller hon inte kan köra på ett betryggande sätt. Som motordrivet fordon 

räknas förutom personbil, lastbil och buss även moped, motorcykel, snöskoter och andra 

terrängmotorfordon. Gränsen för grovt rattfylleri går vid en alkoholkoncentration på 

minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter utandningsluft, alternativt om 

föraren är avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel och eller kör på ett 

sådant sätt att det innebär påtaglig fara för trafiksäkerheten. En person som döms för 

rattfyller kan få påföljden böter eller fängelse i högst sex månader. Det kan även 

innebära att körkortet återkallas under 1-12 månader. Vid grovt rattfylleri kan straffet 

bli fängelse i högst två år och körkortet kan återkallas under 12-36 månader. Grovt 

rattfylleri i kombination med grovt vållande till annans död kan ge upp till åtta års 

fängelse. (Trafikverkets hemsida 2010c) 

Alkohol påverkar prestationsförmågan inom en rad olika områden: synförmåga, 

reaktionsförmåga, koordination, uppmärksamhet, trötthet samt förmågan att bedöma 

kritiska situationer. Det finns individuella skillnader som gör att alla inte påverkas på 
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samma sätt av alkohol, för en och samma individ kan också effekten vara olika vid olika 

tillfällen trots samma intag av alkohol. (Trafikverkets hemsida 2011b) 

I en internationell jämförelse har Sverige relativt låg andel alkoholpåverkade förare, 

trots detta beräknas ca 0,2 procent av alla bilresor per dag göras av alkoholpåverkade 

förare, detta motsvarar ca 15 000 bilresor. (Ibid) 

En studie från 2000 konstaterade att förare med alkohol i blodet har en större risk att 

råka ut för trafikolyckor med allvarlig utgång . Denna typ av förare utgör en stor risk 

både för sig själva och för andra i trafiken. De undersökta förarna hade en genomsnittlig 

promillehalt på 0,9 och undersökningen gjordes i USA. (Zador, Krawchuk & Voas 

2000) 

4.1.3 Hastighetsanpassning 

Trafikverket har uppskattat att om hastighetsgränserna följdes helt på de statliga och 

kommunala vägarna skulle det därmed sparas 150 liv per år. De menar också att detta är 

den största potential som en enskild tillståndsförändring(med nuvarande teknik) har. 

(Vägverket 2008) 

I figur 3 nedan visas ett exempel från en kampanj med syfte att sänka hastigheten i 

trafiken. 

 

Figur 3: Bild från en kampanj från Vägverket, NTF och polisen år 2007 för att sänka 

hastigheterna på vägarna. 
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I en broschyr från Trafikverket jämförs olika krockscenarion med att falla från olika 

våningar i ett höghus. 

 Att frontalkrocka i 30km/h är lika farligt som att falla utan skydd från första 

våningen mot marken. 

 Att frontalkrocka i 50km/h är lika farligt som att falla utan skydd från tredje 

våningen mot marken. 

 Att frontalkrocka i 70km/h är lika farligt som att falla utan skydd från sjätte 

våningen mot marken. 

 Att frontalkrocka i 90km/h är lika farligt som att falla utan skydd från tionde 

våningen mot marken. 

(Vägverket (2009b) 

I sambans med att hastigheten ökar, ökar också risken för att avlida eller få allvarliga 

skador i samband med en olycka. Något som illustreras i figur 4.  

 

Figur 4: Hastighetskurvor som visar hur risken att avlida förhåller sig till hastigheten. 

Intressant för singelolyckor är det som i figuren benämns Head-on collision, det vill 

säga frontalkollisioner. Dock ska påpekas att kurvorna avser kollisioner personbil mot 

personbil. (Tingvall) 

4.1.4 Trötthet 

En faktor som kan påverka trafiksäkerheten är om föraren är sömnig. Historiskt sett har 

trafikolyckor orsakade av trötthet inte diskuterats särskilt mycket, troligen på grund av 

att det är svårt att avgöra om trötthet har varit en bidragande faktor. (Anund & Patten 

2010). 

I en studie från VTI från år 2010 diskuteras vilka indikationer som kan avgöra om en 

förare är sömnig. Några av de som nämns är hur bilen placerar sig på vägen, de menar 

att en sömnig förare kan kännas igen på att fordonet vinglar i körfältet och eller placerar 

sig närmare mitten på vägen. Vidare går sömniga förare att identifiera genom 

skattningen av hjärnvågor och ögonrörelser samt blinkduration, det vill säga hur lång tid 

det tar att blinka. Dessa faktorer har bland annat studerats i simulatorer. (Ibid) 
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Rapporten diskuterar även olika riskgrupper och vad som kan göras för att minska 

risken för respektive grupp. Studier har visat att grupper med sömnapné samt narkolepsi 

har associerats med sömnighetsrelaterade olyckor. Behandling av sömnstörningar 

minskar risken för dessa olyckor. (Ibid) 

Vidare är arbetstider och sömnvanor en viktig faktor. Bidragande riskfaktorer här är 

bland annat förlängda arbetsskift, körning under natten, nattskiftsarbete samt att köra 

hem efter avslutat nattskift. Även långa pass bakom ratten verkar vara en faktor även 

om det kan vara svårt att särskilja denna effekt från andra faktorer som vakentid och 

dygnsrytm. (Ibid) 

Slutligen konstateras att olyckor relaterade till sömnighet är starkt kopplade till 

individuella skillnader. Till exempel är yngre förare oftare inblandade i olyckor och två 

studier har resultat som tyder på att yngre förare är mer mottagliga för sömnighet än 

äldre förare. (Ibid) 

4.1.5 Mobiltelefonianvändning 

Det är idag inte förbjudet att prata i mobiltelefon under körning i Sverige. Däremot är 

det varje förares skyldighet att köra trafiksäkert och mobiltelefonanvändning i 

kombination med vårdslös körning kan leda till att föraren döms till vårdslöshet i trafik. 

Ett brott som kan leda till dagsböter eller fängelse i maximalt två år. I många andra 

länder är det antingen helt förbjudet att använda mobiltelefon vid körning eller så måste 

en så kallad handsfree användas. (Trafikverkets hemsida 2010f) 

I en utredning som det dåvarande Vägverket gjorde 2003 så dras dock slutsatsen att det 

inte är mer trafiksäkert att använda handsfree än en vanlig mobiltelefon. Vidare 

konstateras att körförmågan försämras väsentligt när mobiltelefon används vid 

bilkörning. Det poängteras att det är samtalet i sig som är en viktig bidragande orsak till 

försämringen i trafiksäkerhet. Det som påverkas är uppmärksamheten och 

manövreringsförmågan. Dock konstaterar utredningen att det är nödvändigt att betrakta 

mobiltelefonanvändning ur ett större perspektiv och därför rekommenderade de inte ett 

totalförbud. Istället avråder man från mobiltelefonanvändning under körning och lämnar 

ett antal rekommendationer i relation till detta, till exempel att förare bör informeras om 

riskerna med mobiltelefonanvändning under körning. (Vägverket 2003) 

I en litteraturstudie av mobiltelefonanvändning under körning, publicerad av Vägverket 

och Monash University undersöks bland annat om det går att säga att användning av 

mobiltelefoner ökar risken för trafikolyckor. Det konstateras att det är ett svårt område 

att undersöka eftersom det inte alltid registreras uppgifter om mobiltelefonanvändning i 

förhållande till olyckor. Dock nämner de några undersökningar som visar att det finns 

en högre olycksrisk vid mobiltelefonanvändning, men även andra störningsfaktorer som 

passagerare, radio med mera kan påverka. (Vägverket 2007a) 

4.1.6 Rätt körkortsbehörighet 

För att kunna ta körkort i Sverige för personbil måste man ha fyllt 18 år. För alla 

nyblivna körkortsinnehavare gäller en prövotid på två år vilket innebär att om körkortet 

skulle bli återkallat under denna period måste ett nytt körkortprov (både skriftligt och 

praktiskt) erläggas för att få ett nytt körkort. 
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Ett körkort kan återkallas av Transportstyrelsen och då på någon av följande grunder: 

 Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik 

 Smitning från trafikolycksplats 

 Upprepade trafikförseelser, dock minst tre under en tvåårsperiod 

 Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, 

 stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller 

vårdslöshet i trafik 

 Opålitlighet vad gäller nykterhet 

 Allmän brottslighet 

 Sjukdom 

 Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov 

Tiden för återkallelse kan variera mellan en månad och tre år. Vid särskilda skäl kan en 

körkortsinnehavare istället för att få körkortet återkallat få en varning. En sådan finns 

kvar i vägtrafikregistret i fem år och kan innebära en strängare bedömning vid en ny 

prövning av körkortsinnehavet. (Transportstyrelsen & Trafikverket 2010) 

Om en person är berusad vid en poliskontroll kan han eller hon omhändertas av polisen 

enligt Lag om omhändertagande av berusade personer (LOB). Detta noteras även i 

körkortsregistret. Om en person får mer än två sådana noteringar görs en utredning om 

nykterhetsopålitlighet och körkortet kan komma att återkallas. En så kallad LOB ligger 

kvar i två år i registret. För den som söker körkortstillstånd och har två eller flera LOB-

noteringar innebär det att personen får avslag på körkortstillståndet och en spärrtid på 

tolv månader. (Gävle dagblad 2010) 

4.1.7 Självmord i trafiken 

I en nyligen utkommen rapport från Trafikverket konstateras att suicidprevention 

kommer att bli ett viktigt arbete för Trafikverket framöver (Trafikverket 2011). I detta 

examensarbete behandlas inte självmord i trafiken mer än att de från början finns med i 

det undersökta materialet. I de fall där det med säkerhet har kunnat konstateras att 

olyckan är ett självmord har olyckan uteslutit ur materialet.  

4.2 Säkert fordon 

Nästa del i modellen för säker vägtrafik är att de fordon som används, i detta fall 

personbilar, ska vara säkra att använda. De punkter som nämns i modellen är fordonet 

ska skydda de åkande, skydda andra trafikanter samt stödja ett korrekt bruk. 

För att minska olycksrisken bör fordonet vara konstruerat på ett sådant sätt att det går att 

framföra och manövrera på bra sätt. Detta brukar kallas för aktiv säkerhet. Det finns 

flera olika komponenter som samverkar för att sammansatt åstadkomma en säker bil. En 

viktig del är att fordonet ska bete sig enligt hur föraren vill anpassa kurs, acceleration 

och retardation. Då blir till exempel manöverorganen viktiga, liksom friktionskrafterna 

mellan däck och vägbana. Det är även viktigt att den inställda kursen kan hållas även 

vid yttre påverkan som lasttillstånd och sidvindar. (Englund et al 1998)  

Följande kriterier är definierade som viktiga för säkert fordon i modellen för säker 

vägtrafik: skydda de åkande, skydda andra trafikanter samt stödja ett korrekt bruk. I 

följande avsnitt gås ett antal olika områden igenom som kopplas till säkra fordon. 
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4.2.1 Säkerhetsklassning av bilar 

Idag finns två stora organisationer som utför tester av bilar och därmed tilldelar dem 

olika betyg för krocksäkerhet. Dessa är Euro NCAP samt Folksam. 

Euro NCAP 

Euro NCAP är en internationell organisation som arbetar med att testa bilar utefter hur 

säkra de är. Organisationen grundades 1997 och stöds av ett flertal länders 

trafikmyndigheter, bland annat Trafikverket, olika motororganisationer med flera. Euro 

NCAP testar ett stort antal bilar efter hur säkra de är i olika kategorier och resultatet 

sammanställs sedan till ett antal stjärnor där fem stjärnor är den högsta säkerhetsnivån. 

(Euro NCAPs hemsida 2010a & 2010b) 

Euro NCAP anser att deras syfte är att tillhandahålla oberoende, jämförande information 

om fordons säkerhet till konsumenter. Vidare vill Euro NCAP bidra till att tillverkare 

ges initiativ till att konstruera säkrare bilar. Den säkerhetsnivå de testar är enligt högre 

krav än vad nuvarande lagstiftning säger. Euro NCAP testar fyra olika aspekter av 

bilens säkerhet: skydd för vuxna passagerare, skydd för barn, skydd för gående samt 

tekniker som medverkar till en säkrare bil. År 2009 gjordes testsystemet om, så att det 

numera omfattar samtliga aspekter på säkerhet och resultatet presenteras som ett enda 

sammanvägt resultat - maximalt fem stjärnor. Tidigare gavs separata stjärnmärkningar 

för skyddet för vuxna, barn samt gångtrafikanter. Det värde som noterats i denna studie 

är värdet för vuxna då ingen av de i denna undersökning aktuella bilar är testade efter år 

2009. (Euro NCAPs hemsida 2010c) 

Euro NCAP testar inte samtliga tillverkade bilmodeller utan ett urval görs. En viss 

bilmodell kan även tillverkas i flera olika versioner och då väljs den version ut som har 

den säkerhetsstandard som en majoritet av versionerna har. (Euro NCAPs hemsida 

2010d) 

Folksam 

Ett annat test av bilmodellens krocksäkerhet görs av Folksam. De baserar sin 

undersökning på verkliga trafikolyckor. Undersökningen för år 2009 var baserad på 

105 000 olyckor. Ett stort antal bilar har undersökts och får en märkning utefter olika 

kriterier. De tar även in en del av testresultatet från Euro NCAP. För att få märkningen 

”säkrast val” ska bilen ha fått säkerhetsbetyget grön eller grön plus baserat på verkliga 

olyckor eller minst fyra stjärnor i Euro NCAP. Dessutom ska den ha godkänt 

whiplashskydd och antisladdsystem som standardutrustning. Folksams undersökning är 

enbart baserad på krocksäkerhet, det vill säga de faktorer som gör bilen säker när 

olyckan är ett faktum. De tittar alltså inte på körsäkerhet, det vill säga de faktorer som 

minskar risken för olyckor. (Folksams hemsida (2010a) 

Testerna ger varje bilmodell ett av följande betyg: 

 RÖD: Undvik, har lägre säkerhet än medelbilen 

 GUL: Medelhög säkerhet 

 GRÖN: Bra säkerhet – minst 20 % högre säkerhet än medelbilen 

 GRÖN PLUS: Säkrast – minst 30 % högre säkerhet än medelbilen  

Folksam ger också ytterligare betyg efter om bilen har skydd mot whiplash och 

antisladd men dessa betyg är inte noterade i denna studie eftersom det kan skilja sig 

mellan olika bilar. (Ibid) 
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4.2.2 Säkra fordon i Sverige? 

Enligt en undersökning från Folksam når 37,5 procent av Sveriges bilar inte upp till 

kraven på en säker bil (grön eller grön plus). Dock ökar andelen säkra bilar i Sverige, 

från 45,3 procent år 2008 till 46,6 procent år 2009. (Andelen bilar med ej 

identifierad/okänd säkerhetsnivå var 15,9 procent). (Folksams hemsida (2010b) 

I en rapport från Folksam diskuteras vad samhället skulle tjäna på att byta ut de äldre 

bilarna i fordonsparken mot nyare med bättre krocksäkerhet. Det som konstateras är att 

nyare bilar är väsentligt säkrare än äldre. Anledningen tros vara ny lagstiftning, 

säkerhetsklassning av bilar från Euro NCAP samt att nya säkerhetsteknologier har 

tillkommit. Det går inte att ange ett speciellt år då alla bilar blev bättre utan det har varit 

en kontinuerlig utveckling där bland annat krockkuddar, bättre fordonsstrukturer, 

antisladdsystem, bältespåminnare och antiwhiplashsystem har tillkommit och idag är 

standard i många bilmodeller. Författarna konstaterar att en majoritet av bilarna som 

såldes i slutet av 2008 hade fem stjärnor i Euro NCAPs tester. Rapporten konstaterar att 

om alla bilar som var äldre än 15 år skulle ersättas av nya bilar skulle cirka 60 liv per år 

räddas. (Kullgren, Lie & Tingvall) 

Fordonsbesiktning 

I Sverige är Transportstyrelsen ansvarig för fordonsbesiktningen men själva marknaden 

för genomförandet är sedan 1 juli 2010 avreglerad vilket innebär att flera olika aktörer 

kan genomföra denna besiktning. En fordonsbesiktning görs enligt Transportstyrelsen 

för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö- 

och trafiksäkerhetssynpunkt. Om ett fordon inte besiktas i tid inträder automatiskt 

körförbud vilket innebär att fordonet endast får köras kortaste lämpliga väg till verkstad 

eller besiktning. Körförbud kan också inträda efter en kontrollbesiktning eller vid en 

poliskontroll. Vid en besiktning kan ett fordon också få ett föreläggande vilket innebär 

att det finns ett antal mindre allvarliga brister som måste åtgärdas inom en viss tid, 

annars får fordonet körförbud. (Transportstyrelsens hemsida 2010a) 

För att ett fordon ska få framföras måste det vara påställt vilket innebär att ägaren måste 

ha en trafikförsäkring samt betala trafikförsäkring. När ett fordon är avställt får det inte 

köras och skatt och försäkring behövs därmed inte. (Transportstyrelsens hemsida 

2010b) 

Lagliga däck 

Däcken på en personbil ska ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter i däckets 

huvudmönster och vid vinterväglag (snö, is, snömodd eller frost på någon del av 

vägbanan) under perioden 1 december till 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 

millimeter. (Transportstyrelsens hemsida 2010c) 

Sommardäck har en gummiblandning som gör att däcken blir hårda när temperaturen 

sjunker. När temperaturen närmar sig noll grader eller därunder bör därför speciella 

vinterdäck användas. Det är tillåtet att använda dubbdäck på bilen under perioden 1 

oktober till 15 april men även under annan tid om det befaras bli vinterväglag. Dock 

måste samtliga däck på fordonet vara dubbade, det får inte finnas både dubbade och 

odubbade däck samtidigt på fordonet. Det är tillåtet att använda dubbfria vinterdäck året 

om. (Transportstyrelsens hemsida 2010d) 
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4.2.3 Aktiv säkerhet 

Med aktiv säkerhet menas den teknik som kan finnas i ett fordon och som bistår föraren 

i att undvika en olycka. Detta kallas också körsäkerhet och nedan redovisas ett antal 

tekniker för aktiv säkerhet i personbil. (Nationalencyklopedins hemsida 2011) 

Antisladdsystem 

Antisladdsystem är ett system som känner av om bilen håller på att sladda. Det finns 

flera olika system av olika tillverkare, ett av dessa är ESP, Electronic Stability Program. 

Varumärket ägs av Robert Bosch GmbH.  ESP fungerar genom att sensorer som är 

kopplade till hjulen känner av om bilens riktning är densamma som förmedlas av 

föraren genom rattrörelser m.m. Om det inte stämmer aktiveras systemet som genom att 

bromsa eller öka drivkraften på individuella hjul – därmed ska föraren återfå kontrollen 

på bilen och fordonets sladd hävs. Systemet är alltid aktivt och agerar utan att föraren 

behöver ta ett beslut att systemet behövs. (Boschs hemsida 2010) 

Enligt NTF, Nationalförening för trafiksäkerhetens främjande så beräknas ESP minska 

olycksrisken med över 50 % på vått underlag och med ca 20 % på alla väglag. Andra 

system som fungerar liknande är VDC, DSC, StabiliTrac, VSA, M-ASTC och DSTC. 

(NTFs hemsida 2010a) Ett ytterligare namn är Electronic Stability Control (ESC). (Lie, 

Tingvall, Krafft & Kullgren 2006) 

I en nyligen publicerad studie från Trafikverket så konstateras att antisladdsystem 

minskar reducerar olyckor med personskador vid vinterväglag med minst 27 procent. 

Svåra och dödliga olyckor reduceras med minst 20 procent vid vinterväglag. När det 

gäller ej vinterväglag (torr eller våt vägbana) är resultaten våldigt små eller ej 

signifikanta. (Trafikverket (2010b) 

I en artikel publicerad 2004 i tidskriften Traffic Injury Prevention konstateras att 

konsumenter rekommenderas att köpa bilar med ESP, speciellt om de kör i länder med 

vått och isigt väglag. I studien konstateras en signifikant minskning av olyckor med 

fordon med ESP på vågar med vått väglag samt vägar med is eller snö. Minskningen på 

torra vägbanor var inte signifikant. Slutsatsen i studien blir att fordonsindustrin bör 

implementera ESP i nya bilar så fort som möjligt. (Lie, Tingvall, Krafft & Kullgren 

2004) 

I en studie publicerad två år senare av samma författare konstateras att ESC reducerar 

antalet olyckor med personskador, speciellt svåra skador och olyckor med dödlig 

utgång. I studien jämförs olika typer av olyckor och väglag men slutsatsen är att 

effektiviteten varierar mellan 13 procent för alla typer av olyckor till 35 procent för 

singel-, upphinnande- och omkörningsolyckor på vått eller isigt väglag. (Lie et al 2006) 

Sammanfattat kan konstateras att antisladdsystem minskar risken för allvarliga olyckor 

vid alla väglag men extra mycket vid vått eller isigt väglag. Det finns många 

benämningar på denna typ av funktion men i detta examensarbete kommer 

benämningen antisladdsystem att användas vilket då inte avser något speciellt märke 

utan bara funktionen som sådan. 

Antispinnsystem 

Antispinnsystem är ett system vars syfte är att minska slirning från däck, till exempel 

under acceleration. Toyota har ett system som kallas TRC (Traction Control System) 
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som fungerar genom att motorkraften minskar automatiskt tills slirningen har hävts och 

hjulen åter har grepp. (Toyotas hemsida 2010)  

Enligt NTF är antispinnsystem är Anstispinnsystem till störst hjälp vid låga hastigheter. 

(NTFs hemsida 2010b) 

Låsningsfria bromsar 

Låsningsfria bromsar kallas ABS-bromsar och fungerar genom att de känner av om 

hjulen börjar låsa sig vid en kraftig inbromsning. Genom att bromskraften då minskas 

automatiskt så hjälps föraren att styra och bromsa samtidigt. (NTFs hemsida 2010b) 

Alkolås 

Alkolås är en teknisk anordning som tvingar föraren att göra ett godkänt utandningsprov 

innan bilen kan startas. Om utandningsluften innehåller mer än 0,2 promille går motorn 

inte att starta. (Trafikverkets hemsida 2010d) 

Idag finns det möjlighet för den som är misstänkt för rattfylleri att ansöka om att delta i 

ett alkolåsprogram istället för att få körkortet återkallat. Detta innebär bland annat att ett 

utandningsprov måste lämnas vid start av bilen, men också vid slumpmässiga kontroller 

under färden. Att delta i ett alkolåsprogram påverkar inte det utdömda straffet, till 

exempel böter eller fängelse. Deltagaren i programmet får själv stå för alla kostnader 

och den som har körkort med prövotid får inte delta. (Trafikverkets hemsida 2010d & 

2010e) 

Lane Departure Warning 

Lane Departure Warning (LDW) är en teknik som kan installeras i en bil och som 

hjälper föraren att hålla sig kvar på vägbanan. Systemet varnar alltså föraren vid 

ofrivilligt överskridande av kant- körfälts- eller mittlinjen. Olika tillverkare har olika 

teknik för detta system men samtliga bygger på att det registreras en skillnad i ljushet 

mellan vägmarkering och beläggning. Den teknik som Volvo använder för LDW bygger 

på en digital videokamera som är monterad vid den inre backspegeln. Kameran känner 

av luminansskillnaden mellan vägmarkering och vägyta.  Citroën använder en teknik 

som registrerar reflekterat IR-ljus från vägytan i normalens riktning. Vid ett test av 

Volvos LDW konstaterades att systemet fungerar bra men ibland får problem vid lågt 

stående sol samt vid mörker och väta. (Lundkvist & Fors 2010) 

Intelligent Speed Adaptation 

Intelligent Speed Adaptation (ISA) är ett samlingsnamn för tekniker som hjälper föraren 

att köra säkrare. Detta kan göras genom att varna föraren när han eller hon kör för fort, 

förhindrar fordonet att köra fortare än tillåtet men det kan också handla om att registrera 

förarens beteende. Informationen baseras antingen på information från signalstationer 

längs med vägen eller genom en GPS-teknik. (Hrelja 2010) 

Det finns två huvudvarianter av hur föraren påverkas att hålla hastigheten. Dessa är dels 

ett hastighetsuppmärksammande system vilket innebär att föraren varnar föraren om att 

hastigheten överträds men beslutet ligger fortfarande kvar hos föraren. Varningen kan 

ske på flera sätt, med ljud- eller ljussignaler eller en kombination men också genom 

”trög gaspedal”. Det sistnämnde fungerar genom att gaspedalen blir trög eller börjar 

vibrera när hastighetsgränsen överträds. Det är dock möjligt att trampa igenom 

gaspedalen för att övervinna motståndet och accelerera till önskad hastighet. Det andra 
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systemet är ett hastighetsbegränsande system som innebär att det är föraren hindras att 

köra fortare än hastighetsgränsen. Detta kan göras genom till exempel minskad 

bränsletillförsel eller automatisk inbromsning. (Ibid) 

Det har gjorts flera försök med ISA i fordon, bland annat i Sverige, Danmark och 

Holland. Sammantaget har försöken visat att ISA fungerar tekniskt och att förarna är 

relativt positivt inställda till tekniken. Dock mer positiva till 

hastighetsuppmärksammande system än till hastighetsbegränsande system. 

Undersökningar i USA har visat att ISA leder till lägre hastigheter samt till färre och 

mindre allvarliga olyckor. (Ibid) 

ISA kan även tänkas vara en teknik inom gruppen passiv säkerhet, det vill säga att den 

bidrar till att en olycka inte blir så allvarlig när det väl inträffar på grund av att fordonet 

höll en lägre hastighet.  

4.2.4 Passiv säkerhet  

I bilarna kan det finnas ett antal inbyggda skyddssystem som ska bistå föraren att 

undvika en olycka eller minska de allvarliga konsekvenserna när en olycka inträffar. 

Det sistnämnda kallas passiv säkerhet eller krocksäkerhet (Nationalencyklopedins 

hemsida 2011). En variant av passiv säkerhet är att fordon idag är konstruerade på ett 

sådant sätt att de bättre ska fånga upp kraschenergin vid en olycka, istället för att 

människan i bilen gör det. Ett annat exempel är bältespåminnare som ser till att 

personen eller personerna i bilen är skyddade med bälte om en olycka väl inträffar. 

Bältespåminnare 

I en studie gjord 2008 undersöktes vilken inverkan bältespåminnare har på 

bältesanvändningen i Europa. Undersökningen konstaterar att det inte finns någon större 

motvilja att använda bilbälte utan den största anledningen till att det inte används är att 

de glöms bort eller att resan är så kort. Vidare konstateras att ca 70 procent av de nya 

bilar som såldes i Sverige år 2005 har bältespåminnare. En undersökning av frekvensen 

av bilbältesanvändning gjordes under år 2005 och 2006 i sju olika länder i Europa, 

inklusive Sverige. Undersökningen gjordes i städer och resultatet blev att i bilar som är 

utrustade med bältespåminnare är användningen 97,5 procent medan siffran för bilar 

utan bältespåminnare är 85,8 procent. Definitionen av en bältespåminnare i studien 

utgick från Euro NCAPs definitioner och innebär till exempel att en 90 sekunder lång 

ljud- och ljussignal ska låta för att klassas som en modern bältespåminnare. 

Undersökningen drar slutsatsen att bilbältespåminnare spelar en mycket viktig roll i 

förändringen av användarmönstret kring bilbälten. (Lie, Kraft, Kullgren & Tingvall 

2008) 

I tidigare nämnda studie angående bilbältesanvändning i dödsolyckor konstateras att 

inga personer har dött obältade i bilar med bältespåminnare bland de dödsolyckor de 

undersökt i denna studie. (Trafikverket 2010a) 
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4.3 Säker väg 

Enligt modellen för säker vägtrafik ska vägar och gator erbjuda en säker förflyttning, 

stödja ett korrekt bruk samt vara förlåtande. 

En modell har definierats för hur vägtransportnätet bör utformas med utgångspunkt från 

människans tolerans mot yttre våld och fysiska förutsättningar. Enligt modellen gäller 

följande: 

  

1. Oskyddade trafikanter (inklusive cyklister) ska inte exponeras för trafik i högre 

hastigheter än 30 km/h. Om inte detta kan uppfyllas, separera eller sänk 

hastighet.  

2. Bilister ska inte exponeras för trafik i 90 graders korsningar i högre hastighet än 

50 km/h. Om inte detta kan uppfyllas, separera, reducera vinkeln eller sänk 

hastighet.  

3. Bilister ska inte exponeras för mötande trafik i högre hastighet än 70 km/h om 

mötande trafik är ungefär lika tung eller 50 km/h om mötande är av väsentligt 

annan vikt. Om inte detta kan uppfyllas, separera, homogenisera vikter, eller 

sänk hastighet till max 70 km/h (50 km/h).  

4. Bilister ska inte exponeras för vägens sidoområde i hastigheter över 70 km/h. 

Om vägens sidoområde innehåller träd eller andra smala föremål inte högre än 

50 km/h. Om detta inte kan uppfyllas, separera, ta bort smala objekt, eller sänk 

hastigheten till max 70 km/h (50 km/h). 

(Linnskog) 
 

Den punkt som är intressant för denna rapport är nummer fyra som till stor del är aktuell för 

singelolyckor. 

Nedan följer ett antal punkter som är viktiga för definitionen av säkra vägar. 

4.3.1 Olika vägtyper 

Sverige vägnät består av allmänna och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara 

statliga eller kommunala. Dessa fördelar sig enligt följande: 

 98 400 km statliga vägar 

 46 500 km kommunala gator och vägar 

 75 900 km enskilda vägar med statsbidrag plus ett mycket stort antal enskilda 

vägar utan statsbidrag, de flesta så kallade skogsbilvägar. 

I detta examensarbete har endast olyckor som inträffat på statliga vägar undersökts. Av 

det statliga vägnätet är ca 20 procent grusväg medan resten har någon form av 

beläggning.  

Det statliga vägnätet kan delas in i europavägar, riksvägar samt länsvägar. Fördelningen 

ser ut enligt följande:  

 Europavägar: 6 400km (eller 6,5 procent av det totala statliga vägnätet) 

 Riksvägar: 8 900km (eller 9,0 procent av det totala statliga vägnätet) 

 Länsvägar: 83 100km (eller 84,5 procent av det totala statliga vägnätet) 
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Siffrorna för trafikarbetet på vägarna ser ut enligt följande: 

 Europavägar: 20 miljarder fordonskilometer (eller 38,5 procent av det totala 

antalet fordonskilometer på det statliga vägnätet) 

 Riksvägar: 13 miljarder fordonskilometer (eller 25,0 procent av det totala antalet 

fordonskilometer på det statliga vägnätet) 

 Länsvägar: 19 miljarder fordonskilometer (eller 36,5 procent av det totala antalet 

fordonskilometer på det statliga vägnätet) 

Siffrorna avser år 2008 vilket är den senaste uppgiften på Trafikverkets hemsida. 

(Trafikverkets hemsida 2010g)  

Det finns olika typer av statliga vägar. Dessa kan vara: motorväg, flerfältsväg, 

motortrafikled, landsväg, tvåfältsväg och smal väg. Hastighet, bredd och utseende 

varierar och likaså förekomsten och utseendet på korsningar med mera. (Vägverket 

2004) 

4.3.2 Hastighetsbegränsningar 

Tidigare har de gällande hastighetsgränserna varit 30km/h, 50km/h, 70km/h, 90km/h 

samt 110km/h. Detta har gällt sedan 1971 utanför tättbebyggt område. Redan år 1955 

infördes gränsen om 50km/h inom tättbebyggt område och utanför gällde då fri fart för 

personbilar. (Vägverket 2005) 

Under åren 2008 och 2009 gjordes undersökningar och beslutades om nya hastigheter 

på vägarna. (Trafikverkets hemsida 2010i)  

De tidigare hastighetsgränserna har kompletterats med 40km/h, 60km/h, 80km/h, 

100km/h samt 120 km/tim. För de statliga vägarna har det inneburit att vissa 

motorvägar har fått höjd hastighet till 120km/h, det handlar då om vägar med mycket 

hög säkerhet samt förhållandevis liten trafik. För vissa tidigare 90-vägar har 

hastighetsgränsen höjts till 100km/h i samband med att vägen har mittseparerats, för 

andra vägar som inte ansetts tillräckligt säkra har hastigheten sänkts till 80km/h. Några 

tidigare 70-vägar har fått höjd hastighetsgräns till 80km/h. (Trafikverket (2010d) 

År 2008 fördelade sig det statliga vägnätet enligt tabell 1 på nästa sida. Statistiken 

kommer från Statens institut för kommunikationsanalys. Statistiken för år 2009 finns 

ännu inte publicerad. (SIKA 2010a) 
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Tabell 1: Sveriges statliga vägnät fördelat på hastighetsbegränsning år 2008 

Hastighetsgräns Total väglängd i km 

Andel av det 

statliga vägnätet 

30 km/h 260 <1% 

40 km/h 10 <1% 

50 km/h 7 600 8% 

60 km/h 10 <1% 

70 km/h 60 860 62% 

80 km/h 400 <1% 

90 km/h 23 600 24% 

100 km/h 1 930 2% 

110 km/h 3 400 3% 

120 km/h 330 <1% 

Totalt statliga vägar 98 400 100% 

4.3.3 Säkerhetsklassning av vägar - EuroRAP 

Motormännen har tillsammans med drygt tjugo andra Europeiska motorklubbbar 

utvecklat ett system för stjärnmärkning av vägar utifrån deras standard. Detta system 

kallas för EuroRAP (European Road Assessment Programme). En väg kan maximalt få 

fyra stjärnor och har då den högsta säkerhetsklassningen. En väg som får en eller två 

stjärnor räknas som underkända säkerhetsmässigt. Med det menar de att under 

förutsättningen att en förare kör nykter, använder bälte samt håller 

hastighetsbegränsningen så är vägen säker för de vanligaste typerna av olyckor. Syftet 

med denna märkning av vägarna är dels att hjälpa trafikanter som vill välja en säker 

väg, dels att påverka utformningen av vägar och vilka prioriteringar som bör göras för 

att förbättra vägstandarden. EuroRAP menar att de genom denna klassning identifierar 

större säkerhetsbrister som är relativt enkla att snabbt åtgärda. EuroRAP har fokus på 

passiv säkerhet, det vill säga hur väl vägen skyddar när olyckan redan är ett faktum. Vid 

bedömning av en vägs säkerhetsnivå undersöks tre olika områden av vägen: 

sidoområdet, mittområdet samt frekvens av korsningar och dess utformning och 

standard. De olika delarnas betyg viktas sedan samman till ett sammanlagt betyg för 

vägen. En bra väg ska både ha ett bra skydd i sidoområdet och mittområdet i förhållande 

till den hastighetsbegränsning som gäller. Vidare ska korsningarna vara bra 

konstruerade. En väg med lägre hastighetsbegränsning har inte lika höga krav eftersom 

krockvåldet är mindre med lägre hastighet. (Euro RAPs hemsida 2010) 

4.3.4 Hinder för att inte köra av vägen 

Det finns två typer av skydd som ska hindra avkörning från vägbanan, räcken samt 

räfflor. 

Räcken 

Det finns flera orsaker till att montera räcken på eller vid sidan av vägar. Dessa kan 

sammanfattas som avkörningsskydd, mitträcken samt räcken för att hindra gående och 

cyklister från att komma in på vägen. Enligt Trafikverkets regelverk Vägar och gators 

utformning - Väg- och gatuutrustning ska en väg skall förses med räcke eller annan 
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skyddsanordning om det finns oeftergivliga föremål inom säkerhetszonen, om det finns 

ett vertikalt fall med höjd överstigande 1,5 m inom säkerhetszonen, om det finns djupt  

vatten inom säkerhetszonen samt vid behov av att skydda människor eller risk- eller 

skyddsobjekt vid sidanav vägen. Räcken i mittremsan på en väg ska förhindra att fordon 

kommer in på motriktad körbana eller kolliderar med oeftergivliga föremål, kör utför 

stup, i vatten eller välter på grund av olämplig mittremseutformning. (Vägverket 2004) 

Ett räcke ska fånga upp fordonet på ett mjukt sätt och därmed hindra det från att köra av 

vägen. Vidare bör det återföra fordonet till vägbanan under kontrollerade former. Det 

finns olika typer av räcken, vilken typ av räcken som används på en specifik vägsträcka 

beror på hur vägsträckan ser ut och vilka förutsättningar som gäller till exempel med 

avseende på förväntad snöröjning med mera. På det svenska vägnätet finns också en del 

äldre räcken som inte är utformade efter dagens krav. (Svenska Väg- och 

Broräckesföreningen 2010). 

Räfflor 

En metod för att göra föraren uppmärksam på att fordonet är på väg att lämna vägen är 

att fräsa upp räfflor i vägbanan. Detta kan göras på flera olika sätt. Vid vägkanten, 

mellan två körfält samt mitt i vägbanan. Vidare finns flera olika typer av räfflor i 

vägbanan där det räfflans bredd och frekvens varierar. I en simulatorstudie från VTI 

från 2005 konstateras att räfflor oavsett typ och placering hade en klar effekt när det 

gäller att väcka en sömning förare och därmed få personen att vidta en åtgärd för att inte 

köra av vägen. (Anund, Hjälmdahl, Sehammar, Palmqvist & Thorslund 2005) 

I en annan studie från VTI från år 2009 konstateras att det finns en potential att byta 

frästa räfflor på vägen mot ett system i bilen som genererar samma effekt, så kallat Lane 

Departure Warning. (Anund, Kircher & Tapani 2009) 

4.3.5 Området vid sidan av vägen 

Om en bil hamnar utanför vägbanan kan det ha stor betydelse för olyckans utgång hur 

sidoområdet är utformat. Hur sidoområdet är utformat är en av faktorerna som 

EuroRAP tittar på.  

Säkerhetszon 

Säkerhetszonen är det område utanför stödremsa vid sidan av vägbanan som ska vara 

fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Undantaget är om ett räcke 

skyddar mot påkörning. Med oeftergivliga föremål avses följande: 

 stolpar som inte är eftergivliga  

 träd med diameter >100 mm i brösthöjd  

 bropelare  

 kort betongfundament högre än 0,1 m  

 jordfast sten högre än 0,1 m  

 el- och teleskåp  

 bergskärning med skrovlig yta  
 

En säkerhetszon kan ha olika bredd och definieras i tre kategorier: god, mindre god 

respektive låg standard. För samtliga kategorier gäller olika bredd beroende på hastighet 

och inner- eller ytterkurva. Med låg standard avses den undre gräns som anses 

försvarbart ur trafiksäkerhetsskäl. (Vägverket 2004) 
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Sidoområde 

Sidoområden är det område som finns vid sidan av vägen. Det finns tre olika typer av 

sidoområden (typ A, B och C), det som skiljer dem är den lutning som området har och 

därmed förknippad risk för att välta om ett fordon hamnar i området. Typ A ska ge den 

högsta trafiksäkerhetsstandarden. Om ett räcke sätts upp längs med vägbanan antas detta 

också innebära den högsta trafiksäkerhetsstandarden. (Ibid) 

Sidoområdestyp A  

Mycket liten risk att välta. Föraren kan sannolikt få kontroll över fordonet vid 

avkörning utan vältningsrisk. Vid panikrörelser kan dock fordonet få sladd och 

antingen välta eller ofrivilligt styras tillbaka till körbanan i tvär vinkel. Utformningen 

ger oftast små påkänningar vid slaget mot ytterslänt men fordonet kommer längre från 

körbanan innan det bromsas upp.  

Sidoområdestyp B  

Liten risk att välta. Föraren kan sannolikt få kontroll över fordonet utan vältningsrisk.  

Sidoområdestyp C  

Risk att välta. Föraren kan normalt inte få kontroll över fordonet. På grund av den 

relativt tvära vinkeln mellan inner- och ytterslänt blir krafterna vid slaget mot ytterslänt 

hårdare än i de övriga sidoområdestyperna. Vid måttliga avkörningsvinklar är 

krafterna inte dödliga. Utformningen ökar chanserna att fordonet vid avkörning i 

skärning stannar inom vägområdet. (Ibid) 

Stolpar 

Under 70-talet introducerades deformerbara stolpar vars syfte var att minska inträngning 

vid en olycka. Idag ställs krav på eftergivlighet på stolpar som fungerar som bärare av 

vägutrustning. Till dessa räknas belysningsstolpar samt stolpar för vägmärken och 

vägvisningstavlor. Stolparna kan vara av två typer, dels uppfångande produkter som 

absorberar rörelseenergin från det påkörande fordonet vid en kollision och därmed ska 

dess hastighet minskas helt eller delvis, dels icke uppfångande produkter som inte 

absorberar någon rörelseenergi. (Ibid) 

Se exempel på stolpar av olika typer i figur 5 på nästa sida. 
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Figur 5: Exempel på deformerbara stolpar. De två översta är exempel på uppfångande 

stolpar vilka absorberar energi vid en kollision. Den understa bilden är en icke 

uppfångande stolpe. Källa Vägverket 2004, modifierad av författaren. 

Det finns ett stort antal faktorer som måste beaktas vid utplacering av stolpar i 

vägmiljön. Några exempel på detta är om stolpen kan komma att köras på från flera 

håll, de bör inte placeras i närheten av där barn befinner sig för att undvika klättring, 

flera mindre stolpar kan vara bättre än en kraftig och så vidare. (Ibid) 

4.4 Nytt etappmål för Nollvisionen 

År 2009 antogs ett nytt etappmål av Riksdagen inom Nollvisionen som innebär att 

antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220 personer. Det tidigare etappmålet 

som låg till år 2007 var 270 omkomna, ett mål som inte klarades. I rapporten 

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet som kom ut 2008 talas om att det tidigare 

etappmålet om 270 dödade år 2007 saknade en förankring och beslutet togs utan att i 

tillräcklig mängd involvera övriga aktörer. Detta är något man säger sig göra i och med 

det nya etappmålet. Målåret 2020 har valts med utgångspunkt från EU:s arbete med 

trafiksäkerhet och andra politiska mål. (Vägverket 2008) 
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Figur 6: Antalet omkomna i trafiken från år 1950 till 2010 samt önskad trendlinje enligt 

nytt etappmål för Nollvisionen (Källa Trafikverkets hemsida 2011c & d, bearbetad av 

författaren). 

I figur 6 ovan ses statistiken för antalet omkomna i vägtrafiken mellan år 1950 och 

2010. Observera att för åren 1994-2002 inkluderas även personer som avlidit till följd 

av sjukdom och att siffran för år 2010 är preliminär. Den röda streckade linjen visar 

önskad utveckling enligt det nya etappmålet för Nollvisionen. 

Ett antal målnivåer har beslutats vilka definieras nedan. Dessa ska vara uppnådda senast 

år 2020 då antalet omkomna i trafiken ska vara maximalt 220 personer. (Vägverket 

2008) 

1. 80 procent av trafikarbetet på de statliga vägarna sker inom rådande 

hastighetsgränser. 

2. Hastighetsefterlevnaden på kommunala gator har ökat med 86 procent. 

3. 99,90 procent av trafikarbetet sker med nyktra motorfordonsförare (under 0,2 

promille). 

4. Högst 5 procent av förarna uppger att de somnat eller nästan somnat vid 

bilkörning under senaste året. 

5. 99 procent av förare och passagerare i personbil använder bilbälte. 

6. 70 procent av cyklisterna använder hjälm. 

7. 100 procent av nya bilar har högsta säkerhetsklass enligt Euro NCAP (inklusive 

ny teknik där aktiv och passiv säkerhet är integrerad). 

8. 100 procent av nya tunga fordon har nödbromssystem.  

9. 75 procent av trafikarbetet på vägar med hastighetsgräns över 80 km/tim sker på 

vägar som är mötesseparerade (vägar med låga trafikflöden undantas). 

10. Andel säkra GCM-passager på huvudnätet
1
. 

11. Andel säkra korsningar på huvudnätet
2
. 

12. Tiden från skada till adekvat sjukvård
3
. 

13. Ökning av index för svar på attitydfrågor om trafiksäkerhet. 

1
 Återstår att definiera kvantifierade etappmål för säkra kommunala gator 

2
 Återstår att definiera kvantifierade etappmål för säkra kommunala gator 
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3
 Återstår att definiera kvantifierade etappmål för tid från skada till adekvat sjukvård. 

I arbetet ingår också att göra årliga uppföljningar av resultatet. Den senaste årliga 

uppföljningen går att läsa i rapporten Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet – Analys av 

trafiksäkerhetsutvecklingen 2009. Några intressanta delar från rapporten är följande: 

 Antalet omkomna i trafiken år 2009 var 355 personer vilket bedöms vara i linje 

med önskvärd utveckling. Dock påpekas att minskningen i antalet omkomna 

delvis kan bero på den ekonomiska konjunkturnedgången. 

 Antalet allvarligt skadade i trafiken år 2009 var 5200 personer vilket inte 

bedöms vara i linje med önskvärd utveckling. (Målet för år 2020 är 4000 

personer). 

 Andelen trafikarbete inom hastighetsgränsen på det statliga vägnätet bedöms 

inte vara i linje med önskvärd utveckling. 

 Ett slutligt omdöme är att de indikatorer som måste påverkas för att flest liv ska 

kunna sparas i det fortsatta arbetet är hastighetsefterlevnad, säkra fordon samt 

säkra statliga vägar. 

Trafikverket (2010c) 
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5. Empiriska resultat samt analys  
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit genom datainsamling och analys 

av materialet. Kapitlet är uppdelat i tre delar där varje del bidrar med en djupare bild av 

problemet och bidrag till slutsatserna för rapporten. 

Den första delen kan ses som en beskrivning av olyckorna, informationen säger inte så 

mycket om hur antalet omkomna kan minskas i framtiden utan ger istället läsaren en 

bild av hur verkligheten ser ut. Den frågeställning som denna analys besvarar är ”Hur 

ser singelolyckorna ut?”. Till denna del hör en stor mängd tabeller och diagram som 

finns i bilaga I. I anslutning till en del av resultaten förs en kortare diskussion om deras 

betydelse. Del två består av en beräkning av hur olika åtgärder eller insatsområden 

skulle kunna minska antalet omkomna. Detta blir en analys med fokus på en åtgärd i 

taget, inga kombinationer görs. Även i samband med dessa resultat förs kortare 

diskussioner om resultatens betydelse. Slutligen består del tre av en analys där olika 

åtgärder är kombinerade med varandra och här resoneras kortfattat kring vad olika 

siffror visar och vilka samband som kan ses i analysen.  

Analysen presenteras i samma uppdelning som i Modellen för säker vägtrafik, det vill 

säga säker användning, säkert fordon samt säker väg.  

5.1 Bortfallsanalys 

Denna studie har valt att fokusera på singelolyckor så det urval som är gjort är följande: 

samtliga dödsolyckor av typen singelolycka på Sveriges statliga vägar med personbil 

under åren 2007 till 2009. Detta urval gav ett totalt antal av 266 olyckor med 283 

avlidna personer. Samtliga dessa olyckor har undersökts och klassats i fyra olika 

kategorier. Dessa är ”olyckor”, ”naturliga dödsfall”, ”självmord” samt ”okänt”. Med 

naturliga dödsfall avses de fall där dödsorsaken enligt obduktionsprotokollet är 

naturligt, det vill säga personen har inte avlidit av krockvåldet. Exempel på naturliga 

dödsorsaker som var vanligt förekommande i materialet var hjärtinfarkter och 

hjärnblödningar. I vissa fall konstaterade obduktionsprotokollet att ett sjukdomsfall har 

varit bidragande till olyckan men inte enbart den bidragande orsaken till dödsfallet. 

Dessa fall har klassats som ”olyckor” men det har i materialet angivits att en bidragande 

orsak till olyckan kan ha varit sjukdom. Exempel på sådana olyckor är till exempel när 

föraren drabbats av ett epilepsianfall. De fall som klassats som ”självmord” är när 

djupstudieutredaren och eller obduktionen kommit fram till denna misstanke. För att 

trafikolyckan ska klassas som självmord krävs tydliga bevis som till exempel 

avskedsbrev. I flera fall finns det antydningar om att det kan ha varit ett självmord men 

det saknas tydliga bevis. Dessa olyckor har klassats som ”olyckor” men det har då 

angivits att det finns misstankar om självmord. Ett mindre antal olyckor har klassats 

som ”okänt”. Detta är olyckor där det saknas tillräckligt material i djupstudien för att 

olyckan ska kunna vara användbar i vidare utredning. Anledning till att det saknas 

material kan ibland vara att det har gått en längre tid mellan själva krocken och att 

personen avlider. Under denna tid kan till exempel olycksbilen ha hunnit skrotas, spår 

på vägen ha försvunnit och det är svårt att hitta vittnen till olyckan.  

Av de totalt 266 olyckorna under perioden 2007-2009 kvarstår 202 olyckor när 

naturliga dödsfall, självmord samt olyckor där information saknas tagits bort från 

totalantalet (se bilaga I, tabell 1 och 2). Den vidare analysen i denna rapport är därför 

baserad på de kvarvarande 202 olyckorna där totalt 219 personer har avlidit.  
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5.2 Grundläggande analys av olyckorna 

Denna del består av en grundläggande beskrivning av materialet. Resultatet presenteras 

i sammanfattande form i löptexten. Samtliga tabeller och bilagor återfinns i bilaga I. 

Samtlig data är baserad på de 202 olyckorna med 219 omkomna personer som kvarstår 

efter bortfallsanalysen ovan. 

Informationen kommer att presenteras inom fem olika områden. Dessa först generell 

information om olyckorna, därefter de tre områdena människa, omgivning och fordon. 

5.2.1 Antal inblandade personer i olyckorna 

Totalt har 380 personer färdats i de 202 olycksbilarna (se bilaga I, tabell 3). Det har 

alltså färdats ytterligare 161 personer i olycksbilarna som inte har avlidit. Dessa 

personer har inte undersökts i denna studie mer än att deras skadenivå har konstaterats. 

Däremot har i många fall vittnesmål från dessa personer bidragit till att klargöra 

olycksförloppet. 

Antalet bilar där det enbart färdades en person, det vill säga en förare och denna person 

också omkom är 114 vilket är 56 procent av olycksbilarna. Antalet bilar där det färdades 

mer än en person men samtliga omkom är 7 vilket är 3 procent av olycksbilarna. I dessa 

7 olyckor omkom 2 personer i 6 av olyckorna och 3 personer i en av olyckorna. 

5.2.2 Län där olyckan inträffade 

För varje olycka har det noterats i vilket län olyckan inträffade. En jämförelse har gjorts 

mellan varje läns andel av den totala trafiken samt varje läns andel av singelolyckorna i 

studien (se bilaga I, figur 1). Siffrorna för den totala trafiken för länen kommer från en 

publikation där trafikarbetet har sammanställts och är angiven i respektive läns andel av 

totala trafikarbetet på statliga vägnätet 2006, beräknat på fordonskilometer (Vägverket 

Konsult 2008). Med denna jämförelse går det att se att andelen singelolyckor i de olika 

länen inte riktigt stämmer med andelen trafikarbete. Singelolyckorna är 

underrepresenterade ibland annat Stockholms län, Västra Götalands län och Örebro län. 

De län där singelolyckorna kan sägas vara överrepresenterade är bland annat 

Norrbottens län, Värmlands län och Skåne län. Dock bör dessa siffror tas med viss 

försiktighet då underlaget i antalet dödsolyckor är relativt litet. 

5.2.3 Tidpunkt då olyckan inträffade 

Antalet olyckor är större i slutet av veckan i samband med helgerna (se bilaga I, figur 

2). Det har också undersökts hur olyckorna fördelar sig över dygnet och där går att 

konstatera att under vardagarna (måndag till torsdag) är antalet olyckor större under 

dagtid. I samband med helgerna är antalet olyckor som störst under kvällen och natten 

(se bilaga I, figur 3).  
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5.3 Användning 

5.3.1 Köns- och åldersfördelning för förare 

Vidare har ålders- och könsfördelningen för förarna undersökts. I fyra olyckor är det 

inte klarlagt vem som körde bilen. Detta är olyckor där mer än en person har varit 

inblandad och det inte går att klargöra vem körde varken på teknisk väg eller genom 

förhör med överlevande eller andra vittnen. Andelen kvinnliga förare var 12 procent, 

andelen män 86 procent och okänt 2 procent (se bilaga I, tabell 4). 

Vidare har åldern på förarna undersökts och det går att konstatera att en stor del av 

förarna var relativt unga, 37 procent av förarna var under 25 år. Dessutom var 6 förare 

under 18 år. Se bilaga I, tabell 4 och figur 4. 

5.3.2 Körkortsstatus för förare 

Totalt hade 74 procent av förarna giltigt körkort (svenskt eller utländskt) vilket 

motsvarar 150 personer (se bilaga I, tabell 5 samt figur 5). Vidare går det att konstatera 

att en det totalt var 40 förare (19 procent) som körde bil utan giltigt körkort (saknat eller 

återkallat körkort). Av de 150 personer med giltigt körkort hade 20 personer någon form 

av tidigare anmärkning (varning, återkallelse eller LOB). Totalt sett kan då sägas att 60 

förare antingen saknade körkort eller hade en tidigare anmärkning av något slag. Det 

motsvarar 30 % av förarna. 

Ett annat faktum är att 22 procent av förarna haft körkort i mindre än 2 år (se bilaga I, 

tabell 6). 

5.3.3 Placering i bilen 

De flesta av de som avled i singelolyckorna var själva förare, nämligen 68 procent. (se 

bilaga I, tabell 7 och figur 6). Den andra stora gruppen var passagerare fram, 15 procent. 

För 11 personer går det inte att konstatera var personerna har suttit innan olyckan 

inträffade. Detta beror i samtliga fall på att personerna kastades ur bilen i samband med 

olyckan, oftast på grund av att de inte använde bälte. 

5.3.4 Plats för dödsfall 

Den största andelen av personerna avled på själva olycksplatsen, 73 procent. Vidare har 

det undersökts om personerna fick vård inom en timma. Där går det att konstatera att av 

de 56 personer som avled senare fick 6 personer inte vård inom en timma. Samma siffra 

för de personer som avled på olycksplatsen är 19. Det går inte att säga något om dessa 

personer hade överlevt om de hade fått vård inom en timma men det är möjligt att de 

hade haft bättre chanser. (Se bilaga I, tabell 8-10). 

5.3.5 Bältesanvändning och överlevnadspotential med bälte 

Totalt avled som tidigare nämnts 219 personer. Av dessa använde 79 personer med 

säkerhet bälte och ytterligare 6 personer använde troligen bälte. 2 personer använde 

bälte som inte fungerade korrekt i samband med olyckan. Vidare har det undersökts hur 

många personer som hade kunnat överleva om de hade använt bälte och den maximala 

potentialen är 76 personer, det vill säga om även de som troligen hade överlevt med 

bälte inkluderas. För samtliga uträkningar se bilaga I, tabell 11 och 12. Anledningen till 
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att bältesanvändningen är okänd för 16 personer är att det inte har gått att fastställa vid 

utredningen alternativt att det saknas uppgifter i djupstudieklienten.  

Totalt 143 fordon (71 procent) av olycksfordonen voltade i någon form (en del av dessa 

slog inte runt helt utan kanske bara ett halvt varv, dock har detta räknats som voltning). 

Det är av största vikt att använda bälte när en bil voltar eftersom personen annars lätt 

kan kastas ur eller flyga omkring i fordonet. Av de 155 personerna som satt i de 

voltande bilarna hade 54 personer inte bälte men hade kunnat överleva om de hade 

använt bälte. Det motsvarar 25 procent av det totala antalet avlidna. För detaljer se 

bilaga I, tabell 13. 

5.3.6 Alkohol och droger/läkemedel 

Totalt var 50 procent av förarna påverkade av någon form av alkohol, droger eller 

läkemedel som påverkar körförmågan.  Några samspelsfaktorer har också tagits fram 

och där går det att se att 10 procent av förarna både saknade körkort och var påverkade 

av alkohol. 18 procent av förarna var 25 år eller yngre och påverkade av alkohol. 

Av de totalt 150 personer som själva var förare och omkom i olyckan var 44 av dessa 

både obältade och påverkade av alkohol. (Det går inte att säga något om övriga då 

bältesanvändning ej har noterats för förare som inte avled, ej heller alkoholpåverkan för 

personer som ej var förare). För samtliga resultat se bilaga I, tabell 13. 

När antalet alkoholpåverkade förare per åldersgrupp undersökts, går det att se att det är 

en större andel av de yngre förarna som har varit påverkade av alkohol. Ingen av förarna 

som varit 65 år eller äldre har varit påverkade av alkohol. (Se bilaga I, figur 7 

Slutligen har antalet olyckor som körts av alkoholpåverkade förare i förhållande till det 

totala antalet olyckor fördelat på veckodag undersökts. Ett väntat resultat är att antalet 

olyckor med alkoholpåverkade förare är större i samband med helgen (se bilaga I, figur 

8). 

5.3.7 Bidragande orsaker till olyckor: sjukdom, insomning och avsiktlighet 

I 8 procent av olyckorna tros sjukdom ha varit bidragande till olyckans uppkomst. När 

det gäller misstänkt insomning tros 17 procent av olyckorna ha orsakats av detta. I 8 

procent av olyckorna finns det någon misstanke om avsiktlighet (men detta är inget som 

går att bevisa vilket gör att de räknas som olyckor). (Bilaga I, tabell 15). 

5.3.8 Typ av avkörning 

Olyckorna har delats in i olika typer av avkörningar. Dessa är avdrift, rakt fram i kurva, 

svänger för lite i kurva, sladd på raksträcka, sladd i kurva samt övrigt. En illustration 

av de olika avkörningstyperna visas nedan i figur 7. Hur olyckorna har fördelat sig i de 

olika kategorierna ses i bilaga I, tabell 16. I kategorin övrigt finns olyckor som inte 

passar in på några av kategorierna, till exempel fordon som kör ner i en vattenfylld 

viadukt eller kör rakt fram i en rondell. 
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Figur 7: Illustration av olika avkörningstyper. 

5.4 Fordon 

5.4.1 Fordonens tillverkningsår/årsmodell 

Som konstaterats tidigare i rapporten blir säkerheten för bilar bättre för varje ny 

årsmodell. Det är därför intressant att titta på vilken årsmodell fordonen i denna studie 

har haft. För detaljer se bilaga I, figur 9 men en slutsats är att många av fordonen har 

varit tillverkade på 1990-talet. Vidare kan det vara intressant att se hur andelen 

olycksfordon ser ut i jämförelse med hela Sveriges fordonspark. I bilaga I, figur 10 har 

en jämförelse gjorts mellan dessa två grupper där fordonen fördelats på ålder.  

Statistiken för Sveriges fordonspark kommer från SIKA, Sveriges officiella statistik 

(SIKA 2010b, SIKA 2009 & SIKA 2008). I statistiken från SIKA visas antalet körda 

mil per årsmodell för vart och ett av de tre åren 2007-2009. För varje år har fordonets 

ålder räknats fram för varje år, en summering med avseende på ålder på bilen har gjorts 

och ett medelvärde för de tre åren har räknats fram. Slutligen har varje åldersgrupps 

andel av det totala antalet körda mil beräknats.  

För fordonen i denna studie har det räknats ut hur gammal respektive bil var i samband 

med olyckan och detta har sedan summerats. Därefter har varje åldersgrupps andel av 

det totala antalet fordon i studien räknats fram. 

Dessa två uträkningar har sedan jämförts vilket är det som visas i bilaga I, figur 10. 

I diagrammet går det att notera att olycksfordon som är 10 år eller äldre är 

överrepresenterade i studien. Med andra ord, andelen singelolyckor med fordon som är 

10 år eller äldre är större än deras trafikarbete i Sverige. 
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För fordon mellan 5 och 9 år gamla är fördelningen relativt likartad medan andelen 

singelolyckor är underrepresenterade för fordon som är 4 år gamla eller nyare. 

Detta stödjer argumentet att nyare bilar är säkrare än äldre. 

5.4.2 Storlek på fordonen 

I samband med att bilarnas säkerhetsnivå noterades i Folksams tester noterades även 

vilken storlekskategori fordonet tillhör. Kategorierna och några exempelbilar av den 

storleken är Mindre småbil (Fiat Fiesta eller Nissan Micra), Större småbil (VW Golf 

eller Toyota Corolla), Mellanstor bil (Volvo V40 eller Saab 900), Stor bil (Volvo S80 

eller Audi A6), Större jeep (Landrover Discovery eller Nissan Pathfinder), Mindre 

minibuss (Mitsubishi Space Wagon eller Toyota Avensis Verso), Större minibuss 

Chrystler Voyager eller Renault Espace) samt Mindre skåpbil (inget exempel). 

(Folksams hemsida 2010a) Observera att exempelbilarna ovan är exempel från 

Folksams hemsida på bilstorleken och inte exempel ur olycksmaterialet. 

Resultatet går att se i bilaga I, tabell 17 och figur 11. 

5.4.3 Fordonens säkerhetsnivå i tester 

I samband med datainsamlingen har den angivna bilmodellen jämförts med Euro NCAP 

och Folksams säkerhetstester. För båda testerna finns det en relativt stor andel som inte 

har betygsatts. Värt att notera är att 7 bilar har fått högsta betyg i Euro NCAP (fem 

stjärnor) och 6 bilar har fått betyget grön plus (säkrast val – minst 30 procent högre 

säkerhet än medelbilen). Endast en av dessa bilar har fått både fem stjärnor och betyget 

grön plus så totalt har 12 bilar fått högsta betyg i någon av dessa tester. (Anledningen 

till att de är olika betygsatta är troligen att testerna prövar olika saker). För hela 

resultatet se bilaga I, tabell 18 och 19. 

5.4.4 Fordonens status 

Av de totalt 202 fordonen var 4 av dem stulna och 11 var utländska. 12 av dem var 

avställda eller avregistrerade medan den stora mängden, totalt 168 fordon var i trafik. A 

dessa 168 fordon hade 149 av dem en godkänd kontrollbesiktning. Sammanfattningsvis 

kan då sägas att totalt 56 av bilarna (28 procent) framfördes olagligt, det vill säga utan 

godkänd besiktning eller stulna. För detaljer se bilaga I, figur 12. 

När det gäller däckstatus hade 30 av bilarna (15 procent) inte lagliga däck vilket kan 

betyda att de inte använde vinterdäck på vinterväglag eller att mönsterdjupet inte var 

tillräckligt på minst ett av däcken (se bilaga I, tabell 20). För 18 av bilarna har det inte 

gått att fastställa i efterhand vilket kan bero på att det inte har gjorts någon 

fordonsbesiktning av någon anledning, att däcken har brunnit upp i samband med 

olyckan eller att uppgiften har saknats i djupstudieklienten. 

5.4.5 Ägarförhållande förare och bil 

Många av bilarna har körts av dess ägare i singelolyckorna. 42 procent av bilarna ägdes 

av förarna själva och 25 procent ägdes av någon i förarens familj. Samma undersökning 

har också gjorts men då bara för de totalt 75 förare som var yngre än 25 år. Det går att 

konstatera att det är en lägre andel av de yngre förarna som själva äger sina bilar och en 

större andel där bilen ägs av någon i förarens familj. Värt att notera är att av de totalt 20 

förare under 25 år som själva ägde sina bilar så var dessa relativt gamla. 65 procent av 
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dem har bilar som är tillverkade på 1990-talet eller ännu tidigare. För samtliga resultat 

se bilaga I, tabell 21-23. 

5.4.6 Uppskattad hastighet 

För varje olycka har utredarna uppskattat vilken hastighet fordonet hade i förhållande 

till gällande hastighetsbegränsning. Det är inte helt enkelt att göra denna uppskattning 

men med hjälp av insamlat material om till exempel krockskador på bilen, eventuella 

bromsspår, vittnesuppgifter med mera går det oftast att få en relativt bra uppfattning om 

fordonets hastighet. De kategorier som finns i djupstudien är inom = upp till 

hastighetsgränsen, över = 1-29 km/h för fort och mycket över = mer än 30km/h för fort i 

förhållande till gällande hastighetsbegränsning. I denna studie har ytterligare en kategori 

lagts till: extremt mycket över = de fordon som har kört i helt ”orimliga” hastigheter, 

vilket oftast är något som har noterats av vittnen i samband med olyckan. De hastigheter 

det rör sig om i denna kategori är ofta runt 180-200 km/h. Totalt har 17 av fordonen 

kört mer än 30 km/h över gällande hastighetsbegränsning. Totalt körde 63 procent av 

fordonen för fort i förhållande till gällande hastighetsbegränsning. För några olyckor i 

materialet (9 stycken) har det inte gått att fastställa vilken hastighet fordonet hade. 

(Bilaga I, tabell 24 och figur 13) 

5.5 Väg 

5.5.1 Hastighetsbegränsning på olycksvägen samt typ av väg 

Den största andelen olyckor har inträffat på vägar med hastighetsbegränsningar med 70 

km/h och 90 km/h (totalt 81 procent av singelolyckorna). Detta är rimligt då den största 

delen av det statliga vägnätet har dessa hastighetsbegränsningar. Den totala andelen 

olyckor som inträffat på vägar med dessa hastighetsbegränsningar är 81 procent (se 

bilaga I, tabell 25 och figur 14). En jämförelse har också gjorts mellan olycksvägarnas 

hastighetsbegränsning och trafikarbetet. Där går det att konstatera att andelen 

singelolyckor på vägar med 70 km/h är större än andelen trafikarbete på dessa vägar (se 

bilaga I, figur 15). 

När det gäller uppdelningen i vägtyp vilket kan ses i bilaga I, tabell 26 och figur 17 går 

det att se att andelen singelolyckor är överrepresenterade på länsvägar och 

underrepresenterade på europavägar vilket troligen hänger samman med de olika 

säkerhetsstandarder som vägtyperna har. 

Siffrorna för trafikarbetet kommer från en rapport från SIKA (2010). Rapporten visar 

trafikarbetets fördelning på det svenska vägnätet efter vägtyp och väghållare år 2008 i 

miljarder fordonskilometer. Totalt trafikarbete på de statliga vägarna år 2008 var 52 

miljarder fordonskilometer. Observera att statistiken för trafikarbetet avser år 2008 och 

materialet i denna studie avser år 2007-2009. Dock finns inte statistik för år 2009 

tillgänglig och skillnaden torde inte vara jättestor. (Totalt trafikarbete för år 2007 var 

också 52 miljarder fordonskilometer.) En skillnad mellan år 2007 och 2008 var att de 

nya hastighetsgränserna infördes år 2008 men i mitt material är det väldigt få olyckor 

som har inträffat på vägar med någon av de nya hastighetsgränserna (totalt 4 på vägar 

med 80 km/h). De vägar som innefattas i ”övriga” i figur 15 är vägar med 

hastighetsgräns 30 km/h, 40 km/h, 60km/h(samtliga dessa tre har värdet 0), 100 km/h 

samt 120 km/h. 
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5.5.2 Årsdygnstrafik 

På det statliga vägnätet mäts kontinuerligt trafikflödet. Detta kallas för 

årsmedeldygnstrafik och förkortas ÅDT. Denna mätning visar alltså hur många fordon 

som trafikerar vägen per dygn i genomsnitt. I denna studie har det gjorts en indelning av 

årsdygnstrafiken i olika flödesklasser. Dessa är 0-499, 500-999, 1000-1999, 2000-3999, 

4000-5999, 6000-7999 samt större än 8000. I bilaga I, figur 17 ses hur olycksvägarna 

har fördelat sig på de olika flödesklasserna. 

Vidare har antalet alkoholpåverkade förare jämförts med antalet olyckor per flödesklass. 

Här går det att se att antalet alkoholpåverkade förare som råkar ut för singelolyckor är 

färre på vägar med mycket trafik. Till exempel har ingen förare som förolyckats på en 

väg med ÅDT över 8000 varit alkoholpåverkad. (Bilaga I, figur 18) 

5.5.3 Väderförhållande, vägens utseende och området vid sidan av vägen 

Det vanligaste väderförhållandet i samband med singelolyckorna är uppehållsväder med 

torr vägbana och vanligaste ljusförhållandet är dagsljus. För detaljer se bilaga I, tabell 

27-29. 

Vid en jämförelse av väglag och hastighet kan det konstateras att vid icke torrt väglag 

har 13 procent av olyckorna inträffat med uppskattad hastighet ”inom”. (Bilaga I, tabell 

30) 

Vidare finns i bilaga I, tabell 31 och 32 uppgifter om vägtyp och typ av vägsträcka. 

Vanligaste vägtyp är normal tvåfältsväg och de flesta olyckorna har inträffat i kurvor. 

På totalt 9 av vägarna där det inträffat singelolyckor har det funnits räfflor, på 6 vägar 

mitträfflor och på 3 vägar sidoräfflor. Se bilaga I, tabell 33. 

Räcke i någon form har funnits på totalt 44 av vägarna, sidoräcke har funnits på 31 av 

vägarna, mitträcke på 20 av vägarna (och av dessa så hade 8 av vägarna både mitt- och 

sidoräcke). Se bilaga I, tabell 34. 

Hur området vid sidan av vägen har sett ut med avseende på sidoområdestyp och 

säkerhetszon går att se i bilaga I, tabell 35 och 36. 17 procent av vägarna hade den bästa 

typen av sidoområdestyp (A – mycket liten risk för att välta) och 28 procent av vägarna 

hade den bästa typen av säkerhetszon (God). 

Vidare har det noterats hur omgivningen såg ut vid sidan av vägen där avkörningen 

skedde. I några fall har omgivningen skiftat precis där avkörningen skedde och då har 

variabeln valts efter vad som bäst beskriver omgivningen där avkörningen skedde. Här 

går det att notera att vanligast är att omgivningen består av tät skog, följt av öppet 

landskap eller åkermark samt område med enstaka träd eller andra fasta föremål. Se 

bilaga I, tabell 37 och 38.  

Den vanligaste orsaken till krockvåld i studien är voltning, därefter följt av krock med 

träd. Se bilaga I, figur 19. 

I 69 av olyckorna har träd varit det kraftigaste kollisionsobjektet (avser även de olyckor 

där fordonet även krockat med något annat eller även voltat). För dessa har 

omgivningen undersökts vilket redovisas i bilaga I, tabell 39. Det går där att konstatera 

att i 40 av dessa olyckor har omgivningen bestått av tät skog. (Uträkningen är gjord 

genom att ta fram typ av omgivning för den sida som krocken med träd har skett på). 
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5.6 Hur många skulle kunna överleva om… 

Detta avsnitt fokuserar på hur stor överlevnadspotential som olika enskilda insatser 

skulle kunna ha. Här bör poängteras att argumentationen och uträkningarna inte gör 

anspråk på att vara exakta utan det som visas är en bild av vad den maximala 

potentialen av olika insatser skulle innebära. Den fråga som har ställts till materialet är 

”Hur många personer skulle kunna överleva om…?”. Resultatet visas i tabell 2 nedan, 

därefter följer en diskussionsdel där det dels redovisas hur själva beräkningen har 

utförts, vilka antaganden detta bygger på samt vad resultatet kan säga. I några fall har 

ytterligare beräkningar utförts, till exempel olika varianter av samma åtgärd eller hur 

olyckorna fördelar sig på vägarnas olika hastighetsbegränsningar. Totalt antal avlidna 

personer är 219. 

Tabell 2: Tabell som visar effekten av olika insatsområden för att minska antalet 

omkomna i singelolyckor. 

Hur många skulle kunna överleva om… Antal 

personer 

Andel av 

totalt antal 

avlidna 

Människa/användning   

…alla använde bälte? 76 35% 

…alla är nyktra? 112 51% 

…alla håller hastighetsbegränsningarna? 58 26% 

…alla förare var utvilade? 35 16% 

Väg   

…alla vägar hade sidoräcke? 44 20% 

…alla säkerhetszoner med låg och mindre god standard rensas 

och görs om till god standard? 12 5% 

…alla vägar hade den bästa sidoområdestypen (typ A)? 6 3% 

…alla vägar hade sidoräfflor? 66 30% 

…inga vägar hade några avgörande brister? 10 5% 

Fordon   

…alla bilar var av senaste modell avseende krocksäkerhet? 41 19% 

…alla bilar hade antisladdsystem? 123 56% 

…alla bilar hade modern bältespåminnare? 76 35% 

…alla bilar hade alkolås? 87 40% 

…alla bilar hade ISA? 58 26% 

…alla bilar hade LDW? 70 32% 

…inga bilar hade några avgörande brister? 17 8% 

Antal i materialet avlidna personer som inte nås med någon av ovan åtgärder: 4 personer 

vilket motsvarar 2 procent av de avlidna. Dessa båda personer avled i tre olika olyckor. 

5.6.1 …alla använde bälte? 

Resultat: 76 personer eller 35 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Antal obältade personer som omkom men där det 

konstaterats att de skulle överlevt med bälte eller kanske skulle överlevt med bälte. Har 

även inkluderat de fall där det inte är känt om bälte har använts men det i efterhand har 

kunnat konstateras att personen hade haft någon möjlighet att överleva med bälte. 

Själva bedömningen är gjord av läkare eller annan person med expertkunskap i samband 

med själva olycksutredningen och siffrorna är enbart en sammanställning av resultatet. 
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Några kommentarer är att en så ”enkel” sak som att använda bältet kan rädda många liv. 

Det svåra i sammanhanget är att få användaren, det vill säga människan att faktiskt göra 

det. Vidare kan konstateras att antalet som inte använder bälte är överrepresenterat i 

singelolyckor med dödlig utgång. Som kunde ses tidigare i bilaga I, tabell11 var andelen 

som troligen använde bälte totalt 40 procent. I mätningen från Vägverket 2007 som 

nämndes i kapitel 3.1.1 är den totala bältesanvändningen för förare och 

framsätespassagerare 97 procent. Andelen icke bältade är alltså överrepresenterade i 

singelolyckorna med dödlig utgång vilket också stämmer med den studie Trafikverket 

publicerade 2010 och som undersökte bilbältesanvändningen i dödsolyckor 

(Trafikverket 2010a). Ett av etappmålen för Nollvisionen inför år 2020 var att 99 

procent av bilförare och passagerare skulle använda bälte som ett steg för att minska 

antalet totalt omkomna till 220 personer år 2020. Resultatet i denna studie stödjer det 

argumentet, det vill säga att bältesanvändningen är ett mycket viktigt steg för att minska 

antalet avlidna i trafiken. 

5.6.2 …alla är nyktra? 

Resultat: 112 personer eller 51 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Antal personer som avled i olycksbilar där föraren var 

påverkade av alkohol, droger eller läkemedel. För läkemedel gäller att det ska vara 

läkemedel som påverkar körförmågan. Se diskussion i kapitel 3.4.2 Omkommen person. 

Att framföra ett fordon onykter betyder inte automatiskt att bilen råkar ut för en olycka 

och att föraren eller någon passagerare därmed omkommer. Som tidigare noterats görs 

0,2 procent av alla bilresor per dag av alkoholpåverkade förare vilket motsvarar 15 000 

bilresor och var och en inser därmed att många förare klarar av att köra onyktra utan att 

råka ut för en olycka. Dock vet vi att omdömet hos en påverkad person blir sämre och 

likaså prestationsförmågan. Resonemanget i denna analys är alltså vad den maximala 

potentialen av 100 procent nyktra förare skulle kunna vara. Det finns alltså en möjlighet 

att om dessa 112 förare hade varit nyktra i samband med att de körde bilen hade kanske 

inte olyckan inträffat. Självklart är det möjligt att olyckan hade inträffat ändå men detta 

går inte att säga något om. 

Som kunde ses i figur 7 i bilaga I så är det en större andel av de yngre som är 

alkoholpåverkade.  

5.6.3 …alla håller hastighetsbegränsningarna? 

Resultat: 58 personer eller 26 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning är gjord i tre olika omgångar och antalet personer har 

därefter adderats. Samma olycka kan enbart förekomma i en av de tre grupperna. Den 

första gruppen består av antalet personer som omkom i olyckor  utan volt (det vill säga 

olyckor där ”volt” inte finns med som kraftigast kollisionsobjekt), där vägen har 

hastighetsbegränsning 50km/h eller 70 km/h, där personen som omkom använde bälte 

(”ja”, ”ja, kanske” och ”ja, men fungerade ej”) samt där hastigheten var ”över” eller 

”mycket över”. Den andra gruppen består av antalet personer som omkom i olyckor 

med volt (det vill säga olyckor där ”volt” finns med som kraftigast kollisionsobjekt), 

samtliga hastighetsbegränsningar, där personen som omkom använde bälte (”ja”, ”ja, 

kanske” och ”ja, men fungerade ej”) samt där hastigheten var ”över” eller ”mycket 
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över”. Den tredje gruppen består av antalet personer som omkom i olyckor där 

hastigheten var extremt mycket över. 

Denna beräkning är mycket svår att göra. Många personer har kört över den lagliga 

hastighetsbegränsningen men det svåra är att avgöra om det är just detta som har varit 

den avgörande faktorn för att de avled i själva olyckan. Resonemanget ovan bygger på 

principen att jag tror att om personerna istället hade hållit hastighetsbegränsningen hade 

de inte avlidit. Själva beräkningsgrunden har beslutats av mig och min handledare efter 

en rimlighetsdiskussion. Den första gruppen är olyckor där bilen inte har voltat på en 

väg där laglig hastighet är relativt låg. Det är möjligt att det hade inträffat en olycka 

även om föraren hade hållit rätt hastighet men i dessa fall är vår bedömning att personen 

eller personerna inte hade avlidit. I den andra gruppen är det fordon som har voltat i 

samband med olyckan och vår bedömning är att om de hållit rätt hastighet hade de inte 

voltat och därmed haft möjlighet att överleva. Slutligen har vi gruppen där bilarna har 

kört i en hastighet som definierats som extremt mycket över. Detta innebär mer än 30 

km/h över hastighetsbegränsningen och handlar i många fall om hastigheter upp mot 

200km/h. I dessa fall menar vi att hastigheten var helt avgörande för olyckans uppkomst 

vilket känns som ett rimligt antagande. En hastighetsgräns sätts i förhållande till vägens 

utformning och standard vilket betyder att om ett fordon krockar på vägen i en högre 

hastighet är inte vägen utformad för att ”fånga upp” eller vara förlåtande. 

En slutlig kommentar till denna analys är precis som för samtliga analyser så visar 

resultatet på en maximal potential. Att köra för fort betyder inte automatiskt att en 

person avlider i en olycka. Däremot vet vi att hastigheten betyder mycket för 

krockvåldet vilket diskuterades i kapitel 0 Zador, Krawchuk & Voas 2000) 

Hastighetsanpassning. Nyligen ändrades hastighetsbegränsningarna på Sveriges vägar 

men det är väldigt få olyckor med i denna studie som har inträffat på någon av vägarna 

med de nya hastighetsbegränsningarna. Av detta går det dock inte att utläsa någonting 

då hastighetsreformen inte var helt genomförd då flertalet av dessa olyckor inträffade. 

5.6.4 …alla förare var utvilade? 

Resultat: 35 personer eller 16 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Antal personer som omkom i bilar där orsak till kritisk 

händelse är ”insomning”. 

Om en förare har somnat eller varit på väg att somna och därmed tappat fokus på 

bilkörningen kan vara svårt att avgöra. Det finns dock oftast tecken som tyder på att 

detta har varit avgörande. Ett exempel är när bilen har gått rakt fram i en kurva, föraren 

har inte gjort någon antydan till att svänga och det finns inga bromsspår på 

olycksplatsen. Ett annat exempel är de olyckor som klassificerats som ”avdrift” vilket 

betyder att fordonet har glidit längre och längre åt sidan på en raksträcka och det saknas 

bromsspår. I vissa fall finns det vittnesuppgifter som kan beskriva olycksscenariot, i 

vissa fall går det att konstatera att föraren har haft alkohol eller läkemedel i kroppen 

som har bidragit till att föraren inte varit pigg. Det ska dock påpekas att det för dessa 

olyckor har gjorts en bedömning från gruppen som gjort olycksutredningen och eller 

från mig i samband med materialinsamlingen vilket betyder att det inte finns någon 

absolut säkerhet i siffrorna. Analysen på antagandet att dessa olyckor orsakades av att 

föraren inte var utvilad men ändå satte sig vid ratten. Vid själva olyckstillfället har 

föraren inte haft fullt fokus på bilkörningen vilket har varit en orsak eller bidragande 
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orsak till att olyckan inträffade. Vidare resoneras som så att om föraren hade varit pigg 

och haft fullt fokus hade inte olyckan inträffat och personen eller personerna i bilen 

hade därmed överlevt.  

5.6.5 …vägar hade räcken? 

Här har flera olika varianter av frågan om räcken ställts till materialet. Dessa presenteras 

i tabell 3 nedan. 

Tabell 3: Hur många hade överlevt med olika varianter av räcken på vägarna. 

Hur många skulle överleva om… Antal 

personer 

Andel av 

totalt antal 

avlidna 

…alla vägar hade sidoräcke? 44 20% 

…alla ytterkurvor hade sidoräcke? 16 7% 

…alla kurvor hade sidoräcke? 26 12% 

…alla befintliga räcken förlängs? 6 3% 

…alla befintliga räckesändar görs om för att undvika 

rampeffekt? 1 <1% 

…alla vägar hade sidoräcke? 

Resultat: 44 personer eller 20 procent av det totala antalet avlidna. Av dessa olyckor 

inträffade 21 stycken på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h, 1 styck på en väg 

med hastighetsbegränsning 80 km/h 14 stycken på en väg med hastighetsbegränsning 90 

km/h och 5 stycken en väg med hastighetsbegränsning 110 km/h 

Grund för effektberäkning: Antal personer som omkom i bilar där hastigheten var inom 

eller över, avkörningsvinkeln var liten eller måttlig och de avlidna ska ha använt bälte.  

…alla ytterkurvor hade sidoräcke? 

Resultat: 16 personer eller 7 procent av det totala antalet avlidna. Av dessa olyckor 

inträffade 6 stycken på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h, 6 stycken på en väg 

med hastighetsbegränsning 90 km/h och 2 stycken en väg med hastighetsbegränsning 

110 km/h 

Grund för effektberäkning: Antal personer som omkom i bilar där avkörningen 

inträffade i en ytterkurva(det vill säga vänsterkurva) och fordonet stannade på denna 

sida efter avkörning. Om ett räcke sätts upp i en ytterkurva stoppas även de som kör av 

till vänster i en innerkurva, därför är även bilar som har kört av till vänster i en 

innerkurva med i materialet. För samtliga fordon gäller att hastigheten var inom eller 

över, avkörningsvinkeln var liten eller måttlig och de avlidna ska ha använt bälte. 

…alla kurvor hade sidoräcke? (det vill säga räcke på båda sidor i kurvan) 

Resultat: 26 personer eller 12 procent av det totala antalet avlidna. Av dessa olyckor 

inträffade 12 stycken på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h, 1 styck på en väg 

med hastighetsbegränsning 80 km/h 7 stycken på en väg med hastighetsbegränsning 90 

km/h och 3 stycken en väg med hastighetsbegränsning 110 km/h 

Grund för effektberäkning: Antal personer som omkom i bilar där avkörningen 

inträffade i en kurva, hastigheten var inom eller över, avkörningsvinkeln var liten eller 

måttlig och de avlidna ska ha använt bälte. 
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…alla befintliga räcken förlängs? 

Resultat: 6 personer eller 3 procent av det totala antalet avlidna. Av dessa olyckor 

inträffade 3 på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h, 2 på en väg med 

hastighetsbegränsning 90 km/h och 1 på en väg med hastighetsbegränsning 110 km/h 

Grund för effektberäkning: Antal personer som omkom i bilar där olycksbilen 

”missade” det befintliga räcket då det var för kort eller hade ett öppet fönster. Samma 

princip som tidigare, det vill säga hastigheten inom eller över, avkörningsvinkeln liten 

eller måttlig och de avlidna personerna måste ha varit bältade.  

…alla befintliga räckesändar görs om för att undvika rampeffekt?  

 

Resultat: 1 personer eller mindre än 1 procent av det totala antalet avlidna. Olyckan 

inträffade på en väg med hastighetsbegränsning 90 km/h. 

Grund för effektberäkning: Av de sex personer som räknades fram ovan har en person 

avlidit i en olycka där bilen kört av vägen precis i samband med en räckesända. Denna 

har fungerat som en ramp, och bilen har slungats iväg efter att den kört på rampen. 

Några kommentarer kring ovan nämnda resultat. I samtliga fall har det även beaktats om 

det redan fanns ett räcke på plats. Endast i ett fall fanns det räcke på båda sidor, det 

gäller i varianten ” …alla kurvor hade sidoräcke? (det vill säga räcke på båda sidor i 

kurvorna)” samt ” …alla vägar hade sidoräcke?”. Denna olycka är då inte medräknad. 

5.6.6 …det gjordes en förbättring av säkerhetszonerna? 

Här har flera olika varianter av frågan om säkerhetszoner ställts till materialet vilket kan 

ses i tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Hur många skulle överleva med olika typer av åtgärder för säkerhetszonen. 

Hur många skulle överleva om… Antal 

personer 

Andel av 

totalt antal 

avlidna 

…alla säkerhetszoner med låg och mindre god standard rensas 

och görs om till god standard? 12 5% 

…alla säkerhetszoner med låg standard rensas och görs om till 

god standard? 8 4% 

…alla säkerhetszoner med mindre god standard rensas och görs 

om till god standard? 4 2% 

…alla säkerhetszoner med låg standard rensas och görs om till 

god standard i kurvor? 6 3% 

…alla säkerhetszoner med mindre god standard rensas och görs 

om till god standard i kurvor? 1 <1% 

 

  



49 

 

…alla säkerhetszoner med låg och mindre god standard rensas och görs om till god 
standard? 

Resultat: 12 personer eller 5 procent av det totala antalet avlidna. 

…alla säkerhetszoner med låg standard rensas och görs om till god standard?  

Resultat: 8 personer eller 4 procent av det totala antalet avlidna. Av dessa olyckor 

inträffade 7 på vägar med hastighetsbegränsning 70 km/h och 1 på en väg med 

hastighetsbegränsning 90 km/h. 

…alla säkerhetszoner med mindre god standard rensas och görs om till god 
standard? 

Resultat: 4 personer eller 2 procent av det totala antalet avlidna. Samtliga dessa olyckor 

inträffade på vägar med hastighetsbegränsning 90 km/h. 

Grund för effektberäkning för samtliga tre beräkningar ovan: Antal personer som 

omkom i olyckor där kraftigaste kollisionsobjekt ej var volt (utan krock med något 

föremål), hastigheten ej var mycket över eller extremt mycket över, säkerhetszonen var 

av låg eller mindre god standard (för andra och tredje frågan tittas på en typ i taget) 

samt att omgivningen är ej var av typen tät skog på någon sida.  

…alla säkerhetszoner med låg standard rensas och görs om till god standard i 
kurvor? 

Resultat: 6 personer eller 3 procent av det totala antalet avlidna. 

…alla säkerhetszoner med mindre god standard rensas och görs om till god 
standard i kurvor? 

Resultat: 1 person eller mindre än 1 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning för dessa två beräkningar är desamma som ovan fast med 

tillägg för att olyckan ska ha inträffat i en kurva. 

De fem ovan utförda beräkningarna handlar om vägens sidoområde. Som redovisats i 

tidigare kapitel 4.3.5 Området vid sidan av vägen så visar säkerhetszonens standard på 

hur stort område vid sidan av vägen som är fritt från fysiska hinder, till exempel träd 

och stora stenar. Resonemanget ovan bygger på att olycksfordonet har i samband med 

olyckan krockat med ett fast föremål vid sidan av vägen vilket har varit avgörande eller 

en bidragande orsak till att personen eller personerna avled. Vidare resoneras som så att 

om säkerhetszonen hade varit bättre hade fordonet inte krockat med det fasta föremålet 

och personen hade därmed haft en större chans att överleva. För att säkerhetszonens 

standard ska ha någon betydelse får fordonet ej ha kört allt för fort eftersom det är då 

troligt att olyckan hade varit av allvarlig karaktär ändå. Slutligen har omgivningen vid 

olycksplatsen undersökts och de olyckor där omgivningen bestått av tät skog har 

exkluderats. Detta eftersom det är svårt att ta bort ett eller några träd om det ändå står 

ytterligare träd lite längre bort och troligen hade olycksbilen då krockat med dessa träd 

istället.  
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5.6.7 …alla vägar hade den bästa sidoområdestypen (typ A)? 

Resultat: 6 personer eller 3 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Alla personer som omkom i olyckor där volt var det 

kraftigaste kollisionsobjektet, hastigheten var inom eller över, sidoområdestypen var B 

eller C samt personen som avled var bältad. 

Sidoområdestypen säger något hur stor risk det är för fordonet att välta och med 

följande beräkning görs en uppskattning av vilka olyckor som inte skulle välta (och 

personerna i bilen därmed överleva) med en bättre lutning på sidoområdet. 

5.6.8 …alla vägar hade sidoräfflor? 

Resultat: 66 personer eller 30 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: alla personer som omkom i olyckor där typen av avkörning 

var avdrift, rakt fram i kurva, eller svänger för lite i kurva, kritisk händelse var brist på 

uppmärksamhet, hastigheten var ej extremt mycket över och orsak till kritisk händelse 

får ej vara sjukdom. Vidare får det inte ha funnits räfflor på vägbanan där avkörningen 

skedde. 

Denna grupp av förare är de som på något sätt blivit distraherade eller tappat 

uppmärksamheten så att de därmed kört av vägen. Jag har valt att inte inkludera de som 

kört i hastigheter som klassas som extremt mycket över eftersom dessa fordon oftast har 

haft en sådan våldsam hastighet att det inte är troligt att de hunnit reagera på en varning 

om att fordonet är på väg att lämna vägbanan. Slutligen har förare som drabbats av 

sjukdom inte inkluderats eftersom en varningssignal orsakad av räfflor inte kan bryta ett 

ett epilepsianfall eller liknande. 

Det spelar ingen roll om de avlidna personerna har använt bälte eller ej eftersom 

resonemanget bygger på principen att räfflor hade förhindrat själva uppkomsten till 

olyckan. 

5.6.9 …inga vägar hade några avgörande brister? 

Resultat: 10 personer eller 5 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Alla personer som omkom i olyckor på vägar med 

avgörande brister (till exempel asfalt med för låg friktion, stora vägskador med mera.) 

Här bör noteras att denna bedömning är subjektiv. Som diskuterats i tidigare kapital 

finns det ingen enhetlig bedömning om vad en avgörande brist för en väg är. I 

djupstudierna finns många olika bedömningar av vad som är en brist. I det antal som 

bedömts i denna rapport har följande fråga ställts till materialet: Hade personen överlevt 

om inte denna brist hade funnits? Några exempel på olyckor som inkluderats i 

bedömningen är vattenfyllda viadukter utan tillräcklig skyltning där fordonet kört ner i 

vattnet och personen drunknat, ett annat exempel är en väg där asfalten var en typ som i 

efterhand konstaterades ha för dålig friktion och olycksbilen har tappat vägfästet i 

samband med olyckan. Vilka olyckor som ska bedömas som avgörande brister på 

vägbanan har diskuterats fram mellan mig och min handledare. Slutligen ska noteras att 

vägarna i de flesta fall inte har haft brister som bedömts som olagliga.  
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5.6.10 …alla bilar var av senaste modell avseende krocksäkerhet? 

Resultat: 41 personer eller 19 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: En genomgång av samtliga olyckor med äldre 

fordonsmodeller. För varje olycka har det gjorts en bedömning av händelseförlopp, 

krockriktning, maximal inträngning och bilmodell för att avgöra om det finns skäl att 

tro att om samma olycka hade inträffat med en bil av senaste modell och säkerhetsnivå 

hade personen i bilen inte avlidit. Ytterligare en förutsättning är att personen som avled 

måste ha varit bältad. 

Att räkna på följande sätt är en subjektiv bedömning och avsikten är att få fram en siffra 

som kan säga något om vilken potential en nyare fordonspark skulle kunna ha. 

Resonemanget har förts enligt följande: Om en bil har blivit totalt demolerad i samband 

med kraschen eller om det har skett en kraftig inträngning i sidan av bilen så hade en 

nyare bil inte gjort någon skillnad. Det viktiga blir alltså kraftriktningen. Om det har 

skett en stor inträngning i fronten av bilen är det rimligt att tro att effekten inte skulle ha 

blivit densamma med en nyare bil. Då hade antagligen inte inträngningen blivit så stor 

och därmed hade en nyare bil hjälpt. Dessutom är nya bilar utrustade med krockkuddar. 

När det gäller riktigt gamla bilar är det tvärt om, oftast är det inte så stor inträngning för 

dessa vilket beror på att de bilarna inte absorberar någon energi. Istället absorberar 

kroppen rörelseenergin vilket är anledningen att en del av dessa fordon kan se relativt 

oskadda ut men personen i bilen har ändå avlidit. För att visa några exempel på olika 

fordon och resonemang har bilder på olycksbilar bifogats i bilaga II.  

5.6.11 …alla bilar hade antisladdsystem? 

Resultat: 123 personer eller 56 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Alla personer som omkom i olyckor där typ av avkörning 

var sladd i kurva, sladd på raksträcka samt de övriga olyckor där sladd har varit 

avgörande för olyckans uppkomst fram. Dessutom de olyckor där bilen efter inledande 

avkörning har kommit tillbaka på vägen och sladdat. Den bil de har färdats i får inte ha 

haft antisladdsystem. 

I ett flertal undersökningar som gjorts har det konstaterats att antisladdsystem 

signifikant minskar risken för olyckor. Dock har olika undersökningar visat olika 

resultat om till vilken utsträckning. De flesta undersökningar är eniga om att antisladd 

har störst inverkan vid våt eller isig vägbana och lite mindre effekt vid torr vägbana. 

Följande resonemang visar antagligen en lite för hög andel. Till exempel är det svårt att 

avgöra om antisladdsystem hade hjälpt för de fordon som först körde av vägen och 

därefter kom tillbaka på vägen och sladdade. Beroende på hur allvarlig den första 

avkörningen var kan därigenom antisladdsystemet ha slutat fungera. Dock är 

resonemanget att detta visar antalet relevanta olyckor och för att senare kunna 

genomföra en sambandssanalys har jag ändå valt att göra denna beräkning. Ett alternativ 

hade varit att granska en olycka i taget för att se om antisladd hade hjälpt men detta är 

inte en kunskap jag själv har utan det hade krävts någon med mer insikt i effekterna av 

antisladdsystem och detta har inte varit möjligt i denna studie. Mot bakgrund av de 

tidigare presenterade studierna om effektiviteten av antisladdsystem så väljer jag att 

räkna på detta sätt. 
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5.6.12 ...alla bilar har modern bältespåminnare? 

Resultat: 76 personer eller 35 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning är densamma som i avsnitt 5.6.1 …alla använde bälte?, det 

vill säga alla personer som inte använde bälte men som beräknas ha överlevt med bälte. 

Jag anser att det går att resonera på detta sätt då flera tidigare undersökningar visat att 

en modern bältespåminnare höjer bältesanvändningen betydligt. Som refererades i 

kapitel 4.1.1 Bältesanvändning så visade en europeisk undersökning att i bilar med 

moderna bältespåminnare så var bältesanvändningen 97,5 procent. Samma 

undersökning konstaterade även att ingen person hade avlidit obältad i en bil med 

modern bältespåminnare. 

Vid närmare granskning av det insamlade materialet konstateras att det finns 22 bilar 

med bältespåminnare men där den avlidna personen inte har använt bälte. Dessa 

bilmodeller har granskats närmare och det går att konstatera att samtliga 

bältespåminnare har varit av en äldre modell. Till exempel så har Volvos äldre bilar en 

varningslampa som lyser eller blinkar i bilen när bältet inte används men detta är 

möjligt att ignorera. Vidare har Saab en modell av bältespåminnare där en 

varningslampa lyser i panelen och en ljudsignal låter en kortare stund. Enligt Euro 

NCAPs definition av bältespåminnare ska en minst 90 sekunder lång ljud- och 

ljussignal låta.  

Med utgångspunkt från de studier som gjorts av effektiviteten av moderna 

bältespåminnare dras slutsatsen att dessa 76 personer hade överlevt om de kört i en bil 

med modern bältespåminnare. 

5.6.13 …alla bilar hade alkolås? 

Resultat: 87 personer eller 40 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Alla personer som omkom i bilar där föraren var 

alkoholpåverkad. 

Denna uträkning kan anses som relativt säker då vi vet att alkolås förhindrar föraren att 

starta bilen om han eller hon är påverkad av alkohol. De 87 personerna har åkt i totalt 78 

bilar. Om samtliga fordon hade alkolås skulle inte dessa 78 förare ha kunnat starta bilen 

och olyckan skulle därmed inte ha inträffat. Självklart går det att spekulera i huruvida 

det finns en möjlighet att någon annan, nykter person skulle blåst istället men detta 

avstår jag ifrån eftersom jag inte kan veta något om detta. 

Värt att notera är att siffran för hur många som skulle överlevt om alla förare var nyktra 

är 112 personer. Där inkluderas även de som har varit påverkade av droger och eller 

läkemedel som påverkar körförmågan. Dessa personer hade inte detekterats med alkolås 

då det endast uppmärksammar alkohol i utandningsluft. 
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5.6.14 …alla bilar hade ISA? 

Resultat: 58 personer eller 26 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Samma uträkning som i avsnitt 5.6.3 …alla håller 

hastighetsbegränsningarna?. 

Det finns som tidigare redovisats två typer av Intelligent Speed Adaptation (ISA). Den 

ena varianten fungerar som ett stöd för föraren men det går fortfarande att köra för fort 

genom att ignorera varningarna. Den andra typen gör det omöjligt att köra för fort. I de 

olyckor som finns med i denna studie går det inte att säga något om vad som har gjort 

att olycksfordonen har kört för fort. I vissa fall är det tydligt att förarna medvetet kört 

för fort, till exempel när det finns vittnesuppgifter om kappkörning eller dylikt. I andra 

fall går det inte att säga något alls med säkerhet men gissningsvis har några av förarna 

själva inte uppmärksammat att de kör för fort. Vilken effekt ISA i samtliga bilar skulle 

ha blir därför svårt att avgöra. En spekulation är att de förare som kappkört kanske även 

skulle gjort det med ISA som går att övervinna men detta går inte att veta något om. 

Som för många av de undersökta potentialerna i detta kapitel blir det en maximal 

potential, det vill säga om ISA fungerar fullt ut, precis som det är tänkt. Denna 

argumentation görs med stöd av de undersökningar som har gjorts tidigare och som 

visat att ISA fungerar tekniskt samt att tekniken leder till lägre hastigheter och färre och 

mindre allvarliga olyckor. 

5.6.15 …alla bilar hade LDW? 

Resultat: 70 personer eller 32 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: densamma som för sidoräfflor, dock ytterligare några 

personer där det visserligen fanns räfflor men kanske hade LDW kunnat hjälpa i dessa 

situationer. 

Resonemanget är detsamma som det gällande sidoräfflor. Principen är att Lane 

Departure Warning hade förhindrat själva uppkomsten till olyckan. 

5.6.16 …inga bilar hade några avgörande brister? 

Resultat: 17 personer eller 8 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: Personer som avled i olyckor där det fanns en avgörande 

brist hos fordonet.  

I denna beräkning gäller samma resonemang som i avsnitt 0 

5.6.17 …alla vägar hade sidoräfflor? 

Resultat: 66 personer eller 30 procent av det totala antalet avlidna. 

Grund för effektberäkning: alla personer som omkom i olyckor där typen av avkörning 

var avdrift, rakt fram i kurva, eller svänger för lite i kurva, kritisk händelse var brist på 

uppmärksamhet, hastigheten var ej extremt mycket över och orsak till kritisk händelse 

får ej vara sjukdom. Vidare får det inte ha funnits räfflor på vägbanan där avkörningen 

skedde. 

Denna grupp av förare är de som på något sätt blivit distraherade eller tappat 

uppmärksamheten så att de därmed kört av vägen. Jag har valt att inte inkludera de som 
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kört i hastigheter som klassas som extremt mycket över eftersom dessa fordon oftast har 

haft en sådan våldsam hastighet att det inte är troligt att de hunnit reagera på en varning 

om att fordonet är på väg att lämna vägbanan. Slutligen har förare som drabbats av 

sjukdom inte inkluderats eftersom en varningssignal orsakad av räfflor inte kan bryta ett 

ett epilepsianfall eller liknande. 

Det spelar ingen roll om de avlidna personerna har använt bälte eller ej eftersom 

resonemanget bygger på principen att räfflor hade förhindrat själva uppkomsten till 

olyckan. 

…inga vägar hade några avgörande brister?, det vill säga att det är en subjektiv 

bedömning som är gjord efter en diskussion mellan mig och min handledare. Det ska 

påpekas att i detta sammanhang har det inte räknas med om själva bristen var ”olaglig” 

eller ej utan istället har fokus legat på att hitta faktorer som om man hade tagit bort 

denna brist hade personen inte avlidit. Ett exempel på en olycka i denna grupp är 

olyckor där bilen har sladdat och fordonet hade slitna däck. Ett annat exempel är ett 

fordon som vid undersökningen konstaterades att det hade varit med om en tidigare 

olycka vilket ledde till att säkerhetsutrustningen (bland annat bälte och krockkuddar) 

inte fungerade som den skulle vid denna olycka.  

Det är svårt att avgöra vad som är en avgörande brist. Att köra med sommardäck på 

vintern har inte lett till att bilen klassats som en bil med avgörande brist. För detta krävs 

att det är däcken som har varit av betydelse i själva olyckan. På samma sätt har inte en 

bil med dåligt fungerande bromsar bedömts som en olycka där bilen hade en avgörande 

brist om själva olyckstillfället till exempel var en olycka med avdrift, det vill säga att 

föraren somnat och glidit av vägbanan utan att bromsa.  
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5.7 Samband mellan olika åtgärder 

I det förra avsnittet presenterades ett antal olika åtgärder och vilken potential deras 

inverkan skulle kunna ha på antalet omkomna. Det är dock möjligt att samma person 

kan förekomma i flera av dessa åtgärder Ett möjligt exempel:  

Person A som hade kunnat överleva med bälte hade även överlevt om föraren varit 

nykter samt slutligen även om bilen framförts i rätt hastighetsbegränsning.  

För att fastställa hur många personer som nås av mer än en åtgärd eller insatsområde har 

ett antal sambandsanalyser utförts. Resultatet presenteras genom ett antal figurer och 

syftet men denna avslutande analys är hur samspelet mellan de olika åtgärderna ser ut. 

Det ska påpekas att detta är endast en lineär summering som inte tar hänsyn till att olika 

åtgärder kan påverka varandra, till exempel kan en lägre hastighet vid krocktillfället 

påverka möjligheten att överleva med bälte. 

5.7.1 Överlevt med bälte, nykter förare och rätt hastighet 

I avsnitt 5.6 visades följande resultat: 

Hur många skulle överleva om…  

…alla använde bälte?   76 personer  

…alla är nyktra?   112 personer  

…alla håller hastighetsbegränsningarna? 58 personer  

 

Figur 8: Samband mellan parametrarna överlevt med bälte, överlevt med nykter förare 

samt överlevt med rätt hastighet 

I figur 8 visas att av de totalt 76 personerna som hade överlevt med bälte hade 4 

personer även räddats av rätt hastighet, 39 personer hade även räddats av nykter förare, 

4 personer hade överlevt med samtliga tre åtgärder. 29 personer nåddes enbart av 

åtgärden att de hade överlevt med bälte. Övriga siffror ses i figuren. 
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Slutligen har följande fråga ställts: Hur många skulle överleva om alla använde bälte, 

alla förare var nyktra samt att alla håller hastighetsbegränsningarna? Svaret är 179 

personer eller 82 procent av det totala antalet omkomna. I denna uträkning summeras 

potentialen av de tre åtgärderna men en person kan enbart räknas en gång.  

5.7.2 Överlevt med bälte, med nykter förare och en utvilad förare 

I avsnitt 5.6 visades följande resultat: 

Hur många skulle överleva om…  

…alla använde bälte?   76 personer  

…alla är nyktra?   112 personer  

…alla förare är utvilade?   35 personer  

 

Figur 9: Samband mellan åtgärderna överlevt med bälte, överlevt med nykter förare 

samt överlevt med utvilad förare. 

Även frågan om hur många som hade överlevt om alla hade använt bälte, samt om alla 

förare hade varit nyktra och utvilade ställdes och svaret är 155 personer vilket motsvarar 

71 procent av det totala antalet avlidna. 

I figur 8 och 9 ovan ges en bild av hur de totalt fyra åtgärderna inom gruppen 

användning ser ut tillsammans. Ett exempel som går att se är att många personer hade 

kunnat räddas av både bälte och nykter förare. Som nämndes tidigare är detta endast en 

linjär summering, en fråga som denna studie inte kan besvara är om fler nyktra förare 

även hade inneburit att fler personer hade använt bälte?  

Vidare går det att notera att det inte är så många som hade kunnat räddas av både bälte 

och lägre hastighet (totalt 8 personer, se figur 8) vilket troligen hänger samman med att 

överlevnadsmöjligheten med bälte sjunker med stigande hastighet.  
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5.7.3 Överlevt med räcke, sidoräfflor och utan avgörande brister på vägen 

De förra figurerna visade samspelet inom gruppen användning. Nästa figur visar 

samspelet inom tre åtgärder i gruppen väg. Det är dock lite svårare att göra analysen i 

denna grupp eftersom olika åtgärder utesluter varandra. Till exempel går det inte att 

säga att det ska byggas både räcken och bättre säkerhetszoner eftersom det oftast 

handlar om antingen eller. Dock har de tre åtgärderna sidoräcke, sidoräfflor och 

avgörande brister på väg valts ut och resultatet visas i figur 10 nedan. För att påminna 

visas först de siffror som konstaterades i avsnitt 5.6: 

Hur många skulle överleva om… 

…alla vägar hade sidoräcke?  44 personer 

…alla vägar hade räfflor?   66 personer 

…inga vägar hade några avgörande brister?  10 personer 

 

Figur 10: Samband mellan åtgärderna överlevt med sidoräcke, överlevt med räfflor 

samt överlevt utan avgörande brister på vägen. 

Det finns ett visst samband mellan sidoräcken och räfflor och vi ser även att dessa två 

åtgärder är de som bidrar stort till det totala antalet liv som skulle räddas med alla tre 

åtgärderna: totalt skulle 100 liv, det vill säga 46 procent av det totala antalet avlidna 

räddas av någon eller flera av dessa åtgärder.  
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5.7.4 Överlevt med Lane Departure Warning, antisladdsystem och alkolås 

Inom gruppen fordon finns flera åtgärder och som tidigare noterats är det i många fall 

samma siffror som inom gruppen användning, det vill säga de tekniker som undersökts 

är sådana som är relaterade till användning. I figur 11 nedan visas samspelet mellan de 

tre tekniker Lane Departure Warning, antisladdsystem och alkolås. Alla dessa tekniker 

ses som aktiv säkerhetsteknik, det vill säga tekniken ska bistå föraren i att helt undvika 

en olycka. 

I avsnitt 5.6 visades följande resultat: 

Hur många skulle överleva om… 

…alla bilar har Lane Departure Warning? 70 personer 

…alla bilar har antisladdsystem?  123 personer 

…alla bilar har alkolås?   76 personer 

 

Figur 11: Samband mellan åtgärderna överlevt Lane Departure Warning (LDW), 

antisladdsystem och alkolås. 

Som går att utläsa av figuren finns det ett stort samspel mellan de olika teknikerna. Som 

mest utmärker sig alkolås och antisladdsystem där 47 liv hade kunnat räddas av båda 

åtgärderna. Vidare ses också att mellan alkolås och LDW finns också ett samspel, 21 liv 

hade kunnat räddas av båda dessa tekniker. Ett antagande utifrån detta resultat är att 

alkohol till viss del påverkar föraren att risken för att somna eller på något sätt bli 

distraherad ökar med alkohol men även risken för att bilen sladdar. Dock bör här 

poängteras att den tidigare beräkningen av hur många som hade kunnat överleva med 

antisladdsystem är något hög, det vill säga det är inte säkert att alla dessa 123 personer 

hade kunnat räddas av antisladdsystem, dock finns det en möjlighet att de hade räddats. 

Vad som dock kan sägas är att det finns en möjlighet att 86 procent av de omkomna 

hade räddats av en kombination av dessa tre tekniker.  
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5.7.5 Överlevt med krocksäker bil, antisladdsystem, bältespåminnare och 
Lane Departure Warning 

I avsnitt 5.6 visades följande resultat: 

Hur många skulle överleva om… 

…alla bilar är av senaste modell avseende krocksäkerhet?  41 personer 

…alla bilar har antisladdsystem?   123 personer 

…alla bilar har modern bältespåminnare?  76 personer 

…alla bilar har Lane Departure Warning?  70 personer  

 

Figur 12: Samband mellan åtgärderna krocksäkrare bil, antisladdsystem, modern 

bältespåminnare och Lane Departure Warning (LDW). 

Figur 12
*
 ovan visar samspelet mellan fyra tänkbara åtgärder i ett fordon. Alla åtgärder 

är sådana som kan tänkas förekomma i relativt nya bilar vilket då ger en bild av vilket 

resultat en nyare fordonspark skulle kunna ge på antalet omkomna i singelolyckor. 

Totalt skulle 197 liv haft möjlighet att räddas med dessa fyra åtgärder vilket motsvarar 

totalt 90 procent av det totala antalet omkomna. Observera att viss skepsis bör framföras 

mot siffrorna förknippade med effekten av antisladdsystem, se tidigare diskussion. 

  

                                                 
*
 Figuren är strukturerad på samma sätt som tidigare med skillnaden att det är fyra åtgärder. Den lilla 

ringen längst till vänster visar samspelet mellan LDW och antisladd. Anledningen till att motsvarande 

ring inte finns för krocksäker bil och bältespåminnare är att den siffran är noll på grund av hur 

definitionerna för överlevt med krocksäkrare bil tidigare sattes. Observera även att ringen i mitten av 

figuren (blå) visar det antal som hade räddats av minst tre av åtgärderna och inte alla fyra. Dessa 

förenklingar i grafiken är gjorda för att inte göra figuren ännu svårare att läsa av och förstå. 
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5.7.6 Överlevt med nyktra förare, sidoräcke samt antisladdsystem 

I följande analys har olika åtgärder från de tre grupperna användning, omgivning, och 

fordon undersökts. Detta med utgångspunkt från modellen för säker vägtrafik, det vill 

säga att det är med utgångspunkt från alla dessa tre områden som säkra resor ska 

uppnås. För sambandsanalysen har den åtgärd som gett bäst resultat från respektive 

grupp valts ut. Dock med undantag för gruppen väg där inte räfflor utan istället 

sidoräcken har valts. Anledningen till detta är följande: Resultatet för räfflor är i stort 

sett detsamma som för Lane Departure Warning och resultatet för nyktra förare är delvis 

samma som för åtgärden alkolås. I figur 11 ovan jämfördes sambandet mellan 

åtgärderna överlevt Lane Departure Warning, antisladdsystem och alkolås och för att 

inte upprepa en nästan likadan sambandsanalys valdes sidoräcke istället för räfflor. 

I avsnitt 5.6 visades följande resultat: 

Hur många skulle överleva om… 

…alla är nyktra?   112 personer 

…alla vägar har sidoräcken?  44 personer 

…alla bilar har antisladdsystem?  123 personer  

 

Figur 13:Samband mellan åtgärderna överlevt med nykter förare, överlevt med 

sidoräcke samt överlevt med antisladdsystem. 

Som kan utläsas i figur 13 ovan nås totalt 194 liv med kombinationen av dessa tre 

åtgärder vilket ligger nära den siffra som uppnåddes i sambandsanalysen i figur 12. 
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5.7.7 Överlevt med bälte, rätt hastighet och sidoräcken 

Som sågs i avsnitt 5.6 finns det ingen enskild åtgärd för området väg som fullständigt 

fångar upp samtliga singelolyckor, störst potential sågs i åtgärderna sidoräcken och 

räfflor. Att det inte går att nå alla olyckor med hjälp av åtgärder på väg kan delvis 

förklaras med att en väg är utformad för en viss typ av hastighetsbegränsning och sker 

en olycka på en väg där fordonet färdas mycket högre än den lagliga hastighetsgränsen 

klarar inte vägen att hantera olyckan. Då finns en risk att olyckan får en dödlig utgång. 

Den följande sambandsanalysen är därför gjord på en kombination av åtgärder från 

gruppen väg och gruppen användning. Åtgärderna är samtliga av typen passiv säkerhet, 

det vill säga åtgärder som inte kan förhindra en olycka men däremot mildra 

konsekvenserna av den. Tilläggas bör att åtgärden rätt hastighet kan som tidigare 

nämnts både räknats som aktiv och passiv säkerhet, det vill säga både helt förhindra 

olyckans uppkomst och mildra dess konsekvenser. 

Hur många skulle överleva om…  

…alla använde bälte?   76 personer  

…alla håller hastighetsbegränsningarna? 58 personer  

…alla vägar hade sidoräcken?  44 personer 

 

Figur 14: Samband mellan åtgärderna bälte, överlevt med rätt hastighet samt överlevt 

med sidoräcke. 

Om samtliga vägar hade sidoräcken skulle 44 liv kunna räddas. I figur 14 ovan ser vi att 

14 av dessa personer skulle även skulle ha överlevt med rätt hastighet. Antalet personer 

som hade överlevt även med bälte är noll men detta beror på att ett antagande för 

uträckningen av överlevnadspotential med räcke. Enligt detta antagande skulle vara att 

personen vara bältad för att överleva med räcke eftersom räcke inte anses förhindra 

olyckans uppkomst utan bara mildra den. Totalt skulle 157 liv räddas om samtliga vägar 

hade räcken, samtliga fordon framfördes med rätt hastighet och samtliga personer hade 

bälte. Det motsvarar 72 procent av det totala antalet. 
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Är det då möjligt att nå de 31 personer som enbart nåddes av åtgärden räcke med något 

annat? I nästa sambandsanalys har åtgärderna sidoräcke och rätt hastighet kombinerats 

med åtgärden krocksäkrare bil. 

5.7.8 Överlevt med rätt hastighet, sidoräcke och krocksäkrare bil 

I denna sambandsanalys har åter valts tre åtgärder ur vardera gruppen användning, 

omgivning och fordon. 

I avsnitt 5.6 visades följande resultat: 

Hur många skulle överleva om… 

…alla bilar var av senaste modell avseende krocksäkerhet? 41 personer  

…alla håller hastighetsbegränsningarna?  58 personer  

…alla vägar hade sidoräcken?   44 personer 

 

Figur 15: Samband mellan åtgärderna överlevt med en krocksäkrare bil, överlevt med 

rätt hastighet samt överlevt med sidoräcke. 

I figur 15 ser vi sambanden mellan åtgärderna krocksäkrare bil, rätt hastighet och 

sidoräcken. Här ser vi att av de totalt 44 personerna som hade räddats med räcke så hade 

20 liv även kunnat räddas med en krocksäkrare bil. Totalt räddas 91 liv om alla använde 

krocksäkrare bilar, alla körde med rätt hastighet samt om alla vägar hade sidoräcke. Det 

motsvarar 44 procent av det totala antalet avlidna. 
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5.7.9 Sammanställning av beräkningar 

Tabell 5 är en sammanställning av samtliga sambandsuträkningar som gjorts i avsnitt 

5.7, det vill säga hur många personer som hade kunna överleva med en kombination av 

de olika åtgärderna. 

Tabell 5: Sammanställning av samtliga sambandsuträkningar utförda i avsnitt 5.7 

Hur många skulle överleva om… Antal 

personer 

Andel 

av totalt 

antal 

avlidna 

Användning 

…alla använde bälte, alla förare var nyktra samt att alla håller 

hastighetsbegränsningarna? 

179 82% 

…alla hade använt bälte, samt om alla förare hade varit nyktra och 

utvilade? 

155 71% 

Väg 

…alla vägar hade haft sidoräcken, räfflor och inte haft några 

avgörande brister? 

100 46% 

Fordon 

…alla bilar hade haft Lane Departure Warning, antisladdsystem 

samt alkolås? 

188 86% 

…alla bilar hade varit mer krocksäkra, haft antisladdsystem, 

bältespåminnare samt Lane Departure Warning? 

197 90% 

Olika kombinationer 

…alla förare hade varit nyktra, alla vägar hade haft sidoräcken samt 

alla bilar antisladdsystem? 

194 89% 

…alla hade haft bälte, hållit hastighetsbegränsningarna samt om 

alla vägar hade haft sidoräcken? 

157 72% 

…alla hade hållit hastighetsbegränsningarna, alla vägar hade haft 

sidoräcken samt alla bilar varit krocksäkrare 

91 42% 

 

När en summering görs kan det i materialet konstateras att det återstår tre olyckor med 

fyra avlidna personer som inte har åtgärdats i någon av åtgärderna eller i något 

insatsområde. Dessa olyckor är en som inträffat på grund av att föraren blev sjuk, en av 

olyckorna beror troligen på att föraren var onykter men inget prov har tagits i samband 

med olyckan vilket gör att det inte går att bevisa att föraren var alkoholpåverkad. I den 

sista olyckan finns det en liten misstanke om att fordonet kan ha fått en punktering men 

detta går inte att avgöra med säkerhet. De två sista olyckorna inträffade i fordon med 

tillverkningsår 1993 samt 1995. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel förs först en diskussion av resultaten som presenterats i kapitel fem 

med utgångspunkt från det teoretiska ramverket som tagits upp i kapitel två. Det följs av 

en diskussion om vilken betydelse djupstudierna har när det gäller att minska antalet 

omkomna i singelolyckor. Båda dessa avsnitt syftar till att besvara den andra 

frågeställningen i rapporten om hur antalet omkomna i singelolyckor kan minska. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning av de viktigaste resultaten samt några förslag 

till vidare forskning. 

6.1 Diskussion 

Erik Hollnagel med flera introducerade begreppet resilience engineering vilket beskrevs 

tidigare i uppsatsen. Med detta avses att det är viktigt att betrakta säkerheten proaktivt, 

det vill säga inte enbart reagera på vad som tidigare har hänt utan vara förberedd på att 

kunna hantera vad som händer framöver. Det undersökta materialet i denna studie består 

av olyckor som redan har inträffat. Dock anser inte jag att analysen därmed blir en 

reaktiv analys utan istället syftar resultatet till att skapa ett proaktivt 

säkerhetsresonemang.  

Tidigare sågs det som viktigast inom trafiksäkerhet att hantera olyckorna när de redan 

hade uppkommit, det sågs som omöjligt eller mycket svårt att förebygga olyckorna. 

Beskrivningen av att djupstudiernas fokus låg på själva kraschtillfället stämmer in på 

detta. Jag anser att detta är ett exempel på ett reaktivt säkerhetsresonemang. 

Numera ligger fokus på att se till fler och bredare perspektiv inom djupstudierna. Med 

hjälp av ny teknik anses det möjligt att förhindra att själva olyckorna uppstår, inte bara 

att mildra konsekvenserna av dem. Hollnagel menade vidare att resilience engineering 

inte handlar om att överleva olyckor utan att förhindra dem. Jag vill här argumentera för 

att en proaktiv säkerhet inom trafiksäkerhet handlar om att ta med båda perspektiven 

samt att se hur flera varianter av åtgärder samverkat samverkar vilket är vad som gjorts i 

kapitel fem. Enligt resilience engineering borde fokus enbart ligga på att förhindra 

olyckor men jag anser inte att resultaten från Nollvisionens arbete under mer än tio år 

stödjer detta. Vi har sett en minskning i antalet omkomna och mycket av detta beror ett 

arbete som har haft som utgångspunkt att mildra de allvarliga konsekvenserna av att en 

olycka inträffar. Dock anser jag att resultaten i denna studie tyder på att nästa steg bör 

vara att beakta vilka åtgärder som har förmågan att även helt hindra olyckans uppkomst. 

Flera resultat i studien har visat att detta ger bra resultat (bland annat antisladdsystem 

och Lane Departure Warning i bilar, alkolås med mera). Med denna syn på säkerhet ges 

de bästa förutsättningarna att nå målen uppställda i Nollvisionen. 

Vidare resoneras inom begreppet resilience engineering att störningar inte ska ses som 

onormala utan istället oundvikliga. Därmed ligger säkerheten i att veta hur systemet ska 

förhålla sig till dessa oundvikliga och därmed väntade störningar. 

James Reason argumenterar att det finns olika typer av fel som en användare kan göra. 

Felen kan vara medvetna (jag vet att det är fel men jag gör ändå fel), misstag (jag tror 

att jag gör rätt men det blir fel) samt omedvetna fel (jag förstår inte att jag gör fel). 

Utifrån användarens perspektiv på systemet är de olika typerna av fel en del av de 

störningar i systemet som avses i begreppet resilience engineering. Enligt Forward och 

Lewin är många av de fel som begås i trafiken medvetna felhandlingar. Exempel på 
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dessa skulle kunna vara att köra rattonykter eller köra för fort. I enlighet med begreppet 

resilience engineering bör dessa medvetna fel ses som normala i trafiksystem och för att 

utforma en proaktiv säkerhet måste själva systemet kunna förhålla sig till detta.  

I avsnitt 5.6.13 visades att potentialen av alkolås i fordon låg på 87 människoliv vilket 

motsvarar 40 procent av alla de avlidna personerna i detta material. Vidare visade 

avsnitt 5.6.14 att 58 liv (26 procent) hade kunnat räddas med en teknik för att få förare 

att hålla rätt hastighet, ISA. Denna typ av analys är därför helt i linje med 

argumentationen i resilience engineering det vill säga trots att de flesta användarna 

borde veta att det är fel att köra onykter och för fort, förekommer det i ganska stor 

utsträckning. För att kunna bemöta denna normala störning av systemet hjälper vi 

användaren genom att med teknikens assistans stoppa förarna (alkolås), samt påminna 

förarna om vad som är rätt (ISA). Något som inte tas upp i denna studie är hur lätt eller 

svårt det är att genomföra en åtgärd. Är det möjligt att få alla fordon utrustade med 

alkolås och en tvingade ISA-funktion (det vill säga en funktion som gör det omöjligt att 

köra för fort). Min spontana reflektion är nej, för att komma dit har vi en lång väg kvar 

att köra. Till stor del på grund av den motsättning som kommer att uppstå mellan 

konsumentens krav på en bil och samhällets krav vilket nämndes i samband med The 

Safe System Approach. 

De andra typerna av felhandlingar som görs i trafiken är misstag och omedvetna fel. I 

denna grupp hittar vi fel som till exempel att köra för fort i förhållande till väglaget, 

förare som somnar vid ratten samt förare som blir distraherade av något. 

När det gäller att köra för fort i förhållande till väglaget inser var och en att en vägbana 

med nedsatt friktion (till exempel på grund av regn eller snö) inte är något ovanligt. Vi 

bor i ett land där det är normalt med både regn och snö en stor del av året. Som kunde 

ses i tabell 28 i bilaga I, skedde 71 av olyckorna vid ett väglag som inte var torrt (till 

exempel våt eller isig vägbana). Det går alltså att i enlighet med argumentationen 

resilience engineering att betrakta en friktionsnedsatt vägbana som en normal störning i 

vägtransportsystemet. Med exemplet att köra för fort i förhållande till väglaget får vi 

alltså två typer av störningar i systemet och i enlighet med tidigare argumentation måste 

dessa ses som oundvikliga och därmed nödvändiga att förhålla oss till. Det är inte säkert 

att systemet med ISA kan åtgärda alla dessa typer av olyckor då tekniken med variabla 

hastigheter på vägarna inte är fullt utbyggda. 

Här är det istället möjligt att tänka sig en annan typ av åtgärder. Exempel på detta skulle 

kunna vara sidoräcken, bättre sidoområden och säkerhetszoner. Med dessa tre åtgärder 

uppnås det som i modellen för säker vägtrafik kallas för riskeliminering, det vill säga 

åtgärder som förhindrar allvarliga konsekvenser när en olycka väl uppkommer.  

När det gäller förare som somnar vid ratten är detta oftast ett omedvetet fel eller ett 

misstag. Föraren tror att det är möjligt att köra trots tröttheten alternativt inser inte 

överhuvudtaget faran med att köra bil i icke utvilat tillstånd. En förare som blir 

distraherad fungerar på liknande sätt med tillägget för att själva felhandlingen kan vara 

helt oavsiktlig. Det finns det två möjliga lösningar som inte lägger ansvaret på föraren 

nämligen Lane Departure Warning samt räfflor på vägbanan. I en studie från VTI 

konstaterades att LDW och räfflor har liknande effekt vilket gör att antagandet är att 

båda åtgärderna kan nå samtliga förare i denna grupp.  
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I figur 12 visades den möjliga maximala potentialen av fyra åtgärder som samtliga kan 

ses i de flesta av de nya bilar som säljs idag: krocksäker bil, antisladdsystem, 

bältespåminnare samt Lane Departure Warning. 

Här bör dock en annan aspekt tas upp. I figuren visades att totalt 197 liv skulle kunna 

räddas med dessa fyra åtgärder vilket motsvarar 90 procent av det totala antalet 

omkomna i denna studie.  

I modellen Safe System Approach påpekas att det kan finnas en motsättning mellan 

samhällets förmåga att påverka produkter och konsumentens fria val att köpa den 

produkt han eller hon anser lämplig. Som visades i tabell 4 i bilaga I är en stor del av 

personerna inblandade i singelolyckor relativt unga (37 procent är under 25 år) och det 

visades även i tabell 22 i bilaga I, att av de yngre förarna som själva ägde sina bilar så 

var en stor del av dessa av en äldre årsmodell (65 procent tillverkade på 1990-talet eller 

tidigare). Ett rimligt antagande är att yngre förare inte är lika kapitalstarka och därmed 

köper och användar billigare bilar (som per definition oftast är av äldre typ). Här 

uppstår alltså ett problem. De åtgärder som skulle kunna minska antalet omkomna i 

singelolyckor når inte en stor grupp, nämligen yngre förare som själva äger sin egen bil.  

Kanske kan istället räfflor, sidoräcken och andra åtgärder för området vid sidan av 

vägen vara ett alternativ då vägarna byggs för alla användare. Dock ska det påpekas att i 

denna uppsats har inte det ekonomiska perspektivet diskuterats överhuvudtaget men var 

och en inser att om Sveriges statliga vägnät består av totalt 98 400 kilometer väg 

innebär det en stor och dyr insats för att införa räfflor, räcken eller andra åtgärder på 

samtliga dessa vägar.  

Här bör dock nämnas vad som var argumentet i Safe System Approach, nämligen att den 

ekonomiska utvecklingen inte får ske på bekostnad av mänskliga liv eller svåra skador. 

En fråga som bör undersökas vidare är då de faktiska människolivsräddande resultaten 

som konstaterats i denna uppsats gentemot ekonomiska insatser. 

Det nämndes att en vägbana med låg friktion bör ses som en normal störning i 

vägtransportsystemet. Det finns även en stor mängd andra störningar som oftast inte 

förknippas med singelolyckor, till exempel mötande trafik, vilt som passerar vägarna. 

Dock finns det några olyckor där förarna har på ett eller annat sätt har blivit påverkade 

av andra trafikanter eller vilt vilket då i enlighet med tidigare argumentation ska ses som 

normala störningar. Dessa störningar blir oftast mer allvarliga i samband med högre 

hastighet. Att köra med en lägre hastighet kan bidra på två sätt i förhållande till olyckor. 

Antingen förhindras olyckan helt eller så inträffar ändå en olycka men inte med 

allvarliga konsekvenser. Här är åter ISA en viktig åtgärd för att minska hastigheten och 

likaså antisladdsystem. 

Något som inte har diskuterats i denna rapport är betydelsen av att påverka förarnas 

handlingar genom till exempel utbildning, attitydkampanjer eller poliskontroller. Vilken 

effekt dessa olika åtgärder kan vara svåra att mäta men finns säkerligen i andra 

rapporter. Dessa åtgärder bör dock även beaktas i det totala trafiksäkerhetsarbetet. 

Resultaten i 5.3, 5.4 och 5.5 kan dock bidra till att visa i vilka sammanhang som dessa 

åtgärder kan vara aktuella när det gäller singelolyckor. Några resultat som bör vara av 

intresse är till exempel att alkohol som betydelsefull orsak till singelolyckor är mindre 

på vägar som är mer trafikerade. Även resultaten när det gäller ålder (att så många 

förare är under 25 år) och på vilka vägar singelolyckorna är överrepresenterade i 
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förhållande till det totala trafikarbetet (länsvägar och vägar med hastighetsbegränsning 

70 km/h) bör beaktas när attitydkampanjer och olika typer av kontroller planeras.  

En annan åtgärd som inte tagits upp i denna studie men som kan vara aktuell för att 

minska olyckor som inträffar vid hög hastighet i dåligt väglag är variabel 

hastighetsbegränsning. Detta är en teknik som finns idag om än inte särskilt utbredd på 

vägnätet. Här visade tabell 28 och 29 i bilaga I att 13 procent av det totala antalet 

olyckor skedde vid icke torrt väglag men fordonet körde inom hastighetsbegränsningen.  

På Trafikverkets hemsida med frågor och svar kring hastighet på väg står följande fråga 

som nummer ett:  

Varför sätter ni inte hastigheten 0 km/tim på alla vägar? Det måste ju vara det enklaste 

sättet att uppfylla nollvisionen? 

Det här argumentet hörs ibland och även om själva frågan möjligtvis kan tyckas vara 

fånig ligger det en viss logik bakom. Jag antar att frågeställaren kanske syftar på de 

personer som mer eller mindre medvetet utsätter sig för risker genom att köra bil. De 

kör för fort, använder inte bälte och är påverkade av alkohol. Det finns flera exempel på 

olyckor i denna studie som är av denna typ. Men som argumenteras i The Safe System 

Approach får inte mobilitet och säkerhet vara två faktorer som står mot varandra. I 

dagens samhälle är vi oerhört beroende av att kunna förflytta oss och varor. Min slutsats 

är dock att i denna studie har jag visat att begreppen inte behöver vara motsatser. Det 

finns ett antal åtgärder som kan tillåta både mobilitet och säkerhet. 

6.2 Djupstudiernas betydelse för arbetet mot Nollvisionen 

Att efter varje dödsfall göra en djupstudie är mycket betydelsefullt för en studie som 

denna. De resultat som presenteras här hade inte kunnat göras enbart med annat material 

som till exempel STRADA. En djupstudie går precis som namnet antyder djupt och ger 

forskare möjlighet att precis som denna studie ämnar göra visa på vilka åtgärder som 

kan få effekt. 

För den enskilde utredaren kan det vara svårt att säga vilken betydelse en enskild 

insamlad uppgift har, det kan verka meningslöst att lagra information om till exempel 

däckens mönsterdjup när olyckans orsak uppenbart verkar bero på något helt annat. Det 

är först i samband med en studie som denna som parametrarna verkligen får betydelse 

och jag vill uppmana Trafikverket att fortsätta med den ambitiösa nivå som 

Djupstudierna har. Dock är det så att ett antal parametrar i min studie har fått värdet 

okänt då fakta har saknats i djupstudien. Här tror jag att själva databasen skulle kunna 

förbättras så att fakta inte missas att läggas in samt att arbetet med nationell samordning 

kring hur djupstudier ska utföras bör fortsätta så att det är möjligt att jämföra olyckor 

från olika delar av landet trots att det är olika regioner som har utfört själva 

undersökningen. 

Som nämndes tidigare har fokus för djupstudierna breddats under de senaste åren till att 

även innefatta vad som hände innan själva olyckan. Detta arbetssätt är något som jag 

stödjer och uppmanar Trafikverket att fortsätta med. Dock bör själva databasen anpassas 

efter detta så att denna information blir enklare för forskare att ta del av. För att nämna 

ett exempel så fanns det ett antal olyckor där föraren troligen var upprörd vid 

olyckstillfället på grund av att han eller hon tidigare hade varit i gräl. I min studie har 

jag valt att klassificera detta som en typ av distraktion. Mitt resonemang är alltså att om 
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föraren inte hade varit så upprörd i samband med bilkörningen hade han eller hon 

därmed kanske haft större fokus på själva bilkörningen. Det går inte att säga att olyckan 

därmed inte hade inträffat men det är möjligt.  

Slutsatsen blir att djupstudierna har en stor betydelse för arbetet mot Nollvisionen men 

det finns utrymme för förbättringar. 

6.3 Slutsatser 

Några av de viktigaste slutsatserna som visats i denna studie: 

 De flesta singelolyckor inträffar på helgen och då ofta på kvällen eller natten. 

 En majoritet av de som är förare i singelolyckor är män (86 procent) och en stor 

del är relativt unga (37 procent yngre än 25 år). 

 Av de som avlider i singelolyckor är mer än hälften obältade och cirka hälften av 

dessa hade haft möjlighet att överleva med bälte. 

 Hälften av förarna är onyktra i något avseende (alkohol, droger eller läkemedel 

som påverkar körförmågan). 

 En mindre andel av singelolyckorna (8 procent) har förmodligen uppstått på 

grund av sjukdom hos föraren men orsaken till dödsfallet är själva krockvåldet.  

 Äldre bilar (mer än 9 år gamla) är överrepresenterade i singelolyckor i 

förhållande till antalet körda mil med äldre bilar i Sverige. 

 Mer än hälften av fordonen (63 procent) av fordonen har kört i en högre 

hastighet än gällande hastighetsbegränsning. 

 De flesta singelolyckor (81 procent) inträffar på vägar med 

hastighetsbegränsning 70 km/h eller 90 km/h. 

 Orsaken till det kraftigaste krockvåldet i samband med singelolyckor är voltning 

och krock med träd. 

 Det finns stora möjligheter att rädda människoliv med hjälp av enskilda åtgärder 

som nämnts i denna rapport. En uppdelning har gjorts i grupperna användning, 

väg samt fordon. De största överlevnadspotentialerna från respektive grupp är: 

o 51 procent av personerna hade kunnat överleva om alla förare var nyktra. 

o 30 procent av personerna hade kunnat överleva om alla vägar hade 

räfflor. 

o 56 procent av personerna hade kunnat överleva om alla bilar hade 

antisladdsystem. 

 Även en kombination av olika åtgärder har gjorts. Detta är en linjär kombination 

som inte säger något om hur de olika åtgärderna påverkar varandra. Detta ger en 

större överlevnadspotential än när enbart enskilda åtgärder bedöms. 

 90 procent av personerna hade kunnat överleva om de hade suttit i en bil som är 

av senaste modell avseende krocksäkerhet och som även har antisladdsystem, 

bältespåminnare samt Lane Departure Warning. De flesta av de nya bilar som 

säljs idag har denna utrustning. 

 Totalt tre olyckor med fyra avlidna personer nåddes inte med någon av de 

föreslagna åtgärderna/insatsområdet i studien. 

 Resultaten och Nollvisionen diskuteras i förhållande till begreppet resilience 

engineering. 

 Betydelsen av djupstudier i samband med dödsolyckor i vägtrafiken är stor men 

det finns utrymme för förbättringar, till exempel när det gäller hur materialet 

presenteras för forskare. 
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6.3.1 Förslag på vidare forskning 

I samband med en så omfattande rapport som denna är det omöjligt att inte stöta på 

områden som skulle vara intressanta att undersöka vidare.  

Eftersom studien endast omfattar de olyckor där en eller flera personer har avlidit är det 

rimligt att anta att det finns ett stort antal olyckor där olika typer av åtgärder har bidragit 

till att olyckan inte blev så allvarlig att någon avled. Här behövs andra typer av studier 

för att se till effekten av olika tidigare införda åtgärder. Ett exempel skulle vara att 

jämföra singelolyckorna som inträffade i längre tillbaka i tiden med dagens olyckor för 

att se om det finns någon skillnad i vad olyckorna beror på. En annan idé skulle vara att 

jämföra singelolyckor där någon har avlidit med singelolyckor som var allvarliga men 

utfallet blev inte dödligt. Detta var något som övervägdes inför denna studie men som 

blev svårare att genomföra då det endast görs djupstudier (och därmed en omfattande 

faktainsamling) vid dödsolyckor.  

Som visats är det möjligt att kombinera flera olika åtgärder för att därmed uppnå en stor 

möjlighet att rädda liv i trafiken. Detta bör undersökas närmare för att utreda exakt 

vilken kombination och i vilka sammanhang som ger det absolut bästa resultatet. 

En annan aspekt som skulle vara intressant men möjligen svår att genomföra är att i 

enlighet med tanken att gå längre tillbaka i tiden före olyckan, undersöka mer vilka 

personer som råkar ut för olyckorna. Det vill säga, inte stanna vid ålder och kön utan 

söka djupare information. 
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Tabell 1: Antal olyckor och antalet avlidna personer fördelat på år. 

 År 2007 År 2008 År 2009 Totalt 

Antal olyckor 92 79 95 266 

Antal avlidna 99 85 99 283 

Tabell 2: Antalet olyckor och antalet avlidna fördelat på olyckstyp. 

 Olyckor Naturliga 

dödsfall 

Självmord Okänt Totalt 

Antal olyckor 202 41 11 12 266 

Antal avlidna 219 41 11 12 283 

Tabell 3: Antalet personer per skadeföljd. 

Skadeföljd Antal personer 

Omkomna 219 

Svårt skadade 81 

Lindrigt skadade 77 

Oskadda 3 

Totalt 380 

 

 

Figur 1: Jämförelse mellan andelen av trafikarbetet samt andelen dödsolyckor i studien 

fördelat på län. 
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Figur 2: Totalt antal olyckor fördelat på veckodag. 

 

 

Figur 3: Antalet olyckor fördelat på veckodagar och tidpunkt. 

 

Tabell 4: Ålders- och könsfördelning på förarna. 
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Totalt 
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Okänt          4 2% 
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Figur 4: Antal olyckor fördelat på ålder och kön. 

Tabell 5: Körkortsstatus 

Körkortsstatus Antal 

Giltigt 150 

Återkallat 7 

Saknar 33 

Övningskörning 1 

Okänt 11 

Totalt 202 

 

 

Figur 5: Fördelning av körkortsstatus. 

Tabell 6: Antal år som förarna haft körkort 

Antal år med körkortsinnehav Antal Andel 

Mindre än 2 år 35 22% 

Två år eller mer 22 14% 

Okänt 100 64% 

Totalt 157 100% 
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Tabell 7: Placering i bilen 

Placering Antal 

Förare 150 

Passagerare fram 33 

Passagerare vänster bak 7 

Passagerare bak mitten 6 

Passagerare höger bak 12 

Okänd placering 11 

Totalt 219 

 

 

Figur 6: Placering i bilen för de avlidna personerna 
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Tabell 8: Plats för dödsfall 

Plats för dödsfall Antal Andel 

Avliden på olycksplatsen 160 73% 

Avliden senare 56 26% 

Okänt 3 1% 

Totalt 219 100% 

Tabell 9: Tidpunkt för sjukvård för de 56 personer som ej avled på olycksplatsen 

Av de 56 personer som avled senare 

Tidpunkt för vård Antal Andel 

Fick vård inom en timma 39 70% 

Fick ej vård inom en timma 6 11% 

Fick kanske vård inom en timma 4 7% 

Okänt 7 13% 

Totalt 56 100% 

Tabell 10: Tidpunkt för sjukvård för de 160 personer som avled på olycksplatsen 

Av de 160 personer som avled på olycksplatsen 

Tidpunkt för vård Antal Andel 

Fick vård inom en timma 106 66% 

Fick ej vård inom en timma 19 12% 

Fick kanske vård inom en timma 11 7% 

Okänt 24 15% 

Totalt 160 100% 

Tabell 11: Bältesanvändning för de totalt 219 avlidna personerna 

Bältesanvändning Antal Andel 

ja 79 36% 

ja, kanske 6 3% 

ja, men fungerade ej 2 1% 

nej 107 49% 

nej, kanske 9 4% 

okänt 16 7% 

Totalt 219 100% 

Tabell 12: Överlevnadspotential med bälte 

Överlevt med bälte* Antal 

Andel av de som 

inte använde bälte 

Andel av det totala 

antalet avlidna 

ja 52 39% 24% 

ja, kanske 24 18% 11% 

nej 27 20% 12% 

nej, kanske 7 5% 3% 

okänt 22 17% 10% 

Totalt 132 100%  

* Beräknat på de totalt 132 personer som inte använde bälte eller där det är okänt om de 

använde bälte 
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Tabell 13: Överlevnadspotential med bälte i bilar som voltade. 

 Antal 

olyckor 

Andel av 

totala antalet 

olyckor 

Antal 

personer 

Andel av totala 

antalet avlidna 

Olyckor där bilen 

voltade 

143 olyckor 71% 155 personer 71% 

Olyckor med 

obältade personer 

som avled 

80 olyckor 40% 85 personer 39% 

Möjlighet att 

överleva med 

bälte* 

53 olyckor 26% 54 personer 25% 

*Överlevnadspotential med bälte= ja eller ja,kanske 

Tabell 14: Förare påverkade av alkohol, droger och eller läkemedel. 

 Antal förare Total andel av 

olyckorna 

Förare påverkade av alkohol 78 39% 

Förare påverkade av droger/läkemedel 36 11% 

Förare påverkade av både alkohol och 

droger/läkemedel 

14 7% 

Totalt antal förare som var påverkade av alkohol, 

droger/läkemedel eller båda 

101 50% 

Förare som saknade körkort* och var påverkade av 

alkohol 

20 10% 

Förare som var 25 år eller yngre** och var 

påverkade av alkohol, droger och eller läkemedel  

36 18% 

Avlidna förare som var obältade och påverkade av 

alkohol** 

44  

*Totalt antal förare som saknad körkort var 33. 

**Totalt antal förare som var 25 år eller yngre var 80. 

***Beräknat på de totalt 150 förare som själva omkom i olyckan. (I de fall som föraren 

ej avled är det ej registrerat om föraren använde bälte). 
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Figur 7: Antal olyckor med alkoholpåverkad förare fördelat på åldersgrupp. 

 

Figur 8: Antal olyckor fördelade på veckodag relaterat till antal olyckor fördelade på 

veckodag med alkoholpåverkade förare. 
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Tabell 15:Bidragande orsaker till olyckor: sjukdom, insomning och avsiktlighet 

 Antal 

olyckor 

Andel av 

totala 

antalet 

olyckor 

Antal 

avlidna 

personer 

Olyckor där sjukdom var bidragande till 

olyckans uppkomst 

16 8% 16 

Olyckor där insomning var bidragande (eller 

misstänkt bidragande) till olyckans 

uppkomst. 

34 17% 35 

Olyckor där det finns någon misstanke om 

avsiktlighet 

16 8% 16 

 

Tabell 16:Typ av avkörning 

Typ av avkörning Antal Andel 

Avdrift 48 24% 

Rakt fram i kurva 27 13% 

Svänger för lite i 

kurva 35 17% 

Sladd på raksträcka 33 16% 

Sladd i kurva 50 25% 

Övrigt 9 4% 

Totalt 202 100% 
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Figur 9: Antalet bilar i studien per tillverkningsår/årsmodell. 

 

 

Figur 10: Andel av antalet körda mil per ålder på bilen för Sveriges fordonspark 

respektive singelolyckorna i studien. 
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Tabell 17: Storlek på olycksbilarna 

Storlek på bilen Antal 

mindre småbil 21 

större småbil 52 

mellanstor bil 52 

stor bil 57 

större jeep 5 

mindre minibuss 1 

större minibuss 9 

mindre skåpbil 1 

okänt 4 

Totalt 202 

 

Figur 11: Storlek på olycksbilarna, procentuell fördelning 
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Tabell 18: Olycksfordonens betyg i test hos EuroNCAP 

Antal stjärnor i test hos EuroNCAP Antal Andel 

Ej betygsatt 108 53% 

1,5 7 3% 

2 5 2% 

2,5 15 7% 

3 23 11% 

4 37 18% 

5 7 3% 

Totalt 202 100% 

 

Tabell 19: Olycksfordonens betyg i test hos Folksam 

Betyg i test hos Folksam Antal Andel 

Röd (lägre säkerhet än medelbilen) 35 17% 

Gul (medelhög säkerhet) 57 28% 

Grön (bra säkerhet) 57 28% 

Grön plus (säkrast) 6 3% 

Ej betygsatt 47 23% 

Totalt 202 100% 

 

 

Figur 12: Fordonsstatus samt besiktningsstatus för olycksfordonen. 

*Den högra cirkeln visar besiktningsstatusen för de totalt 168 fordonen som var i trafik. 
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Tabell 20: Däckstatus för olycksbilarna 

Lagliga däck Antal Andel 

Ja 154 76% 

Nej 30 15% 

Okänt 18 9% 

Totalt 202 100% 

Tabell 21: Ägarförhållande förare och bil (samtliga förare) 

Ägarförhållande förare och bil Antal Andel 

Förare ägare 84 42% 

Inom familj 50 25% 

Inom bekantskapskretsen 7 3% 

Hyrbil eller leasing 3 1% 

Tjänstefordon 3 1% 

Tillfälligt lån* 5 2% 

Stulen 5 2% 

Okänt 45 22% 

Totalt 202 100% 

*Med tillfälligt lån menas att föraren har lånat bilen tillfälligt av någon som inte är 

familj eller inom bekantskapskretsen, det kan till exempel vara någon som har lånat en 

bil för att provköra inför eventuellt köp. 

Tabell 22: Ägarförhållande förare och bil (förare yngre än 25 år) 

Ägarförhållande förare och bil Antal Andel 

Förare ägare 20 27% 

Inom familj 33 44% 

Inom bekantskapskretsen 3 4% 

Hyrbil eller leasing 0 0% 

Tjänstefordon 0 0% 

Tillfälligt lån 1 1% 

Stulen 3 4% 

Okänt 15 20% 

Totalt 75 100% 

 

Tabell 23: Årsmodell på bilen för de totalt 20 förare yngre än 25 år och som själva 

ägde sina bilar. 

Årsmodell på bilen Antal 

-1989 5 

1990-1994 5 

1995-1999 3 

2000-2004 6 

2005- 1 

Totalt 20 
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Tabell 24: Uppskattad hastighet för olycksfordonen 

Uppskattad hastighet Antal 

Inom 65 

Över 46 

Mycket över 65 

Extremt mycket över 17 

Okänt 9 

Totalt 202 

 

 

 

Figur 13: Procentuell fördelning av den uppskattade hastigheten för olycksfordonen 

Tabell 25: Fördelning av dödsolyckorna på vägar med olika hastighetsbegränsningar 

Hastighetsbegränsning Antal 

50 km/h 13 

70 km/h 94 

80 km/h 4 

90 km/h 68 

110 km/h 23 

Totalt 202 

 

 

Figur 14: Fördelning av antal dödsolyckor efter hastighetsbegränsning på vägen 
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Figur 15: Jämförelse av andelen singelolyckor och andelen av det totala trafikarbetet 

på vägar med olika hastighetsbegränsningar. 

*Statistiken avser år 2008 då detta är den senaste statistiken som finns tillgänglig. 

Tabell 26: Vägkategori 

Vägkategori Antal Andel 

Europaväg 32 16% 

Riksväg 36 18% 

Länsväg 134 66% 

Totalt 202 100% 
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Figur 16: Jämförelse av andelen singelolyckor och andelen av det totala trafikarbetet 

på de tre olika typerna av statliga vägar. 

 

 

 

 

 

Figur 17: Antal olyckor fördelat på årsdygnstrafik. 
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Figur 18: Andelen alkoholpåverkade förare för olika nivåer av årsdygnstrafik. 

(Observera att siffran som står i respektive stapel visar det faktiska antalet olyckor 

medan den blåa och röda stapelns höjd visar fördelningen mellan de två grupperna). 
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Tabell 27: Väderlek 

Väderlek Antal Andel 

uppehållsväder 173 86% 

regn 13 6% 

snöfall 7 3% 

dis/dimma 5 2% 

okänt 4 2% 

Totalt 202 100% 

 

Tabell 28: Väglag 

Väglag Antal Andel 

Torr 128 63% 

Våt fuktig 45 22% 

Tunn is (vägbanan synlig) 20 10% 

Lös snö/snömodd 5 2% 

Tjock is/packad snö 1 <1% 

Okänt 3 1% 

Totalt 202 100% 

Tabell 29: Ljusförhållande 

Ljusförhållande Antal Andel 

dagsljus 101 50% 

gryning/skymning 22 11% 

mörker 75 37% 

okänt 4 2% 

Totalt 202 100% 

 

Tabell 30: Uppskattad hastighet på olycksbilen vid icke torrt väglag 

Uppskattad hastighet för de totalt 71 

olyckor som inträffade vid icke torrt väglag Antal olyckor 

Andel av totala  

antalet olyckor 

Inom 27 13% 

Över 18 9% 

Mycket över 17 8% 

Extremt mycket över 5 2% 

Okänt 4 2% 
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Tabell 31: Vägtyp 

Vägtyp Antal Andel 

Smal väg 52 26% 

Normal tvåfältsväg 124 61% 

Mötesfri landsväg (2+1) 4 2% 

Motorväg 17 8% 

Annan typ av väg 5 2% 

Totalt 202 100% 

Tabell 32: Typ av vägsträcka 

Platstyp Antal Andel 

Raksträcka 75 37% 

Kurva 110 54% 

Korsning 6 3% 

Annan 11 5% 

Totalt 202 100% 

Tabell 33: Förekomst av räfflor 

Räfflor Antal Andel 

Mitt 6 3% 

Sida 3 1% 

Räfflor saknas 190 94% 

Okänt 3 1% 

Totalt 202 100% 

Tabell 34: Förekomst av räcke 

Typ av räcke Antal Andel 

Mitträcke 12 6% 

Sidoräcke 23 11% 

mitträcke och sidoräcke 8 4% 

Räcke på andra sidan 1 <1% 

Räcke saknas 158 78% 

Totalt 202 100% 

Tabell 35: Sidoområdestyp (avser den sida avkörningen skedde på) 

Sidoområdestyp Antal Andel 

A (Mycket liten risk för att välta) 34 17% 

B (Liten risk för att välta) 26 13% 

C (Risk att välta) 101 50% 

Okänt 41 20% 

Totalt 202 100% 
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Tabell 36: Standard på säkerhetszon (avser den sida avkörningen skedde på) 

Standard säkerhetszon Antal Andel 

God 56 28% 

Mindre god 82 41% 

Låg 64 32% 

Totalt 202 100% 

Tabell 37: Omgivning, vänster sida i färdriktningen 

Omgivning, vänster sida i färdriktningen Antal Andel 

Avgränsad mötande vägbana 10 5% 

Bebyggelse 17 8% 

Öppet eller åker 38 19% 

Tät skog 79 39% 

Enstaka träd eller andra fasta föremål 33 16% 

Allé 7 3% 

Betongräcke eller fundament 3 1% 

Bergvägg 3 1% 

Vattendrag 4 2% 

Okänt eller övrigt 8 4% 

Totalt 202 100% 

 

Tabell 38: Omgivning, höger sida i färdriktningen 

Omgivning, höger sida i färdriktningen Antal Andel 

Sidoräcke 6 3% 

Bebyggelse 23 11% 

Öppet eller åker 33 16% 

Tät skog 89 44% 

Enstaka träd eller andra fasta föremål 32 16% 

Allé 6 3% 

Betongräcke eller fundament 3 1% 

Bergvägg 4 2% 

Vägarbete 2 1% 

Okänt eller övrigt 4 2% 

Totalt 202 100% 
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Figur 19: Kraftigaste krockobjekt för samtliga fordon i singelolyckorna. 

*Med byggd infrastruktur avses till exempel avtagsväg, GC-port, räcken med mera. 

Tabell 39: Typ av omgivning för de olyckor där kraftigaste krockobjekt var träd. 

Typ av omgivning vid krock med träd  Antal 

allé 6 

bebyggelse 9 

enstaka träd eller andra fasta föremål 12 

tät skog 40 

öppet eller åker 1 

okänt eller övrigt 1 

Totalt 69 
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Bilaga II: Bilder som ger exempel på fordon där en 
nyare bil hade gett ett bättre krockskydd 
 

 

Figur 1: Bilen är av årsmodell 1987 och som kan ses på bilden har en kraftig 

inträngning skett i fronten. En nyare bil hade antagligen inte fått en så kraftig 

inträngning i samband med olyckan och personen i bilen hade haft större chans att 

överleva. 
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Figur 2: Bilen är av årsmodell 2000 men saknar krockkudde av typen sidogardin, det 

vill säga en krockkudde som faller ner från taket vid sidokollisioner vilket bedöms ha 

haft möjlighet att rädda livet på personen i bilen. 
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Figur 3: Bilen är av årsmodell 2001 och krockvåldet har skett snett framifrån (klockan 

11). Inträngningen är ca 65 centimeter vilket har gjort att utrymmet för föraren har 

blivit väldigt litet. En nyare bil kanske inte hade fått samma inträngning och därmed 

hade föraren haft större chans att överleva. 
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Figur 4: Bilen är av årsmodell 1976 och som kan ses på bilden har den inte blivit 

särskilt deformerad vilket är ett exempel på att istället för att bilen fångar upp 

kraschenergin gör kroppen det. 
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Bilaga III: Parametrar som användes vid 
datainsamling mot djupstudieklienten 

Berört område Parametrar 

Olycksuppgifter Olyckans registreringsnummer 

  År 

  Mån 

  Dag 

  Veckodag 

  Klockslag                            

  Kommun 

  Län 

  Antal omkomna 

  Antal svårt skadade 

  Antal lindrigt skadade 

  Antal oskadda 

  Typ (olycka, självmord, naturligt dödsfall) 

  Händelseförlopp enligt djupstudie (fritext) 

Omkommen Plac i fordon (11,12,21,22,23 eller X)         

  Kön     

  Ålder 

  Bältesanvändning 

  Överlevnadspotential med bälte 

  Dödsorsak 

  Död på olycksplatsen 

  

"Golden hour" (fick den avlidna vård inom en 

timma) 

Omkommen om fler än en person Plac i fordon (11,12,21,22,23 eller X)         

  Kön 

  Ålder 

  Bältesanvändning 

  Överlevnadspotential med bälte 

  Dödsorsak 

  Död på olycksplatsen 

  

"Golden hour" (fick den avlidna vård inom en 

timma) 

Förare 

Kön FÖRARE, om inte densamma som den 

avlidna 

  

Ålder FÖRARE, om inte densamma som den 

avlidna 

  Kända sjukdomar 

  Om inte officielt självmord, misstänkt? 

  Alkohol förare 
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Droger förare (droger eller läkemedel som 

påverkar körförmågan) 

  Körkortsförfärv förare 

  Körkortets status vid olyckan 

  Antal år för körkortsinnehav 

  Tidigare varning eller återkallat körkort 

  Förare juridisk ägare 

  Ägarförhållande om förare ej juridisk ägare 

Omgivning Vägnummer 

  Vägtyp 

  Vägkategori 

  EuroRAP-klassning 

  Bredd på vägen 

  Skyltad hastighet 

  Ändrades hastigheten strax innan 

  ÅDT fordon 

  Ljusförhållande 

  Väderlek 

  Väglag  

  Beläggning på vägen 

  Räfflor 

  Räcke 

  Avgörande brister vägbana 

  Platstyp (kurva, raksträcka, korsning, annan) 

  om kurva, karaktär (svag, medium, tvär) 

  om kurva, vänster- eller högerkurva 

  om korsning, typ (3,4,5,rondell) 

  Väg-belysning 

  Bebyggelse (tät eller ej tät) 

  Sikt 

  Sidoområdestyp 

  Bredd sidoområde 

  Om innerslänt, lutning 

  Om innerslänt, längd 

  Om ytterslänt, lutning 

  Om ytterslänt, längd 

  Dikesdjup 

  

Säkerhetszon (avstånd till närmaste oeftergivliga 

föremål) 

  Standard säkerhetszon 

  Omgivning, vänster sida i färdriktningen 

  Omgivning, höger sida i färdriktningen 
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Fordon Fabrikat 

  Modell 

  Årsmodell 

  EuroNCAP-betyg 

  Folksam-betyg 

  Storlek på bilen enligt Folksams klassning 

  Bältespåminnare 

  Antisladdsystem 

  Avgörande brister fordon 

  Fordonsstatus 

  Lagliga däck 

  Besiktningsstatus 

  Försäkring 

  Kraftriktning 

  Volt 

  Maximal inträngning 

  Fordon börjar brinna 

  

Typ av avkörning (rakt fram i kurva, svänger för 

lite i kurva, sladd i kurva, sladd på raksträcka, 

avdrift, övrigt) 

  Kritisk händelse 

  Orsak till kritisk händelse 

  Rörelse efter avkörning 

  Uppskattad hastighet 

  Avkörnvinkel 

  Avkörningssida  

  Slutlig sida där fordonet hamnade 

  Körsträcka i sidoområde 

  

Om kurva, olycksförloppet började (i början, 

mitten eller slutet) 

  

Om kurva, avkörningspunkt(i början, mitten eller 

slutet) 

  Längd broms- och sladdspår (på vägbana) 

  Kollisionsobjekt (om flera nämn alla) 

  Kraftigaste kollisionsobjekt 

  Insomning hos pb förare kan misstänkas? 

Övrigt Övrig kommentar 

 


