
VÄGTRAFIKSKADADE I  
VÄSTMANLANDS LÄN IDAG OCH FÖR 
20 ÅR SEDAN  
Regional uppföljning av det nationella trafiksäkerhetsmålet.  

FÖRFATTARE: ASTRID VÄRNILD 
 

                  Foto:Rolf Karlsson 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Ämne: Folkhälsovetenskap 
Nivå: Avancerad nivå 
Högskolepoäng: 30 hp 
Program/Utbildning: Magisteruppsats 
Kurskod: OFH027 
 

Handledare: Per Tillgren 
Bihandledare: Elsvig Eilert-Petersson 
Examinator: Ingemar Åkerlind 
Datum: 2012-05-14 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka hur det nationella målet för trafiksäkerhet går att följa upp på 

länsnivå via befintlig statistik från polis och sjukvård. Ger de två källorna en likartad bild av 

förändringen av antalet vägtrafikskadade under den gångna tjugoårsperioden? Undersök-

ningen omfattar personer som skadats och överlevt vägtrafikolyckor i Västmanlands län. 

Data från 1989/1990 respektive 2008/2009 jämförs. 

De två statistikkällorna ger en likartad bild av förändringen av antalet vägtrafikskadade 

bilister, motorcyklister och mopedister. Skillnaderna är däremot stora beträffande gång-

trafikanter och cyklister.  

Antalet skadade personer registrerade av sjukvården i länet har minskat under den studerade 

tidsperioden. Det beror på att antalet skadade gångtrafikanter och cyklister har blivit färre. 

På grund av förändringar inom sjukvården kan minskningen inte kvantifieras. Det lägre 

antalet frakturer, främst hos gångtrafikanter men även hos cyklister, visar att det varit en 

minskning. Antalet skadade bilister har däremot blivit fler, men de skadas lindrigare än 

1989/1990. Gruppen allvarligt skadade bilister (ISS > 8) har dock ökat. 

För perioden 1997 – 2009 har det inte funnits något nationellt definierat trafiksäkerhetsmål 

för allvarligt skadade. Enligt polisens statistik är antalet svårt skadade vägtrafikanter i länet 

oförändrat under perioden. Om allvarligt skadad i sjukvårdens mätning definieras som 

inlagd på sjukhus har antalet allvarligt skadade under perioden minskat med 27 %. Antalet 

allvarligt skadade definierat som ISS > 8 är oförändrat.  

Nyckelord: Vägtrafikskadade, trafiksäkerhet, Nollvision, skadeuppföljning, folkhälsa, 

målstyrning. 

  



ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate the extent to which it is possible to make a follow-

up on the regional level of the national road safety target by using existing police and hospital 

statistics. Do the two sources provide a similar picture of the changes of the number of 

persons injured in road traffic accidents during the past twenty years? The survey covers 

persons injured but survived in road accidents in the county of Västmanland. 2008/2009 

figures are compared with 1989/1990 figures.  

Both sets of statistics provide a similar picture of the changes with regard to the number of 

injured motorists, motorcyclists and moped drivers. However, concerning pedestrians and 

cyclists there are significant differences. 

During the time period being studied, the number of injured persons registered by the 

hospitals of the county has decreased. This is due to the fact that the number of pedestrians 

and cyclists injured has decreased. However, it is due to structural changes of the health care 

difficult to quantify the reduction. The lower number fractures, primarily of pedestrians but 

also of cyclists, shows that there has been a decrease. On the contrary, the number of injured 

motorists has increased, but their injuries are less serious than in 1989/1990. However, the 

number of those motorists with serious injuries (ISS > 8) has increased. 

For the period 1997 – 2009 there has not had an established national target for the number 

of seriously injured. According to police statistics, the number of severely injured road users 

in the county has remained unchanged during the time period being studied. If those being 

hospitalized in the medical statistics are defined as seriously injured, the number of seriously 

injured has decreased with 27 %. However, if seriously injured is defined as those with 

ISS > 8, the number has remained unchanged. 

 

Key words: Road traffic injured, traffic safety, Vision Zero, injury-surveillance, public health, 

management by objectives,  
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Förkortningar 

Ds Departementsstencil 

IDB Injury Data Bas  

NOMESCO Nordic Medico-Statistic Committee 

PAR Socialstyrelsens patientadministrativa slutenvårdsregister 

SCB Statistiska centralbyrån 

SFS Svensk författningssamling 

SIKA Statens institut för kommunikationsanalys 

SJV Sjukvård 

SOS Sveriges officiella statistik 

STRADA Swedish Traffic Accident Data Acquistion 

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut 

WHO World Health Organization/Världshälsoorganisationen 

 

Begrepp och definitioner 

Nationella trafiksäkerhetsmål för vägtrafiken 

Nollvisionen – långsiktigt mål: Ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av 

trafikolycka inom vägtransportsystemet, samt att vägtransportsystemets utformning och 

funktion anpassas till detta (Regeringen, 1997). 

Kvantifierade tidsatta mål:  

• 1989 – 1996: 200 färre dödade och cirka 5 000 färre skadade till år 2000 jämfört med 

situationen 1988 (Trafiksäkerhetsverket, 1992). Detta innebar maximalt cirka 600 döda 

och 17 800 skadade år 2000.  

• 1997 – 2009: Maximalt 270 döda år 2007. En minskning av antalet döda med 50 % 

jämfört med år 1996. Ingen kvantifiering av minskat antal svårt skadade (Regeringens 

proposition, 1998). 

• 2009 -: Maximalt 220 döda år 2020 (Regeringens proposition, 2009). En 25-procentig 

minskning av antalet allvarligt skadade till 7 500 år 2020 (Vägverket, 2008; 

Regeringens proposition, 2009). 

 

Vägtrafikolycka 

Olycka som inträffat på väg, där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och som medfört 

person- eller egendomsskada (SCB 1990; Eilert-Petersson, 1992; Transportstyrelsen 2010).  

Vägtrafikskada – AIS/MAIS/ISS 

AIS (Abbreviated Injury Scale) är en klassificering av en skadas svårighetsgrad 

(Transportstyrelsen, 2010). Skadegraden är enligt AIS: 1 = lätt skada, 2 = måttlig/moderat 

skada, 3 = allvarlig/svår skada (ej livshotande), 4 = svår skada (livshotande men med trolig 

överlevnad), 5 = Kritisk skada (överlevnad osäker/osannolik). 

MAIS (Maximal AIS) är den maximala AIS-graden för en kropp eller kroppsregion 
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ISS (Injury Severity Score) är ett mått på effekten av multipla skador. ISS beräknas som 

summan av kvadraterna på högsta MAIS på tre olika kroppsregioner. 

Bebyggelsetyp 

En väg anses i regel ligga inom tättbebyggt område när den högsta tillåtna hastigheten är 50 

km/timmen eller lägre. För högre hastighet gäller att bebyggelsens omfattning och 

trafikförhållanden är jämställda med den grundläggande betydelsen för tätbebyggt område. 

Vägar som sträcker sig genom tätbebyggt område och är korsningsfria räknas ej till 

tätbebyggt område (SCB, 1991). 

Med väg avses (SFS 1998: 1276) 

1.  Sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med 

motorfordon, 

2.  led som är anordnad för cykeltrafik, och 

3.  gång- eller ridbana invid väg enligt 1 eller 2.  

Som fordon räknas samtliga typer av fordon som går direkt på marken och inte på skenor. 

Nationell väg 

Väg som ingår i det av riksdagen 1993 beslutade nationella vägsystemet. I Västmanlands län 

ingår E18, E20 samt riksvägarna 56 och 70. 

Övriga riksvägar 

Riksvägar med vägnummer under 100 som inte ingår i det nationella vägsystemet. I 

Västmanlands län riksvägarna 66, 68 och 72. 
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1 INLEDNING 

Globalt är trafikdöden den nionde vanligaste dödsorsaken och befaras genom ökat bilinnehav 

på sikt bli den tredje vanligaste. I Sverige har ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete 

bedrivits sedan slutet av 1960-talet och det svenska trafiksäkerhetsarbetet bedöms idag som 

ett av de främsta i världen. År 1989 tog riksdagen beslut om ett kvantifierat mål för det 

nationella trafiksäkerhetsarbetet. Sedan dess har antalet dödade i vägtrafiken mer än 

halverats medan utvecklingen av antalet skadade varit mera oklar. Uppföljningen av det 

nationella trafiksäkerhetsmålet har skötts centralt av Vägverket med fokus på minskning av 

antalet dödade i vägtrafiken. 

Författaren har under den gångna tjugoårsperioden varit verksam som tjänsteman på 

regional statlig nivå med uppdrag att utifrån länsperspektivet hantera det nationella 

trafiksäkerhetsmålet. Såväl delmål som för ändamålet anpassad uppföljning av det nationella 

målet har saknats regionalt. Samtidigt har den regionala nivåns ansvar för bland annat 

investeringar i väginfrastruktur vuxit sedan 1989 och är också i de flesta län flyttat från staten 

till kommunala regionförbund eller direktvalda regionparlament. En utveckling mot 

regionparlament/storregioner kan på sikt också medföra förändrade vårdstrukturer. 

Det är enligt författarens mening en brist att det samlade arbetet för ett nationellt 

trafiksäkerhetsmål inte har funnit former för uppföljning regionalt. Trafikskadornas 

omfattning medför utöver det mänskliga lidandet stora kostnader för landsting och 

kommuner. Att kunna mäta effekten regionalt av genomförda trafiksäkerhetsåtgärder är även 

av detta skäl önskvärt.  

Valet av Västmanlands län för uppsatsarbete är kopplat till en befintlig studie över samtliga 

vägtrafikskadade i Västmanlands län under perioden 1989-11-01 – 1990-10-31 samt att 

författaren varit verksam i länet under hela den aktuella perioden. 

Studien avser endast vägtrafikskadade personer som överlevt olyckan. 

2 BAKGRUND 

2.1 Trafiksäkerhet och folkhälsa 

Inom Världshälsoorganisationens (WHO:s) Europaregion omkommer varje dag omkring       

2 000 personer till följd av skador, 60 000 läggs in på sjukhus och 600 000 behandlas 

dagligen inom öppenvården (Schelp, 2009). Vägtrafiken förorsakar 16 % av antalet dödsfall 

och utgör den näst största skadegruppen inom WHO:s Europaregion. Mer än hälften av de 

drabbade är i åldersgruppen 15 – 44 år. Inom EU- 25 utgör dödsfall genom 

motorfordonsrelaterade skador 21 % och är även inom EU-25 den näst största dödsorsaken 
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på grund av skador. Både EU-kommissionen och WHO:s Europaregion har gett hög prioritet 

åt det säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbetet bland annat genom EU:s program 

the Consumer Policy Strategy (2003 – 2008) samt Hälsa och Konsumentskydd (2007 – 

2013). Oskyddade trafikanters säkerhet är ett av de prioriterade områdena. Enligt EU:s 

skadedatabas IDB uppvisar de oskyddade trafikanterna fler skador än 

motorfordonstrafikanter, vars skador rapporterats av polisen vid fordonskollisioner.  

Ytterligare ett prioriterat område för EU:s folkhälsoarbete är att utveckla och optimera 

informationssystem för att kunna kvantifiera skadeproblem, identifiera riskfaktorer och 

kontrollera förebyggande åtgärders effektivitet. 

Ett uppföljningssystem för skador (Injury-Surveillance System) skall ur folkhälsosynpunkt 

bestå av insamling och analys av data, utveckling av skadeförebyggande strategier samt 

utvärdering av strategierna (Declich & Carter, 1998). I detta arbete ingår också att sprida 

kunskap om erhållna analysresultat och effekter av genomförda åtgärder. Till skillnad från 

epidemiologiska studier är arbetet med ett injury surveillance system en pågående och 

handlingsinriktad process, där de olika stegen återupprepas (Laflamme, Eilert-Petersson & 

Schelp, 1999). 

Ett generellt problem vid insamling och registrering av data om olyckor och skador är att 

uppgifter om skador blir mer omfattande än uppgifterna om vad som förorsakade skadorna 

(Andersson, 1999). För att hantera detta i ett internationellt skadeförebyggande arbete 

utvecklades under 1980-talet NOMESCO-klassificeringen (Nordic Medico-Statistic 

Committee) för sjukvårdens insamling av data. Insamling av data kan ske genom aktiv, 

passiv eller sentinel surveillance (Laflamme m.fl., 1999; Stroup, N.E., Zack, M.M. & Wharton, 

M., 1994). Inget uppföljningssystem (surveillance system) är perfekt men det är viktigt för 

analys av insamlade data att kunna tolka underrapportering, ojämnheter i insamlat material 

och påverkan på grund av otydliga definitioner (Cates & Williamsson, 1994).    

Att utvärdera ett uppföljningssystem för skador bör grundas på problemets betydelse, målets 

uppbyggnad, kostnaderna för att hantera systemet och systemets kvalité. Systemets kvalitet 

kan bedömas utifrån enkelheten att hantera det, flexibiliteten att möta nya behov av data, 

systemets acceptans och förmåga att avslöja ny utveckling samt förmågan att fånga trender 

av verklig förändring. Uppföljningssystemet har hög kvalitet när det redovisar verkliga 

förändringar i hälsan och dess omfattning hos befolkningen. Ofullständiga och snedvridna 

resultat kan leda till felaktig resursfördelning i samhället. Aktualiteten hos data i varje enskilt 

steg av systemet är också avgörande för systemets kvalité (Laflamme m.fl.).  

Under 1970-talet inleddes ett säkerhetsfrämjande/skadeförebyggande arbete under 

beteckningen Trygg och säker kommun som sedan utvecklades till det internationella Safe 

Community-nätverket och inrättandet av WHO:s Collaborating Centre 1989 på Karolinska 

Institutet med ansvar för Community Safety Promotion (Svanström, 2011). I detta arbete har 

även ingått att arbeta skadeförebyggande med trafiksäkerhetsfrågor bland annat infördes en 

lokal ”cykelhjälmslag” för 6 – 12-åringar i Motala år 1996. När arbetet med Trygg och säker 

kommun inleddes i Motala 1983/84 utgjorde skador i trafiken 13 % av totala antalet 

olycksfall. Efter två års skadeförebyggande arbete i Motala hade antalet trafikskadade 

minskat med 7 % (Lindqvist, 2011). Ett annat exempel på trafiksäkerhetsarbete inom ramen 
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för Safe Community-nätverket är det arbete som bedrevs i Harstad i Norge under 80- och 90-

talet (Ytterstad & Wasmuth, 1995). I Harstadsstudien minskade antalet trafikskadade 

personer med 27 % efter ett brett trafiksäkerhetsarbete under 7,5 år (Ytterstad & Wamuth, 

1995). Trafiksäkerhetsarbetet i Harstad omfattade såväl informationskampanjer riktade 

gentemot olika trafikantgrupper som ombyggnader av olycksdrabbade delar av trafikmiljön, 

men också ändrade trafikregler. Insatser för att minska trafikskador i Motala och Harstad 

följdes upp med hjälp av skadestatistik från vården.  

Inom trafiksäkerhetsområdet finns det länder som valt som mål att arbeta för ett minskat 

antal olyckor i trafiken medan det svenska målet är kopplat till ett minskat antal skadade i 

trafiken. Skadeprevention kan utgå från båda eller ettdera av dessa perspektiv. Skada var 

sammankopplat med olycka i det inledande skadepreventiva arbetet i mitten av 1900-talet 

(Haddon, 1970, 1973). Inom folkhälsa har fokus legat på att minska de medicinska skadorna 

till följd av olyckor. Enligt Haddons teoretiska ramverk uppstår skador genom att kroppen 

utsätts plötsligt för energi och därmed går det skadeförebyggande arbetet ut på att förhindra 

eller begränsa den energi som når individen.  Haddon har också skilt på aktivt och passivt 

skadeförebyggande arbete där individen själv aktivt väljer att till exempel använda 

säkerhetsbälte eller cykelhjälm till skillnad från ett passivt val där vägen eller fordonets 

utformning skyddar individen från att nås av plötslig energi (Andersson, 1999; Haddon, 

1980). Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har sedan Nollvisionen antogs (Regeringen, 1997) 

inriktats på att vägtransportsystemet ska skydda trafikanten från allvarliga skador genom att 

den som begår misstag i trafiken inte utsätts för en högre rörelseenergi än kroppen kan 

hantera utan att få allvarliga skador.  

2.2 Det första kvantifierade trafiksäkerhetsmålet – Målets koppling till 
Västmanlands län 

Det svenska trafiksäkerhetsmålet kvantifierades första gången 1989 genom att riksdagen 

antog WHO:s mål att antalet dödade och skadade i olyckor skulle reduceras med 25 % under 

perioden 1980 – 2000. Detta kom därmed även att gälla för vägtrafikolyckor och blev en 

kvantifiering av de 1988 antagna allmänna trafiksäkerhetsmålen (Regeringen, 1988). Det 

nationella trafiksäkerhetsrådet föreslog att WHO:s mål för vägtrafiksektorn borde innebära 

200 färre dödade och cirka 5 000 färre skadade år 2000 jämfört med situationen 1988 

(Trafiksäkerhetsverket, 1992). Våren 1990 antog riksdagen trafiksäkerhetsrådets 

kvantifiering av målet för år 2000 (Statens väg- och transportforskningsinstitut, 1992). År 

2009 hade antalet dödade i trafiken minskat med 56 % medan antalet skadade hade ökat 

med 10 % jämfört med 1988. 

WHO:s och riksdagens mål att minska olycksfallsskador med 25 % antogs även av landstinget 

Västmanland 1990. Under perioden 1989-11-01 – 1990-10-31 genomfördes därför en 

olycksfallsregistrering i länet, där vägtrafikskador svarade för 17 % av totala antalet 

olycksfallsskador (Eilert-Petersson, 1993).  
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2.3 Nollvisionen – En idé om ett vägtransportsystem utan 
hälsoförluster 

År 1993 fick Vägverket genom riksdagsbeslut det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten 

på vägarna. Polisen och kommunerna utpekades att jämte Vägverket vara huvudaktörer i 

trafiksäkerhetsarbetet.  

Vägtransportsystemets trafiksäkerhetsproblem är en produkt av antalet misstag som 

individen gör, storleken och karaktären på det våld som människan utsätts för p.g.a. 

misstagen samt kvalitén på och tillgängligheten av räddning, vård och rehabilitering 

(Vägverket, 1996).  

Begreppet ”Nollvisionen” myntades av Vägverket i dialog med departementet och antogs av 

riksdagen 1997. Inför detta beslut konstaterades att konsekvenserna av olyckor i 

vägtransportsystemet utgör ett av de större folkhälsoproblemen i Sverige. Vid denna tidpunkt 

beräknades cirka 4 – 5 % av varje årskull av den svenska befolkningen avlida eller 

invalidiseras till följd av trafikolyckor och cirka 200 000 personer uppgav att de hade besvär 

av skador som de ådraget sig i vägtrafiken (Regeringskansliet, 1997). 

Beslutet om Nollvisionen innebar ett ställningstagande för att ingen på sikt skall dödas eller 

skadas allvarligt inom vägtransportsystemet och att människans tolerans mot yttre våld ska 

vara dimensionerande vid utformningen av vägtransportsystemet (Regeringskansliet, 1997). 

Nollvisionen har sedan den antogs av riksdagen varit ledande för trafiksäkerhetsarbetet i 

Sverige.  

Nollvisionen sätter personskadorna i fokus, men accepterar att olyckor sker. Alltså måste 

trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att minska dödliga och allvarliga personskador (Vägverket 

2006). Fordonsutveckling, beteendepåverkande teknik (hastighetskameror, alkolås m.m.) 

och attitydpåverkan måste också möta ”en förlåtande vägmiljö” (Nordic Road and Transport 

Research, 1995) för att åtgärderna tillsammans ska resultera i ett framgångsrikt arbete att nå 

Nollvisionen. 

Efter beslutet om Nollvisionen antog riksdagen etappmålet att antalet döda i vägtrafiken 

borde minskas med minst 50 % till år 2007 jämfört med 1996 års nivå. Kvantifieringen avsåg 

endast antalet döda. Regeringen framförde då i proposition 1997/98:56 att anledningen till 

utebliven kvantifiering av minskat antal svårt skadade var att begreppet svårt skadad inte var 

slutgiltigt definierat. Samtidigt gav regeringen Vägverket i uppdrag att utarbeta ett nytt mått 

för personskador och därefter avsåg regeringen att återkomma med en kvantifiering av 

antalet svårt skadade.  

I regeringens proposition 2006 låg målet om antal döda 2007 fast. Regeringen uppdrog åt 

Vägverket att tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting 

undersöka möjligheten ”att använda sjukhusens slutenvårdsstatistik för att få en bredare bild 

av hälsopåverkan hos olika grupper av kvinnor och män än enbart antalet döda i trafiken ” 

(sidan 68). Ett uppdrag som regeringen ansåg borde samordnas med Vägverkets pågående 

arbete med att ta fram ett nytt hälsomått och det erhållna uppdraget från 1996 om ett 

nationellt informationssystem STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquistion). När 
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efterfrågat underlag fanns på plats avsåg regeringen att återkomma i frågan om att utveckla 

etappmålet för säker trafik. 

År 2009 tog riksdagen ställning till en omarbetning av de transportpolitiska målen 

(Regeringen, 2009). Det övergripande målet fick två delmål jämfört med tidigare sex. De två 

nya delmålen benämns funktionsmål och hänsynsmål. Hänsynsmålets formulering är 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa” 

(sidan 31). Nu gällande etappmål för vägtrafiksektorn innebär en halvering av antalet döda 

till år 2020 med utgångspunkt från ett medelvärde för åren 2006 – 2008. Riksdagen ställde 

sig bakom Vägverkets förslag om maximalt 220 döda år 2020. Beträffande allvarligt skadade 

ska etappmålet vara 7 500 år 2020 jämfört med dagens 10 000 (Vägverket, 2008; 

Regeringen, 2009). 

Under 2007 lämnade Vägverket slutrapport om STRADA (Vägverket, 2007) och 

avrapporterade regeringsuppdraget om vägtrafikolyckornas hälsopåverkan. I den senare 

redovisningen föreslås: 

”att allvarlig skada definieras som en personskada som ger bestående hälsoförlust 

motsvarande en medicinsk invaliditet av 1 procent eller mer. Antalet allvarligt skadade mäts 

med hjälp av STRADA, som innehåller uppgifter om skadans art och allvarlighetsgrad. Dessa 

data översätts för varje skada till graden av medicinsk invaliditet med hjälp av uppgifter från 

försäkringsbolagen.  Med denna definition uppgår antalet allvarligt skadade i vägtrafikolyckor 

till cirka 10 000 per år ” (Regeringens proposition, 2009, sidan 38).  

Uppgifter om medicinsk invaliditet tar tid att få fram och kommer därför prognosticeras 

utifrån försäkringsbolagens data om genomsnittlig invaliditetsgrad för olika typer av skador. 

I de fall uppgifter saknas om skada i STRADA ska uppgifter hämtas i Socialstyrelsens 

slutenvårdsregister (PAR). Denna metod bedöms av Vägverket kunna användas för en 

tillräckligt stor grupp, vilket sannolikt endast avser nationell nivå. Eftersom regeringen ansåg 

det ”centralt att i det målstyrda trafiksäkerhetsarbetet kunna definiera och mäta 

hälsoförluster till följd av allvarliga skador” ställde sig regeringen därmed bakom Vägverkets 

definition av begreppet allvarlig skada (Regeringens proposition, 2009, sidan 39). 

Beräkningen 10 000 allvarligt skadade kan jämföras med antalet svårt skadade enligt 

polisens statistik som uppgick till 3 460 år 2009. Trafikverket har sedan angett i 

målstyrningsarbetet att 5 200 personer skadades svårt i trafiken under 2009 och att målet 

för antalet svårt skadade bör vara max 4 000 svårt skadade (Trafikverket, 2010). Målet för 

antalet svårt skadade år 2020 kan därmed få stor spridning i värden beroende på vald 

definition. 

Forward och Samuelsson (2007) har genomfört en kvalitativ studie grundad på 43 intervjuer: 

Strada – blev det som det var tänkt? I denna konstateras bland annat att eftersom man inte 

har fastställt en definition av allvarligt skadad saknar man i nuläget ett kvantitativt mått över 

hur mycket antalet skall minska. De intervjuade såg det som ett misslyckande att man inte 

lyckats enas om en definition. 
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2.4 Ansvar för beslut och genomförande av åtgärder 
Från 1993- 01-01 till 2010-04-01 har Vägverket haft huvudansvaret för samhällets arbete 

med trafiksäkerhetsfrågorna och detta har bedrivits i enlighet med de rambeslut som har 

fattats för transportområdet av riksdag och regering vart fjärde till sjätte år för perioder om 

tio till tolv år. Arbetets omfattning det enskilda året har styrts av statliga regleringsbrev. 

Näringsdepartementets promemoria från 1999-04-09: 11 punkter för ökad trafiksäkerhet har 

under många år varit vägledande för Vägverkets trafiksäkerhetsarbete (Regeringen, Närings-

departementet, 1999). Utöver det statliga trafiksäkerhetsansvaret har kommunerna ansvar 

för trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet.  

Sedan år 1989 har länen beslutanderätt över en del av de statliga investeringsmedlen i 

transportsystemet. Arbetet med dessa medel formaliseras i Länsplaner för regional 

transportinfrastruktur, som omprövas med samma tidsintervall som de nationella planerna. 

För perioden 2010 – 2021 handlar det om 33 miljarder kronor som till största delen används 

för att utveckla länsvägnätet. Via Länsplanerna finansieras även trafiksäkerhetsåtgärder på 

det regionala statliga vägnätet samt bidrag till trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala 

vägnätet, cykelvägar, hållplatsåtgärder m.m.  

Ansvaret för trafiksäkerhetsmålet har aldrig fördelats mellan olika aktörer eller utifrån 

geografiska avgränsningar. Med anknytning till arbetet med Trygg och säker kommun i slutet 

av 80-talet (Welander, Svanström & Ekman 2004) identifierades tre huvudaktörer för 

trafiksäkerhetsarbetet: Vägverk, polis och kommun. Samma aktörer som 1993 utpekades av 

riksdagen som huvudansvariga för trafiksäkerhetsarbetet. 

2.5 Instrument för uppföljning 
Den uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet som främst har kommunicerats utåt mot 

allmänhet och politik är det minskade antalet döda i vägtrafiken. En författningsenlig 

skyldighet för polisväsendet finns sedan 1939 att rapportera uppgifter om vägtrafikolyckor 

för statistiskt ändamål (SFS 1965:561). När det gäller skadade i vägtrafiken saknas alla de fall 

– svårt eller lindrigt skadade - som aldrig kommer till polisens kännedom och därmed 

underskattas antalet skadade. Eilert-Pettersson (1992) konstaterade i en regional 

sjukvårdsstudie att 75 % av de skadade (inklusive fallolyckor gångtrafikanter) saknades i 

polisens register och att övervägande delen var oskyddade trafikanter, som cyklister och 

gående. Trafikanalys (2010) bedömer att polisens statistik redovisar mindre än 40 % av 

antalet svårt skadade grundat på jämförelse mellan polisens statistik och antalet utskrivna 

från sjukhus enligt Socialstyrelsens slutenvårdsregistrering (PAR).  

Den datatekniska utvecklingen under den gångna tjugoårsperioden har inneburit möjligheter 

till samordning av statistikuppgifter i databasen STRADA. När regeringen 1996 uppdrog till 

Vägverket att utforma databasen var det uttalade syftet att det nya informationssystemet 

skulle stödja trafiksäkerhetsarbetet på central, regional och lokal nivå för att göra det lättare 

att vidta rätt åtgärder från trafiksäkerhetssynpunkt (Vägverket, 2007). 
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Bristande överensstämmelse mellan polisrapporterade olyckor och sjukvårdens rapportering 

har som resultat av regeringens uppdrag till Vägverket 1996 resulterat i utvecklingen av en 

särskild sjukvårdsstatistik, dit successivt landets akutsjukhus har anslutit sig. Hösten 2011 

var 96 % av akutsjukhusen anslutna och deras uppgifter ligger till grund för rapportering till 

STRADA. Databasen innehåller utöver sjukvårdsstatistiken från och med år 2003 även 

underlaget för den officiella polisrapporterade statistiken (STRADA-polis). Transport-

styrelsen är ansvarig myndighet för databasen.  

Västmanlands sjukhus i Västerås, som är länets enda akutsjukhus, lämnar uppgifter till 

databasen STRADA sedan år 2000/2001. Vid denna tidpunkt hade länet fyra akutsjukhus 

med rapporteringsskyldighet till STRADA. I sjukvårdens redovisning finns utöver de 

uppgifter som även lämnas av polisen, bland annat uppgifter om eventuell inläggning på 

vårdavdelning, den enskilda skadans AIS (Abbreviated Injury Scale), en summerad 

bedömning av skadans samlade svårighetsgrad för den drabbade i form av ISS (Injury 

Severity Score) samt fastställda diagnoser (se bilaga D).  

I en studie av (Öberg & Arvidsson, 2012) angående skadade fotgängare konstateras att alla 

skadade inte söker vård vid akutsjukhus. Ju större avstånd det är till sjukhuset desto troligare 

är det att man söker annan vård. 

2.6 Nationell uppföljning av trafiksäkerhetsmålet  
Vägverket (2008) har föreslagit indikatorer, mått, målnivåer och trafiksäkerhetspotential i 

form av minskning av antalet döda för utpekade indikatorer. Vägverkets bedömning är att 

potentialen för samtliga dessa förändringar är drygt 250 färre dödade till 2020 jämfört med 

2006. De 12 indikatorer som föreslås är hastighetsefterlevnad på statliga respektive 

kommunala vägar, nyktra förare, bältesanvändning, cykelhjälmsanvändning, säkra 

personbilar respektive tunga fordon, säkra statliga respektive kommunala vägar, 

räddning/vård/rehabilitering, andelen trötta förare samt människors värdering av 

trafiksäkerhet. Insatser för att minska antalet allvarligt skadade har inte kvantifierats men 

insatser för hastighetsefterlevnad, säkra bilar, ökad cykelhjälmsanvändning och säkra 

kommunala gator med god vinterväghållning bedöms som särskilt effektiva åtgärder. 

Vägverket/Trafikverket redovisar sedan några år tillbaka en årlig rapport om målstyrning av 

trafiksäkerhetsarbetet. I detta fall har uppföljningen även en lärande funktion genom att 

utvärdera vilka åtgärder som mest effektivt främjar uppsatt mål (Hertting & Vedung, 2009). 

2.7 Mål, medel och resultat 
Mål- och resultatstyrning har dominerat den svenska statsförvaltningen sedan 1980-talet. 

Utvärdering kan användas både i kontrollerande och främjande syfte och bedrivas i flera 

nivåer (Hertting m.fl., 2009). I detta fall nationellt, regionalt, lokalt. Regeringen utövar 

kontroll gentemot Vägverket/Trafikverket medan Vägverket/Trafikverket bedriver 

uppföljning av den egna interna verksamheten, men också en främjande uppföljning 
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gentemot andra aktörer inom trafiksäkerhetsområdet (Trafikverket, 2010). Otydligheten 

beträffande definition och kvantifiering av skadebegreppet har försvårat uppföljningen. 

Säkerhetsfrämjande arbete bör initieras genom en tydlig programdeklaration. Den styr 

arbetet och minskar risken för att motivet till åtgärderna ska glömmas bort. Tydlighet i det 

inledande arbetet främjar ett gott resultat. Vagt formulerade mål resulterar i ett vagt och 

ineffektivt arbete. Det är också betydelsefullt att vidmakthålla uppnådd måluppfyllelse 

(Welander m.fl., 2004). Från 1989 och framåt har det rått stor tydlighet beträffande mål om 

maximalt antal döda i den svenska vägtrafiken. Regering och riksdag tog även 1996 och 1998 

beslut om kvantifierbara, tidsbundna mål för det nationella trafiksäkerhetsarbetet. Belin, 

Tillgren & Vedung (2010) pekar på att trafiksäkerhetsmålen antagna under 90-talet i ett 

historiskt perspektiv ställt krav på en orealistiskt hög genomsnittlig årlig reducering av 

antalet dödade i trafiken under perioden fram till 2007. Samtidigt konstateras att det ur 

trafiksäkerhetssynpunkt kan vara ett rationellt arbetssätt att sätta för höga mål enligt devisen 

”att sikta mot stjärnorna….”. År 2010 uppnåddes 2007 års mål för antalet vägtrafikdödade. 

Det är svårt att bortse från betydelsen av orealistiska mål. Belin, Tillgren & Vedung (2011 ) 

konstaterar att tillämpningen av Nollvisionen uppvisar goda resultat, men att det behövs 

mera kunskap om kopplingen mellan genomförande och resultat.  

År 2003 gjordes en sammanställning av svensk och internationell forskning publicerad från 

1990 och framåt rörande planeringen av vägtransportsystemet. Där konstaterades att vid 

utarbetandet av trafiksäkerhetsprogram i många länder är utarbetandet av en vision och 

fastställande av tydliga mål viktigt. Målen leder bland annat till en mer fokuserad fördelning 

av resurser. Att höja allmänhetens medvetenhet och delaktighet är avgörande för framgången 

med trafiksäkerhetsåtgärder och är nyckeln till att få stöd för de åtgärder som 

implementeras. Den nytta som erhålls genom implementering av trafiksäkerhetsåtgärder bör 

kvantifieras och rankas så att maximal utdelning erhålls. Metoder för att följa upp/övervaka 

och utvärdera resultaten av trafiksäkerhetsåtgärder behöver utvecklas (Ihs, Sjögren, 

Blomqvist & Grundemo, 2003). 

År 2007 sammanställdes kunskapsläget kring 34 olika trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna 

systematiserades utifrån graden av bedömd nytta med utgångspunkt från ett tankesätt lånat 

från Haddons matris (Haddon, 1980). Haddons matris är en modell som används inom 

skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande arbete (Thomas & Vadeby, 2007).  Thomas och 

Vadeby konstaterade att ” Åtgärder i den fysiska miljön såsom mötesseparering och 

sidoområdesåtgärder på landsbygden samt cirkulationsplatser och separerade gång- och 

cykelnät i tätort måste betraktas som de mest effektiva åtgärderna”(Thomas & Vadeby, 2007, 

sidan 13). Belin, Tillgren, Vedung, Cameron & Tingvall (2010) har jämfört de bakomliggande 

synsätten vid användning av hastighetskameror i Sverige och Victoria i Australien. I det 

svenska samhället handlar det om ett synligt system som vill påminna bilförarna om 

lämpligheten av att hålla hastighetsgränser medan användningen i Australien sker dolt för 

trafikanten och vill genom att skapa rädsla för upptäckt få förarna att minska hastigheten.  

Studien belyser sambandet mellan en teknisk lösning, dess tillämpning med bakomliggande 

värdegrund, men behandlar inte effekterna av dessa skillnader. 
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2.8 Skillnader i skadestatistik 
Några studier har genomförts som berör skillnader mellan polisrapporterade olyckor och 

sjukvårdsstatistik från såväl STRADA som från Socialstyrelsen (PAR). Berntman (2003) har 

genomfört en avhandling om behovet av indikatorer för studier av både kortsiktiga och 

långsiktiga konsekvenserna av trafikskador. Ökad kunskap är en förutsättning för att kunna 

besluta om hur resurser skall fördelas och hur åtgärder skall väljas samt att kunna identifiera 

förändringar i trafiksäkerhetsläget över tid. I detta sammanhang behandlas också skillnader i 

undersökningspopulationen mellan polisrapporterad statistik och sjukvårdsstatistik. 

Berntman och Modén (2008) har genomfört en studie om allvarligt skadade i Skåne år 2004. 

Begreppet allvarligt skadad/inlagd på sjukhus/ISS > 8 jämförs mellan den officiella 

statistiken, STRADA - sjukhus och Socialstyrelsens PAR-statistik. Sammanlagt identifieras 

1988 individer i de tre källorna enligt definitionen för svårt skadad. Polisstatistiken och 

STRADA-sjukvård registrerade tillsammans strax under 70 % av de svårt skadade. Av det 

totala antalet individer registrerades 1 311 i STRADA - sjukvård och 1 778 i PAR. Av de som 

klassificerades i något av dessa två system var endast strax över 500 i gruppen med ISS >8. 

Beträffande singelolyckor gångtrafikanter återfanns 55 % av dessa i STRADA-sjukvård 

jämfört med PAR-statistiken. Totalt skadades 425 gångtrafikanter svårt i singelolyckor, men 

endast 228 hade ett ISS > 8. 

2.9 Skaderisk vid olika färdsätt 
Vid motorcykelåkning är hög risk för skador knutet till unga förare med begränsad 

körerfarenhet, två egenskaper som är starkt kopplade till varandra. Detta samvarierar med 

användning av nyare årsmodeller av motorcyklar. De tyngsta motorcyklarna med högst effekt 

ger de största skadekonsekvenserna (Björketun & Nilsson, 2006) 

För cyklisterna är 72 % av cykelolyckorna singelolyckor, därnäst kommer olyckor mellan 

cykel och motorfordon som svarar för 17 % av skadefallen. Skador efter kollision mellan 

cyklister står för 8 % av skadorna. Av de skadade personerna har 89,9% ett ISS < 9. 

Cykelskador är relativt jämt fördelade mellan män och kvinnor (män 53,9 % och kvinnor 46,1 

%). Högst skaderisk har de yngsta (7-14 år) och äldsta åldersgrupperna (75-84 år) (Thulin & 

Niska, 2009). 

I Eilert-Peterssons epidemiologiska studie i Västmanlands län (1997) är 80 % av 

cykelolyckorna singelolyckor. Kollision mellan cyklister gäller 11% av de skadade. Kollision 

mellan cykel och motorfordon svarar för 7 % av antalet skadade personer. Fördelningen 

mellan könen är 55 % skadade män och 45 % skadade kvinnor och därmed en nästan identisk 

könsfördelning jämfört med förhållanden 13-15 år senare. 

En studie har genomförts angående gångtrafikanter med STRADA sjukvårdsstatistik som 

källa för perioden 2003-07-01 – 2010-06-30 (Öberg, 2011). Enligt denna studie utgör 

singelolyckor cirka 85 % av skadefallen. Kvinnorna skadas dubbelt så ofta som männen. I 

åldrarna över 50 år är det 3-4 gånger fler kvinnor som skadas. Av skadade gångtrafikanter 

har 85 % fått sina skador i tätort på gångbana, trottoar eller cykelbana medan 12 % skadar sig 
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vid kollision med motorfordon. De som skadas vid kollision mellan gångtrafikant och cyklist 

utgör endast 1,4 % av totala antalet skadade personer. Skadade som klassas med ISS < 9 

utgör 86 % av totala antalet skadade personer. Under vintermånaderna inträffar 3-4 gånger 

fler skador än under sommarmånaderna.  

Larsson (2009) har bland annat studerat allvarligt skadade gångtrafikanter i polisstatistiken 

under perioden 2003 – 2007. Han konstaterar att 81 % av dessa skadas i tätortsmiljö. Av de 

som hade skadats allvarligt hade 84 % skadats i kollision med bil. 

2.10 Skadornas svårighetsgrad – konsekvenser för den enskilde  

Försäkringsbolaget Folksam har utifrån skadestatistik bedömt sambandet mellan en skadas 

AIS-klassificering och risken för att råka ut för en invaliditet på minst 1 %. Risken att råka ut 

för invaliditet är relativt hög även vid lätta (AIS1) och måttliga (AIS2) skador. Skador på 

armar, ben och nacke är de som oftast ger invaliditet. För AIS1-skador av detta slag är risken 

för invaliditet cirka 17 %. För måttliga skador är skillnaderna i risk större. Nästan hälften av 

de som får moderata benskador drabbas av invaliditet (49 %), medan risken för invaliditet 

vid armskador är 35 %. För en måttlig nackskada är risken så hög som 61 %. Vägverket gjorde 

med utgångspunkt från uppgifter från Folksam och STRADA en beräkning av antalet 

personer med invalidiserande skador på minst 1 % under 2006 (Vägverket, 2008). Av de 700 

som beräknades få en sådan invaliditet berodde 60 % på lätta eller måttliga nack- och 

extremitetsskador. För hela befolkningen innebär beräkningen att 10 000 personer varje år 

får invalidiserande skador av vägtrafikolyckor. 

Berntman, m.fl. (1996) konstaterade att fotgängarnas skador är allvarligare än cyklisternas, 

därför blev 30 % respektive 20 % inlagda på sjukhus. Enligt rapporten är olyckornas 

långtidseffekter tämligen allvarliga bland fotgängarna. Efter ett år kände fortfarande 35 % av 

de drabbade smärta och 5-7 % hade rörelseproblem. Av rapporten framgår också att 

fotgängarnas fallolyckor är dyrare för samhället än singelolyckor bland cyklister. Detta beror 

inte enbart på att många äldre skadas i fotgängarolyckor, utan även på att sjukskrivnings-

kostnaden är dubbelt så hög bland fotgängare som cyklister.  

Berntman och Modén (2006) konstaterade att de oskyddade trafikanterna skadas svårare än 

bilisterna. Bland fotgängarna dominerar kvinnorna och de har också de längsta vårdtiderna. 

Skadornas allvarlighetsgrad tilltar med ökande ålder. De äldsta åldersgrupperna har 

signifikant högre svårighetsgrad än de som är under 45 år (Öberg, 2011).  

Studier på typ av skada hos de Västmanlänningar som sökt vård 1989/1990 framgår att 

konsekvenserna av fotgängarnas skador är åldersrelaterade. Före 50 års ålder resulterar 

fallolyckor främst i stukningar medan frakturerna dominerar från 50 år och uppåt. Hälften av 

kvinnorna som skadas vid halkolyckor drabbas av frakturer medan endast en tredjedel av 

männen gör det (Eilert-Petersson & Schelp, 1998). 

I ett faktablad från Region Skåne om skadade fotgängare i halkolyckor vintern 2010/2011 

konstateras att fler kvinnor än män skadas i singelolyckor och kvinnornas skador är 
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allvarligare än männens. Av 1 793 olika skador hos 1 585 skadade personer var 56 % frakturer 

(Region Skåne, Transportstyrelsen, Lunds Tekniska Högskola, 2012). 

2.11 Förändringar i länet inom trafik och sjukvård 1989 – 2009 
År 2009 uppgick Västmanlands befolkning (inklusive Heby kommun) till 264 708 personer. 

Sedan studien påbörjades år 1989 och fram till och med år 2009 har Västmanlands 

befolkning ökat med 8 198 personer (SCB, 2012a). Antalet bilar/1000 invånare i länet har 

ökat från 462 år 1990 (Trafiksäkerhetsverket, 1991) till 527 (Trafikanalys, 2012 a). På 

nationell nivå beräknas persontransportarbetet på väg ha ökat med 10 %, gång-, cykel- och 

mopedtrafik med 24 % samt godstransporter på väg med 23 % (Trafikanalys, 2012 b).  

I Västmanlands län har cirka 19,3 mil (M. Axelsson, strategisk planerare, Trafikverket, 

personlig kontakt 15 mars, 2012) av det mest trafikerade vägnätet mötesseparerats (motorväg 

och 2+1-väg), 29 hastighetskameror har satts upp (M. Axelsson, strategisk planerare, 

Trafikverket, personlig kontakt 22 februari, 2012), ett stort antal rondellbyggen har 

genomförts tillsammans med andra hastighetsdämpande åtgärder. Cykelvägnätet har också 

fått en ökad omfattning. Under 2008/2009 genomfördes en hastighetsöversyn på det statliga 

vägnätet som innebar hastighetssänkningar på några delsträckor av det nationella vägnätet 

(2008) och i ett fall på övriga riksvägar i länet (2009). 

På nationell nivå har bältesanvändningen för förare och framsätespassagerare ökat från cirka 

85 % till 96 %. På motsvarande sätt har bältesanvändningen för baksätespassagerare ökat 

från 60 till 80 % (Cedersund & Henriksson, 2010). Cykelhjälmsanvändningen har under 

samma period ökat från några få procent till 27 %. I Västerås har cykelhjälmsanvändningen  

för 2009 skattats till 22 % och för barn upp till 10 år 78 % (Larsson, 2010). 

Sjukvården i länet har förändrats sedan 1989 genom att akutsjukhusen i Fagersta, Sala och 

Köping har upphört som akutsjukhus. Akutsjukhus fanns 2008/2009 endast i Västerås. 

Långvården överfördes till kommunerna (Ädelreformen) 1992. Därefter har antalet 

vårdplatser i landstingens regi halverats i landet (Socialstyrelsen, 2010). År 1994 

genomfördes familjeläkarreformen i Västmanlands län, vilket gav invånarna möjlighet att 

fritt välja läkare/vårdcentral i länets primärvård. Familjeläkarvården skall svara för den 

första kontakten vid sjukdom och skada. Under jourtid kopplas samtalen till 

sjukvårdsupplysning. De vårdbehov som bedöms kunna vänta till nästa dag tas omhand på 

den egna familjeläkarmottagningen (Landstinget Västmanland, 2012). Antalet läkarbesök i 

primärvården i Västmanlands län per 1 000 invånare och år har mellan 1997 och 2009 ökat 

med 4,8 % (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010; Rådet för främjande av kommunala 

analyser, 2012). 

2.12 Uppföljning på länsnivå 
Det långsiktiga nationella trafiksäkerhetsmålet att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 

vägtrafiken tillsammans med kvantifierade tidsbundna etappmål, har sedan målet antogs 
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ställt ökade krav på statistiskt underlag för uppföljning av mål/etappmål (Vägverket, 2007). 

Betydelsen av svårigheterna att på nationell nivå följa upp begreppet allvarligt skadad i 

vägtrafiken har de senaste åren accentuerats genom att allt färre dör i trafiken. De 

svårigheter som finns på nationell nivå förstärks på länsnivå genom ”de små talens tyranni”. 

Den slumpmässiga variationen av antal döda på länsnivå medför att det inte går att verifiera 

en förändring ett enskilt år. Begreppet allvarligt skadad utgör en större grupp och kan därför 

lättare hanteras för uppföljning. Detta förutsätter dock att en enhetlig definition fastställs och 

kopplas samman med tydliga nationella statistikkällor, som är lättillgängliga även på 

länsnivå.  

Begreppet allvarligt skadad alternativt andra begrepp för uppföljning behöver kunna 

hanteras i det enskilda länet för att mäta effekterna av det genomförda trafiksäker-

hetsarbetet. Detta behöver också ske utan betydande tidsfördröjning för att fungera i ett 

länsarbete kring trafiksäkerhetsfrågor. Summerade nationella indikatorer för olika typer av 

insatser på länsnivå ger endast besked om förväntad effekt av gjorda insatser, inte om 

faktiskt utfall i form av minskat antal vägtrafikskadade. 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Att studera hur det nationella målet för trafiksäkerhet går att följa upp på länsnivå via 

befintlig statistik från polis och sjukvård över svårt och lätt skadade i den Västmanländska 

vägtrafiken 1989/1990 och 2008/2009. 

1) I vilka avseenden ger de två statistikkällorna en likartad bild av eventuell 

förändring av antalet skadade och i vilka avseenden skiljer de sig åt? 

2) Hur påverkas genom olika skadedefinitioner antalet svårt/allvarligt skadade i 

statistiken vid de två tidpunkterna? 

4 MATERIAL OCH METOD 

Undersökningen är en observationsstudie med longitudinell design. Genom att jämföra 

antalet vägtrafikskadade vid två tillfällen under ett års tid (tvärsnittsstudier) med 20 års 

mellanrum studeras eventuell förändring av antalet vägtrafikskadade i den Västmanländska 

trafiken (Andersson, 2006, Bryman, 2011, Polit & Beck, 2008). Data har hämtats från två 

olika statistikkällor. Statistik/registeruppgifter har samlats in av organisationer med skilda 

samhällsuppdrag – polis och sjukvård.  
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4.1 Material - Två olika statistikkällor 
Uppgifter om vägtrafikskadade personer har hämtats från Sveriges officiella statistik 

(polisstatistik) för åren 1990 och 2009 (SCB, 2012b). Underlaget för den officiella statistiken 

har samlats in av polisen kontinuerligt och likartat för hela landet sedan 1930-talet med 

endast vissa smärre förändringar. Detta material benämns POLIS i resultatkapitlets tabeller. 

Uppgifter från sjukvården är för 1989/1990 hämtade från en registrering av olycksfallsskador 

under ett år, där de som sökt vård för vägtrafikskador utgör en delmängd. Denna statistik 

över vägtrafikskadade i länet benämns skaderegistrering 1989/1990 och i resultatavsnittets 

tabeller SJV 1989/1990. Uppgifter för 2008/2009 har för såväl polisstatistik som 

sjukvårdsstatistik hämtats från databasen STRADA (Transportstyrelsen 2011). De olika 

delarna i databasen benämns STRADA-polis respektive STRADA-sjukvård. I tabellverken 

benämns uppgifter från STRADA-sjukvård SJV 2008/2009. Använda begrepp och 

definitioner i de två statistikmaterialen framgår av uppsatsens inledande avsnitt Begrepp och 

definitioner samt av avsnitt 4.1.1. 

Från 2001 och framåt finns en kontinuerlig rapportering av samtliga vägtrafikskadade, vilka 

sökt vård i anslutning till länets akutsjukhus. Till skillnad från skaderegistreringen 

1989/1990 saknas i denna rapportering data från öppenvården utanför akutsjukhuset(en) 

liksom uppgifter från tandvården. År 1989/1990 sökte 12 % av de vägtrafikskadade 

personerna vård på annat håll än vid länets akutsjukhus. Hur stor denna grupp är 

2008/2009 finns ingen motsvarande kunskap om. Ett försök att beräkna antalet vägtrafik-

skadade i öppenvård med utgångspunkt från studiens resultat görs i avsnitt 5.8.  

Polisens statistik ingår i Sveriges Officiella statistik. Statistik för 1990 har hämtats från 

statistiska centralbyråns publikation Trafikskador 90 (SCB, 1991), Trafiksäkerhetsverkets 

basstatistik för Västmanlands län 1990 (Intern-PM nr 420-U) med bilagda SCB-tabeller 

(Trafiksäkerhetsverket, 1991) samt Trafikverkets redovisning av historisk statistik på verkets 

hemsida (Trafikverket, 2012). I ett fall (indelning av bilförare/bilpassagerare efter kön) har 

materialet kompletterats med data från Trafikanalys. Sjukvårdsstatistiken för 1989/1990 är 

hämtad från rapporten om Trafikskador – Olycksfallsregistrering under ett år i 

Västmanlands län (Eilert-Petersson, 1992). 

Polisens statistik har sedan år 2003 sammanförts med sjukvårdens rapportering till 

databasen STRADA med enhetliga definitioner för gemensamma begrepp. Dessa begrepp och 

definitioner utgår från det som under lång tid gällt för polisstatistiken. Skaderegistreringen 

1989/1990 följde NOMESCO:s struktur för datainsamling. Definitioner av gemensamma 

begrepp stämmer överens med studiens övriga data. Såväl polisstatistik som 

sjukvårdsstatistik för 2008/2009 har hämtats från STRADA.  

Genom registeruppgifterna studeras de trafikanter som fått vägtrafikskador i Västmanlands 

län inklusive Heby kommun (se avsnitt 4.2.5). I studien ingår inte de personer som avlidit på 

grund av vägtrafikolycka i länet inom 30 dagar från olyckstillfället (Transportstyrelsen, 

2010). 

Tillgången till material från 1989/1990 har angett ramarna för studiens avgränsning samt 

tidsperioden för jämförelse mellan två mättillfällen.  För statistik från polisen har valts 
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jämförelse mellan kalenderåren 1990 och 2009 med utgångspunkt från offentlig statistik från 

1990. På motsvarande sätt har för sjukvårdsstatistiken valts brutna kalenderår eftersom 

skaderegistreringen i Västmanlands län avser perioden 1989-11-01 – 1990-10-31. Därför 

valdes även för den senare mätningen brutet kalenderår, 2008-11-01 – 2009-10-31. 

För att kunna analysera eventuella förändringar mellan olika åldersgrupper i befolkningen 

har befolkningsstatistik för Västmanlands län och Heby kommun hämtats från Statistiska 

centralbyrån (SCB, 2012a). 

4.1.1 Skadebegreppet 

Hanteringen av skadebegreppet skiljer sig åt mellan de två statistiksystemen. Polisen gör en 

bedömning av skadans svårighetsgrad enligt skalan: svår, lindrig, okänd. Svårt skadad enligt 

polisen är den som erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, 

hjärnskakning eller inre skada. Dessutom räknas som svår personskada annan skada som 

väntas medföra intagning på sjukhus. Övrig personskada räknas som lindrig. Denna 

definition gällde för polisens registrering såväl 1990 som 2009 (SCB, 1991; 

Transportstyrelsen, 2012). 

I sjukvårdsstatistiken finns skador klassificerade utifrån svårighetsgrad enligt Abbreviated 

Injury Scale (AIS). AIS-systemet utarbetades under 1970-talet för att bedöma skador vid 

trafikolyckor. Effekten av multipla skador graderas enligt ISS (Injury Severity Score) som 

utgår från AIS-klassifikationen. ”ISS-värdet beräknas med utgångspunkt från AIS-graderna 

för de tre kroppsregionerna som har de svåraste skadorna. ISS-värdet beräknas genom att 

ange maximala AIS-graden (MAIS) för var och en av ISS-regionerna. Därefter bestäms vilka 

tre som har de högsta MAIS-värdena. ISS-värdet beräknas sedan som summan av 

kvadraterna för MAIS i var och en av dessa tre regioner” (Transportstyrelsen, 2010, s. 39). 

ISS-talet kan anta värden mellan 1 och 75. Oskadade personer tilldelas ISS-värde 0 

(Transportstyrelsen 2010). Vid skaderegistreringen 1989/1990 användes endast begreppet 

AIS, men i praktiken tillämpades MAIS eftersom uppmaningen i blanketten gällde 

klassificering av huvuddiagnos (se bilaga B).  

4.1.2 Statistik från polisen 1990 och 2009 

Polisen har en lagstadgad skyldighet att senast sju dagar efter polisen fått kännedom om en 

olycka lämna uppgifter om olyckan till Transportstyrelsen (SFS 1965:561). År 1990 sändes 

motsvarande uppgifter till SCB och tidsgränsen var då 48 timmar (SCB, 1991). Polisen 

arbetar i sin rapportering enligt ett särskilt formulär med tillhörande instruktion 

(Transportstyrelsen 2012). Blanketten har haft samma utformning såväl 1990 som 2009 (se 

bilaga A). Polisen gör en bedömning på olycksplatsen av eventuella personskador. I övrigt 

innehåller polisens rapportering främst uppgifter om de tekniska omständigheter som rådde 

då olyckan inträffade. Uppgiftsrapporteringen gäller för olyckor som polisen fått kännedom 

om och som avser motorfordon, moped, cykel samt vid kollision med gångtrafikant med 

något av dessa fordon. Olyckor som drabbar ensamma gångtrafikanter ingår inte i polisens 

registrering. Enligt nu gällande handledning för ifyllande av blanketten ska den ifyllda 
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blanketten granskas av ansvarigt polisbefäl innan den skickas till polismyndighetens 

ansvariga för registrering i STRADA-polis. Enligt en nationell bortfallsstudie i mitten av 80-

talet täcker polisens rapportering in cirka 40 % av antalet vägtrafikskadade personer (SCB, 

1991). 

4.1.3 Sjukvårdens skaderegistrering 1989/1990 och STRADA sjukvård 2008/2009  

Sjukvårdens skaderegistrering 1989/1990 redovisar alla de som sökt vård i anslutning till 

akutsjukhus eller vårdcentral samt vid folktandvård/specialisttandvård i landstingets regi. År 

1989/1990 fanns fyra akutsjukhus i länet: Västerås, Köping, Fagersta och Sala. Skade-

registreringen 1989/1990 byggde på att patienten själv fyllde i ett formulär som sedan 

kompletterades med vårdens bedömning och valda åtgärder (se bilaga B och C). Till skillnad 

från nu pågående rapportering till STRADA-sjukvård var studien 1989/1990 ett avgränsat 

projekt under ett år. Projektledaren svarade för sammanställning, analys och redovisning av 

uppgifterna.  

För skaderegistreringen 1989/1990 finns beräkningar av bortfall. Bortfallsanalysen är gjord 

för den samlade olycksfallsutredningen med ett beräknat bortfall på 31 %. I detta bortfall 

ingick både de personer som inte ville delta i undersökningen och de som personalen glömde 

dela ut blankett till. Åldersfördelningen i bortfallsgruppen var jämnt fördelad över samtliga 

åldersgrupper. En komplettering av ofullständigt besvarade enkäter med hjälp av 

journaluppgifter gjorde att det interna bortfallet blev lågt, mellan 1- 3 % på vissa frågor 

(Eilert-Petersson, E. 1992, 1993). Enligt E. Eilert-Petersson (personligt meddelande 22 

december, 2011) var bortfallet större hos de svårt skadade som nådde sjukhuset med 

ambulans än för övriga grupper på grund av annan rutin för registrering. 

I STRADA-sjukvård registreras endast olyckor med personskador. Dessutom registreras 

fallolyckor/singelolyckor gångtrafikant som inträffar på väg. Detta gäller även för 

sjukvårdsstatistiken från 1989/1990. Statistiken avser endast de personer som sökt vård vid 

akutsjukhus oberoende av om de har fått öppenvård eller blivit inlagda för sjukhusvård. År 

2008/2009 fanns endast akutsjukvård vid Västmanlands sjukhus i Västerås och detta 

sjukhus är numera det enda i länet som rapporterar till Transportstyrelsen.  

Systemet med sjukvårdsstatistik i STRADA bygger på att patienten själv fyller i ett formulär 

(se bilaga D) som kompletteras med läkarens/vårdens bedömning av skadans art och dess 

svårighetsgrad samt vidtagna åtgärder. Vid sjukhuset finns en koordinator som ansvarar för 

rapporteringen till STRADA. Koordinatorn fastställer AIS-kod och kompletterar 

informationen genom att i efterhand hämta information från journaler eller begära in 

kompletterande uppgifter från patienten (Trafiksäkerhetsanalytiker T. Fredlund, 

Transportstyrelsen, personligt meddelande, 10 februari, 2012).   

För uppgifter från STRADA-sjukvård 2008/2009 finns en stor osäkerhet beträffande var i 

länet personerna har skadat sig. Av 1389 registrerade skadade hade 216 osäker position och 

731 saknade positionsangivelse. I genomsnitt för perioden 2007-2011 hade Västmanlands län 

14 % av sjukvårdsrapporterna märkta med osäker position och ca 53 % utan 

positionsangivelse. Motsvarande generellt för STRADA-uppgifter är 16 % med osäker 
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position och 16 % med obestämbar position (Trafiksäkerhetsanalytiker T. Fredlund, 

Transportstyrelsen, personligt meddelande, 9 februari, 2012). Bortfallsstudier beträffande 

den Västmanländska skaderapporteringen till STRADA-sjukvård saknas. 

I statistiken från STRADA-sjukvård 2008/2009 finns redovisat ett antal (108) personer som 

sökt vård men av sjukvården bedömts oskadade. Dessa ingår inte i redovisat material. Någon 

motsvarande redovisning av oskadade patienter som sökt vård finns inte i sjukvårdsstudien 

från 1989/1990. 

4.2 Metod 

Gemensamma variabler identifierades i de två statistikkällorna (se bilagorna A – D). Därefter 

begränsades antalet variabler med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. 

Studien utgår för 1989/1990 från material redovisat i tabellform med variabler och 

underindelning av variabler enligt den redovisning som finns tillgänglig i materialet. Detta 

har medfört vissa begränsningar beträffande analysmöjligheter främst beträffande ålder och 

kön. 

Urvalet av variabler gjordes för att fastställa skadornas svårighetsgrad och deras antal för 

olika trafikantgrupper i vägtrafiken. Genom detta kan uppföljning ske gentemot det 

långsiktiga nationella trafiksäkerhetsmålet att ingen skall skadas allvarligt inom 

vägtransportsystemet. Kön och ålder valdes för att de enligt tidigare studier har relevans för 

skadeanalys (Björketun & Nilsson, 2006, Eilert Petersson, 1992, 1997, 1998, Larsson, 2009, 

Thulin & Niska, 2009, Öberg, 2011). Skadeplats valdes utifrån skilda ansvarsområden för stat 

och kommun att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder för att minska antalet skadade personer 

(Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2010). 

Tabell 1: Valda variabler ur statistik från polis och sjukvård 1989/1990 och 2008/2009. 

 

4.2.1 Arbete i databasen STRADA 

Statistikuppgifter från polis och sjukvård för 2008/2009 har hämtats från databasen 

STRADA. Författaren som genomgått utbildning hos Transportstyrelsen har själv genomfört 

uttag ur databasen för de tabeller som redovisas i denna uppsats. I databasen finns all den 

Variabel
POLIS 1990 POLIS 2009 SJV 1989/1990 SJV 2008/2009

Antal skadade Ja Ja Ja Ja
Kön Ja Ja Ja Ja
Ålder Ja Ja Ja Ja 
Skadeplats tättbebyggt/ej tätt Ja Ja Ja
Färdmedel Ja Ja Ja Ja
Bilförare/bilpassagerare Ja Ja Ja Ja
Diagnos/fraktur Ja Ja
Singelolyckor Ja Ja Ja Ja
Svårt skadad/Inlagd på sjh ja ja ja ja
AIS/MAIS/ISS Ja Ja

Statistikkälla
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information som framgår av bilagorna A och D. För sjukvårdsstatistiken har uppgifterna i 

blanketten kompletterats med diagnoser, skadornas svårighetsgrad enligt AIS/MAIS/ISS och 

uppgifter om eventuell inläggning på sjukhus.  

STRADA databas är ett verktyg uppbyggt utifrån geografisk information. Varje olycka 

lokaliseras och erhåller ett registernummer. Vid flera skadade vid samma olycka kan de 

skadade särskiljas till exempel utifrån kön, ålder och skador. Med hjälp av urvalshanterare 

och autofilter har beräkningar genomförts för olika kombinationer av variabler med 

underindelningar. För två tabeller har detta arbete kombinerats med manuell bearbetning 

(tabellerna 8 och 14). 

För att få kopplingen mellan AIS/MAIS som användes 1989/1990 och ISS som är den 

skadegradering som utgör analysinstrument 2008/2009, har en jämförelse gjorts mellan 

MAIS och ISS 2008/2009. I materialet från sjukvården 2008/2009 är det med undantag för 

skadegradering av fem patienter överensstämmelse mellan MAIS och ISS vid gradering av 

skadans svårighetsgrad 2008/2009. 

4.2.2 Skattad skadefrekvens för Heby kommun 2008/2009 

Genom förändringar i länstillhörighet ingår Heby kommun från 2007 i Uppsala län, som inte 

redovisar uppgifter från sjukvården angående vägtrafikskadade (Transportstyrelsen, 2011, 

2012). Eftersom uppgifter om Heby kommun ingår i länsuppgifterna för såväl den officiella 

statistiken 1990 och 2009 som för sjukvårdsstatistiken 1989/1990 har en skattning av antalet 

skadade gjorts för 2008/2009.  Skattningen har genomförts med utgångspunkt från 

redovisad sjukvårdsstatistik för perioden 2001 – 2006, för de år Heby kommun ingick i 

Västmanlands län. Genomsnittet för perioden är 14 vägtrafikskadade per år samt en 

singelolycka för gångtrafikanter. Beträffande skadornas svårighetsgrad innebär det 13 

skadade med ett ISS lägre än 9 och två med högre ISS-värde. Denna beräkning ingår inte i 

redovisat tabellmaterial i uppsatsens resultatavsnitt utan ska bedömas som en osäkerhet vid 

tolkning av resultatet.  

Ur folkhälsosynpunkt tillhör Heby kommun gruppen landsbygdskommuner (Melinder, 

2003). För dessa kommuner ligger dödlighet i samband med olika skador strax över 

riksgenomsnittet för både män och kvinnor. Ställt i relation till andel av länsbefolkningen (5 

% år 2009, SCB, 2012a) är det skattade antalet vägtrafikskadade lågt. Samtidigt kan 

sannolikt den låga rapporteringen 2001- 2006 åtminstone delvis kopplas till vårdstrukturella 

frågor i Västmanland och grannlänet Uppsala län. Polisens rapportering för Heby kommun 

år 2009 innebar 33 skadade varav 8 svårt skadade. 

4.3 Etik 
Informationssystemet STRADA omfattas av personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgifterna i databasen är 

avidentifierade, men varje enskild olycka kan studeras. Författaren som efter utbildning vid 

Transportstyrelsen genomfört direktuttag ur databasen har skrivit under 
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sekretessförbindelse beträffande redovisning av materialet externt och i dialog med 

högskolans handledare. Information ur STRADA får endast användas på sådant sätt att 

enskilda personer inte kommer till skada (Transportstyrelsen, 2010; Vetenskapsrådet, 2002). 

5 RESULTAT 

I kapitlet analyseras variablerna i den ordning som framgår av tabell 1 (avsnitt 4.2). Därefter 

redovisas hur polisens och sjukvårdens statistik stämmer överens på individnivå och det görs 

en beräkning av öppenvårdens omfattning 2008/2009 i Västmanlands län. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av studiens resultat. 

5.1 Vilka skadas? 
Enligt polisens statistik har antalet skadade i länet ökat med 9 % under perioden. 

Sjukvårdsstatistiken redovisar en annorlunda bild, som i stället redovisar en minskning med 

54 % av antalet skadade (tabell 2).  

Tabell 2: Antal vägtrafikskadade personer enligt statistik från polis och sjukvård 1989/1990 och 

2008/2009. 

 

Av polisens statistik framgår en ökning av antalet skadade kvinnor i trafiken medan antalet 

skadade män är oförändrat (tabell 3). Trots detta är antalet vägtrafikskadade män 2009 

fortfarande fler än de skadade kvinnorna samma år. Någon motsvarande utveckling framgår 

inte av sjukvårdsstatistiken. Skadade enligt sjukvårdsstatistiken har en jämnare könsför-

delning såväl 1989/1990 som 2008/2009. Andelen män uppgick 1989/1990 till 51 % och till 

54 % 2008/2009. Alltså en andelsmässig ökning av skadade män till skillnad från 

utvecklingen enligt polisens statistik (tabell 3). 

 

 

 

 

 

Län
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Västmanlands län 738 804 3 038 1 389

POLIS SJV
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Tabell 3: Antal vägtrafikskadade personer fördelade efter kön enligt statistik från polis och sjukvård 

1989/1990 och 2008/2009. 

 

År 1990 fanns flest andel skadade i åldersgruppen 7 - 24 år såväl i polisens statistik som i 

sjukvårdsstatistiken. Tjugo år senare har det skett en åldersmässig förskjutning med i stället 

allt fler som skadas i åldrarna 25 – 64 år. Detta trots att antalet invånare i åldersgruppen 25 - 

44 år har minskat under perioden. I åldersgruppen 65 – 74 år har antalet skadade minskat 

medan antalet skadade personer äldre än 74 år har ökat i polisens registrering men minskat i 

sjukvårdens registrering (tabell 4). 

I sjukvårdsstatistiken syns på motsvarande sätt som i den officiella statistiken en ökning av 

andelen skadade i åldersgruppen 25 – 44 år. I den yngsta åldersgruppen 0 – 6 år finns en viss 

minskning av andelen skadade. I övrigt är det andelsmässigt små förändringar i de olika 

åldersklasserna. Åldersfördelningen hos befolkningen i länet har förändrats under den 

gångna tjugoårsperioden. Åldersgrupperna under 45 år har minskat generellt medan antalet 

länsbor har blivit fler i grupperna från 45 år och äldre. I sjukvårdsstudien från 1989/1990 var 

95 % av de skadade bosatta i länet. Motsvarande uppgift för övriga skadade personer finns 

inte i tillgängligt material. 

Tabell 4: Andelen vägtrafikskadade personer efter ålder enligt statistik från polis och sjukvård 

1989/1990 och 2008/2009 samt procentuell åldersfördelning hos befolkningen i Västmanlands län 

1989 och 2009. 

 

Kön
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Män 452 459 1 553 756
Kvinnor 281 333 1 456 633
Okänt 5 12 29 0
Summa 738 804 3 038 1 389

POLIS SJV

Befolkning i länet
Ålder 1990 2009 1989/1990 2008/2009 1989 2009

N=738 N=804 N=3 038 N=1 389 N=256 510 N=264 708

0 - 6 år 2,4 1,6 5,7 2,3 8,4 7,5
7 - 24 år 37,7 30,1 36,0 36,2 23,5 21,9
25 - 44 år 29,8 34,3 22,8 27,0 27,9 24,3
45 - 64 år 18,2 23,9 21,2 21,2 23,0 26,5
65 - 74 år 8,3 3,9 8,0 7,1 9,9 10,5
75 - w år 3,5 4,6 6,3 6,1 7,4 9,2
Okänt 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa % 100 100 100 100 100 100

POLIS SJV
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5.2 Var skadas vägtrafikanter i Västmanland? 
Enligt polisens statistik får hälften av de skadade sina skador vid olyckor i tätbebyggda 

områden (tabell 5). Andelen har minskat något under perioden. Från 54 % år 1990 till 51 %  

år 2009. Sjukvårdsstatistiken ger en annan bild. Enligt den blir det allt fler som skadas inom 

tätbebyggt område. År 2009 var det 74 %. En ökning med 10 procentenheter jämfört med 

1989/1990.  

Tabell 5: Antal vägtrafikskadade personer i och utanför tättbebyggt område enligt statistik från polis 

och sjukvård 1989/1990 och 2008/2009. 

 
1) Klassificering enligt SCB:s definition för polisstatistik 1990. Sjv 1989/1990, rapportens tabell 3: Tätort: Gång- och cykelbana, 

väg inom tätort, buss/godsterminal, stationsområde, hamnområde, parkeringsplats/bensinstation, affärscentrum/gågator. Ej 

tätort: motorväg, väg utanför tätort, enskild väg och fri natur.  

2) SJV 1989/1990: Totalt antal skadade 3038. Vid summering av delposter 3041. 

5.3 De skadades färdsätt 
Polisstatistiken domineras av skadade bilister. År 1990 utgör de 68 % av de vägtrafikskadade 

och har 2009 ökat till 73 % (tabell 7). Antalet skadade bilister stämmer relativt väl överens 

mellan de två statistikkällorna. Ökningen av antalet skadade bilister är tydlig både i 

polisstatistiken och i sjukvårdsstatistiken, men främst då en fördelning sker mellan bilförare 

och bilpassagerare (tabell 6). Antalet skadade bilförare har blivit fler i båda statistikkällorna. 

I polisstatistiken uppgår ökningen till 33 % medan i sjukvårdsstatistiken uppgår den till 22 

%. Minskningen av antalet skadade passagerare är tydligast i sjukvårdens rapportering. 

Tabell 6: Antal vägtrafikskadade bilförare respektive bilpassagerare fördelade efter kön enligt statistik 

från polis och sjukvård 1989/1990 och 2008/2009. 

 
1) Kön okänt för 8 personer.  

2) Kön okänt för 11 personer, fördelning förare/passagerare framräknad ur diagram.  

3) 195+137=332 bilförare, 3 fler än i övriga tabeller. Ändringar i databas. 

 Antalet skadade motorcyklister utgör en liten grupp av de trafikskadade, men både polis och 

sjukvård redovisar en minskning av antalet skadade (tabell 7). Mopedistgruppen som 

storleksmässigt har ungefär samma omfattning som de skadade motorcyklisterna redovisar 

en ökning. Antalet skadade har blivit fler, men detta framträder främst i polisstatistiken. 

Bebyggelsetyp
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Tättbebyggt område 1) 396 410 1 954 1 030
Ej tättbebyggt område 1) 342 369 521 303
Okänt/Övrigt 0 25 566 56
Summa 2) 738 804 3 041 1 389

POLIS SJV

Färdsätt SJV 1989/1990 2)

Män Kv. Män Kv. Män Kv. Män Kv.
Bilförare 218 87 259 143 160 112 195 137
Bilpassagerare 82 111 66 105 115 124 71 115
Summa 300 198 325 248 275 236 266 252

POLIS 1990 POLIS 2009 1) SJV 2008/2009 3)
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Generellt sett är det fler mopedister och motorcyklister som finns registrerade av sjukvården 

än av polisen, medan polisen 2009 anmälde fler bilister som skadade än det antal som 

rapporterades skadade enligt sjukvården 2008/2009. Detta är en förändring gentemot 

situationen 1989/1990. 

Cyklisterna är näst bilisterna den största skadegruppen i polisstatistiken och detta gäller 

både 1990 och 2009 trots att antalet skadade cyklister har minskat under perioden. Så är 

även fallet inom sjukvårdens rapportering, men antalet rapporterade skadade i de två 

statistiksystemen skiljer sig åt. Antalet rapporterade skadefall från vården är fler än de som 

rapporterats från polisen. Skillnaden mellan antalet skadade cyklister enligt sjukvårdens 

rapportering 1989/1990 och 2008/2009 innebär en minskning med 57 %. 

Polisens uppgift är att rapportera de skador hos gångtrafikanter som uppstått genom 

kollision med ett fordon i rörelse. Antalet gångtrafikanter som skadat sig på detta sätt är i 

stort sett lika många/få 2009 som 1990. Inom sjukvården däremot har antalet skadade 

gångtrafikanter minskat med 80 % mellan 1989/1990 och 2008/2009. 

Tabell 7: Antal vägtrafikskadade personer efter färdsätt enligt statistik från polis och sjukvård 

1989/1990 och 2008/2009. 

 

Av tabell 8 framgår att av de cyklister och gångtrafikanter som fått vård i anslutning till 

länets akutsjukhus 2008/2009 har 35 % respektive 56 % behandlats för en eller flera 

frakturer. I totalundersökningen 1989/1990 utgjorde frakturerna en betydligt lägre andel av 

skadorna trots att frakturerna redan då utgjorde en huvuddiagnos hos många skadade 

personer. Av tabell 8 framgår också att det är färre cyklister och gångtrafikanter som får 

diagnosen fraktur 2008/2009 än 20 år tidigare. Detta gäller i synnerhet antalet frakturer hos 

gångtrafikanter. 

Tabell 8: Antal och andel vägtrafikskadade personer med frakturer som dominerande skada hos 

cyklister/gångtrafikanter enligt sjukvårdens statistik för 1989/1990 och 2008/2009. 

  
1) För 2 gångtrafikanter respektive 9 cyklister fanns även fraktur angivet vid sidan av annan dominerande skada. 

Färdsätt
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Bil 498 581 522 515
Motorcyklister 33 23 95 55
Mopedister 24 51 89 97
Cyklister 134 96 1 094 468
Gångtrafikanter 47 42 1 209 245
Övriga/Okänt 2 11 29 9
Summa 738 804 3 038 1 389

POLIS SJV

Färdsätt
SJV 1989/1990 SJV 2008/2009 1)

Cyklister 241  (22 %) 163  (35 %)
Gångtrafikanter 399  (33 %) 136  (56 %)

Antal skadade med frakturer/(Andel skadade med  frakturer)
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5.4 Singelolyckor 
I polisens statistik är antalet skadade personer i singelolyckor oförändrat 2009 jämfört med 

1990 och utgör cirka en fjärdedel av antalet skadade. Det har dock skett en ökning av antalet 

singelolyckor med motorfordon (tabell 9) medan singelolyckor med cyklister och mopedister 

har minskat i polisens statistik.  

I sjukvårdsstatistiken är förhållandet det omvända. Av samtliga skadade 1989/1990 har 72,3 

skadat sig i singelolyckor medan statistiken från 2008/2009 redovisar att 65 % skadat sig i 

singelolyckor. De flesta som skadas i singelolyckor enligt sjukvården är gångtrafikanter och 

cyklister. För gångtrafikanterna har andelen skadade i singelolyckor minskat från 92 % till 87 

% mellan mättillfällena medan andelen cyklister i singelolyckor ökat från 71,7 % 1989/1990 

till 79 % 2008/2009. 

Skadade personer i samband med singelolyckor utgör enligt sjukvårdsstatistiken cirka en 

tredjedel av antalet skadade bilister och är i stort sett konstant över tid.  Enligt polisens 

statistik för 2009 skadade sig 33 % av bilisterna i singelolyckor.  

Tabell 9: Antal vägtrafikskadade personer i singelolyckor efter färdsätt enligt statistik från polis och 

sjukvård 1989/1990 och 2008/2009. 

 
1) I polisstatistiken finns endast två grupper singelolyckor: motorfordon och cykel/moped. Gång singel ingår inte i polisens 

uppgift.  

2) I SJV 1989/1990 tabell 8 anges totala antalet singelolyckor till 2 185.  

5.5 Svårt skadad/ inlagd på sjukhus – lätt skadad  
Definitionen för svårt skadad är kopplad till inläggning på sjukhus enligt den bedömning som 

sker på plats med hjälp av några definierade kriterier (se 4.1.1). Övriga skador räknas som 

lätta i polisens statistik (tabell 10). Av sjukvårdsstatistiken framgår vilka som blir föremål för 

inläggning på sjukhus. Inlagda på sjukhus respektive svårt skadade enligt polisens definition 

utgör 10 - 18 % av totala antalet skadade. Västmanlands län har trots ett ökat antal skadade 

under den studerade tjugoårsperioden, enligt polisens statistik, lika många som bedöms svårt 

skadade 2009 som 1990. 

  

Färdsätt
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Bil 1) 129 172 175 190
MC 11 81 45
Moped 16 30 73
Cykel 1) 37 3 784 369
Gångtrafikanter 1) 0 0 1 109 214
Övrigt 34 1 16 10
Summa 2) 200 203 2 195 901

POLIS SJV
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Tabell 10: Antal svårt och lätt vägtrafikskadade personer enligt statistik från polis och sjukvård för 

1989/1990 respektive 2008/2009. 

 

 Antalet som läggs in för vård på sjukhus är fler än de som polisen bedömt i behov av 

inläggning på sjukhus, men antalet inlagda har minskat i sjukvårdsstatistiken från 305 åren 

1989/1990 till 224 åren 2008/2009.  

I polisens statistik (tabell 11) finns det små skillnader mellan antalet svårt skadade bilförare 

1990 och 2009, däremot har antalet svårt skadade bilpassagerare blivit färre. I stället har 

antalet svårt skadade mopedister ökat. Båda dessa förändringar framgår även av 

sjukvårdsstatistiken, även om den är mest framträdande beträffande bilpassagerare.  

Svårt skadade personer som färdats i/på motorfordon utgör den största delen av de skadade 

enligt polisens statistik, medan sjukvårdsstatistiken präglas av den stora gruppen oskyddade 

trafikanter. Antalet gångtrafikanter som läggs in på sjukhus 2008/2009 enligt 

sjukvårdsstatistiken utgör en tredjedel jämfört med 1989/1990. Antalet cyklister som blir 

inlagda på sjukhus 2008/2009 är nästan lika många som tidigare. Det finns också i 

sjukvårdsstatistiken en ökning av antalet svårt skadade bilförare och en minskning av antalet 

svårt skadade bilpassagerare (tabell 11). 

Tabell 11: Antalet svårt skadade vägtrafikskadade personer respektive inlagda på sjukhus efter färdsätt 

enligt statistik från polis och sjukvård 1989/1990 och 2008/2009. 

 

Merparten (78 %) av de som får sjukhusvård 2008/2009 har enligt den standardiserade 

bedömningen lätta eller moderata skador. Det finns även några svårt skadade/ISS >8 som 

inte bedöms i behov av sjukhusvård eller alternativt inte själva önskar sjukhusvård. 

Överensstämmelse mellan svårt skadad/ISS >8 och inlagd på sjukhus är annars stor. 

Skadegrad
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Svårt skadad 130 127 305 224
Lindrigt skadad 608 677 2 733 1 165
Summa 738 804 3 038 1 389

POLIS SJV

Färdsätt
1990 2009 1989/1990 2008/2009

Bilförare 43 48 36 53
Bilpassagerare 41 25 42 25
Motorcyklister 11 10 18 13
Mopedister 3 12 9 15
Cyklister 19 21 94 81
Gångtrafikanter 13 11 105 36
Övriga 0 0 1 1
Summa 130 127 305 224

POLIS SJV
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5.6 Skadornas svårighetsgrad enligt sjukvården – AIS/MAIS/ISS 
I sjukvårdens skaderegistrering 1989/1990 noterades 3 215 skador hos 3 038 patienter. 

Diagnosticerande läkare uppmanades att klassificera i AIS - systemet enligt huvuddiagnos. I 

studien användes synonymt för AIS 1 begreppet lätt skada, AIS 2 för moderat skada samt för 

AIS 3 – 5, begreppet svår skada.  

Antalet noterade skador för de 1 389 skadade personerna enligt STRADA-sjukvård år 

2008/2009 uppgår till 2 195. De skadade personerna har klassificerats både enligt maximal 

AIS/MAIS och ISS , vilket framgår av tabell 12. Överensstämmelse mellan klassificering 

enligt MAIS och ISS är i detta material i det närmaste fullständig. 

Både 1989/1990 och 2008/2009 bedöms 69 % av de skadade ha fått lätta skador enligt AIS-

systemet. Detta trots skillnaden vid mättillfällena mellan vård inom landstingets samtliga 

mottagningar jämfört med vård enbart i anslutning till akutsjukhus.  

Antalet personer med svåra skador (MAIS/ISS) är i förhållande till totala antalet skadade en 

liten grupp både 1989/1990 och 2008/2009. Av de 3038 skadade 1989/1990 hade endast 1,2 

% en skada som definierades som svår med den dominerande diagnosen bedömd som AIS 3 

eller högre.  År 2008/2009 utgjorde gruppen svårt skadade med MAIS >2 eller ISS >8  3,7 – 

4 % av de skadade. Med hänsyn till att det saknas uppgift om skadans svårighetsgrad för 213 

personer 1989/1990 på grund av obesvarade formulär och problem med blankettrutiner för 

de patienter som anlände med ambulans till sjukhus går det inte att säga något om 

utvecklingen av antalet svårt skadade mellan mättillfällena. 

Tabell 12: Antalet vägtrafikskadade personer fördelade efter skadornas svårighetsgrad enligt statistik 

från sjukvården 1989/1990 och 2008/2009 

 

Vid jämförelse mellan transportsätt kan konstateras skillnader beträffande antalet 

gångtrafikanter och cyklister. Främst beror skillnaderna på färre lätt skadade 2008/2009 än 

1989/1990 (tabell 13). På motsvarande sätt finns det även skillnader mellan de som bedömts 

ha en moderat skada/MAIS > 2. Skillnaderna är dock mindre än för de med lätta skador, 

men framträder tydligast beträffande gångtrafikanterna. Svårt skadade är en liten grupp, 

men mätdata antyder att antalet svårt skadade bilister blivit fler medan bilister i övrigt 

skadas lindrigare än 1989/1990. För MC/moped är det färre som skadas svårt 2008/2009 än 

1989/1990. Svårt skadade cyklister har däremot ökat medan antalet gångtrafikanter är 

oförändrat. 

  

Skadans svårighetsgrad SJV 1989/90 SJV 2008/2009 SJV 2008/2009
L/M/S MAIS ISS

Lätt/MAIS 1/ISS 1-3 2 104 954 954
Moderat/MAIS 2/ISS4-8 686 384 379
Svår/MAIS 3-5/ISS 9- 35 51 56
Ej uppgift/AIS 9 213 0 0
Summa 3 038 1 389 1 389



27 

Tabell 13: Antalet vägtrafikskadade personer 1989/1990 och 2008/2009 efter färdsätt och skadans 

svårighetsgrad.  

 

5.7 Överensstämmelse på individnivå mellan polisens och 
sjukvårdens statistik 2008/2009 

Under perioden med sjukvårdsregistrering 2008-11-01 – 2009-10-31 registrerade polisen 30  

% av de skadade personer som kom till akutsjukvårdens kännedom (tabell 14). Samtidigt 

rapporterade polisen totalt under perioden 829 skadade personer, vilket innebar att 

ytterligare 411 skadade togs om hand av övrig sjukvård eller aldrig sökte vård. Av de 418 som 

rapporterades gemensamt av polis och sjukvård klassificerade vården 29 personer som svårt 

skadade medan polisen bedömde 6 av 29 som lindrigt skadade och övriga 23 som svårt 

skadade.  

Tabell 14: Antal vägtrafikskadade som rapporterats av sjukvård och polis gemensamt samt i respektive 

statistiksystem under perioden 2008-11-01 – 2009-10-31  

 

5.8 Resultat med hänsyn till bortfall och beräknad öppenvård 
2008/2009 

I figur 1 har en sammanställning gjorts av de fyra mätningar som ingår i studien 

kompletterade med redovisat bortfall/bedömd andel av samtliga skadade. För den offentliga 

statistiken/polisens statistik är utgångspunkten för båda mätningarna att de täcker cirka 40 

% av antalet skadade, medan för sjukvårdsstudien 2008/2009 har samma bortfall tillämpats 

(31 %) som redovisades för 1989/1990 års skaderegistrering. För att få en uppfattning om 

hur många som kan antas söka vård utanför akutsjukhusets verksamhet år 2008/2009 har 

en skattning gjorts. Utgångspunkten är att de bilister, motorcyklister och mopedister som 

rapporterats av polisen, men inte fått akutsjukhusets vård, söker annan vård i länet (tabell 

14). Detta antagande har kompletterats för cyklister och gångtrafikanter med att det finns ett 

Färdsätt
1989/1990 2008/2009 1989/1990 2008/2009 1989/1990 2008/2009

Bil 418 458 68 38 5 19
MC/Moped 145 103 47 52 18 6
Cykel 755 295 208 153 0 20
Gångtrafikant 786 98 363 136 12 11
SUMMA 2104 954 686 379 35 56

Lätt/ISS 1-3 Moderat/ISS 4-8 Svår/ ISS>8
Skadans svårighetsgrad

Skadans svårighetsgrad POLIS/SJV SJV POLIS
ISS >8, svårt skadad 29 56 134
ISS <8, lindrigt skadad 389 1 333 695
Summa 418 1 389 829
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stabilt samband mellan antal frakturer och totalt antal skadade gångtrafikanter respektive 

cyklister. Med utgångspunkt från antalet frakturer 2008/2009 och redovisad andel frakturer 

för 1989/1990 har totalsiffror räknats fram för skadade gångtrafikanter och cyklister. 

Därefter har räknats bort antalet gångtrafikanter och cyklister som fått vård vid akutsjukhus. 

Enligt denna beräkning söker 167 gångtrafikanter, 273 cyklister samt 348 bilister, 

motorcyklister och mopedister öppenvård. För samtliga grupper blir det 788 skadade 

personer. 1989/1990 utgjorde motsvarande grupp i öppenvård 365 personer, men av dessa 

var 149 tandskador.  Totalt behandlades 12 % av patienterna i öppenvård, men endast 7 % av 

var kroppsskador. År 2008/2009 utgjorde ovan beräknad öppenvård 36 % av totalt beräknat 

antal skadade 2177 personer. 

 

Figur 1: Antal vägtrafikskadade enligt statistik från polis och sjukvård 1989/1990 och 2008/2009 

samt beräknat och skattat bortfall tillsammans med skattning av antal skadade som beräknas få vård 

inom öppenvården utanför akutsjukhuset. 

5.9  Sammanfattning av resultat 

De två statistiksystemen rapporterar statistik för delvis skilda trafikantgrupper. Sjukvårdens 

rapportering omfattar en stor grupp vägtrafikskadade gångtrafikanter och cyklister som 

aldrig kommer till polisens kännedom. Samtidigt finns det en rapportering av 411 skadade 

personer från polisen, vilket är nästan lika många som polisens övriga rapportering, men som 

år 2008/2009 inte nådde vården i anslutning till Västmanlands akutsjukhus. Under den 

studerade tjugoårsperioden har antalet vägtrafikskadade enligt polisens statistik ökat med 

8,9 % medan antalet skadade personer enligt sjukvårdens rapportering har minskat med 54,3 

% beroende på att antalet skadade gångtrafikanter och cyklister har blivit färre.  De två 
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statistikkällorna ger trots detta i flera avseenden en likartad bild av de som skadats, särskilt 

de som färdats med motorfordon eller moped.  

Antalet skadade bilförare har blivit fler medan antalet skadade bilpassagerare har blivit färre, 

vilket framgår av såväl polisens som sjukvårdens rapportering.  Andelen vägtrafikskadade 

personer i åldersgruppen 25 – 44 år ökar. Polisen rapporterar fler skadade kvinnor medan 

andelen män har ökat i sjukvårdens rapportering. Minskningen av antalet skadade 

gångtrafikanter och cyklister kan bedömas utifrån noterad minskning av antal frakturer i 

dessa grupper.  

Polisens rapportering av svårt skadade är mer omfattande än den grupp som av vården 

bedöms med ett ISS > 8. Samtidigt är antalet svårt skadade enligt polisen betydligt färre än 

de som läggs in på sjukhus för vård.  

Gruppen svårt skadade/ISS > 8 är i det närmaste oförändrad till antal under den studerade 

tjugoårsperioden men gruppen har fått en annorlunda sammansättning beträffande de 

skadades färdsätt. De svårt skadade utgör 1- 4 % av totala antalet vägtrafikskadade. Allt färre 

vägtrafikskadade vårdas inlagda på sjukhus. De svårt skadade/ISS >8 utgjorde 22 % av de 

som 2008/2009 vårdades för vägtrafikskador inlagda på sjukhus. Övriga inlagda patienter 

hade lätta eller måttliga skador. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 En longitudinell forskningsdesign med två sätt att mäta förändring 

För denna studie har valts en longitudinell design med utgångspunkt från syftet att kartlägga 

en eventuell förändring beträffande vägtrafikskadade mellan två tidpunkter med 20 års 

mellanrum. Detta har möjliggjorts genom befintlig insamlad statistik/data från två olika 

samhällsorganisationer. Longitudinell design tillämpas relativt sällan inom samhälls-

vetenskap, men är vanligare inom medicin genom olika former av registerstudier (Bryman, 

2011). Longitudinella studier är ett verktyg för att fastställa olika former av kvantifierbara 

förändringar i folkhälsa eller dess utbredning ur ett epidemiologiskt perspektiv (Andersson, 

2006). Folkhälsostudier ligger i skärningspunkten mellan medicinsk vetenskap och 

samhällsvetenskap och därför blir forskningsmetodiken en blandform av metoder från dessa 

vetenskapsområden. 

Tillgången på data med långa tidsserier skiljer sig åt mellan de olika vetenskapsområdena. 

Insamlande av material/statistik under långa tidsperioder är kostsamt och förutsätter en 
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ekonomisk och politisk/samhällelig motivation och uthållighet för att få till stånd och 

upprätthålla ett sådant arbete. Avgörande för materialets användbarhet är också att vari-

abler/begrepp och dess definitioner fastställs på ett sådant sätt att de trots förändringar i 

olika omvärldsfaktorer kan fortsätta att under lång tid ge relevant information för de syften 

som motiverat insamlandet av material. Ett relevant val av begrepp är sannolikt avgörande 

för ett fortsatt insamlande av uppgifter under lång tid. 

För att säkerställa en eventuell förändring över tid av antalet svårt/lätt vägtrafikskadade i 

länet har metoden med jämförelse av två av varandra i praktisk mening oberoende sätt att 

mäta valts. Genom överensstämmelse i resultat mellan de olika mätningarna kan trovärdig-

heten öka för i studien redovisade resultat (Laflamme m.fl., 1999). De två skilda sätten att 

mäta medför olika validitetsproblem, som delvis beror på skillnader i definierade 

mätuppdrag men också på inbyggda begränsningar i konstruktionen av de olika sätten att 

mäta. Insamling av data kan i ett uppföljningssystem ske genom aktiv, passiv eller sentinel 

uppföljning (surveillance). I denna studie analyseras data från polis- respektive sjukvård. 

Data från polisen är att betrakta som ett passivt system som styrs av lagstiftning medan 

sjukvårdsregistreringen (skaderegistreringen 1989/1990 och STRADA-sjukvård) är 

kontrollsystem (sentinelt system), som har byggts upp som en del av ett system för 

skadeförebyggande arbete (Laflamme m.fl., 1999; Stroup m.fl., 1994). Tillförlitligheten hos 

insamlade data beror på hur datainsamlingen genomförs och vilka kvalitetskontroller som 

vidtas. För att kunna analysera och tolka registerdata är det viktigt att känna till bortfall 

(Andersson, 2006; Cates m.fl., 1994). 

När det gäller definierade skillnader mellan mätuppdragen i förhållande till samtliga skadade 

är gångtrafikanter singelolyckor bortdefinierade beträffande polisstatistiken.  De olyckor som 

kommer till polisens kännedom är en begränsning i sig, där bortfallet inte har studerats för 

varje årlig undersökning. I stället har SCB genomfört en nationell specialundersökning som 

avsåg perioden mars 1982 – februari 1983 (SCB, 1991).  

Sjukvårdens skaderegistrering 1989/1990 avsåg att mäta samtliga vägtrafikskadade i länet. I 

detta fall finns ett jämt fördelat 31-procentigt bortfall av skadade att värdera vid analys av 

dessa mätvärden. I sjukvårdsstudien från 2008/2009 har det statistiska uppdraget 

begränsats till att mäta de vägtrafikskadade som kommer till länets akutsjukhus. Genom ny 

definition saknas de som söker vård på annat håll i sjukvården. Definitionen gäller generellt 

för data inom STRADA-sjukvård. För att bedöma detta validitetsproblem har utvecklingen av 

antal och andel frakturer i de båda sjukvårdsmätningarna studerats. För bedömning av 

förändringen förutsätts ett stabilt samband över tid mellan antal frakturer och totala antalet 

skadade gångtrafikanter respektive cyklister.  Förändringen i andelen frakturer över tid utgör 

ett mått på hur vården förändras mellan vård vid akutsjukhus respektive öppenvård/primär-

vård. 

Polisens insamling av informationsunderlag om vägtrafikolyckor har en lång historia och är 

en del av Sveriges officiella statistik. Offentlig statistik har på varierande sätt begränsningar 

genom olika typer av bortfall och genom att begreppsdefinitioner kan bli vilseledande och 

även förändras över tid. De variationer som statistiken redovisar från en rad mätningar 

behöver inte heller vara uttryck för en trend utan kan också beskriva en reell variation i 
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mätvärden. Samtidigt är offentlig statistik ett material som samlas in vid upprepade tillfällen 

utan att ingå i ett särskilt forskningssyfte och uppgifterna och svaren från de som lämnar 

uppgifterna påverkas inte av den enskilda studiens syfte och blir genom det mera objektiva 

(Bryman, 2011). 

Insamling av uppgifter från polisväsendet har hela tiden utgått från att ge underlag för 

eventuell utredning av ansvarsfrågor kring den enskilda trafikolyckan med eventuell rättslig 

prövning som följd. Insamlad information avser främst att redovisa de omständigheter som 

leder fram till att olyckan inträffar oberoende av om olyckan förorsakar skada på enskild(a) 

individ(er) och/eller på inblandade fordon. Med denna utgångspunkt är det naturligt att 

många singelolyckor inte noteras av polisen särskilt beträffande cyklister. Polisens 

rapporteringsuppdrag förutsätter att ett fordon i rörelse har varit inblandat i olyckan. 

Medvetenheten om skillnader i bortfall mellan olika trafikantgrupper för polisens 

rapportering har funnits åtminstone sedan mitten av 1980-talet (SCB, 1991; 

Trafiksäkerhetsverket, 1991). 

Sjukvårdsdata för 1989/1990 är till skillnad från polisstatistiken hämtade från en 

engångsstudie som genomfördes för att kartlägga olycksfallsskador under ett års tid och kan 

ur metodsynpunkt betecknas som en studie genomförd med tvärsnittsdesign (cross-sectional 

design). Tvärsnittsstudier genomförda vid flera tillfällen kan också användas för longitudinell 

design av forskningsstudier (Polit m.fl., 2008). Om man studerar en ohälsofaktor som i detta 

fall personer som drabbats av vägtrafikskador i Västmanlands län så får man ett mått på 

vägtrafikskadornas betydelse som ohälsofaktor för de som trafikerar länets vägnät. Studier av 

detta slag kan därför också benämnas prevalensstudier (Andersson, 2006). Studien från 

1989/1990 har i ett antal vetenskapliga artiklar vidareutvecklats till studier över 

utbredningen av olika typer av olycksfallsskador hos den Västmanländska befolkningen 

(Eilert-Petersson m.fl., 1997, 1998) 

Någon ny skaderegistrering med motsvarande upplägg som 1989/1990 har inte genomförts i 

länet. Uppgifter från STRADA-sjukvård för 2008/2009 utgör en andra tvärsnittsstudie att 

ställa i relation till tidigare data. 

Valet att använda två skilda mätmetoder har gjorts för att uppnå en högre validitet i 

undersökningen än vad som kan uppnås genom att endast använda en mätmetod (Laflamme 

m.fl., 1999). Brister i de olika statistikkällorna är delvis kända och kvantifierade sedan 

tidigare. Detta gäller främst polisens statistik. Erfarenheter av statistik över vägtrafikskadade 

från sjukvården med såväl lätta som svåra skador är relativt ny kunskap och den 

olycksfallsstudie som genomfördes i Västmanlands län 1989/1990 är den mest omfattande 

olycksfallregistreringen i landet vid sidan av försäkringsbolagens registrering. En liknande 

studie har genomförts under 1980-talet för Bohuslandstinget, men då med ett mindre 

befolkningsunderlag. I övrigt har liknande studier gjorts för enskilda kommuner t.ex. Motala 

(Lindqvist, 2011), samt även för specifika olycksgrupper (Eilert-Petersson, 1993). 

Skaderapporteringen till STRADA har byggts upp successivt sedan 1999. Skåne och Umeå 

har genomfört bortfallsstudier för STRADA-rapporteringen. 

Reliabiliteten kan riskeras genom att definitioner och allmän policy beträffande de 

företeelser som mäts eller registreras kan förändras mellan mättillfällena (Bryman, 2011). 
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Även om insamlingen av data sker genom två skilda samhällsorganisationer är begrepp och 

definitioner till stora delar gemensamma för de två statstikkällorna och grundar sig på 

polisstatistikens begrepp och definitioner. Polisens begrepp och definitioner för 

vägtrafikolyckor har varit utgångspunkt för sjukvårdens kontinuerliga statistikrapportering 

till STRADA-sjukvård sedan 2000/2001. Även skaderegistreringen definitioner av olika 

begrepp 1989/1990 stämmer överens med dessa. De gemensamma variabler som analyseras i 

denna studie har inte förändrats under de gångna tjugo åren. Detta bidrar till möjligheten att 

dra slutsatser om likheter och olikheter mellan redovisade förändringar enligt mätningarna i 

de olika statistiksystemen.  

6.1.2 Polisens statistik 1990 och 2009 

I början av 80-talet gjordes en nationell undersökning av SCB (1991) beträffande bortfall i 

polisstatistiken. Vid detta tillfälle bedömdes 40 % av personskadeolyckorna komma till 

polisens kännedom. Trafiksäkerhetsverket (1991) bedömde delvis med samma studie som 

grund att det verkliga antalet skadade grovt kunde beräknas genom att multiplicera 

statistikuppgifterna med två för bilförare, bilpassagerare, motorcyklister och gående (i 

kollision med ett fordon i rörelse) samt tre för mopedister och sju för cyklister. Någon 

motsvarande studie som den som genomfördes i mitten på 1980-talet har inte gjorts under 

de gångna tjugo åren. SIKA övertog i mitten av 1990-talet ansvaret för polisstatistiken från 

SCB, men SCB har på SIKA:s uppdrag haft kvar producentansvaret även under 2009 (SCB, 

2012c). Polisens sätt att samla in underlag för statistik 2009 jämfört med 1990 har inte 

förändrats med undantag av att tiden för rapporteringsskyldighet till statistikproducentenen 

har förlängts. Om detta har påverkat reliabiliteten har inte studerats. 

I polisens arbetsuppgifter ingår som en del av ett underlag för ansvarsutkrävande att bedöma 

om någon kommit till skada och definiera detta utifrån skalan svårt skadad, lindrigt skadad, 

oskadad. Att i en olyckssituation på plats ta ställning till skadebegreppet innebär sannolikt 

färre mätfel beträffande kategoriseringen skadad/inte skadad än uppdelningen mellan svårt 

och lindrigt skadad. Att utifrån en kort formulering, utan tillgång till medicinsk utbildning 

och ibland under besvärliga allmänna omständigheter göra den bedömningen innebär en 

osäkerhet beträffande indelningen av de skadade i allvarligt respektive lindrigt skadade. 

Begreppsdefinitionen för svårt skadad är allmänt hållen och kan därmed bli vilseledande för 

den enskilde polisen (se avsnitt 4.1.1).  

Undersökningar från 1980-talet om polisens förmåga att klassificera svårt/lindrigt skadade 

ställda i relation till data från sjukhus i Göteborg och Umeå redovisade då så hög 

överensstämmelse mellan polisens och sjukvårdens bedömning av svårt skadade som 84 – 92 

%. Beträffande lindrigt skadade överensstämde polisens klassificering med sjukvårdens i 73 – 

80 % av fallen (SCB, 1991). Resultaten i nu aktuell studie redovisar en överensstämmelse på 

22 % mellan sjukvårdens och polisens bedömning av svåra skador/ISS >8 år 2008/2009. 

Polisen överrapporterar svåra skador enligt denna definition. Definitionen för allvarlig skada 

vid undersökningen i slutet av 1980-talet kan ha sammanfallit med begreppet inlagd på 

sjukhus och detta kan förklara den höga överensstämmelsen mellan sjukvårdens och polisens 

bedömningar. Sedan dess har vården förändrats och antalet vårdplatser minskat.   
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Polisens klassificering av svår respektive lätt skada har låg reliabilitet ställt i relation till 

sjukvårdens skadebedömning.   

6.1.3 Sjukvårdens statistik 1989/1990 och 2008/2009 

Bortfallsstudien för sjukvårdens skaderegistrering 1989/1990 redovisar inget systematiskt 

bortfall av någon särskild trafikantgrupp eller annan kategori skadade. Det finns dock en 

underrapportering av de vägtrafikskadade som kom till sjukhusen med ambulans på grund 

av blankettrutiner (Eilert-Petersson, 1992).  

Sjukvårdsstatistiken för 2008/2009 redovisar endast de vägtrafikskadade personer som sökt 

vård vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Hur stor den grupp vägtrafikskadade är som söker 

vård på annat håll finns ingen uppgift om. Ett försök att beräkna denna grupp har gjorts i 

resultatavsnittet 5.8. Enligt denna beräkning får 36 % av de skadade personerna öppenvård. 

Det finns forskning beträffande skadade gångtrafikanter som visar att ju större avståndet är 

till sjukhuset desto troligare är det att man uppsöker annan sjukvård (Öberg & Arvidsson, 

2012). Om denna benägenhet är lika stor hos alla trafikantgrupper är okänt. För 

Västmanlands del gäller att en stor del av befolkningen har fått längre till akutsjukvård 2009 

jämfört med situationen 1989/1990, då länet hade fyra akutsjukhus. Det finns resultat i 

undersökningen som pekar på att de cyklister och gångtrafikanter som söker vård vid 

akutsjukhus 2009 är svårare sjuka än de som gjorde det 1989/1990. Detta indikerar att det är 

en större andel vägtrafikskadade som söker sig till öppenvård 2009 jämfört med 1989/1990. 

Ett annat mått på denna förändring är andelen vägtrafikskadade cyklister och 

gångtrafikanter med frakturer som sökt vård. Dominansen för denna typ av skador som 

kräver tillgång till teknisk utrustning vid sjukhus och tillgång till specialistutbildade läkare 

har ökat. Även detta tyder på att patienter med lindrigare skador söker annan vård. 

Förutom avstånd till vård kan förändringen också bero på ändrad styrning av akutvård till 

förmån för vård inom primärvården/öppenvården.  Patienter kan via telefonrådgivning få 

råd att avvakta med vård till ordinarie mottagningstid inom öppenvården.  Råd att avvakta 

med vård enskilt eller i kombination med längre avstånd till akutsjukvården kan också 

innebära att skadade aldrig når vården. Studiens resultat pekar på att en sådan inverkan på 

resultatet är tydligare för gångtrafikanter och cyklister än för övriga vägtrafikanter. 

I undersökningen från 1989/1990 finns utöver de som drabbats av skador inom vägområdet 

en grupp som skadas i direkt anslutning till vägområdet, på skolgårdar, sportanläggningar 

med mera som går att avgränsa i studien men som ändå ingår bland de som rapporterats 

skadade. Denna grupp utgör 19 % av de skadade. När det gäller de skadade i 

sjukvårdsstatistiken 2009 saknas positionsangivelse för olyckshändelsen för 53 % av de 

skadade personerna. Detta innebär sannolikt att skillnaderna på grund av tillämpning av 

definition för vägområde är mindre än förväntat mellan de två mättillfällena. 

I övrigt kan sägas att rutinerna kring insamling av data från sjukvården uppvisar stora 

likheter i arbetssätt mellan 1989/1990 och 2009. I båda fallen fylls uppgifterna i av den som 

skadats eller någon anhörig för att därefter kompletteras av sjukvårdens medarbetare, vilket 

borde innebära en hög reliabilitet beträffande lämnade uppgifter vid båda mättillfällena. 
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Efter nio års STRADA-rapportering borde också rutinerna för rapporteringen ha stabiliserats 

i organisation, vilket även främjar reliabiliteten i lämnade uppgifter. 

6.1.4 Jämförelse mellan statistik från polis och sjukvård 

Polisstatistiken hanteras likvärdigt för hela landet av en dominerande nationell 

statistikproducent med lång erfarenhet av att hantera statistik. Sjukvårdsstatistiken är ur ett 

nationellt perspektiv ännu ofullständig. Det enskilda landstinget skapar rutiner kring 

rapporteringen. Ingen bortfallsstudie har genomförts för den Västmanländska 

sjukvårdsstatistiken.  

Genom sjukvårdens organisatoriska förändring påverkas registreringen i STRADA-sjukvård. 

Mycket tyder på att lättare och måttliga skador hos gångtrafikanter och cyklister minskar i 

sjukvårdens rapportering eftersom dessa främst hänvisas till primärvården. Genom detta 

närmar sig sjukvårdens rapportering den sneda rapportering som gäller för polisens 

rapportering. Kvar i STRADA-sjukvårds rapportering blir gångtrafikanter och cyklister med 

svåra och måttliga skador. Detta är mer uttalat för gångtrafikanter än för cyklister. En 

koppling kan göras till Haddons teorier om rörelseenergi. Ju lägre rörelseenergi personen 

utsätts för i samband med skada, desto mindre sannolikt är det att skadan registreras av 

akutsjukvården till STRADA . 

6.1.5 Resultatens generaliserbarhet 

Resultaten om hur sjukvårdens organisationsförändringar påverkar STRADA-sjukvård bör 

vara generaliserbart för den samlade sjukvårdsregistreringen i STRADA. Västmanlands län 

är ett av tre län i landet med enbart ett akutsjukhus (Transportstyrelsen, 2012). 

Strukturförändringar inom akutsjukvården liknande de som genomförts i Västmanlands län 

kan komma att genomföras även i andra län och påverkar då sjukvårdens rapportering i de 

berörda länen. Samspelet mellan primärvård och akutsjukhusens vård påverkar också 

registreringen av skadade personer i STRADA och kan oberoende av avstånd till akutsjukhus 

påverka registreringen.  

De resultat som redovisas för oskyddade trafikanter i Västmanlands län är beroende av lokala 

fysiska förhållanden, sjukvårdens organisation i det egna länet, men är också en del av mer 

generella samhällsförändringar. Generaliserbarheten beträffande resultaten för bilister är 

sannolikt större eftersom dessa i högre utsträckning än de oskyddade trafikanterna skadas 

utanför tätorterna, där nationellt vidtagna trafiksäkerhetsåtgärder väger tyngre. De resultat 

som redovisas för de svårast skadade (ISS>8) i vägtrafiken behöver studeras för en större 

population vägtrafikskadade alternativt följas upp under en följd av år. De svårast skadade 

utgör en liten grupp, där den slumpmässiga variationen mellan de enskilda åren kan vara 

stor.  

Studiet av förändringen av antalet vägtrafikskadade i Västmanlands län är genomförd som en 

regional studie av det enskilda länet. Att dra slutsatser om vägtrafikskadade i landet utifrån 

erhållna resultat för skadade i den Västmanländska trafiken bör därför inte göras (Bryman, 

2011). Hade länet tillsammans med några andra län i landet genom urval blivit föremål för en 
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studie hade mer generella slutsatser om utvecklingen kunnat dras. Samtidigt vidtas åtgärder 

nationellt för att höja säkerheten både via lagstiftning och utformning av vägmiljön på ett 

likartat sätt. Utbyggnad/ombyggnad genomförs enligt gällande teknisk standard i avsikt att 

uppnå en ökad trafiksäkerhet oberoende av var i landet åtgärderna genomförs. För att kunna 

generalisera erhållna resultat beträffande minskat antal skadade personer måste effekterna 

av genomförda enskilda insatser tydligare kunna fastställas. I länet möts effekterna av olika 

beslut/ställningstaganden om olika former av åtgärder fattade såväl nationellt, som i det 

enskilda länet och i länets kommuner. För att få en bild av hur trafiksäkerhetsarbetet 

utvecklas såväl nationellt som lokalt och regionalt behövs uppföljningssystem (injury-

surveillance system) som fungerar för samtliga dessa syften. Variationen i det enskilda länet 

av nationellt, regionalt och lokalt vidtagna åtgärder och interaktionen mellan dessa resulterar 

tillsammans med övriga samhällsförändringar i ett förändrat antal skadade personer.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Sammanfattande resultatdiskussion 

Studiens resultat ger en bild av förändringen av antalet vägtrafikskadade i länet under 

perioden. Att ställa förändringen i relation till trafiksäkerhetsmålet medför svårigheter 

eftersom det saknas både definition och kvantifiering av begreppet allvarligt skadad i 

Nollvisionen under perioden 1997 – 2009.  

Uppföljning av trafiksäkerhetsmålet för allvarligt skadade har nationellt främst kopplats till 

sjukvårdens statistikrapportering. Förändringar i vården påverkar innehåll och tolkning av 

sjukvårdsstatistiken. Sjukhusanknuten akutvård fanns tidigare på fyra platser i länet, men 

finns numera endast i Västerås. Studiens resultat indikerar att de lätt skadade cyklisterna och 

gångtrafikanterna till skillnad från 1989/1990 nu får vård på annat håll än vid akutsjukhus. 

En motsvarande förändring kan inte konstateras för övriga trafikantgrupper. Minskningen av 

antalet inlagda patienter med 27 % under perioden har sannolikt också påverkats av ändrade 

indikationer för inläggning/färre vårdplatser. Medan cyklister läggs in för vård i samma 

omfattning som tidigare har antalet gångtrafikanter som blir inlagda för sjukhusvård minskat 

med 66 %. Trots detta bedöms antalet vägtrafikskadade gångtrafikanter och cyklister ha 

minskat under perioden med koppling till ett minskat antal frakturer hos dessa grupper.  

Länens val av insatser för det lokala och regionala trafiksäkerhetsarbetet styrs av de enskilda 

kommunerna, men också av besluten om användning av statliga medel i Länstransport-

planerna. Den positiva utvecklingen i länet beträffande oskyddade trafikanter har sannolikt 

påverkats av det lokala/regionala trafiksäkerhetsarbetet. Ökad kunskap om kopplingen 

mellan gjorda insatser och dess effekter kan ytterligare öka effektiviteten i val av insatser i det 

framtida trafiksäkerhetsarbetet. 

Nollvisionens inriktning är att förändra utformningen av vägtransportsystemet så att 

individen klarar det yttre våld hon utsätts för då hon begår misstag (Vägverket, 1996). Med 

en sådan målsättning borde det i logisk mening finnas en parallell utveckling av minskat 
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antal döda respektive allvarligt skadade. För vägtrafikskadade bilister och cyklister har det 

inte gått att påvisa en sådan parallell utveckling. För dessa grupper har antalet allvarligt 

skadade med ISS >8 ökat.  

Åren 1989 – 1997 finns målet att minska antalet vägtrafikskadade med 25 %. Antalet svårt 

skadade har enligt polisens statistik nationellt sett minskat medan antalet lindrigt skadade 

ökat. Sammantaget har detta inneburit fler vägtrafikskadade personer 2009 än 1989 

(Trafikverket, 2012). För Västmanlands län har ingen minskning kunnat noteras vare sig 

beträffande svårt eller lindrigt skadade personer. Antalet svårt skadade är oförändrat. 

Samtidigt har polisens klassificering av svårt skadade låg reliabilitet. 

Trots redovisade brister i de två statistikkällorna ger resultaten i denna studie en likartad bild 

av förändringen av antalet vägtrafikskadade bilister, motorcyklister och mopedister. 

Skillnaderna i resultat är däremot stora beträffande gångtrafikanter och cyklister.  

6.2.2 Resultat i relation till färdsätt 

Den stora förändringen av antalet vägtrafikskadade i Västmanlands län beror på 

minskningen av antalet skadade gångtrafikanter och cyklister. Den Västmanländska vårdens 

omorganisation gör att det är svårt att bedöma hur stor minskningen är.  

Gångtrafikanter	  
Det är få gångtrafikanter som jämfört med situationen 1989/ 1990 får vård vid akutsjukhus. 

Andelen singelolyckor har minskat med drygt 4 procentenheter under perioden. Skador vid 

kollision med andra trafikanter har fått ökad tyngd i sjukvårdens registrering. År 2008/2009 

lades 36 gångtrafikanter in för vård. 20 år tidigare var det 105 som lades in för vård. Antalet 

gångtrafikanter med frakturer, där nästan alla patienter behöver ta del av akutsjukhusets 

resurser, har enligt sjukvårdsstatistiken minskat från 399 till 136. Minskningen är så stor att 

den knappast kan bero på klimatvariationer eller andra slumpmekanismer.  

Det råder enighet om att skadorna hos gångtrafikanter är ålders- och klimatrelaterade 

(Berntman m.fl., 1996; Eilert-Petersson m.fl., 1998; Larsson, 2009; Öberg, 2011). Berntman 

m.fl. (1996) pekar också på vinterväghållningens betydelse. Vintertid ökar skaderisken vid is 

och snö samt vid blandväglag med 6-8 ggr. Under vintermånaderna inträffar 3-4 gånger fler 

skador än under sommarmånaderna (Öberg, 2011). Andelen med olika svårighetsgrader är 

ungefär desamma för de olika månaderna under året. Hälften av alla fotgängarskador sett 

över hela året sker vid is- eller snöväglag. Vid skaderegistreringen 1989/1990 skadade sig 49 

% av de Västmanländska gångtrafikanterna genom att de halkade (Eilert-Petersson m.fl., 

1998). 

Hur kan då utvecklingen för gångtrafikanterna ha varit så positiv i den Västmanländska 

vägtrafiken? Det lokala arbetet med drift- och underhåll av gång- och cykelvägar kan vara en 

del av förklaringen, men även bättre personlig utrustning som skor, broddar, rollatorer och 

stavar kan ha påverkat resultatet. Ändrade transportval hos äldre kan vara ytterligare en 

förklaringsgrund liksom bättre hälsa högre upp i åldrarna. Kunskap saknas om dessa 

påverkansfaktorer för en växande skara gångtrafikanter över 50 år både i länet och landet. 
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Den begränsade grupp gångtrafikanter som skadas i kollision med ett fordon är i polisens 

mätningar i stort sett oförändrad. Dessa är dessutom något färre i STRADA-sjukvård 

2008/2009 än i polisens statistik för år 2009. 

Cyklister	  
Såväl polis- som sjukvårdsstatistik pekar på ett minskat antal skadade cyklister. Polisens 

skadestatistik redovisar endast en begränsad del av antalet skadade cyklister jämfört med 

sjukvårdsstatistiken. Minskningen av antalet skadade cyklister i sjukvårdsstatistiken är inte 

lika uttalad som för gångtrafikanterna. Antalet singelolyckor har ökat med 7,8 procenten-

heter till 79,5 % av de skadade som registreras av vården år 2008/2009. Antalet cyklister 

som drabbats av frakturer har minskat från 241 till 163. Till skillnad från gångtrafikanterna 

läggs dock nästan lika många in på sjukhus 2008/2009 som 1989/1990. Antalet svårt 

skadade cyklister med ISS > 8 har ökat från ingen svårt skadad cyklist 1989/1990 till 20 svårt 

skadade cyklister 2008/2009.  Det är också ett större antal lätt skadade cyklister som når 

akutsjukhusets vård jämfört med gångtrafikanterna. De cyklister som når länets akutsjukhus 

är svårare skadade än tidigare, vilket kan bero på att cyklar med fler växlar möjliggör högre 

hastigheter än tidigare.  

Konsekvenserna av cykelolyckor påverkas av den enskildes utrustning. Cykelhjälmsanvänd-

ningen har ökat i länet, men ligger långt under användningen av cykelhjälm i storstadsom-

rådena. Vägtrafikskadorna hos barn i förskoleåldern har minskat under den gångna 

tjugoårsperioden (tabell 4). Den ökade cykelhjälmsanvändningen hos de yngsta kan vara en 

av förklaringarna (Larsson, 2010). Hjälmlag för barn och ungdomar under 15 år infördes 

2005. 

Även för cyklister i singelolyckor är halt underlag den främsta skadeorsaken (22,6 %), men 

den är inte lika dominerande som för gångtrafikanterna (Thulin m. fl., 2009). För tjugo år 

sedan berodde 18,6 % av personskadorna hos de västmanländska cyklisterna på underlag 

med is/snö eller grus (Eilert-Petersson m.fl.,1997). 

Utvecklingen mot färre men svårare skadade cyklister kan bero på att antalet cyklister har 

blivit färre i länet. Länet har färre ungdomar idag än för tjugo år sedan. Det finns inga bilköer 

i länet som motiverar människor att ta cykeln. Fler av dem som ändå cyklar kör fortare och 

skadas därför svårare vid olyckor, vilket förstärks av att endast en liten del av cyklisterna i 

länet använder cykelhjälm. Detta är en möjlig förklaring. Generellt i landet har 

transportarbetet med gång-, cykel- och mopedtrafik ökat under den gångna tjugoårs-

perioden. Det kan främst vara ett resultat av ökad cykeltrafik i landets storstadsområden och 

behöver inte gälla alla delar av landet.  

Bilister	  
Antalet bilister som skadas i den Västmanländska trafiken har blivit fler enligt polisens 

statistik och är enligt sjukvårdens rapportering oförändrat. Fler bilförare och färre 

passagerare skadas. Denna utveckling gäller för både kvinnor och män även om minskningen 

av antalet skadade manliga passagerare är något större än för kvinnliga. Bilisterna skadas 

lindrigare nu än för tjugo år sedan. Detta gäller dock inte för gruppen svårt skadade med ett 

ISS > 8. Dessa är dock få och de årliga variationerna kan vara stora. Denna studie har inte 

studerat totala antalet olyckor utan endast singelolyckor. Bilisternas singelolyckor har blivit 
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något fler, men det är oklart hur många fler. Statistiken är i detta fall inte entydig. Andelen 

singelolyckor med bil är låg i jämförelse med andelen singelolyckor för gångtrafikanter och 

cyklister. 

En del i Nollvisionsarbetet har varit att genom mötesseparering av vägar minska effekterna 

av misstag hos de trafikantgrupper som färdas med de högsta hastigheterna i vägtrafiken. 

Detta arbete har kombinerats med översyn av hastighetsgränser för såväl statliga som 

kommunala vägar. För det statliga vägnätet genomfördes hastighetsförändringarna under 

2008/2009 (Vägverket, 2008). 

Vid utgången av 2009 var i Västmanlands län (inklusive Heby kommun) 54 % av det 

nationella vägnätets vägar och 29 % av övriga riksvägar mötesseparerade (Länstransportplan 

2004 – 2015 för Västmanlands län, 2004). Mötessepareringen genom mitträcken har 

kombinerats med ombyggnad av sidoområden för de aktuella vägsträckorna. De delar av det 

högtrafikerade vägnätet som ännu saknar mitträcken har försetts med hastighetsövervak-

ningkameror (se avsnitt 2.1). Insatserna har bidraget till att minska antalet dödade i den 

Västmanländska vägtrafiken (Johansson, 2009; Thomas. m.fl., 2007). Bedömningen av hur 

dessa insatser påverkat antalet svårt skadade i vägtrafiken beror på hur detta begrepp 

definieras. För gruppen vägtrafikskadade bilister som helhet har dessa åtgärder tillsammans 

med säkrare fordon sannolikt bidragit till lindrigare skador hos bilisterna. 

Det totala antalet skadade bilister har ökat, men det har blivit fler som skadar sig lindrigt. 

Beror det ökade antalet skadade bilister på att en växande trafik med fler bilar och färre 

passagerare resulterar i fler incidenter? Kan det ökade antalet lindrigt skadade förklaras av 

säkrare fordon, en högre grad av bilbältesanvändning (Cedersund & Henriksson, 2010) och 

en mer ”förlåtande vägmiljö” (Nordic Road and Transport Research, 1995)?  

Motorcyklister	  och	  mopedister	  
Antalet skadade motorcyklister respektive mopedister är relativt få men både polis- och 

sjukvårdsstatistik visar samma utveckling. Antalet skadade motorcyklister har minskat 

medan antalet skadade mopedister ökat. För motorcyklisterna kan förskjutningen i de 

skadades ålderssammansättning vara en förklaringsgrund till det minskade antalet skadade 

(Björketun & Nilsson, 2006). EU-mopedens introduktion i Sverige 1999 och de högre 

hastigheter detta inneburit kan ha medverkat till ökningen av antalet skadade mopedister. 

6.2.3 Resultat ställda i relation till WHO:s mål från år 1989 

WHO:s mål tillämpat på samtliga skadade i Sverige i enlighet med den av polisen insamlade 

officiella statistiken ställde krav på en drygt tjugoprocentig minskning av antalet skadade 

fram till år 2000 (Trafiksäkerhetsverket, 1992). Trots förlängd målhorisont med nästan 10 år 

har antalet skadade ökat såväl nationellt som i länet. För Västmanlands län är ökningen 9 % 

(tabell 2). Vägtrafikarbetet har ökat under perioden. Antalet bilar per invånare i länet har 

blivit fler. Frågan kan ställas om en minskning av totala antalet vägtrafikskadade i 

motorfordonsolyckor är möjlig med hänsyn till trafikutvecklingen. Nollvisionens teoretiska 

grund accepterar att olyckor sker (Vägverket, 1996) och därmed också att människor skadas 
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lindrigt. Med mer trafik riskerar fler att skadas. Även lindrigt skadade drabbas av 

invalidiserande skador (Vägverket, 2008). 

6.2.4 Resultat i förhållande till Nollvisionen – begreppet allvarligt skadad 

Nollvisionens begrepp allvarligt skadad definierades inte och mål kvantifierades inte förrän 

år 2009. Därför saknas ett tydligt sätt att mäta förändringen av antalet allvarligt skadade i 

Västmanlands län under perioden 1989 – 2009. Enligt polisens statistik är antalet svårt 

skadade oförändrat under perioden (tabell 11). Om allvarligt skadad i stället definieras som 

inlagd på sjukhus har antalet allvarligt skadade under perioden minskat med 27 %. 

Väljs sjukvårdens klassificering enligt AIS/MAIS/ISS som utgångspunkt för en definition av 

allvarligt skadad finns åtminstone två tänkbara sätt att definiera detta begrepp (tabell 12). 

Dels enligt det sätt som tillsvidare valts vid arbetet med databasen STRADA, nämligen den 

grupp som har ett ISS-värde > 8. I det fallet är antalet allvarligt skadade i det närmaste 

oförändrat under perioden. Väljs i stället att en person med ISS > 3 ska definieras som 

allvarligt skadad har antalet allvarligt skadade minskat med 40 %. Den senare definitionen 

kan relateras till begreppet invalidiserande skador. Invalidiserande skador förekommer även 

i gruppen med lätta skador (Vägverket, 2008). 

7 SLUTSATS 

De två statistikkällorna ger en likartad bild av förändringen av antalet vägtrafikskadade 

bilister, motorcyklister och mopedister. Skillnaderna är däremot stora beträffande 

gångtrafikanter och cyklister.  

Antalet skadade personer registrerade av sjukvården i länet har minskat under den studerade 

tidsperioden. Det beror på att antalet skadade gångtrafikanter och cyklister har blivit färre. 

På grund av strukturella förändringar inom sjukvården kan minskningen inte kvantifieras. 

Minskat antal frakturer hos gångtrafikanter, men även hos cyklister, visar att det har skett en 

minskning. Antalet skadade gångtrafikanter med frakturer har minskat från 399 år 

1989/1990 till 136 år 2008/2009. Trots att antalet skadade cyklister med frakturer har blivit 

färre är det fler som skadas allvarligt (ISS > 8). 

Under tidsperioden har ett flertal trafiksäkerhetsåtgärder genomförts. Trots detta har antalet 

skadade bilister blivit fler, men de skadas lindrigare än tidigare. Gruppen allvarligt skadade 

bilister (ISS > 8) har dock ökat. 

Enligt polisens statistik är totala antalet svårt skadade i vägtrafiken oförändrat under 

perioden. Om allvarligt skadad i stället definieras som inlagd på sjukhus har antalet allvarligt 

skadade under perioden minskat med 27 %. Sjukvårdens mätning enligt ISS >8 innebär 

oförändrat antal skadade medan ISS >3 innebär en minskning av antalet skadade med 40 %. 
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För perioden 1997 – 2009 har det inte funnits något nationellt definierat, kvantifierat och 

tidsatt trafiksäkerhetsmål för antalet allvarligt skadade. Det går därför inte att bedöma i 

vilken utsträckning länet bidragit till måluppfyllelse av det nationella trafiksäkerhetsmålet. 

Forskning behövs för att klarlägga orsakerna till färre frakturer hos gångtrafikanter samt 

utvecklingen av antalet svårt skadade bilister (ISS>8). Även skadeutvecklingen av färre men 

svårare skadade cyklister behöver studeras. 
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BILAGA D. SJUKVÅRDENS BLANKETT FÖR 
PATIENTUPPGIFTER TILL STRADA 

 

Hjälm
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Barnstol/kudde
Krockkudde             Utlöst
MC-ställ
     Annat: __________________________

     Ingen
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7UD¿NVNDGHMRXUQDO�6TRADA
,I\OOV�DY�VDPWOLJD�SDWLHQWHU�VRP�VNDGDWV�L�WUD¿NHQ��2%6��*lOOHU�lYHQ�IRWJlQJDUH�VRP�UDPODW�RFK�F\NOLVWHU�VRP�N|UW�RPNXOO�
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Datum (år/mån/dag) Klockslag
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Olycksbeskrivning W�H[� RUVDNHU�RFK�KlQGHOVHI|UORSS��5LWD�JlUQD�HQ�VNLVV�|YHU�RO\FNVSODWVHQ�
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Olyckan inträffade på
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Inkom med Helikopter Annat

Polis har varit på olycksplatsen Ja Nej
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