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Sammanfattning 

I den här rapporten undersöks om vädret påverkar de trafikolyckor som sker, och i så fall på vilket sätt. 

Med väder menas ett kortvarigare tillstånd i fråga om temperatur, nederbörd eller vind på en viss 

plats. De olyckor som skett till följd av väder kombineras även med andra parametrar så som 

exempelvis ljusförhållanden, svårighetsgrad på personskadorna och när olyckorna inträffat för att se 

om någon av dessa inverkar på resultatet.  

Sverige jobbar mot Nollvisionen, det vill säga att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Som del 

i detta är syftet med denna rapport att undersöka om vädret har en påverkan på trafikolyckor i så fall 

på vilket sätt.  

Rapporten bygger dels på litteraturstudier, dels på olycksstatistik hämtad från STRADA och dels en 

intervju på Folksam med Emma, forskare inom hållbara transporter, och Anders, forskningschef. 

Olycksstatistiken har använts till att först sortera ut de olyckor som verkar bero på 

väderomständigheter och sedan har alla olyckor som skett totalt jämförts med de som verkar bero av 

vädret i olika diagram. Även en korsjämförelsetabell mellan parametrarna utfördes med syfte att hitta 

potentiella samband 

Undersökningen är avgränsad till fem kommuner inom Stockholms län under tre år och endast då 

personbilar är inblandade.  

Resultatet som följer av undersökningen visar att de flesta olyckor inte beror på vädret, utan snarare 

har att göra med vårt beteende och inställning till den väderlek som råder. Vid jämförelse mellan alla 

olyckor som sker totalt och de olyckor som klassats som väderrelaterade förefaller det endast vara en 

mindre skillnad för vilket väder som råder då olyckorna inträffat. Inte heller svårighetsgraden på 

olyckor skiljer sig åt. Vilken tid på året däremot varierar mer, då de väderrelaterade olyckorna främst 

sker under vintermånaderna medan alla olyckor totalt är mer utspridda över hela året. De vanligaste 

omständigheterna vid olyckorna är att vägen är hal eller att föraren bländats av solen. Den farligaste 

kombinationen verkar vara uppehållsväder och tunn is med synlig vägbana, men även regn med våt 

vägbana orsakar många olyckor.    

I litteraturen finns redan forskning som visar på att hastigheter och trafikflöden minskar vid halt, 

snöigt och isigt väglag, och gör dessutom skillnad på för-, hög- och senvinterperiod. Även på 

sommaren kan vägarna bli hala, både genom polering och blödande asfalt. I litteraturen beskrivs också 

vilken effekt hastigheten har och olika snöröjningsåtgärder. Problem med dåliga vindrutor där repor 

ger sämre sikt och att dålig syn hos föraren förstärker denna effekt diskuteras också. Detta är viktigt 

vid starkt motljus, till exempel från möte i mörker eller vid bländande sol.  

Slutligen är resultatet att vårt beteende är den primära faktorn vid utfallet av trafikolyckorna. Hur vi 

beter oss vid olika typer av rådande väder och hur väl förberedda vi är för riskerna som följer med 

olika väder och omständigheter resulterar i hur väl vi klarar dessa situationer.   
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Abstract 

This report discusses how the weather affects the traffic focusing on accidents due to various types of 

weather and in that case how the weather affects. In this report, weather is used to describe a 

temporary state of temperature, precipitation and wind at a certain location. The accidents due to the 

weather have been combined with a several parameters, for example light, level of injury and when the 

accidents happened to see if this had something to do with the result. 

Sweden strives for the so-called Zero-vision, which goal is that no one should die or get seriously 

injured in traffic. As a part of this the purpose of the report is to investigate the effects of weather and 

if it’s possible to prevent accidents due to weather.   

The report is built on literature studies, accident data from STRADA and an interview with Folksam. 

The data has primarily been used to sort out the accidents that seem to be due to weather and then all 

the accidents have been compared with the ones due to weather in various diagrams. Thereafter, all 

the different parameters for weather related accidents have been put into crosstabulations to find 

connections.  

The investigation is delimited to five municipalities within the Stockholm area in the timeframe of 

three years and only when cars were involved.  

From the investigation, I gather that the majority of the accidents are not related to the weather 

conditions, but rather to our human behaviour and attitude to the current weather. The weather when 

the accidents happen doesn’t seem to differ very much between all accidents and the ones related to 

weather. Neither does the level of injury differ. Time of year varies more, as weather related accidents 

primarily happen during the winter months, but all accidents in total are more divided over the year. 

The most common circumstances are that the road is slippery or that the driver is blinded by the sun. 

The most dangerous combination seems to be clear weather and shallow ice with visible road surface, 

but also rain and a wet road is the cause of many accidents.  

The literature already includes studies showing that speed and traffic flows decreases with slippery, 

snowy or icy road surface conditions and the studies also makes a difference between pre, mid and late 

winter period. Even in the summer the roads can become slippery through both road polishing and 

bleeding asphalt. In the literature it is also described what effect speed has as well as snow clearance 

measures. Problems with damaged windshields where scratches creates poor visibility as well as how 

bad eyesight of the driver reinforces this effect is also discussed.  

Finally, it is concluded that our behaviour as humans is the prime factor for the outcome of the 

accidents. How we behave in the presence of current weather and how well prepared we are for the 

risks which follows different weathers and circumstances will affect how well we can handle these 

situations.  
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Förord  
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Definitioner 
Här följer definitioner av de begrepp som använts i rapporten. 

Händelseförlopp 

Beskrivningen av vad som hänt vid olyckan, antingen utifrån polisens bedömning eller patienten på 

sjukhuset.  

Ljusförhållanden 

Ljusförhållanden beskriver om det var Dagsljus, Gryning/skymning eller Mörker vid olyckstillfället.  

Nollvisionen 

Ett mål som Sveriges riksdag tagit fram om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Även 

anpassning av utformning, funktion och användning av transportsystemet ingår i detta 

(Näringsdepartementet, 2016). 

Olycka 

En olycka räknas som en plötslig händelse som medför eller befaras medföra skador. Det kan vara 

både händelser som beror på företeelser i naturen eller beroende på människors handlande eller 

underlåtenhet att handla (SOU 2002:10)  

Olyckskvot 

Olycksantal relaterat till ett trafikmått. Kan användas för att jämföra olycksfrekvens, olyckstäthet 

(NVF, u.å.).  Exempel på trafikmått kan vara miljoner fordonskilometer eller miljoner axelparksmeter.  

Olyckstyp 

Exempel på olika typer av olyckor som kan ske är Upphinnande-, Singel-, Avsvängande- och 

Mötesolyckor 

Sammanvägd svårighetsgrad  

Graderingen av olyckor baserar sig på systemet ISS, Injury Severity Score, som i sin tur baseras på AIS, 

Abbreviated Injury Scale. Sjukvården använder sig av AIS för att beskriva skadekonsekvensen av en 

trafikolycka. Allvarlighetsgraden går från 1 – 6 där 1=lätt skada och 6=maximal skada och definieras 

som sannolikheten för överlevnad av en viss skada. Ett värde tillskrivs varje skada på kroppen, sedan 

väljs de tre högsta värdena ut och kvadreras samt summeras. Det slutliga värdet blir ISS-värdet, på 

skala 1-75. Om en skada klassas till 6 så sätts slutvärdet automatiskt till 75 direkt. Beräkning för 

exemplet nedan (figur 1 och 2) blir således 42+52+52=66 (Transportstyrelsen, u.å. (a)) 

Exempel:  

  

Figur 1: exempel på gradering av skador enligt AIS och sedan omvandlat till ISS. 

Figur 2: skadegraden utifrån ISS-värde. (Transportstyrelsen, u.å.) 
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STRADA 

Swedish Traffic Accident Data Acquisition, är ett informationssystem dit polis och sjukvård 

rapporterar in olyckor från vägtrafik (Transportstyrelsen, u.å. (b)). 

Tättbebyggt område/Tätort 

Den definition som brukar användas för tätort är ”hussamlingar på minst 200 invånare där avståndet 

mellan husen inte överstiger 200 meter. Avståndet kan dock accepteras överstiga 200 meter om det 

gäller en hussamling inom en större ort. Obebodda hus och arbetsplatser räknas in, men sommarhus 

räknas ej om de inte är permanentboende” (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2009).  

VTI 

Väg- och Transport-forskningsinstitutet. Arbetar med forskning, utveckling och utredning av trafik, 

infrastruktur och transporter (vti, u.å).  

Väderlek 

Rådande väderlek vid olyckstillfället, polisens uppgifter. Exempel: Uppehåll, Regn, Snöblandat regn  

Väglag 

Rådande väglag vid olyckstillfället, polisens uppgifter. Exempel: Tunn is, vägbanan synlig, Vägbanan 

torr, Is under snö.  

Vägomständigheter 

Sjukvårdens rapportering av vilka förhållanden som var på vägen då olyckan skedde. Exempelvis: Hal 

pga snö/regn, Hal pga fukt. I denna rapport har de vägomständigheter som varit tomma även 

kompletterats med information från händelseförloppet och väglag/väderlek i den mån det varit 

möjligt.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi påverkas ständigt av vad det råder för väder omkring oss, inte minst när vi ska transportera oss. 

Även vårt beteende kan förändras i trafiken till följd av olika vädertillstånd. Ibland varnas det på radio 

för svåra snöoväder eller hårda vindar, och ibland tvärt om – vackert väder och uppehåll. Men när sker 

det egentligen flest olyckor och beror detta på vilket väder det är?   

1.1.1 Vad menas med väder? 

I Svensk ordbok (Malmgren, 2009) förklaras ordet ”Väder” på följande sätt: ”Tillstånd i fråga om 

vind, nederbörd, temperatur m.m. i den närmast omgivande atmosfären; på viss plats, vid visst till-

fälle el. under viss tidsrymd”. Ett väder är alltså ett tidsbegränsat tillstånd som säger något om vad det 

är för temperatur, nederbörd och vind på en viss plats.  

I denna rapport har begreppet väder även vidgats till att ta hänsyn till de följder som blir av ovan 

nämnda tillstånd så som snö, is, vattenpölar och värme eftersom, exempelvis, snön som faller på vägen 

vid snöfall även kan ligga kvar efteråt och ge effekter.   

Ordet väder omnämns redan i mitten av 1400-talet, då i formen urvädher (yrväder). Vädher betydde 

ungefär ’luft i rörelse’ och användes synonymt till vind. Under 1500-talet började ordet användas 

tillsammans med andra ord ”regnwädher” och ”vppehåls wäder”. Rent ursprungsmässigt återfinns 

ordet vädherlek i fornsvenskan och betydde även här vindrörelser. Ordet väderlek har med tiden 

kommit att bli ett samlingsnamn för flera olika väderföreteelser och ändelsen -lek har successivt tagits 

bort och blivit bara väder (SMHI, 2014).  

Skillnad på väder och klimat? 

Väder till skillnad mot klimat sker under en kortare, begränsad tid medan man med klimat menar 

väder under en längre tid. Man tar vanligen ett medelvärde av olika väderlägen under en lång period, 

vilket gör att de mer ihållande egenskaperna blir kvar. Genom att sammanställa väderobservationer på 

olika sätt kan man försöka förutspå hur klimatet blir i framtiden (SMHI, u.å (a)).  

1.1.2 Trafiksäkerhet 

Nollvisionen 

Internationellt har Sverige ett gott rykte inom trafiksäkerheten och vårt arbete inom området är 

mycket framgångsrikt. 1977 antog Sveriges riksdag det vi kallar Nollvisionen, som innebär målet om 

att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken och att transportsystemet till sin 

utformning, funktion och användning ska anpassas efter de krav som följer av detta. Tillsammans 

med de Transportpolitiska målen, som antogs ungefär i samband med Nollvisionen, leder de Sverige i 

arbetet mot att nå ett så säkert transportsystem som möjligt (Näringsdepartementet, 2016).  

En viktig del i varför Sverige kommit så långt i vårt arbete är även den datahantering vi har av 

registrerade trafikolyckor. Genom en god rapportering kan djupstudier på området genomföras och 

säkerheten kan bli ännu bättre (Näringsdepartementet, 2016).  

 

Trafiksäkerhetsarbete 

Trafiksäkerhet kan nås på många olika sätt och genom olika typer av åtgärder. I ”Handbok för ett 

målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram” (2013) som SKL (Sveriges Kommuner & Landsting) 

ger ut i samarbete med Trafikverket beskrivs först nuvarande kunskapsläge inom trafiksäkerhet och 

sedan ges förslag på hur man skulle kunna utveckla den ännu mer.  

Till att börja med brukar man skilja på fysiska, administrativa och kommunikativa åtgärder. Fysiska är 

faktiska förändringar i miljön ex. separeringar, mötesfria vägar. Administrativa omfattar olika lagar, 

regler och bestämmelser för trafiken, det kan handla om instiftande av förbud mot dubbdäck, 
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hastighetsregleringar m.m. Med kommunikativa åtgärder syftar man aktiviteter så som 

informationskampanjer, dialog och utbildning. Bäst blir det om dessa tre får verka tillsammans. 

Genom att först informera och skapa acceptans, sedan sätta in regler som legalitet och slutligen 

verkställa de fysiska åtgärderna. 

Förutom att trafikolyckor orsakar förluster i form av hälsa, välbefinnande och livskvalitet ger de 

ekonomiska konsekvenser för samhället och det är därför viktigt att motverka alla former att 

trafikolyckor (SKL & Trafikverket, 2013).  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns ett orsakssamband mellan de trafikolyckor som 

sker och rådande väderlek eftersom ingen renodlad studie på området tidigare gjorts. I Sverige skiftar 

vädret mycket mellan årstiderna och det är därför extra viktigt att veta om vädret kan vara en 

anledning till olyckor, eller åtminstone se om det finns någon påverkan av det.  

1.3 Avgränsning  

Undersökningen har avgränsats till att gälla för Sverige, och den data som hämtats från 

informationsdatabasen STRADA har begränsats geografiskt till fem kommuner i Stockholmsområdet 

med varierande bebyggelsetyp; Österåker kommun, Täby kommun, Stockholms stad, Huddinge 

kommun och Haninge kommun. Tidsmässigt gäller begräsningen data inrapporterad under de tre åren 

2015 – 2017 och endast olyckor med personbilar inblandade. Rapporteringen är både från polis och 

sjukvård. Undersökningen har inte tagit hänsyn till ålder, kön eller vägtyp.  

 
Figur 1.1: Utvalda och undersökta kommuner i Stockholms län; Österåker kommun (grön), Täby 

kommun (blå), Stockholms stad (gul), Huddinge kommun (röd) och Haninge kommun (lila). 
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1.4 Frågeställning och hypotes 

Nedan presenteras den frågeställning som undersöks samt hypotes. 

1.4.1 Frågeställning 

• Har vädret någon påverkan på utfallet av personbilsolyckor och i så fall på vilket sätt?  

1.4.2 Hypotes 

Den hypotes som ska undersökas är att fler väderrelaterade olyckor sker på vintern men att de 

allvarligare olyckorna sker vid goda förhållanden då det är torrt och uppehållsväder med god sikt 

eftersom att folk är med oförsiktiga då.  

Hypotesen baserar sig på idén om att det under vintern när det kommer snö och is på vägarna det är 

lättare att råka ut för halkolyckor (att däcken tappar fäste mot körbanan) och därför sker fler olyckor 

då. Även snöfall antas påverka genom sämre sikt. Dock tros dessa olyckor bli lindrigare dels för att folk 

kör försiktigare i svårare väder och att snö kan dämpa inverkan av en eventuell krock eller avåkning. 

Vid uppehållsväder antas folk köra fortare och mer ouppmärksamt och därför orsaka allvarligare 

olyckor.  
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2 Litteraturstudie 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av de litteraturstudier som gjorts i samband med 

insamlingen av material till detta arbete. 

2.1 Trafikanteffekter av väder, väglag och vinterväghållningsåtgärder  

Carl-Gustaf Wallman, 1997, Väg- och Transport— forskningsinstitutet 

Wallmans rapport är uppdelad på tre rubriker och bygger på en sammanställning av en omfattande 

studie av tidigare utländska rapporter rörande trafikanteffekter utifrån väder, väglag och 

vinterväghållningsåtgärder. Nedan sammanfattas kort resultaten av de olika utländska rapporterna för 

två av de tre rubrikerna.  

Samband: regn – mörker – körsätt - flöde mm 

 

 
Figur 2.1: både trafikflödet och medelhastigheten minskar vid olika typer av nederbörd. (Wallman, 

1997) 
 
Båda studierna visar att hastigheterna minskar med ökad nederbörd, både i form av regn och snö, 
detta gäller både landsväg och motorväg samt dag och natt. Även trafikflödet minskar vid nederbörd. 
Utifrån en av studierna går det också att konstatera att antalet olyckor ökar under regn. Utöver detta 
framgår att hastighetsnivåerna stiger under nattetid vid torrt väglag, något kraftigare på landsväg än 
motorväg. Författaren föreslår förändrat beteende hos förare som en lösning, genom exempelvis 
utbildning, lagstiftning mm. Den andra studien påtalar att det kan vara lämpligt med omställbara 
hastighetsbegränsningar för att anpassa dem till olika väder- och ljusförhållanden. (P.Elolähde (1984), 
Thoma (1994)) 

Samband: snö – körsätt – flöde mm 

 

I figur 2.2 nedan visas resultatet från en undersökning av hastigheterna på tre olika vägar gjord i 
Tyskland. Studien gäller vid olika väglag på tre olika vägar; en motorväg (A) och två riksvägar (B).  
 

 
Figur 2.2: tabell över de karakterisktiska hastighetsvärdena för de tre olika vägtyperna samt 
diagram över hastighetsfördelningen på väg B26 vid olika väglag. (Wallman, 1997)  
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Resultatet i tabellen säger att hastigheten på riksvägarna (B45 & B26) minskar med över 50% vid 

halka ocm man jämför med då det är torr barmark. På motorvägen (A60) minskar hastigheten med ca 

40%. Varför den inte minskar mer kan enligt förafattaren bero på förarnas större säkerhetskänsla vid 

färd på motorväg. Hastigheten på saltad vägbana ligger tydligt över den vid halka, men ändå knappt 10 

km/h under den vid vått väglag. (H.Durth (1984)) 

En annan studie gjord i Norge visar samband mellan flöde och hastighet vid uppehållsväder och torr 

barmark respektive vid snöväder, spårslitage och is i spår, för rusningstrafik utanför Trondheim. 

Studien allmänt konstaterar att hastigheten sjunker med upp till 20km/h vid snönederbörd, något 

mindre vid regn. Det genomsnittliga tidsavståndet ökar. (Giaever (1993)) 

 
Figur 2.3: samband mellan flöde och hastighet vid uppehållsväder och torr barmark  

respektive vid snöväder, spårslitage och is i spår. (Wallman, 1997)  

 

2.2 Tema Vintermodell – Olycksriskmodellen 

Möller, Staffan. Wallman, Carl-Gustaf. Blomqvist, Göran. 2005. Väg- och transport-
forskningsinstitutet 

 

Studien har två syften; studera olika vinterväglag och ta fram olyckskvoter för dessa och undersöka hur 

olyckskvoten vid is-/snöväglag varierar under vintern. Från en tidigare studie har konstaterats höga 

olyckskvoter vid is-/snöväglag, den kan då vara 2–20 gånger högre än för torr barmark. Så skulle en 

minskad förekomst av vinterväglag då ge en trafiksäkerhetsvinst? Resultat från andra studier tyder på 

att, trots en minskad andel snöväglag på vissa vägar, ökar istället olycksrisken på kvarvarande vägar. 

En förklaring till detta skulle kunna vara att man då blir mindre van att köra på vinterväglag och de 

s.k. överraskningseffekterna blir vanligare. 

Slutsatsen för den aktuella studien kan sammanfattas följande:  

Is-/snöväglag jämfört med torr barmark har ca 3-30 gånger högre olyckskvot. Tunn is är då det 

farligaste väglaget. Olyckskvoterna för is-/snöväglag är också generellt högre under för- och 

senvinterperioderna än under motsvarande högvintersäsong. Olyckskvoterna allmänt är högre under 

senvinterperioderna än motsvarande förvinterperioder. 

2.3 Hala vägar på sommaren 

Trafikverket, 2017 
 

Det är möjligt att uppleva halka även på sommaren, skriver Trafikverket. S.k. blödande asfalt kan 

uppstå både på nylagd väg men även på äldre beläggning. Vid hög och långvarig sol och värme kan 

bindemedlet i asfalten utvidgas och stiga upp och bilda hala fläckar på vägytan. Något annat som kan 

uppstå är polering, dvs när stenmaterialet i beläggningen poleras av däcken. Detta förekommer oftast i 

slutet av sommaren/hösten framförallt vid rondeller, ramper och skarpa kurvor. Även löst grus och 

jord kan orsaka problem.  
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2.4 Slitna vindrutors påverkan 

Lundkvist, Sven-Olof. Helmers, Gabriel. 1993. Väg- och Transport-forskningsinstitutet.  
 

Enligt den här rapporten från VTI (Lundkvist & Helmers, 1993) så gör en sliten vindruta att 

upptäcksavståndet minskar. Syftet med undersökningen, som genomfördes 1992, var primärt att 

undersöka hur upptäcktsavståndet varierar med vindrutans kondition och förarens synskärpa. 

Försöket gjordes med mötande trafik i mörker med försökspersoner med både synskärpa 1,0 

(=”perfekt syn”) och 0,5 och olika slitage på vindrutor. Ur försöket kunde konstateras att effekten av 

en nedsatt syn är större än av en sliten vindruta. Men, även om nedsatt syn ger en större störning kan 

man av figuren nedan ändå se att vindrutans tillstånd påverkar upptäcksavståendet (se figur 2.4).   

 
Figur 2.4 och 2.5: Resultatet för upptäcksavstånd respektive stoppsträcka med ny eller sliten 
vindruta och bra eller dålig syn. (Lundkvist, Helmers, 1993) 
 

Av figur 2.5 ovan ser man att ha god syn och en ny vindruta är absolut bäst. Vad som dock är allra 

viktigast i denna bild är att oavsett synfel och skick på rutan skapar hastigheten den största skillnaden 

i bromssträcka. Detta blir intressant både med avseende på mörkerkörning vid mötande trafik och 

nederbörd, vilket också ger sämre sikt, och vid stark sol i motljus.  

 

2.5 Slitna vindrutor. Simulatorstudie 

Bolling, Anne. Sörensen, Gunilla. 2009.Väg och Transport-forskningsinstitutet.  
 

Studien om slitna vindrutor från 1993 bekräftas även av en senare studie från VTI. Här ges också en 

förklaring till varför det blir så.   

På vindrutan sker hela tiden en påfrestning, dels genom blästring från partiklar i luften och av 

vindrutetorkarna. Reporna i rutan gör att ljuset bryts felaktigt och sikten försämras. Vid starkt motljus 

från ex solen eller mötande fordon uppstår en bländning när ljuset sprids i vindrutan vilken förstärks 

av slitage. Försöket har genomförts i körsimulator hos VTI med tre olika vindrutor med olika 

slitagegrad och med en stark lampa som solersättare. Vad som framgår ur den här studien, precis som 

ur den förra, är att både upptäcksavståendet och sträckan från inbromsning till ett hinder ökar med en 

sliten vindruta jämfört med en helt ny. Hindret upptäcks alltså senare. Noterbart är också att även 

hastigheten minskar något med en mer sliten vindruta. Som nämnt ovan kan den försämrade sikten 

alltså förstärka problem vid starkt motljus eller mörkerkörning i t.ex. nederbörd.  

I slutsatsen påpekas att detta är en simulatorstudie, även om deltagarna fått fylla i hur verkligt de 

upplevt körningen efteråt, och att simulatorer inte fullt ut kan motsvara verkligheten med avseende på 

parametrar så som att de vet att de studeras, omgivningen är inte lika detaljrik och de kör mer riskfyllt 

i simulatorn. Man kan dock tänka att resultatet ger en bra varning om att upplevelsen av vindrutans 

slitage spelar roll.     
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2.6 Handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram 

Sveriges kommuner och Landsting & Trafikverket, 2013 

 

I handboken behandlas kunskapsläget kring trafiksäkerhet genom ett antal punkter. En punkt värd att 

ta upp är dels Rörelseenergi som säger att ”Storleken på rörelseenergin (F) beräknas enligt 

följande, där m = massan (vikten) och v = hastigheten.”  

𝐹 =  
𝑚 ∗ 𝑣2

2
 

Rörelseenergin ökar alltså kvadratiskt med hastigheten. Rörelseenergin ökar dessutom linjärt med 

vikten. Rörelseenergin i sin tur påverkar vad som händer om något skulle gå snett, exempelvis hur stor 

inverkan det skulle bli av en kollision eller hur lång bromssträckan blir. Det viktiga i det här är alltså 

att riskerna ökar med hastigheten och allvarligare olyckor kan uppstå. Punkten Drift och underhåll 

känns även den relevant i detta sammanhang. Vinterväglag till skillnad mot vanligt torrt väglag spelar 

också stor roll då friktionen sjunker från 0,85 (torr barmark) till 0,2 (snömodd). Genom detta 

påverkar även väglaget och gör att man vid vinterväglag får en längre bromssträcka. Enligt 

undersökningar sänker många förare hastigheten då, men inte tillräckligt mycket för att kompensera 

för den försämrade friktionen.  Det är i större utsträckning bilister som sänker hastigheten än förare 

till tyngre fordon. Olycksrisken ökar 1,5 - 4,5 gånger vid vinterväglag mot normalt väglag. Snöröjning 

och halkbekämpning är de vanligaste vinterväghållningsåtgärderna. På de vägar som kommunerna är 

ansvariga ska de även stå för vinterväghållning, antingen själva eller genom upphandling. En 

undersökning visar att kontrollerna är sämre i de kommuner där kommunen själv står för underhållet. 

Handboken menar att man genom att höja halkbekämpningen från standard till hög nivå kan en 

reducering av olyckor förväntas.   
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3 Metod 

3.1 Datainsamling  

I detta arbete har data från STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, använts som 

underlag. STRADA är ett informationssystem dit polis och sjukvård rapporterar in olyckor från 

vägtrafik. Polisen rapporterar in olyckor på plats och sjukhusen fångar upp de som sökt vård för en 

skada efter en olycka (transportstyrelsen, u.å. (b)).  

3.1.1 Bortfall i statistiken 

Bortfall i statistiken kan vara både externa och interna. Externa är olyckor som sker men inte 

rapporteras in. Det kan både vara att polisen aldrig dras till olyckan och därför inte kan rapportera in 

den, eller att den olycksdrabbade inte söker vård på något av de 70 registrerade sjukhusen i landet 

utan kanske går till vårdcentralen eller plåstrar om sig själv. Det kan också bero av att sjukhusen 

anslutit sig till systemet succesivt under 1999-2017. Detta är inget som borde påverka denna rapport 

då de flesta sjukhusen i Stockholmsområdet började rapportera in tidigare än 2015. Internt handlar 

det dels om tekniska problem med ett nytt inrapporteringssystem hos polisen under 2013. Problemen 

gjorde att rapporteringen försämrades kraftigt under detta år, med varierande grad över landet. För 

sjukhusens del kan det handla om att patienter kommit in, men av någon anledning inte fått möjlighet 

att fylla i en blankett. Då denna rapport bygger på data från 2015-2017 ska dessa bortfall 

förhoppningsvis inte ha någon större påverkan på resultatet (transportstyrelsen, u.å. (c)).  

3.1.2 Genomförande 

Data hämtades från STRADAs uttagswebb enligt avgränsning (se fig. 3.1). Data som kommit med 

felaktigt, exempelvis från andra kommuner sorterades bort. Därefter valdes de olyckor som tycktes 

bero på väder ut manuellt och de som inte gjorde det valdes bort.  Sedan bearbetades data till olika 

diagram och tabeller med hjälp av Excel och SPSS.  

 
Figur 3.1. Avgränsning vid uttag ur STRADA’s olycksstatistik datawebb.  

Manuell bedömning 

Vid utsortering av väderrelaterade olyckor har händelsebeskrivningen gåtts igenom. Några exempel på 

händelser som ansetts bero på väder vid utsorteringen är ”förare har inte kunnat stanna då det var 

halt”, kom körande i 60 km/h och fick sladd och for ner i diket”, ”bilen bakom blev bländad av solen 

och körde in i mig”, ”förare får vattenplaning, tappar kontrollen och voltar” och ”personbil kommer in 

till vänster på väg X och kolliderar med en fotgängare på ett övergångställe. Mörk sikt och regnigt 

väder samt mycket trafik. Väglaget ej halt”.  

I vissa fall har händelsebeskrivningen inte varit tydlig fullt ut och då har information från väder och 
väglag fått komplettera inför bedömningen. 

  

Vägomständigheterna har i de fall data saknats kompletterats med information från händelseförlopp 

och väglag. Då föraren blivit bländad av solen har antagits att det varit uppehållsväder. Då bilen fått 

sladd och ingen uppenbar orsak, ex att det varit halt, angetts trots att det kanske snöat eller varit 
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våt/fuktig vägbana har ingen vägomständighet fyllts i även om man kan misstänka att det varit halt om 

vädret under olyckan var ”snöfall”.  

Exempel på saker som inte bedömts som väder i denna undersökning: Mörker, grus på vägen, skymd 

sikt, hög hastighet, omkörningar eller ”ej skrapat rutorna” då dessa angivits vara anledningar till 

olyckan.  

3.1.3 Väder i Stockholm  

En studie om Stockholms väder har även gjorts i samband med denna undersökning. Data har då 

samlats in från SMHI (SMHI, u.å. (b)). Två olika väderstationer i Stockholm har valts ut; centrala 

Stockholm och Bromma flygplats. Information om rapporterad väderlek hämtades för de utvalda åren 

2015–2017 och bearbetades sedan till tabeller med förklaringar.   

3.1.4 Statistiskt test 

Ett chi-2-test används ofta för att jämföra en faktisk fördelning mot en förväntad fördelning, en 

hypotesprövning av ett antal utfall mot en viss sannolikhetsfördelning.   

Genom att göra ett chi-2-test med de uppmätta väder som varit i Stockholm och sedan de väder som 

var vid olyckstillfällena kunde sannolikheten för väderfördelningen testas.  

Först sorterades varje väderkod in i en väderleks-kategori, sedan beräknades antal för varje väderlek. 

Förtydligande visas nedan i figur 3.2.  

 
Figur 3.2 hur sorteringen av väderkoder till väderleks-kategorier gått till, exemplet visar hur alla 

”snöfall” summerats ihop.  

Värdena för antal väderleks-observationer från SMHI lades tillsammans med väderobservationerna 

vid olyckstillfällena (väderberoende olyckor) in i SPSS och ett chi-2-test gjordes.  

3.2 Intervjuer 

Intervjun med Folksam gjordes på Folksams kontor i Stockholm i form av ett fysiskt möte som varade 

under ca en timme. Både redan framtagna resultat från denna undersökning diskuterades samt de 

förberedda frågorna.   

3.3 Teststudie 

Innan arbetet med rapporten av Stockholmsområdet började gjordes en mindre teststudie av orten 

Vingåker för att få en uppfattning om vilka data som fanns tillgängliga och hur dessa kunde användas 

och bearbetas i program så som Excel och SPSS.  
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4 Analys och Resultat  

Nedan presenteras resultatet av de analyser som genomförts samt kommentarer och reflektioner till de 

tabeller och diagram som tagits fram. Statistiken visar summan av olyckor för de tre undersökta åren, 

2015-2017.  

I 4.1.1. visas jämförelser mellan alla olyckor som totalt skett och de olyckor som sorterats ut som att 

vara orsakade av vädret. I 4.1.2 visas diagram endast för de olyckor som orsakats av vädret.  

4.1 STRADA 

Tabell 1. Antal olyckor totalt per kommun i undersökta kommuner 
 
 
 
 

     

 

Tabell 2. Antal väderrelaterade olyckor per kommun i undersökta kommuner 

 

 

 

 

I tabellerna ovan presenteras antalet olyckor som skett i varje kommun för att ge en bild av 

omfattningen av olyckor och storleksordningen mellan kommunerna. 

4.1.1 Jämförelse mellan olyckor oberoende av väder (alla) vs beroende av väder 

 

Orange = alla eller ej väderrelaterade olyckor 

Grön = väderrelaterade olyckor  

Diagram 4.1 

  
Diagram 4.1: Förhållandet mellan väderrelaterade trafikolyckor vs ej väderrelaterade trafikolyckor  

Av diagram 4.1 framgår att av hela den totala mängden trafikolyckor som sker är andelen olyckor som 

tycks bero av väder betydligt mindre än de som inte verkar bero på vädret. 

Kommun Antal olyckor 

Stockholm 4855 

Huddinge 699 

Haninge 413 

Täby 249 

Österåker 158 

Kommun Antal olyckor 

Stockholm 190 

Huddinge 48 

Haninge 48 

Täby 16 

Österåker 15 



17 

 

Diagram 4.2                 Diagram 4.3 

 
Diagram 4.2 och 4.3 visar antalet olyckor fördelat per månad både för alla olyckor och 
väderrelaterade olyckor.  
 

Av diagram 4.3 framgår att det främst under vintern sker flest väderrelaterade trafikolyckor, medan 

diagram 4.2 visar att det inte finns någon tydlig trend för när alla trafikolyckor (oberoende av vädret) 

sker. Att de väderrelaterade olyckorna främst sker under vinterhalvåret kan ha att göra med att 

väglaget blir halt och det blir sämre förutsättningar för friktion och pålitlighet till vägbanas tillstånd. 

Enligt diagram 7.2 sker det minst antal olyckor i juli, vilket kan ha att göra med att det är många som 

har semester då. Att många olyckor trots allt ändå sker just under sommarmånaderna kan bero på ett 

ökat cyklande och därmed fler cykelrelaterade olyckor, se diagram 4.4 nedan.  

Diagram 4.4                Diagram 4.5 

  
Diagram 4.4 och 4.5: Fördelningen och skillnaden i antalet olyckor oberoende av väder vs 
väderberoende.  
 

Ur diagram 4.4 framgår att den absolut vanligaste olyckstypen för alla olyckor, oberoende av vädret, är 

upphinnandeolyckor, därefter kommer cykel/moped-olyckor och singelolyckor. Detta stämmer väl 

överens med Stockholms stads Miljöbarometern som fastslår att efter fallolyckor för gående är 

Upphinnande olyckor för motorfordon den vanligaste olyckstypen i Stockholm, på tredjeplats kommer 

cykelolyckor (miljöbarometern, 2017). Bland väderberoende olyckor (diagram 4.5) verkar däremot 

singelolyckor vara störst, sen upphinnande. Fotgängare kommer sen motsvarande endast ca 1/8 av 

singelolyckorna.  

Varför upphinnande olyckorna är absolut vanligast bland alla handlar främst om ett för kort avstånd 

till bilen framför. Man kan tänka att det blir värre i storstäder där trafiken generellt är tätare och mer 

köer. Plötsliga köbildningar kan göra att föraren inte hinner bromsa. Varför cykelolyckor kommer på 

en andra plats kan antas bero på att det, framförallt i Stockholm, är många som cyklar under 

sommarhalvåret och det är dessutom trångt om utrymme på cykelbanorna vilket kan leda till att 

många väljer att cykla i körbanan och därmed olyckor uppstår. Att singelolyckor är störst vid 

väderrelaterade olyckor har troligtvis sin orsak i det hala väglaget och då att man har fått sladd. Även 
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upphinnandeolyckorna för väderrelaterade olyckor kan mycket väl bero på att man halkat in i 

framförvarande bil.  

 
Diagram 4.6                Diagram 4.7 

 
Diagram 4.6 och 4.7 visar rådande väderlek vid alla av olyckor totalt respektive de väderrelaterade 
olyckorna. 
 

Vad som tydligt framgår av de båda diagrammen är att uppehållsväder är det dominerande väderläget 

för båda fallen. Vid alla olyckor är dock ”okänt väder” och sen regn störst medan för väderrelaterade 

olyckor kommer regn på andra plats och sedan snöfall.  

Då en stor del olyckor inte tycks bero av vädret (okänt) kan antas att polisen kanske inte ansett att 

väderleken varit viktig i sammanhanget och därför satt vädret som okänt.  

Noterbart kring dessa diagram är att trots att ordningsföljden för de olika väderlekarna följs åt hyfsat 
lika, är den procentuella fördelningen inte helt lika. Det tyder på att en viss påverkan av vädret tycks 
finnas.   
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Diagram 4.8 

  
 
Diagram 4.9 

  
Diagram 4.8 och 4.9: Fördelningen av antalet olyckor per svårighetsgrad för trafikolyckor 
 

Fördelningen i de två diagrammen ser ut att vara ganska lika. De flesta som är inblandade i en 

trafikolycka verkar klara sig med lindriga- eller ej personskador, vare sig det är orsakat av vädret eller 

något annat. Att det inte sker så många allvarliga respektive dödsolyckor är ju givetvis positivt. Att 

någon större skillnad inte finns skulle kunna förklaras med att vädret alltså inte påverkar hur allvarlig 

olyckan blir. 

Sammanfattning av jämförelsen mellan väderrelaterade olyckor och alla olyckor 

• Majoriteten av alla olyckor som sker tros inte bero på vädret.  

• Av alla olyckor som sker finns ingen tydlig trend för när på året olyckor är vanligast, medan för 

väderrelaterade olyckor sker flest under vintermånaderna.  

• Vanligaste olyckstypen bland alla olyckor är Upphinnande följt av Cykel/moped-motorfordon. 

För väderrelaterade olyckor är Singel vanligast följt av Upphinnande.  

• Uppehållsväder är i båda fallen vanligaste väderleken vid både väderrelaterade och icke 

väderrelaterade, för alla olyckor kommer sedan Okänt och därefter regn. För väderrelaterade 

olyckor är däremot regn och sedan snöfall vanligast därefter.  

• Den procentuella fördelningen mellan svårighetsgraden på olyckorna som sker är i stort sett 

samma för alla olyckor och väderrelaterade olyckor.  
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4.1.2 Väderrelaterade olyckor 

Nedan visas resultatet endast för de olyckor som tycks bero på väder 

Diagram 4.10 

 
Diagram 4.10: Vilken tid på dygnet olyckorna skedde, fördelat på heltimme (väderrelaterade olyckor).  
 

Flest olyckor tycks ske mellan kl. 08-09 på morgonen, kl. 06-07 på morgonen och mellan kl. 17-18 på 

eftermiddagen och minst antal olyckor verkar ske mellan kl. 02-03 på natten. Detta har troligtvis att 

göra med att det under dessa tider rör sig flest bilar i systemet och därav är större risk för olyckor.  

Tabell 2 Vägomständigheter 

 
Vägomständigheter samlade i tabell 2 angivet som antal av varje omständighet.  

Den vanligaste vägomständigheten vid olyckor kan av tabellen utläsas vara att vägen är hal, antingen 

på grund av is/snö, eller på grund av solen. Tredje vanligast är hal på grund av vatten, och på sjätte 

plats kommer regn. Övergripande kan man säga att det vanligaste olyckstillståndet har varit då vägen 

är hal, av olika anledningar. På fjärde plats där orsaken är ”halt” är för att det varit det enda som gått 

att urskilja som orsak, på grund av vad har inte framgått av händelseförlopp, väglag eller väderlek.  

Sammanfattning av de väderrelaterade olyckorna 

• De flesta olyckorna sker i morgonrusningen och därefter vid kl. 17-18. Minst antal olyckor sker 

på natten.  

• Vanligaste vägomständigheten är att vägen är hal av olika anledningar, därefter solen.  
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4.1.3 Samband mellan olika parametrar 

TABELL 3. VÄDER - LJUSFÖRHÅLLANDE – SVÅRIGHETSGRAD 

 
Tabell 3 visar samband mellan rådande väderlek, ljusförhållande och svårighetsgrad för antal 

inträffade olyckor (beroende av väder).  

Utifrån tabellen kan vi se att de flesta olyckor sker vid uppehållsväder, därefter vid regn. Vid 

uppehållsvädret sker majoriteten av olyckorna i dagsljus, sen mörker. Det är även då de flesta 

allvarligare olyckorna sker. Vid regn är det flest olyckor i mörker. Generellt varierar de allvarligare 

olyckorna mellan att vara i dagsljus och mörker, inga i gryning/skymning.  

Varför de flesta allvarliga olyckorna sker just i uppehållsväder har troligtvis att göra med att folk ökar 

hastigheterna när de känner att förhållandena är bra och, enligt tidigare studier, ökar både 

bromssträcka och allvarlighetsgraden på olyckor med hastigheten. Skillnaden mellan dagsljus och 

mörker för dessa olyckor är mycket liten, vilket alltså skulle innebära att ljusförhållandena här inte 

spelar så stor roll. Tittar man dock på det totala antalet olyckor vid uppehållsväder har dagsljus en 

mycket större del. Vid både regn och snöblandat regn sker de måttliga olyckorna (de allvarligaste för 

dessa kategorier) i mörker, vilket kan tänkas ha att göra med att både regn och mörker försvårar 

sikten.  

Tittar man på totalen är de flesta olyckor lindriga och skillnaden mellan dagsljus och mörker är inte 

jättestor.  
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TABELL 4. OMRÅDESTYP - VÄDERLEK – SVÅRIGHETSGRAD 

 
Tabell 4 visar samband mellan rådande väderlek, områdestyp och svårighetsgrad för inträffade 

olyckor (beroende av väder). 

Ur tabellen framgår att det är fler olyckor som sker i tättbebyggt område än utanför tättbebyggt 

område. För tättbebyggt område sker de flesta allvarliga olyckorna (måttliga – döds) fortfarande i 

uppehållsväder och ett fåtal i regn. Utanför tättbebyggt område är det lite mer variation, totalt fyra 

stycken vid uppehållsväder och tre stycken då det varit snö eller snöblandat regn. Utanför tättbebyggt 

område var det en större del utan personskador. Sammanfattningsvis skulle man kunna se resultatet 

som att de flesta och lite allvarligare olyckorna sker i tättbebyggt område medan det sker färre och inte 

lika allvarliga olyckor utanför tättbebyggt område, även om de allvarliga olyckorna inte är särskilt 

många till antalet vilket gör att denna slutsats kanske inte väger så tungt.  

Storleksordningen för varje väderlek ser i stort sett lika dan ut för både tättbebyggt och utanför och 

därför verkar själva vädret i sig inte spelar någon större roll för var olyckorna sker.  
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TABELL 5. VÄDERLEK – VÄGLAG - SVÅRIGHETSGRAD 

 
Tabell 5 visar samband mellan rådande väderlek, rådande väglag och svårighetsgrad för inträffade 

olyckor (beroende av väder). 

Efter ”okänt” sker totalt sett flest olyckor då vägbanan är våt/fuktig, därefter när det är tunn is men 

själva vägbanan synlig och efter det lös snö/snömodd. Vanligaste vädret är precis som ovan 

uppehållsväder och därefter regn. Det vanligaste väglaget vid uppehållsväder är dock tunn is men 

vägbanan synlig, därefter att vägbanan är torr. De allvarligaste olyckorna sker vid uppehållsväder men 

underlaget varierar. Att det vanligaste olycksunderlaget vid regn är att vägbanan är våt verkar ganska 

rimligt.  

Tyvärr är det ganska många med okänt väglag, vilket å andra sidan skulle kunna innebära att väglaget 

inte varit väsentligt vid olyckan. 
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TABELL 6. SVÅRIGHETSRAD - HASTIGHETSBEGRÄNSNING 

 
Tabell 6 visar korrelationen mellan svårighetsgrad och den hastighetsbegränsning som var på 

vägen där olyckan inträffade (väderberoende). 

För en stor andel saknas tyvärr data för hastighetsbegränsningen på vägen (kanske för att det inte varit 

viktigt?). Men för de som finns angett är begränsning 50 vanligast, sedan 70 och därefter fördelar de 

sig hyfsat lika. Om detta beror på den faktiska begränsningen på vägen, hur vägen ser ut just där eller 

vilken hastighetsbegränsning som är vanligast är svårt att säga i denna rapport.  

Det är vid hastighetsbegränsningarna 50 och 70 som de flesta svåra olyckorna sker.  

4.2 Vädret i Stockholm 

Väderlek i Stockholm 2015–2017 uppmätt av SMHI  

Tabell 7. Väderdata Stockholm 

 
Tabell 7 visar rådande väder för mätstationen i Stockholm mätt var 3:e timme.  

Tabell 8. Väderdata Stockholm – Bromma  

 
Tabell 8 visar data om rådande väder insamlat i Bromma flygplats varje timme.  
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Utifrån båda tabellerna syns att det vanligaste är att ”ingen observation” respektive ”inget speciellt 

väder observerats”. Därefter följer dis, lätt regn och lätt snöfall i båda fallen. Någon information om 

soligt och fint väder finns inte med, ens i tolkningstabellen över väderkoderna (SMHI, u.å. (c)) vilket 

skulle kunna betyda att ”Inget signifikant väder observerat” är det man skriver när det varit 

uppehållsväder. ”Ingen observation, data ej tillgängligt, rådande och gammalt väder utelämnas” skulle 

också kunna ses som det alternativ man väljer att sätta vädret till om det är uppehållsväder och inget 

annat speciellt. Om man utgår från denna tolkning skulle man kunna säga att uppehållsväder/inget 

speciellt väder är det överlägset vanligaste väderförhållandet för Stockholm. Därefter kommer dis, 

regn och snöfall med varierande intensitet.  

4.3 Statistiskt test 

Testets mening var att se om den faktiska väderleksfördelningen och den väderfördelning som var vid 

olyckstillfällena sammanfaller och i så fall kan man anta att olyckorna snarare inföll under rådande 

väder av en slump, medan om en stor skillnad uppstår kan antas att väderleken inte var slumpmässig 

utan då kanske påverkade olyckan. 

Resultatet av chi-2-testet visas nedan i tabell 9.  

Tabell 9. Chi-2-test 
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Testet visar det är ca 0% (värdet 0,000) sannolikhet att den här fördelningen ska uppstå och värdet 

201,860 är extremt långt över vad som är accepterat för denna typ av fördelning (värdet bör ligga på 

max 22,10). Fördelningen är signifikant och utifrån detta test kan därför antas att vädret vid 

olyckstillfällena inte var av en slump utan har med olyckan att göra.  

4.4 Intervju 

4.4.1 Intervju med Folksam 

Folksam är ett försäkringsbolag för bland annat hem, hund och bil och som utöver själva 

försäkringarna även arbetar med tester och forskning. På trafikforskningsavdelningen undersöks både 

bilmodeller, olyckor och dokumentation om olycksdrabbade bilar. På avdelningen arbetar idag 5 

personer, två av dem är Emma Engström och Anders Kullgren.  

Både Emma och Anders är eniga om att deras viktigaste uppgift som trafikforskare på Folksam är att 

förebygga skador. En av de vanligare frågorna som de brukar få är hur stor del av olyckan som beror 

på föraren. Det är inte en helt enkel fråga att svara på eftersom, menar de, nästan alla olyckor i någon 

mening egentligen beror på föraren. Det handlar mest om hur förberedd och anpassad man är för olika 

situationer och hur väl man klarar att hantera dem. Men, tillägger de också, så beror många olyckor på 

misstag – och helst ska det gå att göra misstag. Där kommer en viktig del i deras arbete in, 

tillsammans med alla andra som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor. ”Vårat jobb är att se till att 

människor tillåts göra misstag i trafiken” säger Anders. ”Det ska tillexempel vara möjligt att byta kanal 

på radion medan man kör utan att det leder till att man kör av vägen” förtydligar Emma ”ingen 

människa är perfekt och kan ha 100% fokus under hela tiden man kör”.  Olyckor kanske inte alltid kan 

förhindras, men förmildras. Därför lägger Folksam ut mycket information på sin hemsida, om bland 

annat vilka däck du bör välja, hur säkra olika bilmodeller är, hur du ska packa bilen säkert, filmer på 

hur olika typer av krockar ser ut och annan information som de tagit fram.   

Enligt Folksams egen databas för rapporterade olyckor, som skiljer sig något från den i STRADA, är 

variationen mellan olika årstider inte jättestor. Fördelningen uppdelar sig efter följande: 36% vinter 

(dec, jan, feb, mars) 32% sommar (jun, juli, aug, sep) 32% vår/höst (okt, nov, apr, maj). Ingen direkt 

skillnad konstaterar de. Men, uppstår en diskussion, detta tar inte hänsyn till om det är personskador 

eller vagnskador eller vilken allvarlighetsgrad på olyckorna det varit. Anders påpekar som exempel att 

mycket snö kan dämpa allvarligheten på olyckan med hjälp av snöns motstånd. Fler frågor som 

diskuteras är hur trafikarbetet skiljer sig mellan sommarn och vintern; det är fler som ställer av bilen 

på vintern, men samtidigt många som har semester på sommaren.  

Några större förändringar över tid har de inte märkt som skulle kunna bero av klimatförändringar 

eller ny teknik – förutom antisladdsystemet som kom på 90-talet och sedan dess sparat många liv. 

Något alla i rummet enas om är att ju säkrare föraren känner sig på vägen, desto fortare vågar man 

köra, vilket i sin tur kan orsaka svårare olyckor. Nya bilar där man inte känner hur fort man kör eller 

bilar med fyrhjulsdrift som gör att du tror att underlaget är pålitligt kan skapa en falsk trygghet.  

Emma Engström, forskare inom hållbara transporter & Anders Kullgren, forskningschef Folksam. 

Folksams kontor, Stockholm. 2018. Intervju. 14 maj.   
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5 Diskussion 

Reflektion kring litteraturstudierna 

De två första rapporterna säger att vädret påverkar förarnas beteende i hög grad. Då det är 

snönederbörd (framförallt) gör att förarna sänker hastigheten och ökar avståndet. De anpassar sig 

alltså till rådande väderlek. Detta skulle kunna tänkas vara en förklaring till att det inte sker lika 

allvarliga olyckor när det är snöfall ute. Även flödet minskar, kanske många väljer att inte ge sig ut och 

på så sätt är det färre som skulle kunna råka ut för en olycka, speciellt de som känner sig som oerfarna 

förare.  

I fråga om vägbanan så ökar olyckskvoten vid is/snöväglag, tunn is är farligast (vilket även visas i mina 

resultat). Olyckskvoten är högre under för- och senvinterperioderna, kanske för att man under den 

”riktiga vintern” är beredd på att det ska vara halt, i början och slutet kan det komma 

överraskningsväder tex snö och man är då inte beredd med de resurser som krävs i form av tex 

plogning. Vissa kanske har sommardäck på bilen. Enligt min undersökning sker (av alla olyckor) dock 

flest i november och av väderrelaterade flest i dec-jan. VTIs undersökning kan dock tänkas vara gjord 

på ett större/annat område än det jag valt och därför ge ett annat resultat. Vad som är viktigt att ha i 

åtanke vid jämförelse med mina resultat är att VTI tittat på olyckskvoter medan jag undersökt antal 

olyckor. Jag har inte tagit hänsyn till hur många som faktiskt rör sig på vägen.  

Olycksstatistiken från Folksam visade sig mycket lika under de olika årstiderna. Detta beror antagligen 

på att de får in alla olyckor som sker, inte bara väderrelaterade. Statistiken stämmer alltså bra överens 

med mina resultat för alla olyckor totalt sett som också hade en stor spridning över hela året.  

 

Vägbanan kan även påverkas under sommaren genom att bli hal vid mycket sol och värme. En hal 

sommarväg kan säkert orsaka halkolyckor om föraren är ouppmärksam på att vägen blivit hal, men jag 

tror snarare att det beror på förarbeteendet under sommaren – att det vackra vädret och (oftast) torra 

körbanan ger ett säkert intryck. Snarare är min gissning att poleringen skapar större problem. Under 

vintern river dubbdäcken upp asfalten och gör den skrovligare, under sommaren däremot poleras den 

och friktionen blir som känt inte lika stor. Många som då kanske kört i en kurva under våren med viss 

hastighet, kanske under sensommaren med samma hastighet halkar. Detta skulle kunna ha en viss 

påverkan då de lägsta antalet olyckor (väderberoende) är under april och maj.  

Som trafiksäkerhetshandboken påtalar blir snöröjningen en stor fråga under vintern och en viktig 

åtgärd för att öka friktionen och säkerheten. En plogad bana ger å andra sidan ett säkrare intryck till 

föraren. 

Vad gäller bilens kvalité tycks vindrutan spela en viss roll. En sliten vindruta bryter ljuset, både från 

mötande bilar i mörker och från solen, sämre än en ny ruta. Men hur stor roll detta egentligen har i 

olycksstatistiken är svårt att säga. Vad vi dock vet är att en nedsatt syn förvärrar situationen med 

vindrutan och är troligen en delförklaring till varför dåligt väder verkar vara förenat med högre 

olycksfrekvens. Högst påverkan har hastigheten. Hastigheten som viktig parameter dyker som bekant 

även upp i handboken med en kvadratisk påverkan på rörelseenergin. Där beskriver de också att 

många sänker hastigheten vid snömodd, men det är i större utsträckning bilister som gör det jämfört 

med tungtrafik – vilket kan tyckas lite konstigt då massan ökar rörelseenergin linjärt. Detta 

tillsammans med hastigheten ger förstås en stor påverkan. Det skulle kunna ha att göra med att de har 

bråttom med sina körtider och därför inte bryr sig, kanske inte heller känner ett lika stort 

säkerhetstänk då tyngre fordon är stora och man sitter högt upp över den vanliga trafiken.  

Reflektion kring resultaten i undersökningen 

Väderfördelningen mellan alla olyckor och de väderrelaterade olyckorna skiljer sig inte jättemycket åt. 

Det är uppehållsväder som är dominerande i båda fall, däremot har både regn och snöfall lite större 
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andelar i väderrelaterade diagrammet. Min tolkning av detta är att vid olyckor som beror av väder 

förskjuts den del av olyckorna från uppehåll till regn och snöfall.  

Vid både regn och snöfall följer vägbanans tillstånd med, vid regn sker flest olyckor på våt vägbana och 

snöfall (och snöblandat regn) på lös snö/modd. Men det är trots allt varken då de flesta eller 

allvarligaste olyckorna sker, utan det är vid uppehållsväder och tunn is. Vid regn och snöfall kan 

tänkas förväntas att väglaget blir vått / snömodd, men vid uppehållsväder blir väglagets tillstånd inte 

lika uppenbart och framförallt inte med tunn is om vägbanan fortfarande är synlig. Näst vanligast är 

att vägbanan är torr.  Vissa sladdolyckor kan bero på grus på vägbanan, bara att det inte stod med i 

beskrivningen, annars att hastigheten inte anpassats till kurvan, något distraherande – eller solen i 

ögonen, vilket var den näst vanligaste vägomständigheten vid olyckorna.   

Det vanligaste verkar alltså i sig inte vara vädret, utan svarare det som följer med olika väder. Att 

sikten försämras vid olika typer av nederbörd och dimma verkar de flesta vara medvetna om och 

därför vara försiktigare, men väglaget däremot tycks inte alltid vara lika uppenbart och det är därför 

inte helt orimligt att väglaget påverkar olyckor mer än själva vädret gör.  

Hastighetsbegränsningarna på olycksvägarna i det här fallet var inte jättehöga vilket är en intressant 

iakttagelse då många studier visar att hastigheten har en stor påverkan. Å andra sidan har det inte 

skett så många allvarliga olyckor på grund av vädret i denna studie och inte heller på de vägar med 

höga hastighetsbegränsningar vilket skulle kunna tolkas som att det vädret gjort att hastigheterna 

sänkts och skadorna blivit lindrigare. Men, det finns såklart många andra saker som kan ha med 

hastighetsbegränsningen att göra. Som nämnt i analysen är det svårt att veta exakt hur fort fordonet 

framförts eller om det finns andra fysiska hinder på eller nära vägbanan.   

Motsägelsefullt nog verkar svårighetsgraden inte bero på vädret, fördelningen för alla olyckor och 

väderrelaterade olyckor är mycket snarlik. Exakt varför det är så är svårt att säga, men det troligaste är 

att man anpassar sin körning till rådande förhållanden och därför gör vädret inte att olyckorna blir 

svårare eller lindrigare än vanligt.  

Olyckstyperna skiljde sig däremot åt där Upphinnande olyckor var bland de vanligaste för båda men 

Singelolyckor dominerade för de väderrelaterade och Cykel-motorfordon-olyckor placerade sig bland 

vanligaste för alla olyckor. Som nämnt redan i analysen är detta inte helt orimligt då de flesta av 

olyckorna som skett till följd av vädret var halkolyckor, något som man kan råka ut för ensam, eller 

genom att halka in i den framför. Även en bländning från solen kan göra att man inte ser att 

framförvarande bil bromsar. Att den vanligaste olyckan för alla olyckor är Upphinnande stämde, som 

nämnt i analysen, överens med Stockholms stads statistik och eftersom Stockholm var den kommun 

där flest olyckor skedde är detta relevant. Även Stockholms stad resonerar kring att en stor del av 

olyckorna har att göra med cyklisters inblandning i den vanliga trafiken, men varför det skiljer sig åt 

mellan alla olyckor och väderrelaterade olyckor tror jag främst beror på att det inte är vädret som gör 

att cyklister och bilister kolliderar. Därför representeras den kategorin högre bland alla olyckor.  

Omständigheter så som ljusförhållande verkar inte spela jättestor roll. Det enda som kunde märkas var 

att mörkerolyckor var vanligare vid regn, vilket kan tyckas fullt rimligt då båda försämrar sikten. Om 

det dessutom kommer en mötande bil eller har hunnit bli blött på vägbanan försämras förstås 

förutsättningarna ytterligare. Mörker i sig har som tidigare nämnts inte räknats som ett 

väderförhållande/en orsak vid utsortering av olycksfall, men att mörker förstärker negativa effekter 

vid exempelvis regn är förstås viktigt att notera.  

De flesta olyckor tycks alltså ske i rusningstrafiken, framförallt på morgonen. Då näst flest olyckor sker 

på tunn is är en teori att vägbanan fryst på under natten och morgonstressade folk tänker inte på det. 

En annan teori är förstås helt enkelt att det är fler trafikanter i rörelse då vilket ger större risk för 

olyckor.  
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Andra orsaker till olyckor? 

Liksom både Emma och Anders och en del av litteraturen varit inne på är den största anledningen till 

olyckor förstås den mänskliga faktorn. Det är vi som för fram fordonet och det är vi som är ytterst 

ansvariga för att se till att anpassa vår körning till rådande förhållanden. Men, såklart, går det ju inte 

att vara hur försiktig som helst, det finns ju en gräns för vad som är rimligt.  

Både fysiska och psykiska omständigheter kan påverka oss. Fysiska så som att någon i baksätet väsnas 

och vi tappar fokus eller skymd men även psykiska som stress, trötthet eller personlig förmåga kan 

påverka.  

 

Enligt en artikel skriven av Thorell (2015) spelar den fysiska miljön en stor roll för riskbeteendet och i 

sin tur trafiksäkerheten. Artikeln handlar främst om cyklister och gående men jag tror att det säkert är 

applicerbart på bilister till viss del också. Det intressanta i sammanhanget som hon tar upp är att 

tidigare studier visat att människor intar ett mer riskfyllt beteende i trafikrum som innefattar låga 

risker. Man pratar om en riskkompensation. Det kan till exempel vara att låta bli att ha cykelhjälm om 

man vet att man bara cyklar på cykelbanor. Det betyder förstås inte att cykelbanor är riskfri och det är 

fullt möjligt att ramla där också. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför många olyckor sker 

vid goda förhållanden och det är vanligt att man sänker hastigheten och blir med uppmärksam vid 

sämre förhållanden.   

Synen är förstås också viktig. Bilprovningen har under de senaste åtta åren i samarbete med Synsam 

låtit bilförare som besiktigar sin bil även testa sin egen syn. Resultatet säger att hälften av alla bilförare 

ser dåligt, och en femtedel ser till och med sämre än lagen tillåter. Vanligast är det bland äldre 

(bilprovningen, u.å.). Med hänsyn till detta och med studien om slitna vindrutor och syn i åtanke kan 

man ganska snabbt dra slutsatsen att många bilförare alltså får både längre upptäcksavstånd och 

stoppsträcka. Att många äldre är medvetna om att de kan ha nedsatta förmågor och därför kör 

försiktigare kan dock inte uteslutas men fördjupas inte vidare här.  

 

Bilarna vi kör blir hela tiden bättre och bättre, men även bilens egenskaper påverkar. Det gäller att 

välja rätt däck, se så att lampor fungera och skrapa rutorna ordentligt på vintern. En väl utrustad bil 

kan hjälpa till att mildra olyckor. Uppfinningar som bilbälte, krockkuddar och lampor som börjar 

blinka om vi närmar oss ett hinder för fort. Men att förlita sig helt på bilen är förstås inte möjligt.  

 

Efter att ha läst händelseförloppet för alla olyckor (inte bara väderrelaterade) som skett under given 

avgränsning skulle jag vilja påstå att de flesta olyckor verkar bero på missförstånd, ouppmärksamhet 

och otur.  

Beror olyckor av vädret eller ej?  

Enligt det allra första diagrammet, 4.1, ser det ut som att olyckor faktiskt inte beror av vädret. Det är 

en väldigt liten del av det totala antalet olyckor som anses ha med vädret att göra. Jag tror att det har 

att göra med att det helt enkelt inte är den typen av omständigheter som besvärar oss mest när vi kör. 

Vi vet ungefär hur vädret fungerar: snöar det blir sikten sämre, är det fint väder är sikten god, om det 

varit kallt en längre period finns det risk att det bildats is på vägbanan. Det är mer troligt att vi hamnar 

i olyckor om det händer plötsliga saker, som att någon hastigt kommer runt ett gathörn eller att vi 

håller ett för kort avstånd till bilen framför och inte hinner se att den bromsar.  

Vad gäller olika typer av väder verkar det inte vara något väder som specifikt orsakar fler olyckor, 

jämfört med alla olyckor som sker. För båda fallen är uppehållsväder vanligast och om vi jämför det 

med vad det varit för väder i Stockholm denna tid är det kanske inte jättekonstigt (om vi kan anta att 

de mätningar som inte gett någon data varit uppehållsväder). Om det större delen av tiden varit 

uppehåll är det inte helt orimligt att större delen av olyckorna skett då. Enligt det statistiska testet 

verkar dock så inte vara fallet, som alltså säger att fördelningen mellan väderdata från SMHI och 

fördelningen för väderdata vid olyckstillfällena inte hänger ihop. Olyckorna skulle således bero av 

vädret. Dock finns många brister i detta test. Den största är att jag antagit att de varit uppehållsväder 
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då ”ingen observation” angetts. Dessa är av klar majoritet och denna skeva fördelning påverkar 

antagligen resultatet väldigt mycket. Därför läggs ingen större vikt vid resultatet i detta test.   

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att vädret i sig inte verkar spela en jättestor roll, även om 

det fortfarande tycks ha en mindre betydelse. Då förutsättningarna är uppenbart sämre blir folk 

försiktigare och ur den aspekten påverkar vädret oss till att anpassa vår körning. Givetvis finns det 

även omständigheter vi inte kan vara beredda på. Det värsta förhållandet skulle kunna sägas vara då vi 

tror att det ”fritt fram” men egentligen är det opålitligt, som till exempel vid uppehållsväder och isigt 

väglag.  
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6 Slutsats 

Trots att vi har ett mycket varierande klimat och många olika typer av väder i Stockholm är det ändå  

inte vädret som är orsaken till de flesta trafikolyckor som sker. Undersökningen har dock visat att 

vädret inte är helt irrelevant för olycksutfallet. Det finns fortfarande en viss andel olyckor som har med 

vädret att göra och där olika samband kunnat utläsas.  

Enligt hypotesen skulle flest olyckor skett under vintern på grund av snö och halka men de 

allvarligaste olyckorna då det är uppehållsväder. Hypotesen bekräftas genom denna underökning, då 

flest antal väderrelaterade trafikolyckor sker under vintermånaderna på grund av halka och de 

allvarligaste då det är uppehållsväder. Hypotesen tycks alltså stämma väl överens med resultatet.  

Vid analys av resultatet i undersökningen kan konstateras att vädret påverkar förarbeteendet genom 

att många vid nederbörd eller dålig sikt anpassar sin körning därefter, till exempel genom att sänka 

hastigheten. Däremot verkar vägbanan vara ett större problem då många inte tänker på att den också 

påverkas av olika väder och därför tros vägbanans kondition som resultat av vädret vara en större 

orsak än vädret i sig.  

En stor betydelse för olyckor tycks alltså vara hur vädret påverkar vår medvetenhet kring rådande 

situation och omständigheter, främst hur säker man känner sig i bilen och på vägen, och inte just 

vädret i sig. Dimma gör inte automatiskt att vi kör av vägen för att sikten blir sämre, och mycket snö på 

vägbanan gör inte att vi sladdar runt. Det är när vi tror att förhållandena är goda och kan slappna av 

och inte är beredda på att det kan ligga underkylt regn på vägen eller få solen i ögonen när vi byter 

körriktning som vädret tycks ställa till det mest. Väder i kombination med andra faktorer har också 

visat sig vara extra påverkande, t.ex. regn i kombination med mörker.  

På frågan om vädret har någon betydelse för utfallet av trafikolyckor blir svaret därför att vädret tycks 

ha en liten men ändå viss betydelse för utfallet av trafikolyckor i Stockholmsområdet. På vilket sätt det 

har betydelse handlar – förutom att det blir halt av snö, regn, värme och minusgrader – om vår 

inställning till rådande väderlek och dess omständigheter. Denna inställning i kombination med våra 

förväntningar påverkar vårt riskbeteende i trafiken.  

Självklart kan man inte förutse allt och man kan inte styra över vädret, men med god kunskap kan 

man bättre förbereda, anpassa sig och hantera de väderomständigheter som råder. 

7 Felkällor  

7.1.1 Hantering av data 

En felkälla kan ligga i hanteringen av data. På vissa ställen har både sjukhus och polis rapporterat in 

vilket gör att det kan finnas dubbla data. Jag har försökt vara uppmärksam på detta men kan med stor 

sannolikhet ha missat ett par vilket som sagt gjort att det kan ha blivit dubbletter.  

Den manuella utsorteringen kan också ha orsakat fel. Ibland har händelseinformationen varit 

svårtolkad eller bristfällig ex ”körde av vägen” men på väglag stod ”hal pga regn”. Svårigheter att 

bedöma då ex ”bil har kört av vägen och ner i diket” – var det på grund av väglaget? ”Föraren av pb har 

tappat kontrollen över fordonet och kört in i vägräcket; regn och våt vägbana i samband med detta”. 

Situationer som dessa har varit svårbedömda men också ganska vanligt, vilket gjort att jag har tagit 

med dem i princip varannan gång. De gånger fordonet fått sladd har en bedömning utifrån 

händelsebeskrivningen gjorts ifall sladden verkar bero på andra omständigheter (ex blir knuffad av 

annan bil, har hög hastighet, djur eller fått punktering) och har då sorterats bort och i andra fall har ca 

2/3 av fallen slumpmässigt valts ut som relevanta pga rådande väder/väglag. Ett litet bortfall har alltså 

gjorts med hänsyn till att alla sladdolyckor sannolikt inte beror på endast vädret i dessa fall.   
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Indirekta orsaker har inte tagits med i denna bedömning. Så som att t.ex väja för djur som i sin tur 

oftast rör sig i skymning eller någon som blivit påkörd bakifrån för att den bakom kan ha haft solen i 

ögonen om det inte stått.  

Fel kan såklart även ha uppstått i själva bearbetningen av data då det inte är omöjligt att råka komma 

åt fel tangent och på så sätt orsaka fel.  

8 Vidare studier 

Denna undersökning visade sig ha fler fördjupningsmöjligheter än förväntat. För vidare studier skulle 

vara intressant att antingen studera just väglag eller ljusförhållanden eller undersöka fler olika orter, 

fler år och andra typer av olyckor, både andra fordon/trafikanter och ex ”vilt och järnväg”.  Kanske 

även undersöka specifika platser och dess påverkan vid olika väder.  

Ytterligare fördjupningar kring olika typer av väglag och tekniska lösningar kan även vara av intresse 

att studera.  
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