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Förord 
Föreliggande studie är en metodstudie i syfte att ta fram riktlinjer och observations-
underlag för att i samband med trafikolyckor beakta om trötthet hos föraren bidragit till 
att olyckan inträffade, men även att belysa omfattningen av problemet med olyckor som 
inträffar beroende på att förare är trötta. Studien har genomförts i nära samarbete med 
polisen i framförallt Umeå. Även polisen i Linköping och Göteborg har bidragit vid 
utvecklandet av checklistan. Projektet är genomfört med ekonomiskt stöd från Vägverkets 
Skyltfond.
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att föraren somnat eller nästan somnat 
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Sammanfattning 
Många olyckor sker där orsaken till olyckan är att föraren var uttröttad. Exakt hur 
många sådana olyckor som sker är dock svårt att avgöra. Föreliggande studie är en 
metodstudie i syfte att ta fram riktlinjer och observationsunderlag för att i samband med 
trafikolyckor beakta om trötthet hos föraren har bidragit till att olyckan inträffat. Syftet 
har även varit att i fält testa en förslagen metod med tillhörande underlag. Studien har 
genomförts i nära samarbete med polisen i framförallt Umeå. Även polisen i Linköping 
och Göteborg har bidragit till arbetet med utvecklingen av checklistan. Projektet har 
omfattat tre delar: en inledande kunskapsgenomgång, framtagning av checklistor samt 
att i fält testa föreslagen metod. 

Resultaten visar att olika ansatser att beskriva problemet görs världen över och att det 
trots detta inte finns någon vetenskapligt dokumenterad studie där rutiner och underlag 
för att beskriva problemets omfattning nyttjats kontinuerligt. Det underlag som slutligen 
testades i fält basers till stor del på den kanadensiska polisens arbetsmetod. Checklistan 
som tagits fram i projektet har upplevts som relevant och de frågor som ställts har utan 
problem kunnat ställas till inblandade förare. Fältstudien visar dock på problem att få 
rutin i att använda checklistan i samband med personskadeolyckor (exklusive döds-
olyckor). Trots informationsinsatser riktade mot de poliser som förväntades delta och en 
mycket engagerad polisledning så har checklistan använts vid ett mycket litet antal 
olyckor. Att fylla i checklistan vid olyckstillfället konkurrerar med andra viktiga 
uppgifter. För att säkerställa motiverade poliser krävs sannolikt att de anser att trötthet i 
trafiken är ett problem som behöver angripas. Det är först då man ser att trötthet är en 
orsak till olyckor som motivation uppnås. Allt talar för att denna typ av verksamhet 
kräver tid för att etableras. 

Med stor reservation för att uppgifter från inkomna checklistor (44 stycken) inte är 
representativa kan det konstateras att förarna i flera fall varit i uttröttat tillstånd. I 
14 procent av fallen har förarna själva sagt att de kan ha somnat. Polisens egen 
bedömning visar att 28 procent av förarna har drabbats då de sannolikt varit för 
sömniga. Om vetenskapliga kriterier sätts ökas denna andel till 39 procent. 
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General outlines for finding out and basic surveillance of whether a traffic 
accident is caused by driver sleepiness 
by Anna Anund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
Driver sleepiness is one common reason for road crashes. The exact number of crashes 
is difficult to say. The aim of the present study is to identify criteria and protocols to use 
in field in order to learn more about driver sleepiness involvement in road crashes.  The 
study has been done in collaboration with the police in Umeå. The police in Linköping 
and Gothenburg have also contributed during the development of the protocols. The 
study has three phases: review of earlier studies and experience from other countries, 
development of a protocol based on the most relevant criteria and finally a pilot test 
using the protocols at field directly at the road crashes. 

The result shows that attempts have been done all over the world. However, very few 
studies have been published or documented in scientific journals. It is more a question 
of practical experience at best having been documented in technical reports. The most 
used protocols are based on the work done by the Canadian police. They use two types 
of checklists; one at road directly at the crash site, one at the office in case the first 
analysis indicates suspicions that sleepiness has been involved. In the present study the 
protocol used directly at the crash site was used. The results show that the questions 
involved in the protocol were easily addressed to the involved drivers. The field study 
shows problems to motivate the police officers to take their time to use the protocol in 
field. The reason for this is unknown. One reason could be that this new routine needs 
time to be settled. The motivation among the police officers was seen to increase during 
the project. One explanation given was that they were more and more aware of the 
problem with sleepiness, thanks to the protocols. This will most truly make them more 
motivated over time.  

With reservation for systematic under reporting (dropping) the results from the 44 filled 
protocols indicate that several drivers involved in crashes were under the influence of 
sleepiness. In total 14 per cent of the drivers admitted that they probably had fallen 
asleep. The police’s own judgement indicated 28 per cent. If scientific, prove criteria 
were used the frequency increased to 39 per cent. 

 



 

 

 

8 VTI notat 22-2008 



 

1 Inledning  
Det finns inga helt pålitliga siffror rörande trötthetsrelaterade olyckors omfattning 
(Horne & Reyner, 1999; Lisper, 1977). De studier som genomförts, både nationellt och 
internationellt, baseras på olika metoder så som registerstudier, djupstudier och 
självrapporterande studier. Oavsett val av metod kan det noteras att trötthetsrelaterade 
olyckor är vanligast förekommande som singelolyckor och mötesolyckor. Internationell 
forskning tyder på att trötthet är orsak till mellan 10 och 20 procent av alla olyckor 
(Åkerstedt & Kecklund, 2000). Forskare världen över är eniga om att analyser baserade 
på polisrapporter resulterar i en underskattning av trötthetsproblemet (Åkerstedt, 2000).  

I en nationell undersökning med syftet att öka kunskapen om hur vanligt trötthets-
problemet är i trafiken och var de trötthetsrelaterade olyckorna inträffar (Anund & 
Larsson, 2002) studerades polisrapporterade vägtrafikolyckor och personskadeolyckor 
med misstänkta eller erkänt sovande förare (1994–2001). Den vanligaste olyckstypen av 
trötthetsolycka var en singelolycka (85 %). När singelolyckor med personskada stude-
rades så visade det sig att skadeföljden var högre för de trötthetsrelaterade olyckorna 
(1,42) jämfört med singelolyckorna totalt (1,34). Trötthetsolyckorna inträffade oftare 
utanför tättbebyggt område och i högre utsträckning vid hastighetsgränserna 90- och 
110 km/h. Nästan hälften av trötthetsolyckorna skedde på Europa-/riksvägnätet och 
nästan var fjärde trötthetsolycka på motorväg.  

Det är uppenbart att kunskapen kring omfattningen av problemet trötthet i trafiken och 
dess orsaker är bristfällig. Ett viktigt steg är att arbeta för att skapa ett bättre redskap för 
att underlätta för polisen i arbetet med att avgöra om en olycka beror på trötthet.  
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2 Bakgrund 
Begreppet trötthet 

Trötthet har historiskt sett varit ett uttryck för ett tillstånd som relaterar till antal 
arbetstimmar vid en speciell uppgift (McDonald, 1984; NTSB, 1999).  

Forskning har dock visat att trötthet inte bara är en konsekvens av arbetade timmar med 
en given uppgift utan att det finns en mängd andra faktorer som även påverkar förarens 
nivå av trötthet t.ex. tid på dygnet, hur många timmar man sover, kvaliteten på sömnen, 
cirkadisk otakt, ålder, sömnrelaterade sjukdomar, intag av alkohol/droger etc. Att trött-
het är ett diffust begrepp vars tolkning varierar mellan individer och discipliner är 
forskare inom området överens om (Åkerstedt & Kecklund, 2000; Bartley & Chute, 
1947; Broadbent, 1979; Brown, 1997; Brown, 1994; Grandjean, 1979). Oavsett 
utgångspunkt vid definition av trötthet finns det en gemensamhet i att man anser att 
trötthet oavsett vad som bidragit till den leder till en reducerad förmåga att fortsätta en 
aktivitet med bibehållen kvalitet. En del vill begränsa sig till att enbart använda uppmätt 
prestationsnedsättning som mått på trötthet medan andra betonar upplevelsen av oför-
mågan. Det finns en mängd orsaker till att problemet med trötta förare är svårt att få en 
uppfattning om, några av de vanligast nämnda är: 

 

Problemets natur 

Svårigheten är i flera avseenden direkt kopplad till problemets natur, dvs. att trötthet är 
ett samlingsbegrepp för flera olika tillfälliga förartillstånd t.ex. mental trötthet, fysisk 
trötthet, uttråkning, sömnbrist. Vidare är effekten av trötthet – till skillnad från effekten 
av intag av alkohol – snabbt föränderlig. I händelse av en olycka kan känslan av trötthet 
snabbt upphöra även i de fall då den starkast bidragande faktorn till tröttheten var 
sömnbrist. 

 

Erkännande 

Ytterligare en orsak till att det är svårt att få en uppfattning om omfattningen kan vara 
att trafikanter som har råkat ut för en olycka beroende på att de har somnat inte alltid är 
villiga att kontakta polisen. Att somna i samband med körning är ett brott som klassas 
som vårdslöshet i trafiken.  

 
Polisen – Bevisföring, möjlighet och kunskap 

I de fall polisen är kallad till en olycksplats är det inte heller helt självklart att man 
väljer att rubricera detta som vårdslöshet i trafiken. I dagsläget krävs stark bevisföring 
för att driva åtal om vårdslöshet i trafik. Polisen har idag inte resurser och möjligheter 
att specifikt beakta trötthet. Det är resurskrävande att avgöra om en olycka kan tänkas 
bero på att föraren somnat, detta hör starkt samman med att trötthet är ett i högsta grad 
temporärt tillstånd. Det är inte heller möjligt att i efterhand konstatera om en avliden 
person var trött när han/hon råkade ut för olyckan. 

I samband med att allt fler fordon på våra vägar har låsningsfria bromsar (ABS) så 
försvinner även möjligheten att utifrån uteblivna bromsspår avgöra om en förare har 
somnat eller inte.  
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Vidare saknar blanketten för trafikmålsanteckningen en struktur som gör att det faller 
sig naturligt att åtminstone beakta trötthet som en orsak.  

Så länge omfattningen av problemet med trötta förare inte är känt så vidtas med all 
sannolikhet inga åtgärder. Vidare är det inte möjligt att avgöra vilka åtgärder som har 
haft effekt så länge vi inte vet orsaken till att förare faktiskt kör så trötta att de har en 
försämrad möjlighet att köra säkert. Vi vet inte heller hur och i vilken omfattning 
trötthet/korta sömninslag påverkar körbeteendet.  

Problemet med olyckor orsakade av alltför trötta förare måste bli synligt för att åtgärder 
ska vidtas. Föreliggande arbete är tänkt som ett steg i riktning mot att tydliggöra omfatt-
ningen och bakomliggande orsaker och därmed minska antalet trötthetsrelaterade 
olyckor i trafiken. 
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3 Syfte 
Projektet har haft två syften: 

• Ta fram riktlinjer och observationsunderlag för att i samband med trafikolyckor 
beakta om trötthet hos föraren bidragit till att olyckan inträffade. 

• Belysa omfattningen av problemet med olyckor som inträffar beroende på att 
förare är trötta genom att testa den framtagna metoden i fält.  
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4 Metod 
Genomfört arbete består av tre olika delar:  

Del 1 – Kunskapsöversikt 

Inledningsvis har en kunskapsöversikt genomförts i syfte att samla erfarenheter och 
metoder som används för att bedöma om en olycka har berott på trötthet eller inte. 
Kunskapsöversikten har baserats dels på en översiktlig litteraturgenomgång, dels på 
nyttjande av det personliga kontaktnätet, i synnerhet det internationella. De kontakter 
som har tagits har varit avsedda att spegla forskares och verksamma polisers erfaren-
heter och tankar. Kartläggningen har genomförts under 2005–2006. 

De forskare som tillfrågats representerar olika Europeiska länder (Storbritannien, 
Finland, Norge och Frankrike), USA, Australien och Nya Zeeland. 

De personer som bidragit med värdefull information har varit: 
- Jim Horne – Storbritannien 
- Jennie Connor – Nya Zeeland 
- Jane Stutts – USA 
- Ann McCartt – USA 
- Jesse Blatt – USA 
- Darrel Drosbnish – USA 
- Ron Knipling – USA 
- Heiki Summala – Finland 
- Fridulf Sagberg – Norge 
- Pierre Philipp – Frankrike 
- Laurence Hartley – Australien 

 

Kontakter har även sökts med forskare i Tyskland, men tyvärr har inga uppgifter 
erhållits.  

I dagsläget används inga speciella kriterier eller underlag för att identifiera trötthets-
relaterade olyckor, därav motivet till föreliggande studie. Polisen har dock en ovärderlig 
kunskap om tecken som kan känneteckna att en olycka berott på att föraren varit trött. 
De tecken som polisen noterar är inte alltid mätbara i den bemärkelsen att de går att 
använda som bevis i samband med åtal. De kan dock vara av tillräcklig stor betydelse 
för att kunna infogas i en kriterielista och därmed utgöra grunden för en säkrare 
bedömning.  

Några valda polisgrupper i Sverige har besökts och diskussioner har genomförts. I 
samband med diskussioner har det primära syftet varit att försöka att fånga polisens 
”tysta” kunskap och omsätta den till i form av en kriterielista.  

 

Del 2 – Riktlinjer och observationsunderlag 

På basis av erfarenheterna i del 1 har förslag till riktlinjer och observationsunderlag 
tagits fram. Dessa har presenterats för polisen i Västra Götaland och i Östergötland. 
Checklistorna togs fram 2006. En förstudie genomfördes 2006–2007. Checklistorna 
reviderades därefter. 
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Del 3 – Fältstudier 

I den avslutande delen, del 3, har metoden testats i fält. Polisen inom en region (Väster-
botten) har använt checklistan i samband med insatser vid inträffade olyckor under 
januari–juli 2007. Utvärdering har gjorts skett dels med avseende på polisens 
upplevelse/rapporteringsgrad av användning av underlaget, dels som en analys av 
rapporterade olyckor. 
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5 Resultat  
5.1 Del 1 – Kunskapsöversikt 
Avsikten med kunskapsöversikten var att samla erfarenheter från internationella studier 
som fokuserat på att identifiera och kartlägga trötthetsrelaterade olyckor och deras 
omfattning. 

Identifierade forskare som förväntades kunna bidra med information tillskrevs via  
e-mail och ombads att ange följande: 

• om de jobbar specifikt för att identifiera om en olycka är trötthetsrelaterad eller 
inte 

• vilken procedur de i så fall använder i samband med identifieringen 

• om vi fick ta del av de eventuella utredningsverktyg eller andra typer av 
dokument som de använder i arbetet. 

 

Vidare bad vi dem att om möjligt förmedla namn på personer att kontakta för vidare 
frågor, t.ex. poliser som har praktisk erfarenhet av utredning av trötthetsrelaterade 
olyckor.  

 
5.1.1 Erfarenheter från olika länder 
Storbritannien 

I England har man sedan början på 1990-talet arbetet aktivt med att försöka ta fram 
kriterier för trötthetsrelaterade olyckor. I en engelsk studie redovisas de kriterier som 
polisen använder (Flatley et al., 2004; Horne & Reyner, 1995b). Dessa kriterier hade 
ursprungligen tagits fram i en studie genomförd några år tidigare (Horne & Reyner, 
1995b). I arbetet gjordes en gruppering av olyckor beroende på om de var: inte 
trötthetsrelaterad, tänkbar (possible) trötthetsrelaterad, sannolikt (probably) 
trötthetsrelaterad. 

Kriterierna är konservativa och har legat till grund för ett flertal studier i olika länder. 
De var följande:  

1. Bra väder och goda siktförhållanden 

2. Inga spår av alkohol i utandningsprov (dvs. under de gränser som lagen 
föreskriver) 

3. Inga mekaniska fel på fordonet 

4. Föraren har inte kört för fort eller för nära framförvarande fordon 

5. Inga kända medicinska problem hos föraren som kan ha orsakat olyckan 

6. Fordonet hade antingen kört av vägen eller in i ett annat fordon som var väl 
synligt under flera sekunder före olyckan, med andra ord – olyckan hade enkelt 
kunnat avvärjas om föraren varit uppmärksam 

7. Inga tecken på åtgärder före olyckan t.ex. vingling eller bromsning 

8. Polisen på platsen hade misstanke om att föraren somnat. 
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En olycka har klassats som en tänkbar (possible) trötthetsrelaterad olycka om samtliga 
kriterier 1–7 var uppfyllda. Om även punkt 8 var uppfylld klassades olyckan som en 
sannolik (probably) trötthetsolycka. Om punkt 8 inte var uppfylld innebar detta att 
polisen ansåg att olyckan ej berodde på att föraren var sömnig. De studier där kriterierna 
har använts visar att 17 % av alla olyckor som inträffar och där personer skadats eller 
dödats var trötthetsrelaterade. Proportionen varierade mellan 3 % och 30 % beroende på 
vägtyp. Anmärkningsvärt är att andelen trötthetsrelaterade olyckor på icke motorvägar 
ökade då trafikmängden ökade och att det motsatta gällde för motorvägar, dvs. en ökad 
trafikmängd på motorväg ledde till en minskning av andel trötthetsrelaterade olyckor. 

 
USA 
Det finns ett flertal amerikanska studier som belyser omfattningen av trötthetsrelaterade 
olyckor och hur man har gått tillväga för att studera dessa. Flertalet av rapporterna 
fokuserar på resultatet och inte underlagen i sig. 

Under 1980-talet genomfördes stora olycksutredningar för att kartlägga omfattningen av 
problemet trötthet såväl för vägbunden trafik som för sjöfart, järnväg och flyg. På basis 
av den kunskap som kom fram rekommenderade ”Safety Board” U.S. Department of 
Transport (DOT) att genomföra insatser på tre områden; ökad forskning, utbildning och 
förändringar av lagar kring arbets- och vilotider. I slutet av 1990-talet genomfördes en 
studie i syfte att uppdatera åtgärder som gjorts med anledning av 1980-talets rekom-
mendationer (NTSB, 1999). Detta är en av de mer omfattande och övergripande studier 
som gjorts. Den visar bland annat att under åren 1990 till och med 1998 har 30 miljoner 
dollar satsats på forskning kring trötthet. I arbetet konstaterades att trötthet fortfarande 
är en orsak till att olyckor inträffar och att problem med att fastställa den exakta omfatt-
ningen kvarstår. Vidare konstateras att det inte finns några direkta test som kan göras 
för att avgöra om en olycka har berott på trötthet hos föraren och att det som finns att 
tillgå är mer indirekta mått som tillsammans kan bidra till att en korrekt bedömning 
(klassificering) görs. De indirekta mått man anser det finns en konsensus kring är 
vittnens uppgifter om trött förare, arbetade timmar, sömn de senaste dagarna, tid på 
dygnet som olyckan inträffade, regelbundenhet/oregelbundenhet i förarens schema, 
förarens medgivande om att ha somnat eller varit trött. 

I en stor studie där flottor av tunga fordon utrustats med sensorer, en så kallad ”field 
operational test – FOT” har man studerat omfattningen av incidenter/olyckor, beroende 
på trötthet (Ronald Knipling et al., 2005). Studien finansieras av Federal Motor Carrier 
Safety Adminstration (FMCSA). Data erhölls från sensorer i fordonet (Data Aquistion 
System – DAS). Via dessa får man data om fordonskilometer, antal körda timmar, tid på 
dygnet, veckodag, fordonshastighet, longitudinell acceleration och liknade dynamiska 
händelser. Datat erhölls även från ett system för att mäta blinkbeteende (Perclose). 
Analysen av data har utgått från en kodning av slumpmässigt valda sekvenser, dessa 
benämns som en form av ”baseline”. Data som har kodats är sådana som använts för att 
definiera incidenter generellt t.ex. ljus och väderförhållanden, vägtyp, geografisk 
placering, linjeföring och kurvatur, trafikflöde, fordonsmanöver (t.ex. vändningar, 
passeringar och backning). Vidare har förares beteende och tillstånd noterats. Aspekter 
som har beaktats är användning av mobiltelefoner eller liknande utrustning, äta/dricka, 
titta eller sträcka sig efter föremål i fordonet, titta utanför fordonet, trötthetsnivå. 

Ett försök har gjorts att skatta omfattningen av trötthetsrelaterade olyckor bland förare 
av tunga lastbilar (Knipling & Shelton, 1999). Antal trötthetsrelaterade polisrappor-
terade olyckor har jämförts med antal trötthetsrelaterade olyckor definierade vid fyra 
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olika djupstudier. Dessa fyra har valts då det fanns motsvarande uppgifter från 
polisrapporter för dessa. Syftet var att finna uppräkningsfaktorer för de polisrappor-
terade olyckorna. Korrektionsfaktorerna visade sig ligga mellan 1,4–3,1. Vilka kriterier 
som nyttjades var inte definierat. 

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, 1998) genomförde en 
nationell djupstudie av olyckor där tunga fordon varit inblandade. Syftet var att titta på 
orsak och bidragande faktorer till att olyckorna inträffat. Inom ramen för studien för-
väntas en ökad kunskap kring omfattningen av bland annat trötthetsrelaterade olyckor. 
Vilka kriterier som nyttjades var inte definierat. 

I en studie genomförd av National Transportation Safety Board (NTSB, 1990) 
studerades dödsolyckor där förare av tunga fordon omkommit. Sammanlagt ingick  
173 olyckor från 8 olika stater i analysen. Trötthet hos föraren bedömdes på basis av 
sammansatta kriterier avseende: krock scenario (t.ex. ”drift off road”), tid på dygnet och 
tid i tjänst. Resultaten visade att 54 (~31 %) av 173 olyckor bedömdes vara trötthets-
relaterade.  

Det finns även utredningar som gjorts för att avgöra om det går att avgöra om en olycka 
orsakats av en trött förare (Horne & Reyner, 1995b; Ronald, Knipling & Wang, 1995). 
Det som ansågs känneteckna en trötthetsrelaterad olycka var kriterier hämtade 
företrädesvis från följande (Horne & Reyner, 1995a):  

• singel eller mötesolycka 

• ingen aktiv åtgärd i stadiet före olycken (t.ex. stanna, starta, vända, byta körfält, 
köra av, passera, undvika andra hinder) 

• ensam förare 

• ingen alkohol/droger 

• hastighetsgräns på mer än 45 mph 

• inga tecken som tyder på aktiv körning (t.ex. ”reckless driving”) 

• torrt väglag 

• klart väder 

• inga fordons fel 

• inga undanmanövrar före islaget (t.ex. bromsning eller undanmanöver). 

 

Resultaten varierar och visar att det finns en delad uppfattning om det är möjligt att med 
hjälp av dessa observationer avgöra om en olycka är trötthetsrelaterad eller inte. 

University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) har tagit fram en 
taxonomi för orsak till olyckor och bidragande faktorer (Knipling & Shelton, 1999). 
Denna har använts i olycksutredningar som görs av polisen i Michigan. I USA har man 
arbetat med att utbilda polisen i konsten att utreda trafikolyckor med tunga fordon 
inblandade. Ett exempel är att Minnesota State Patrol har tagit fram en två veckors 
träning för utredare av lastbilsolyckor. Tanken är att taxonomiunderlaget framtaget av 
UMTRI ska ingå i Federal Highway Administration (FHWA) och Office of Motor 
Carrier and Highway Safety (OMCHS) nationella kursplan för polisens utrednings-
arbete. Underlagen som användes var inte dokumenterade.  
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Transportation Research Board (TRB, 2002) har utvecklat ett verktyg kallat ”Tool box 
for Transit Operator Fatigue”. Detta verktyg används för att identifiera om förare som 
drabbats av olyckor kan ha drabbats beroende på att de var trötta. Verktyget består av 
två olika checklistor; den ena handlar om frågor om trötthetstillstånd (checklista 1) och 
den andra om frågor kring kopplingen mellan trötthet och prestation (checklista 2). De 
frågor som beaktas är: 

• Kvantitet av sömn  

• Kvalitet av sömn 

• Kvantitet arbete 

• Schemaläggning-skiftarbete 

• Prestations nedsättning. 
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För de olika grupperna har följande beaktats och svar har specificerats, se Tabell 1 och 
Tabell 2

 
Tabell 1  Checklista 1(USA). 

Område Undersök Önskat svar 

Kvantitet av sömn Längd på föregående 
sammanhängande sömn 

7,5–8,0 timmar 

 Start tid Normal cirkadisk rytm – sen kväll 

 Tid för uppvaknande Normal cirkadisk rytm – morgon 

 Avbruten sömn Nej 

 Förekomst av tupplur 
sedan senaste  

Ja 

 Varaktighet av tupplur ”Restorative” 1,5 timme alternativt 
strategisk – 20 minuter före påbörjat 
skift 

 Beskrivning av 
sömnbeteende under  
72 timmar 

2 + för varje timmes sömn, 1 – för 
varje vaken timme. Summan ska 
vara positiv. 

Kvalitet på sömn Hur har sömnperioden 
varit i förhållande till 
individens normalläge 

Normal sömn anpassad till kroppens 
cirkadiska rytm 

 Avbrott i sömnen Inga avbrott 

 Sömnhygien God: tyst, komfortabel temperatur, 
bra luft, egen säng, mörkt rum 

 Sömnsjukdom Nej 

Kvantitet av arbete Timmar i tjänst Situationsberoende – antal timmar 
ska möjliggöra vakenhet vid arbete 

 Arbetstider senaste 
veckan 

Arbetstiden får inte leda till 
kumulativa trötthetseffekter (fatigue) 

Schemaläggning skift 
arbete 

Skiftarbetare Nej – skiftarbetare har sällan bra 
sömnkvalitet 

 Om ja, var det permanent Ja – dag 

 Om nej, var det roterande 
schema, övertid? Dubbelt 
skift? 

Ja – om sakta roterande ”clockwise”. 

En dag för varje framflyttad timme, 
och kortare nattskift.  

 Övertid och dubbelskift Förlagt då personen är mest vaken i 
förhållande till hennes dygnsrytm. 

 Finns det ett trötthets-
reducerade åtgärds-
program på arbetsplatsen 

Ja 
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Tabell 2  Checklista 2 (USA). 

Område Indikatorer 

Uppmärksamhet ”Over looked sequential task element” 

”Incorrectly ordered sequential task element” 

“Preoccupied with single tasks or elements” 

“Exhibited lack of awareness of poor performance” 

“Reverted to old habits” 

“Focused on a minor problem despite risk of major one” 

“Did not appreciate gravity of situation” 

“Did not anticipate gravity of situation” 

“Did not anticipate danger” 

“Displayed decreased vigilance” 

“Did not observe warning signs” 

Minne “Forgot a task or elements of task” 

“Forgot the sequence of tasks or task elements” 

“Inaccurately recall operational events” 

Vakenhet (alertness) “Succumbed to uncontrollable sleep in form of microsleep, 
nap, or long sleep episode” 

“Inaccurately recalled operational events” 

Reaktionstid “Respond slowly to normal, abnormal or emergency stimuli” 

“Failed to respond all together to normal, abnormal or 
emergency stimuli” 

Problem lösning “Displayed flawed logic” 

“Displayed problems with arithmetic, geometric or other 
cognitive procession tasks” 

“Applied inappropriate corrective actions” 

“Did not accurately interpret situation” 

“Displayed poor judgement of distance, speed and/or time” 

Humör “Was less conversant than normal” 

“Did not perform low-demand tasks” 

“Was irritable” 

“Distracted by discomfort” 

Attityd “Displayed a willingness to take risks” 

“Ignore normal checks or procedures” 

“Displayed a “don’t´ care” attitude” 

Fysiologiska effekter “Exhibited speech effects – slurred, rate, content” 

“Exhibited reduced manual dexterity – key-punch entry 
errors, switch selection 
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I en omfattande studie i slutet av 1990-talet försökte man via olika metoder att beskriva 
omfattningen av trötthet i inträffade olyckor (Stutts et al., 1999). I studien nyttjas flera 
olika metodologiska angreppssätt: analys av polisrapporter, djupintervjuer i direkt 
anslutning till att olyckan inträffat samt en frågeundersökning riktad till ett urval av 
förare i allmänhet. Studien var en så kallad ”case – control” studie. ”Case” i studien var 
förare som nyligen varit involverade i en olycka i North Carolina och där föraren hade 
bedömts vara sovande (asleep) eller trött (fatigue). Dessa ”case” förare har jämförts med 
två andra grupper av förare ”control”: 1. Förare som nyligen varit involverade i en 
olycka i North Carolina, men där man inte ansett att föraren varit sovande eller trött.  
2. En grupp av ej olycksdrabbade förare i North Carolina. Förarna i alla tre grupperna 
fick frågor som ställdes vid telefonsamtal.  

De frågor som ingick handlade om: upplevd betydelse av trötthet som en orsak till 
olyckor, förarnas arbets- och skiftscheman, upplevd sömnkvalitet, normal nivå på sömn 
under dagtid, körerfarenhet, åtgärder de vidtar för att minska risken för en trötthets-
relaterad olycka, till de som drabbats av trötthetsrelaterad olycka ställdes även frågor 
kring själva händelsen. 

Dessa inkluderade:  

• Hur länge hade du kört när olyckan inträffade? 

• Hur många timmar hade du varit vaken dagen då olyckan inträffade? 

• Hur många timmar hade du varit vaken dagen före det? 

• Hur trött uppskattar du att du var strax före olyckan inträffade: skulle du säga att 
du var mycket trött, ganska trött, lite trött eller inte alls trött? 

• I vilken omfattning tror du att trötthet bidrog till att olyckan inträffade: mycket 
bidragande, ganska bidragande, lite bidragande, inte alls bidragande? 

• Minns du om du hade tagit någon medicin för vilken man varnar att man kan bli 
trött av när olyckan inträffade? 

 

Data analyserades bland annat med multiple regression för att erhålla riskkvoter för att 
drabbas av olycka eller inte drabbas av olycka. Resultaten visade att en ökad risk erhölls 
för: 

Arbets- och skiftschema: Det var dubbelt så vanligt med dubbla jobb bland dem som 
drabbats av trötthetsrelaterade olyckor. Det var en ökad risk med 6 gånger bland dem 
som arbetade nattskift. 

Antal timmar man sovit: Ju kortare man sovit desto större var risken för en trötthets-
relaterad olycka. 

Det fanns ingen ökad risk beroende på om man uppfattade trötthet som en vanlig orsak 
till olyckor. Förare som bedömdes varit inblandade i trötthetsrelaterad olycka rapporte-
rade i större utsträckning att de hade svårare att somna och att sova sammanhängande. 
De rapporterade oftare att de hade dålig sömnkvalitet. Det var dubbelt så vanligt att de 
sade sig få för lite sömn. Det visade sig även att förare som drabbats av trötthetsolyckor 
mer än dubbelt så ofta hade utvecklade såkallade Epworth-värden (skattning av risk för 
sömninslag under olika dagliga sysslor) vilket antydde att de hade överdriven risk för 
sömn dagtid. Vidare kunde en längre körtid, längre vakentid senaste dygnet och färre 
timmars sömn natten före olyckan konstateras bland dem som drabbats av trötthets-

VTI notat 22-2008 21



 

relaterade olyckor. Känslan av att ha känt sig trött innan olyckan inträffade var i stort 
densamma i de två grupper med olycksdrabbade. Det var till och med så att de som inte 
var noterade som förare med trötthetsrelaterade olyckor i större utsträckning (51 %) 
sade sig ha känt trötthet jämfört med de som noterats som trötthetsrelaterade (44 %), 
detta enligt polisen. Sammanfattningsvis kan konstateras att faktorer som hade 
betydelse i de trötthetsrelaterade olyckorna var: Svårare att somna, svårare att sova 
sammanhängande, sämre sömnkvalitet, högre värden på Epworth-skalan, längre körtid, 
längre vakenhetstid, färre antal timmars sömn natten före.  

För att belysa underrapporteringen i polisens uppgifter avseende trötthetsrelaterade 
olyckor tog man i samma studie (Stutts et al., 1999) fram en algoritm som klassificerade 
polisrapporterade olyckor med avseende på om olyckorna var trötthetsrelaterade eller 
inte. Klassificering jämfördes med vad de drabbade förarna själva svarat vid intervju på 
telefon. Resultaten var delade. Det fanns olyckor som klassats som sannolika trötthets-
olyckor som enligt förarna själva inte var det. Det fanns även olyckor där förarna själva 
sagt att det nog var så och där polisen inte uppfattat att orsaken var trötthet. Enligt 
författarna var uppgifterna i olycksrapporterna för bristfälliga för att det skulle vara 
möjligt att avgöra orsaken till de delade uppgifterna. 

Vid diskussioner (Anne McCartt, Jesse Blatt) har framkommit att det finns en preferens 
för såväl frågor som på ett verifierbart sätt kan användas för att skatta omfattningen av 
trötthetsrelaterade olyckor som för frågor som i viss mån kan spegla förekomst av 
trötthet indirekt eller handlingar för att motverka trötthet före inträffandet av olycka. De 
möjliga verifierbara frågor som nämndes var: 

• Hur länge har föraren varit vaken? 

• Hur mycket har föraren sovit de senast 24 timmarna? 

 

Bland övriga frågor som nämndes var sådana som relaterar till förekomst av olika typer 
av motåtgärder t.ex. sätta på AC, veva ner fönstret, sätta på radion/CD-spelaren.  

 
Finland 

Finland har under de senaste åren genomfört studier för att bland annat beskriva 
omfattningen av trötthetsproblemet. I Finland genomförs som rutin alltid haveristudier 
av dödsolyckor (Trafikförsäkringscentralen, 2002).  

I en haveriutredningar (Radun & Summala, 2004) har man tittat närmare på trötthetens 
betydelse i inträffade olyckor. Först lite kort kring haveriutredningarna som har genom-
förts: de består av 14 team, där det i varje team finns en polis, vägingenjör, trafik-
ingenjör, läkare och i vissa fall en psykolog. De olyckor som har utretts är dödsolyckor 
med minst ett fordon inblandat och där minst en person i fordonen blivit dödad. Teamen 
har kallats till platsen alldeles i anslutning till olyckans inträffande. De har tittat på 
fordonens placering, skador, väggeometri, skyltning och annan viktig information. 
Vidare har de överlevande, övriga inblandade och vittnen intervjuats. Alkohol- och 
drogtest har genomförts. Vid plats har en rekonstruktion gjorts av den inträffade 
olyckan. I efterhand har data samlats in från körkortsregister och från sjukhusregister. 
Om en förare avlidit har släktingar intervjuats. Alla i teamet har arbetat enligt sina egna 
i förväg framtagna underlag. Vid ett slutligt möte har samtliga insamlade data disku-
terats och en gemensam olycksbild formulerats. I fokus har varit att identifiera den 
primära orsaken till olyckan t.ex. insomning.  
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I en del av dessa haveristudier har man valt att i detalj studera de trötthetsrelaterade 
olyckorna. I studien fokuserade man på förare av personbil (n=2275) och i under-
sökningen ingick olyckor som inträffat åren 1991–2001. Från detta material exklude-
rades förare som varit påverkade av alkohol/droger (n=752) samt förare som inte haft 
körkort, yrkesförare och förare vars fordon tekniskt havererat. Sammanlagt återstod 
1 469 förare vilka ansågs ansvariga för att en krasch inträffat. En olycka har bedömts 
som trötthetsrelaterad om teamet noterat att föraren med säkerhet eller troligen hade 
varit sömnig.  

Som bas för definitionen av en trötthetsrelaterad olycka användes följande kännetecken: 

• tid på dagen 

• olyckstyp 

• förarens ålder 

• kön 

• körerfarenhet 

• vägförhållanden 

• körtid 

• otillräcklig sömn (sömn natten före olycka, vakenhetstid före olycka) 

• förekomst av motåtgärd för att häva olyckan. 

 

Det var 224 förare som bedömdes uppfylla definitionen (15 %). Av dessa var det 10 % 
där den primära orsaken till olyckan bedömdes vara trötthet och drygt 5 % om man 
tittade på sannolik trötthetsrelaterad olycka. Resultaten visade att teamens beslut om en 
olycka berodde på trötthet eller inte baserades på väl kända aspekter som tid då olyckan 
inträffade, antal timmars sömn senaste dygnet, vakentid då olyckan inträffade, uteblivna 
tecken på undanmanöver eller åtgärd för att undvika olyckan. Det kan även noteras att 
variabler som kopplar till olyckstyp (frontalkrock, avkörning) och till vägförutsättningar 
(is, snö) hade en avgörande betydelse. I förlängning konstaterar författarna att teamen 
var mer benägna att klassificera en olycka som trötthetsrelaterad om olyckan som 
inträffat var en frontalkrock eller en avkörningsolycka eller om den skett då det inte 
fanns is/snö på vägen, detta gällde då igenkänningstecknen inte fanns. 

Registret har även nyttjats för att specifikt studera valda förargruppers benägenhet till 
trötthetsrelaterade olyckor (Häkkänen & Summala, 2001). Analysen av de polis-
rapporterade dödsolyckorna kompletterades med ett frågeformulär utsänt till ett 
slumpmässigt urval av 2 000 medlemmar i en icke-politisk medlemsorganisation 
(svarsfrekvens 34 %). Data analyserades med logistisk regression. Beroende variabel i 
analysen var skyldig till olyckan. Resultaten visade att unga förare och körning under 
tidiga timmar var signifikanta faktorer för att predicera om en yrkesförare hade orsakat 
olyckan eller inte. Sannolikheten att yrkesföraren skulle ha orsakat olyckan ökade med 
en faktor tre om han bar på en sjukdom. Långvarig körning, tidigare olycksinblandning 
och straffbelastning visade inga signifikanta effekter.  
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Norge 
Det finns inget specifikt system i Norge för att kartlägga om olyckor som inträffar beror 
på trötthet eller inte. Polisen har inte några speciella rutiner för att hantera detta. I Norge 
ser man dock allvarligt på problemet med trötthetsrelaterade olyckor och en mängd 
studier har genomförts under senare år. Inom ramen för ett Europeiskt projekt kallat 
IMMORTAL (RTD – 5:th Framework Programme) har ett arbete kring riskfaktorer med 
avseende på trötthet, sömnighet och reducerad vakenhet genomförts (Sagberg et al., 
2004). Rapporten baseras på resultaten från en Workshop i vilken etablerade forskare 
inom området deltog. I arbetet konstateras att man kan studera problemet från två håll: 
prevalens avseende trötthet samt insomning i samband med körning. Vidare konstateras 
att risken för en trötthetsrelaterad olycka ökar beroende på tid på dygnet där tidpunkten 
är en spegel av den biologiska klockan baserad på cirkadiska skillnader i sömn och 
vakenhet. Till detta kommer att vissa förare har sjukdomar som är sömnrelaterade. 
Risken för olycka är störst sena nattimmar/tidiga morgontimmar samt under en kort 
period på eftermiddagen. Det är dock så att flest antal trötthetsrelaterade olyckor sker 
under dagtid av det enkla skälet att då sker majoriteten av trafikarbetet. Vidare konsta-
teras att det finns vissa bevis för att lång körtid leder till en ökad risk för trötthetsrela-
terade olyckor. Det konstateras dock att ökad kunskap behövs för att finna det optimala 
schemat avseende arbete och vila. Författarna betonar att extrem sömnighet är ett utbrett 
problem och en inte helt ovanligt orsak till trötthetsrelaterade olyckor. Orsaken till 
problemet är ”för mycket vakenhet” samt den biologiska klockan. Detta är ett tillstånd 
som kan drabba vem som under vissa givna förutsättningar. Ytterligare en riskgrupp 
som identifieras är personer med olika sömnstörningar t.ex. ”Obstructive Sleep Apnoea 
Syndrome” (OSAS) och ”Narcolepsy”. Inom ramen för arbetet identifieras följande 
faktorer som bidragande orsak till att trötthetsrelaterade olyckor inträffar: 

• Körtid: (stor variation i uppgifterna t.ex. ökad risk de två första timmarna, ökad 
risk efter 5 timmar, ökad risk efter 8 timmar) 

• Arbetstid 

• Arbetsbelastning 

• Tid på dygnet 

• Senaste sömnen 

• Sömnkvalitet 

• Understimulans – fordonsrelaterade 

• Monotoni – vägrelaterat. 

Uppgifterna om hur mycket dessa faktorer bidrar varierar beroende på t.ex. i vilken 
miljö, vilka fordon eller vilka förarkategorier som avses. 

 
Frankrike 
I syfte att kvantifiera konsekvensen av sömnbrist hos redan trötta förare har en studie i 
fält genomförts där 22 unga män fick köra närmare 100 mil på motorväg i 130 km/h 
under vardera två tillfällen; ett efter normal sömn och ett med reducerad sömn (Philip  
et al., 2005). Resultaten visar att ökad risk för att köra av vägen inte enbart uppträder 
beroende på trötthet. Då förarna led av sömnbrist var förmågan till prestation (hålla sig 
på vägen) avsevärt reducerad. Slutsatsen från studien var att det inte är körtidens längd 
som i första hand bidrar till en ökad risk för ofrivillig passering av kant/mittlinje utan att 
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det är längden på tiden man varit vaken och föregående sömns längd som har en mycket 
större betydelse. 

 
Australien och Nya Zeeland 

I Australien är trötthetsrelaterade olyckor ett problem som man ser allvarligt på. Stora 
insatser har gjorts för att minska omfattningen av problemet. En stor fokusering har 
skett på yrkesförarnas situation och hur man ska arbeta för att säkerställa att de kör 
under förhållanden som minimerar risken för att drabbas av en olycka beroende på att 
man somnar (Dawson et al., 2001). Det betonas att det finns ett stort behov av forskning 
för att man med säkerhet ska kunna utforma optimala rekommendationer för när och hur 
länge man kan arbeta och köra utan risk för att drabbas av en ökad risk eller rent av en 
olycka beroende på för lite vila och/eller för lite sömn. Australiensiska forskare har 
dock på basis av den forskning som skett presenterat riktlinjer i syfte att minimera 
risken för att en olycka uppstår beroende på att en förare har sovit för lite. Dessa är 
följande: 

• Sov minst 6 timmar per 24-timmars period, helst under natten 

• Efter en lång period av för lite sömn – se till att få två nätters återställande sömn 

• Undvik att köra på natten om möjligt 

• Undvik att arbeta mer än 12–14 timmar per dag eller mer än 70 timmar per 
vecka 

• Raster ska uppta minst 10 % av arbetsdagen och det ska vara minst 15 minuters 
rast var 5:e timme. 

 

I början av 2000-talet genomfördes en studie på uppdrag av Australiensiska ”Road 
Safety Council” där syftet var att se om de underlag som i dag används vid olycks-
registrering innehåller ytterligare uppgifter som på ett bättre sätt kan beskriva 
omfattningen av problemet med trötthet i trafiken (Cercarelli & Haworth, 2002). I 
studien nyttjades två bedömare som var och en gick igenom tre olika dataset med 
olyckor. De två bedömarna har gjort sina värderingar oberoende av varandra med hjälp 
av all tillgänglig information. De var båda personer med lång erfarenhet från trafik-
säkerhetsforskning. De tre dataset som bedömarna har gått igenom och för vilka 
jämförelser har gjorts var följande; 

• De som var identifierade som trötthetsrelaterade av Main Roads Western 
Australia 

• De som var definierade som trötthetsrelaterade av New South Wales Road and 
Traffic Authority 

• Ett slumpmässigt urval av samtliga inträffade olyckor. 

 

Kodningen av data från Main Roads Western Australia baseras på en bedömning av den 
fria text som finns för varje polisrapport. Det som ansvarig ”kodare” söker efter är t.ex. 
följande: ”Fell asleep”, ”tired”, ”I woke up”, ”I woke up and then hit the gravel”. Om 
alkohol eller hastighet har bedömts bidra till olyckans uppkomst så har olyckan i stället 
ansetts vara alkohol eller hastighetsrelaterad. 
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Data från New South Wales Road and Traffic Authority har baserats på en bedömning 
utifrån fordonets rörelser strax innan olyckan inträffade. Två olika händelser har ingått: 

• Om fordonet har körts på felaktig sida på en rak väg och blivit involverad i en 
mötesolycka (omkörning eller andra relevanta faktorer ska uteslutas) 

• Om fordonet har kört av vägen på en raksträcka eller i en högerkurva (ej 
överdriven hastighet eller andra relevanta manöverfaktorer inblandade). 

 

Resultatet visade på en skillnad i de två bedömarnas uppfattning om en olycka var 
trötthetsrelaterad eller inte, jämfört med Main Road Western Australia och New South 
Wales Road and Traffic Authority gruppernas bedömningar. Bäst stämde det med Main 
Road Western Australias bedömning; 75 % av olyckorna bedömdes av båda vara 
trötthetsrelaterade. Sämst var det för New South Wales där endast 12 % av olyckorna 
ansågs vara trötthetsrelaterade av båda teamen. I gruppen med de slumpmässiga 
olyckorna fanns ingen trötthetsrelaterad olycka. Slutsatsen blev att det inte med 
tillräckligt god säkerhet går att nyttja endast fordonens rörelser före olycka för att 
avgöra om en olycka kan vara trötthetsrelaterade. Vidare ansågs att det underlag som 
fanns att tillgå via polisrapporten var mer användbart och att det framförallt gällde den 
fria text som var inskriven av polisen.  

På Nya Zeeland har en forskargrupp gjort en större så kallad ”case-control” studie under 
1998–1999 (Connor, 2002). Den innebar att man intervjuade en mängd olycksdrabbade 
förare (571 stycken) i nära anslutning till att en olycka skett. Frågor ställdes som 
relaterade till bland annat status kring sömn, vakenhet och hälsa. Dessa är de så kallade 
”casen”. Som kontroll (”control”) gjordes vägkantsintervjuer med ett slumpmässigt 
urval av förare på en motsvarande väg och vid en motsvarande tid. Sammanlagt 
intervjuades 588 kontrollförare. Data för de olycksdrabbade jämfördes med data för en 
vanlig trafikant som passerar. Resultaten visar att körning mellan 2–5 på natten gav en 
ökad risk för olycka med 5,6 gånger och att mindre än 5 timmar sömn under de senaste 
24 timmarna ökade risken för en olycka med 2,7 gånger. 

 
Kanada 
Transportation Safety Board of Canada har sedan länge insett vikten av att systematiskt 
utbilda de personer som utreder olyckor i hur man kännetecknar en trötthetsrelaterad 
olycka. De har tagit fram en beskrivning av vad utredarna bör ha kunskap om eller 
tillgång till vid utredning. De nämner tre viktiga områden: bakgrund om fysiologisk 
vakenhet och trötthet, en förståelse av hur körförmågan förändras vid trötthet, vägled-
ning av hur man avgör om en olycka kan beror på trötthet hos föraren och en förståelse 
av termer som används inom trötthetsområdet. De har tagit fram ett internt dokument (ej 
för spridning) för att tillhandahålla kunskap inom dessa områden. I arbetet har de 
fokuserat på trötthet utifrån aspekterna sömnbrist och cirkadisk rytm. 

De har även utvecklat riktlinjer för hur en utredare ska gå till väga i utredningsarbetet. 
Utredningen har skett i två steg. Initialt har fyra frågor beaktats: 

• Vilken tid på dygnet har olyckan skett? 

• Var förarens normala cirkadiska rytm störd? 

• Hur många timmar hade föraren varit vaken? 

• Indikerar förarens sömn/vakenhets historia att föraren har sömnbrist? 

26 VTI notat 22-2008 



 

Om svaret på någon av dessa frågor är ja har utredaren gått vidare och gjort en mer 
noggrann undersökning med inriktning på trötthet. För att kunna bevisa att en olycka 
beror på trötthet ska utredaren kunna visa dels att föraren var i ett trötthetstillstånd, dels 
att handlingar eller beslut är konsistenta med förändrat beteende som kan förväntas då 
en person är trött. 

Två checklistor används som ett stöd för utredarna. Dessa är desamma som tidigare 
redovisats från TRB (TRB, 2002). 

 
5.1.2 Karaktäristik hos trötthetsrelaterade olyckor 
För att finna karakteristika hos de trötthetsrelaterade olyckorna kan det även vara av 
intresse att ta del av de studier som gjorts kring individuella skillnader avseende 
trötthetsproblemet i trafiken. 

Förutom de erfarenheter från enskilda länder som presenterats ovan så kan det konsta-
teras att det i ett flertal studier framkommer stora individuella skillnader avseende vad 
som gör att förare blir trötta, hur förare utvecklar trötthet samt vad trötthet leder till 
avseende förändrat körbeteende (Ingre et al., 2006).  

Om man på gruppnivå studerar gemensamma faktorer för trötthetsrelaterade olyckor har 
man funnit följande (Anund & Larsson, 2002; Horne & Reyner, 1995a; R.R. Knipling 
& Wang, 1994; Pack et al., 1995); 

• De har en större risk att inträffa på natten eller på eftermiddagen – tider då 
människan normalt är förberedd på att sova 

• De överrepresenterade bland singelolyckor  

• De är överrepresenterade bland avkörningsolyckor (singelolyckor och 
upphinnandeolyckor) 

• De inträffar på vägar med hög hastighet 

• De resulterar i svårare skadeföljd 

• Det finns sällan tecken på att föraren har bromsat eller gjort annat för att undvika 
olyckan 

• Föraren är ofta ensam i fordonet 

• Unga män är överrepresenterade. 

Vidare finns det ett flertal studier som uppmärksammat att det finns grupper av förare 
som löper en ökad risk för att drabbas av trötthet under körning och därmed har en ökad 
risk att drabbas av en trötthetsrelaterad olycka (Åkerstedt, 2000; Åkerstedt & Kecklund, 
2001; Åkerstedt et al., 2001; Anund et al., 2003; Lyznicki et al., 1998; Stutts et al., 
2003). Det som författarna i de flesta av dessa studier enas om är att förare som löper en 
ökad risk är de med sömnstörningar av olika slag, de som kör på tider då det finns en 
ökad risk att somna antingen beroende på dygnsrytmen, dvs. kopplat till tid på dygnet 
eller till att föraren har intagit alkohol, tabletter eller droger. Orsaken till sömnstörningar 
kan bero på en mängd faktorer t.ex. sömnbrist eller sjukdom. De grupper i samhället 
som enligt flera studier lider av sömnbrist är unga och skiftarbetare. En grupp som ofta 
nämns är yrkesförare och företrädesvis de som kör långtradare. De sjukdomstillstånd 
som ofta refereras till är de som leder till ofrivilliga andningsuppehåll under sömn 
(OSA), narkolepsi och s.k. oroliga ben (restless legs). 
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5.1.3 Slutsats 
Kunskapsgenomgången visar att det finns en mängd ansatser världen över för att 
beskriva om olyckor orsakats av trötta förare. Fokus ligger vanligen på att beskriva 
resultaten av genomförda kartläggningar, snarare än att beskriva hur kartläggningen är 
gjord. USA och Kanada är de länder där polisen på ett systematiskt sätt, under 
utredningsarbetet, beaktar trötthet som en orsak till olyckan. I Europa sker detta 
vanligtvis som en tillfällig insats och då tillsammans med forskare. 

Bland de mest vanligaste faktorer som ingår i såväl de mer rutinmässig 
utredningsarbetet som i olika forskningsprojekt är följande representerade: 

 
− Föraren 

o ålder 
o kön 
o sömn och vakenhetsmönster 
o körerfarenhet 
o körtid 
 

− Väg 
o vägtyp 
o hastighetsgräns 

 
− Omvärld 

o olyckstyp 
o förekomst av motåtgärd för att häva olyckan 
o tid på dagen 
o väder. 
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5.2 Del 2 – Riktlinjer och observationsunderlag 
5.2.1 Checklistor använda i tidigare studier 
Checklistor har använts för att identifiera olyckor som berott på trötta förare. En av 
dessa studier är ett arbete i North Carolina i USA (J. C. Stutts et al., 1999). Checklistan 
innehöll följande: 

 
− Trötthet noterat vid olyckan 

o Polisen 
o Föraren har själv sagt det 

 
− Bidragande indikatorer 

o Bilen gick rakt fram 
o Första händelsen i olyckan var avkörning (vänster, höger eller rakt fram) 
o Första händelsen i olyckan var annan händelse som inte korrigerats 

avseende körriktningen (t.ex. att köra in i stillastående eller 
långsamtgående fordon) 

 
− Inga indikationer på att föraren aktivt agerat för att undvika olycka 

o Ej passerat, vänt, backat, saktat ner eller stannat, startat, kört ut, undvikit 
objekt 

o Inga bromsspår före kollisionspunkten 
o Bromsspår 

 
− Andra potentiella orsaker 

o Vaken ouppmärksamhet (distraktion av saker i bilen eller utanför bilen) 
o Fortkörning som lett till förlorad kontroll 
o Väder/vägförhållanden som lett till förlorad kontroll 
o Alkohol/droger 
o Medicinska betingelser. 

 

I en finsk studie (Radun & Summala, 2004) användes följande variabler. 

 

• Veckodag som olyckan inträffade (fredag högst risk) 

• Kön (män högst risk) 

• Ålder (<25 år högst risk och >66 år) 

• Tid på dygnet som olyckan inträffade (2–5 am högst risk) 

• Vägtyp (huvudvägar högst risk) 

• Olyckstyp (upphinnande och avkörning högst risk) 

• Vägförhållande (torr – högst risk) 

• Sömn (<8 timmar – högst risk). 
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I ett flertal engelska studier har försök att skatta omfattningen av sömnrelaterade 
olyckor gjorts. Skattningen har gjorts på basis av polisens uppgifter och kriterierna som 
använts kan anses som konservativa (Horne & Reyner, 1995b). 

De var följande:  

1. Bra väder och goda siktförhållanden 

2. Inga spår av alkohol i utandningsprov (dvs. under de gränser som lagen 
föreskriver) 

3. Inga mekaniska fel på fordonet 

4. Föraren har inte kört för fort eller för nära framförvarande fordon 

5. Inga kända medicinska problem hos föraren som kan ha orsakat olyckan 

6. Fordonet hade antingen kört av vägen eller in i ett annat fordon som var väl 
synligt under flera sekunder före olyckan, med andra ord: olyckan hade enkelt 
kunnat avvärjas om föraren varit uppmärksam 

7. Inga tecken på åtgärder före olyckan t.ex. vingling eller bromsning 

8. Polisen på platsen hade misstanke om att föraren somnat. 

 

I checklistan från Canada och USA har man ett tvåstegs arbete där man med hjälp av en 
mängd frågor sammantaget beaktar följande aspekter hos föraren: 

• Kvantitet av sömn  

• Kvalitet av sömn 

• Kvantitet arbete 

• Schemaläggning-skiftarbete 

• Prestationsnedsättning. 

 
5.2.2 Gruppdiskussion med svensk polis 
Samtal med poliser har skett dels i form av gruppdiskussion, dels som enskilda samtal. 
De tankar som redovisas är inte möjliga att generalisera utan kan mer ses som en 
uppfattning om hur polisen resonerar och vad de som deltagit har ansett betydelsefullt 
för bedömningen av om en olycka har orsakats av en alltför trött förare.  

Inte förvånande kan det noteras att de tillfrågade var förhållandevis eniga om att det är 
mycket svårt att i efterhand bedöma om en förare varit trött eller inte när olyckans 
inträffade. Polisen lyfte även fram att det kan vara svårt att motivera poliser att fokusera 
på detta. Vid diskussioner yttrades bland annat följande: ”även om man tror det är 
trötthet så avstår man – det är för svårt” samt ”…den största utmaningen är polistänket 
– kan jag få honom/henne dömd för detta”.  

Det finns anledning att tro att polisen i första hand ser som sin uppgift att straffa de som 
har begått brott – snarare än att förhindra att brott begås.  

Vid gruppdiskussionen summerade polisen själva genom att visa på tågordningen idag, 
vilken kan summeras enligt följande: Brott begånget – måste kunna visa tecken på att 
föraren var trött – åklagaren måste vilja pröva ärendet. 
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Enligt deltagarna bedömer den enskilda polisen själv om han/hon anser att man ska göra 
en trafikmålsanteckning eller bara en minnesanteckning. En minnesanteckning innebär i 
praktiken att man inte går vidare med ärendet. Om det finns vittnen på platsen tar 
polisen vanligen deras namn och kontaktuppgifter, men polisen avgör själv om man vill 
ställa frågorna på plats eller om man ska överlåta detta beslut och genomförande till en 
eventuell utredare.  

De faktorer som poliserna själva ansåg kännetecknar risk för trötthetsrelaterad olycka, 
utan att för den skull vara tillräckliga för att gå vidare till åklagare var:  

• Tid på dygnet (sen natt) 

• Veckoslut 

• Inga bromsspår 

• Oförklarlig avåkning 

• Män – speciellt om de är yngre 

• Skiftarbetare 

• Avstånd till målet (nära hemmet, färjor etc.) 

• Vad man ätit 

• Tidpunkt då resan startade 

• Hur många timmar man sovit senaste 24 timmarna 

• Om yrkesförare kört längre än de får enligt lagen om kör- & vilotider 
(dygnskörning) 

• Rödögda 

• Bristfällig redovisning av kör- och vilotider. 

 

Vid samtalen framkom vidare att man när det gäller yrkesförargruppen och förekomsten 
av trötthet så känner polisen en oro för att förare som ligger långt från uppdragsgivaren 
är de som har störst bekymmer. Samtidigt framkommer att man ser yrkesförarna som ett 
”speciellt klientel”. Åsikter framkom som styrker tanken om att de som har egna bilar 
har en tuff situation och att de måste köra så fort tillfällen erbjuds. I gruppdiskussionen 
med polisen framkom även att man ifrågasatte hur det kommer sig att det inte finns 
några regler som kopplar till t.ex. körtidens längd för privatpersoner.  

Polisen i Västra Götaland har studerat sina egna olyckor. Olycksdrabbade poliser fick 
svara på frågor om t.ex. ordinarie arbetspass, övertid, förskjutning av schema. Tre olika 
blanketter användes: försäkringspapper, trafikmålsanteckningar samt intern blankett. 
Data har inte bearbetats. 
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5.2.3 Haddon – ett sätt att strukturera olycksförloppet 
Det finns flera olika sätt att strukturera den information som kan utgöra underlag för 
utredarna. Ett sätt kan vara att utgå från Haddons matris (W. Haddon, Jr., 1972). 
Matrisen bygger på en kategorisering i tre olika faser: före olycka, olycka och efter 
olycka, se Tabell 3. För var och en av dessa faser studeras aspekter som kopplar till 
olika komponenter i vägtransportsystemet: människan, fordonet och miljön (väg och 
omvärld).  

 
Tabell 3  Haddons matris. 

 Före olycka Olycka Efter olycka 

Förare    

Fordon    

Väg     

Omvärld    

 

Analysförloppet av en olycka skulle med användning av Haddons matris inledas i cellen 
före olycka – förare. För att sedan gå vidare mot förare – olycka och övriga komponen-
ter i olycka fasen. 

 
5.2.4 En bruttolista av faktorer viktiga att beakta 
För de trötthetsrelaterade olyckorna är det framförallt relevant att studera faserna 
relaterade till före olycka och olycka. De aspekter som i detta fall och i enlighet med 
Haddons matris är av intresse att studera är förarspecifika aspekter, fordonsrelaterade 
aspekter och plats/väg relaterade aspekter samt mer generella aspekter som kopplar till 
omvärlden. Detta ger en generell struktur som presenteras i Tabell 4. I parentes 
presenteras exempel på tänkbara gränser för när en ökad risk för sömnrelaterad olycka 
kan förväntas. Hur gränserna ska sättas och på vilka grunder, dvs. ökad risk med en 
given faktor, är en mycket svår fråga. I vissa fall saknas vetenskapliga belägg och i 
andra kan bevis åberopas.   
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Tabell 4  En strukturering av information att nyttja för att avgöra om en olycka kan 
misstänkas vara trötthetsrelaterad. Struktureringen utgår från Haddons matris och 
baseras på antingen observationer eller frågor till föraren/vittnen. 

 Före olycka Olycka 

Förare Bakgrund:  
• Ålder (<25 år) 
• Kön (Män) 
• Körerfarenhet (ej känt) 

Kvantitet av sömn 
• antal timmars sömn senaste  

24 timmarna (<6)  
• antal timmar sedan man vaknade 

(>16) 
• antal timmar med sömn senaste 

sammanhängande sömn (<16) 

Kvalitet av sömn 
• Sömnstörning (inkl. oregelbunden 

sömn) (ja) 
• Stressad (ja) 
• Annan sjukdom (ja) 

Arbetsrelaterade faktorer: 
• Antal arbetade timmar (>12) 
• Skift (Nattskift, efter avslutad 

natt) 
• Antal raster (<10 % av 

arbetstiden, <1 rast var 5:e timma) 
• Yrkesförare (lastbil & buss ev. 

taxi) 
• Rapportering av kör och vilotider 

(bristfällig) 

Prestationsrelaterade faktorer: 
• Uppmärksamhet (nedsatt) 
• Humör (negativt t.ex. irriterad) 
• Attityd (negativ t.ex. risktagare) 
• Minne (nedsatt) 
• Reaktionstid (nedsatt) 
• Problemlösning (nedsatt) 
• Alkohol/Droger (ja) 
• Medicinering (ja) 
• Avvikande beteende enligt andra 

trafikanter t.ex. vinglat  

 

 

 

• Medgivande om 
insomning 

 
• Skadans/skador-

nas svårighets-
grad 

 
• Uteblivna 

motåtgärder 

 
• Sen reaktion – 

fördröjd 
reaktionstid 

 
• Misstanke om 

dagen efter, 
alkohol eller 
droganvändning 
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Förändrat förarbeteende: 
• Vinglat på vägen (ja) 
• Inga åtgärder vidtagna före olycka 

(ja) 

Självskattat tillstånd: 
• Sömnnivå strax före olycka (≥7 

på KSS) 
• Uppskattning av om trötthet kan 

ha varit en bidragande orsak (ja) 
• Epworth sleepiness scale (∑ ≥ 14) 

 

Fordon Fordonstyp: 
• Lb/buss, pb, mc (Lb/buss) 

Fordonsutrustning: 
• Strålkastare (nedsatt funktion) 
• Radio (nej) 
• Kvalitet på vindrutor (nedsatt) 

Monotoni 
• Understimulans (ja) 

Övrigt 
• Fordons fel (nej) 
• Fordons kvalitet (okänt) 

 

• Utebliva 
bromsspår 

 
• Inga tecken på 

undanmanöver 

 

 

 

Väg  Vägtyp: 
• Motorväg/motortrafikled/ 

landsväg (ja) 
• Hastighetsgräns (90 och  

110 km/h) 

Sikt 
• Dis/Dimma (Ja) 
• Regn (Ja) 

Väglag 
• Torrt (Ja) 

Monotoni 
• Rak väg (Ja) 

Vägmöblering 
• Kant-/mittlinjer (nej) 
• Räfflor (nej) 

 

• Rak 

 
• Monoton 
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Omvärld Cirkadisk rythm: 
• tid på dygnet (02–05 am,  

14–15 pm) 

Veckodag 
• Dag (fredag – lördag: privata, 

arbetsdagar: yrkesförare) 

Övriga trafikanter: 
• Ensam (Ja) 
• Kö (okänt) 

Arbetsgivare: 
• Kvalitetssäkring (Nej) 
• Fatigue Management Programs 

(Nej) 
• Arbetstider (Ej enligt regler) 
• Körtider (Ej enligt regler) 
• Skiftscheman (Ej med hänsyn till 

sömnbehov) 

Syftet med resan/målet 
• Nära hemma (Ja?) 

• Olyckstyp 
(singel, 
upphinnande ev. 
möte?) 

 

• Nära start (Ja?) 
 

 

Ett flertal av dessa uppgifter finns redan idag med som fasta punkter i det underlag som 
används vid utredning av olycka (trafikmålsanteckningen). Det kan även finnas anled-
ning att på basis av hur föraren agerar och argumenterar beakta om orsaken till en 
olycka varit trötthet. Några möjliga faktorer kan vara: bortförklaringar till olycksorsak, 
bristfällig redovisning av kör och vilotider, rödögd.  

 
5.2.5 Första förslag till rutiner med tillhörande checklista 
I detta kapitel presenteras det första förslaget till checklistor som arbetades fram.  

Inledningsvis ska betonas att det inte finns vetenskapliga bevis för att samtliga faktorer 
som valts ut. Mycket pekar dock på att det finns anledning att beakta dem. Avsaknaden 
av vetenskapliga bevis gör dock inte att vi kan avstå från att försöka beskriva omfatt-
ningen av de faktorer som förekommer i inträffade olyckor Detta kan ses som ett steg i 
riktningen mot att hitta gemensamma nämnare för de olyckor som sker beroende på att 
förare har förlorat kontrollen då de har somnat/nästan somnat. 

I samråd med polisen upplevdes det inte rimligt att en utredare ska samla in detaljupp-
gifter för alla olyckor. Därför föreslogs till att börja med att arbetet, på samma vis som i 
Canada, skulle ske i två steg. I ett första skede samlas information in som beskriver vad 
som skett innan olyckan har inträffat och då med en fokus på aspekter som kopplar till 
föraren och vad han/hon har med sig i bagaget före start. De avgörande faktorerna för 
om en olycka är trötthetsrelaterade eller inte är om föraren har haft en ökad fysiologisk 
risk att vara sömnig vid körning. I ett första steg föreslogs därför att utredaren ställer 
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frågor för att avgöra om en förare hade en ökad risk för sömninslag vid körning eller 
inte. Detta innebar ett fokus på det som föregått själva olyckan dvs. ”före – olycka” 
fasen, se Tabell 5. 

Den första frågan var om föraren själv medgav att han/hon har somnat. Om föraren 
svarar ”ja” behöver man inte gå vidare. 

 
Tabell 5  Checklista 1 – version 1 (Sverige). 

 

Frågor 

 

Gränsvärde för 
ökad risk 

När på dygnet inträffade olyckan?  02.00–05.00  
14–16 pm 

Hur länge hade föraren varit vaken?      >16 Timmar 

Hur många timmar varade senaste sömnen? < 6 timmar 

Har föraren diagnostiserade sömnproblem? Ja 

Har föraren självbedömda sömnproblem? Ja 

Har personen avvikelser från den för henne/honom normal 
dygnsrytmen? 

Ja 

Hur många timmar har föraren kört sedan rast? >4,5 timmar 

Hur många timmar har föraren kört sedan resan 
startade/arbetet påbörjades? 

>4,5 timmar 

Arbetar föraren skift? Ja 

Körning direkt efter avslutat nattskift Ja 

 

Samtliga uppgifter, förutom tidpunkt för olyckan, samlas in av polisen i fält. Om svaret 
på minst en av följande frågor pekar på en ökad risk för sömninslag föreslås analysen gå 
vidare till en mer detaljerad nivå, se checklista 2 (Tabell 6). I detta steg inkluderas även 
olycksrelaterade aspekter och frågor kring samtliga komponenter i vägtransport-
systemet, se Tabell 6. 
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Tabell 6  Checklista 2 (Sverige). 

 

Frågor 

 

Gränsvärde för ökad risk 

 Förare 

Ålder <25 år 

Kön Män 

Vingling Ja 

Inga spår av åtgärd t.ex. inga bromsspår Ja 

”Oförklarlig” avåkning Ja 

Rapportering av kör- och vilotider Bristfällig/olaglig 

Förarens skattade sömnighet strax före olyckan KSS>7 

Sjukdom/medicin som påverkar vakenhet Ja 

Epworth värde >14 

Förekomst av motåtgärd för sömninslag Ja 

  

 Fordon 

Ingen radio Ja 

Bristfälliga strålkastare Ja 

  

 Väg 

MV/ML/landsväg Ja 

90 och 110 km/h Ja 

Plats för olycka: kurva/rakväg ? 

Väglag Torrt 

  

Omvärld  

Veckodag Helg – privata 

Alla dagar – yrkesförare 

Ensam i fordonet Ja 

Olyckstyp Singel, upphinnande ev. 
möte? 

 

De fall som inte skulle inkluderas i sömnighetsrelaterade olyckor var: 

• Spår av alkohol i utandningsprov (dvs. under de gränser som lagen föreskriver) 

• Mekaniska fel på fordonet. 

 

Det ska dock noteras att det inte är trivialt att väga samman de svar som erhålls via 
checklista 2. Vad som ska väga tyngst i en sammanvägning kvarstår att utreda.  
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5.2.6 Förstudie 
Metoden med 2 checklistor har testats under juni–december 2006. Två områden i 
Östergötland (Åtvidaberg och Kisa), Mölndal utanför Göteborg samt Umeå i 
Västerbotten använde den föreslagna metoden. Som en inledning till försöket fick 
deltagande poliser en timmes lång information kring problem med trötthet i trafiken. 
Syftet var att motivera poliserna att delta i studien. Resultatet från de olika områdena 
varierade. I Kisa och Åtvidaberg skedde få olyckor och endast ett fåtal ifyllda check-
listor erhölls. I Mölndal var ledande poliser initialt motiverade att medverka, men få 
checklistor erhölls och vid kontakt i samband med efterkontroll framkom bekymmer att 
övertyga poliser i fält att fylla i checklistan. I Umeå fungerade rutinerna kring checklista 
1 bra. Det var dock svårare att ta steget att även använda checklista 2. Vid avstämning 
framkom även synpunkter på checklista 1 och en revidering skedde inför fältstudien. 
Checklista 2 togs bort och de frågor som kändes angelägna flyttades till checklista 1. 
Orsaken var att det var svårt att avsätta resurser för att gå vidare och samla in önskade 
uppgifter.  

 
5.3 Del 3 – Fältstudie  
Den reviderade checklistan har varit utgångspunkten i fältstudien (se Tabell 7). 
Fältförsöket skedde i Umeå, Storuman och Sorsele.  

 
5.3.1 Genomförande 
Från 1 januari 2007 till och med 31 augusti 2007 har den reviderade ”checklista 1”, se 
bilaga 1, kontinuerligt nyttjats av polisen i Umeå, Bjurholm, Vindlen, Vännäs, 
Robertsfors, Nordmaling, Storuman och Sorsele. Instruktionen till polisen var att 
checklistan skulle användas vid olyckor som resulterat i personskada (exklusive olyckor 
med döda, viltolyckor samt olyckor med terrängfordon). Samtliga involverade förare 
skulle intervjuas. Ifyllda checklistor skulle lämnas till namngiven person, som efter 
utredning skulle sända checklistan tillsammans med trafikmålsanteckningen till VTI. 
Studien etikprövades och godkändes (Regional etikprövningsnämnd EPN 129-06). 
Nämnden ansåg dock att denna studie inte faller inom lagen för vad som ska etikprövas 
och eventuella rekommendationer ska ses som rådgivande. 

 
5.3.2 Inträffade olyckor 
Totalt antal olyckor 
Sammanlagt har 231 personskadeolyckor inträffat under denna period, se Tabell 7. De 
personer som checklistan bör ha använts för är markerade i fet stil och omfattar 132 
olyckor. Antal olyckor som checklistan borde ha använts för fördelat på de områden 
som har deltagit presenteras i Tabell 8.  
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Tabell 7  Antal olyckor med personskada 2007-01-01 till och med 2007-08-31 i 
Västerbottens län – Umeå (exklusive: skadade i vilt olyckor och i olyckor med 
terrängfordon samt olyckor med okänd svårighetsgrad). Olyckor i fet stil är de där 
checklistan skulle ha använts. Källa: STRADA. 

Olyckstyp Död Svårt skadade  
(ISS>8) 

Lindrigt skadade 
(ISS 1-8) 

Singel (mf) 1 15 50 

Möte (mf) 0 3 9 

Omkörning (mf) 0 0 1 

Upphinnande (mf) 0 2 26 

Avsväng (mf) 0 0 7 

Korsande (mf) 0 3 16 

Cykel/moped (mf) 0 4 26 

Fotgängare(mf) 0 2 9 

Fotgängare/cykel/moped 0 3 38 

Spårbundna fordon 0 0 0 

Vilt 0 1 8 

Övrigt 0 2 5 

Totalt 1 35 195 

ISS=Injury severity scale. 

mf = motorfordon. 

 
Tabell 8  Inträffade polisrapporterade olyckor i de områden som har deltagit.  
Källa: STRADA. 

 

Område 

Olyckor 

Bjurholm 5 

Vindeln 7 

Vännäs 5 

Robertsfors 5 

Nordmaling 16 

Umeå 94 

Totalt 132 

 

Antal ifyllda checklistor 
Totalt inkom 44 checklistor, dessa berörde 37 olyckor. I 7 fall saknades trafikmåls-
anteckningarna och i 4 fall saknades uppgift om diarienummer (TA-nr). Av de  
44 checklistorna var det totalt 21 som inte hade personskada och således inte skulle ha 
rapporterats. Detta gör att för de 132 olyckor som skett så har 23 checklistor från totalt 
17 olyckor erhållits. Detta motsvarar en rapporteringsgrad uttryckt i olyckor på 13 %.   
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Resultat från ifyllda checklistor 
Bortfallet och överrapporteringen av inkomna checklistor gör det inte möjligt att 
generalisera data. Vi redovisar här resultatet som erhållits i ifyllda listor. 

I Tabell 9 redovisas fördelningen av ifyllda checklistor på månad för de rapporterade 
olyckorna. Ett stort bortfall kan noteras sannolikt för samtliga månader.  

 
Tabell 9  Ifyllda checklistors fördelning på månad.  
(n=43 En checklista saknar datum.) 

Månad Antal Procent 

Januari 2 5 

Februari 13 30 

Mars 7 16 

April 4 9 

Maj 6 14 

Juni 6 14 

Juli 5 12 

Totalt 43  

 

Vägrelaterade faktorer 
I Tabell 10 redovisas svaren för de vägrelaterade faktorerna. Det kan noteras att bland 
de förare som dessa uppgifter fanns tillgängliga för så var det vanligast att olyckorna 
inträffat på rak väg, i de flesta fall fanns det inte noterat några bromsspår. 

 
Tabell 10  Vägrelaterade faktorer. (I 2 fall fanns inte uppgift  
avseende rak väg och i 4 fall fanns inte uppgifter om bromsspår) 

 Antal förare Procent 

Rak väg 32 76 

Inga bromsspår 27 68 

 

Förarrelaterade faktorer 
I Tabell 11 kan noteras att bland de förarrelaterade faktorerna var det 22 procent av 
förarna som drabbats under ”sömnkritiska” tider på dygnet. Totalt var det 14 procent av 
förarna som hade avvikelser från den normala dygnsrytmen. 
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Tabell 11  Förarrelaterade faktorer. 

 Antal förare Procent Ej ifylld – 
borfall 

Kritisk tid på dygnet (02–06 alt. 14–16) 9 22 3 

Färre än 6 timmars sömn 3 8 5 

Fler än 16 vakna timmar 3 8 5 

Sömnproblem 2 5 5 

Avvikelser från normal dygnsrytm 6 14 1 

    

Mer än 4,5 timmars körning sedan rast 2 5 5 

Mer än 12 timmar sedan resan startade 6 6 8 

Körning efter avslutat nattskift 0 0 0 

 

Förarens åsikt samt vittnesuppgifter 
I Tabell 12 kan noteras att 14 % av förarna själva säger att de kan ha somnat vid ratten. 
Det finns även uppgifter från vittnen om vingling eller motåtgärder. 

 
Tabell 12  Förens medgivande eller vittnesuppgifter. 

 Antal förare Procent Bortfall 

Kan du ha somnat vid ratten 6 14 1 

Vittnesuppgift om vingling 2 6 12 

Vittnesuppgift om motåtgärd 1 3 14 

Yrkestrafik 3 9 10 

Ensam i bilen 21 66 12 

 

Polisen fick i uppgift att sammanfatta om de ansåg att olyckan sannolikt var trötthets-
relaterad eller inte. För 9 förare av 44 intervjuade har polisen inte rapporterat detta. Av 
de återstående 35 bedömde polisen i 9 fall (ca 26 %) att olyckan sannolikt var trötthets-
relaterad. 

Om man väljer ut de kriterier där det finns vetenskapliga bevis för en ökad risk för 
sömnighet och ställer kravet att minst ett av dessa ska vara uppfyllt visar det sig att 
sammanlagt 17 (ca 39 %) av förarna sannolikt varit uttröttade. De kriterier som ingick 
var: sovit färre än 6 timmar, varit vaken mer än 16 timmar, kört kl. 02–06 alt. 14–16, 
sagt att de lider av sömnproblem, sagt att de kanske kunde ha somnat. Till dessa har vi 
även lagt kriteriet att polisen tror att föraren somnat. Materialet går inte att generalisera. 

 
5.3.3 Slutsats 
Sammanlagt borde checklistor från 132 polisrapporterade personskadeolyckor fyllts i 
(exklusive olyckor med döda, cykel/moped, fotgängare, fotgängare/cykel/moped, vilt 
och övrigt) i utvalda områden i Umeå och dess närhet. Checklistan har använts vid totalt 
37 olyckor i vilka sammanlagt 44 förare intervjuats av polisen. Av dessa är 21 sådana 
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som inte har personskada och därmed inte skulle ha rapporterats. Sammanlagt är det 
endast 13 % av olyckorna som borde ha checklista som har det.   

Det bör åter betonas att materialet inte går att generalisera. Fältstudien har visat att de 
förare som polisen har nyttjat checklistan för (n=44) i flera fall har varit i uttröttat 
tillstånd, vilket sannolikt bidragit till att olyckan inträffat. I 14 % av fallen har förarna 
själva sagt att det kan ha somnat. Polisens egen bedömning visar att 28 % av förarna 
sannolikt har drabbats då det varit för sömniga. Om vetenskaplig kriterier sätts ökas 
denna andel till 39 %.   
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6 Diskussion 
6.1 Metod 
Föreliggande studie är i första hand en metodstudie. Avsikten var att identifiera kriterier 
för trötthetsrelaterade olyckor och omsätta dessa till en fungerande metod i detta fall en 
checklista som polisen skulle använda på försök i fält. Ett lyckat resultat hade varit om 
vi på ett systematiskt sätt kunnat omsätta den kunskap som finns från andra länder samt 
från studier kring människans biologiska förutsättningar och kombinera detta med den 
kunskap som polisen besitter avseende att avgöra vad som är orsaken till att en olycka 
inträffat. Om detta har uppnåtts eller inte går inte att avgöra då det finns ett stort bortfall 
i form av ej ifyllda checklistor samt en överrapportering då checklistor inte skulle ha 
använts. Det faktum att bortfallet är stort är ett misslyckande i sig. Orsaken till bortfallet 
i fältstudien är inte känd och går bara att spekulera kring. Liknande rutiner har fungerat 
hos polisen t.ex. i Michigan och Kanada (TRB, 2002).  

Under den tid som projektet pågått har en ökad acceptans för att fylla i checklistan 
uppnåtts, mätt i fler ifyllda listor. Trots att föreliggande studie inleddes med föreläs-
ningar för de poliser som skulle medverka har det varit svårt att i tillräcklig grad 
motivera poliserna att få rutin på att fylla i checklistorna. I den förstudie som gjordes 
och som omfattade bland annat närpoliser i en storstadsregion var detta extra tydligt. 
Inte någon checklista med tillhörande anteckning erhölls från storstadsregionen. Umeå-
polisen var de mest ambitiösa redan under förstudien med sammanlagt drygt 30 ifyllda 
checklistor. Erfarenheten från förstudien bidrog till att ursprungstanken med 2 check-
listor reviderades till en checklista. Umeåpolisen accepterade att delta i fältstudien med 
en checklista och testade denna under en period på 6 månader. 

Det finns all anledning att ha förståelse för att polisen har svårt att hinna med/komma 
ihåg checklistan. Detta är en ny uppgift som konkurrerar med en mängd andra uppgifter 
polisen ska klara av då en olycka inträffat. Att fylla i en checklista för att beskriva vad 
föraren har med sig i bagaget kommer av naturliga skäl att få vänta eller helt utebli. 
Behovet av en systematisk datainsamling är trots detta stort. Trots stora brister i 
insamlat material är det uppenbart att en icke försumbar andel förare som tillfrågats 
sannolikt varit för trötta.  

Det kan upplevas som en cirkel: för att få igång ett fungerande system krävs att polisen 
känner att denna typ av arbete är meningsfullt och att det bidrar till det preventiva 
arbetet med att minska antal olyckor. Så länge man inte har kunskap om i vilken 
utsträckning trötthet är en faktor i inträffade olyckor är det svårt att övertyga polisen att 
inse att det är en orsak till olyckor. Under det år som gått har förhoppningsvis trötthet i 
trafiken blivit en mer angelägen fråga allteftersom bevisen kommit in. Det krävs tid att 
få in denna typ av rutiner i det dagliga arbetet och det förutsätter en kontinuerlig åter-
koppling till medverkande poliser så de känner att insatsen är befogad och bidrar. 

Arbetet tillsammans med Umeåpolisen och närliggande områden har gett värdefull 
kunskap avseende vilka kriterier som kan vara gällande och möjliga att ställa för att 
identifiera olyckor där det föreligger en risk att förarna varit för trötta. Arbetet har även 
visat på de problem som finns när det gäller att få rutin på att ställa frågor till förarna i 
samband med att en olycka har skett. Ett steg har tagits för att ta fram ett underlag som 
kan nyttjas för att beskriva omfattningen av problemet, flera steg återstår. Det viktigaste 
är nog att jobba vidare med att införa checklistan som en naturlig del i det polisiära 
arbetet i samband med att man kommer till en olycka. Polisen har en mängd uppgifter 
att fullfölja vid en olycksplats och att fylla i en checklista av denna typ kan, även om 
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den är viktig, kännas som en sekundär uppgift. Metoden att jobba med checklistor har 
dock visat sig fungera t.ex. i Kanada och USA (TRB, 2002). De svenska resultaten visar 
dock att det varit svårt att få in denna typ av rapportering i det dagliga arbetet och att 
datainsamling av detta slag snarare bör ske punktvis och med hjälp av involverade 
forskare. Detta är den metod som använts t.ex. i (Connor, 2002). 

Även om vi inom ramen för detta arbete inte nått ända fram så är en stor vinst strävan 
mot att försöka att beskriva inblandningen av trötthetsfaktorer på samma sätt oavsett 
vem som gör det och var man gör det. 

 
6.2 Resultat 
Kunskapsgenomgång 
Kunskapsgenomgången visar att en mängd olika ansatser görs i världen för att öka 
kunskapen om trötthetsrelaterade olyckors omfattning (Horne & Reyner, 1995b; 
Connor, 2002; Dawson et al., 2001). Den visar vidare att detta är ett svårt område där 
kunskap fortfarande saknas. Det är oss veterligen fortfarande inte möjlighet att mäta 
trötthetsnivån hos förare än mindre att i efterhand – efter en inträffad olycka – avgöra 
hur trött föraren var strax innan olyckan skedde. De stora satsningar som gjordes i USA 
under 1980-talet har utvärderats och man finner att trots satsningarna kvarstår att 
entydigt kunna beskriva omfattningen av problemet. (NTSB, 1999). Att tro att vi inom 
ramen för detta projekt ska lösa frågan är nog väl ambitiöst.  

Det kan noteras att i flera av de studier som refererats finns fokus på att beskriva grund-
läggande fysiologiska aspekter hos människan t.ex. tid på dygnet, sömn föregående natt 
och antal vakna timmar. Detta har bedömts som en bra utgångspunkt då en parallell kan 
göras med alkoholrelaterade olyckor. Enligt lagen får man inte köra ”under påverkan av 
alkohol” eller i ”uttröttat tillstånd”. En förares påverkan av alkohol avgörs genom att 
man mäter alkoholhalten i blodet eller i utandningsluften. Det man egentligen mäter är 
således resultatet av ett intag. På samma vis närmar sig ett flertal forskare problemet 
med trötthet. Det finns studier som klart belägger sambandet mellan risk för trötthets-
relaterade olyckor och tid på dygnet, sömnbrist och vakentid (Åkerstedt et al., 2008). 
Det finns i övrigt få publicerade studier där ett systematiskt insamlande av data i syfte 
att beskriva omfattningen av trötthetsrelaterade olyckor har utvärderats. Majoriteten av 
studierna är rena forskningsprojekt där forskningspersonal själva samlat in data. De 
studier där polisen haft detta som en del i den dagliga verksamheten är mindre vanliga. 
Detta kan vara ett tecken på svårigheter inte enbart utvärderingsmässigt utan även 
avseende hög rapporteringsgrad om inte speciellt utsedda assistenter samlar in 
nödvändig data. 

 

Checklista 
Under arbetets gång har en successiv revidering skett av frågor som är möjliga att ställa. 
Vi har gått från två till en checklista som har en indelning som bygger på trafik-
systemets olika komponenter med huvudfokus på fasen före olycka (Haddon, 1972). 
Det finns studier där denna typ av systematisering nyttjas t.ex. för att utreda olyckor 
med bussar (Albertsson, 2004). Systematiseringen känns naturlig och lätt för polisen att 
utgå från. Dock har ingen utvärdering av strukturen i sig skett. Checklistan har rent 
praktiskt haft utseendet i form av ett kollegieblock (A4-format). För varje förare fylldes 
ett blad i med frågor på bak och framsida.   
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I ett sent skede av fältstudien framkom önskemål om att minska storleken. Checklistan 
gjordes då i miniformat för att passa i uniformsfickan. Orsaken till att det i så många fall 
(87 % av alla olyckor där den borde ha använts) inte har fungerat är okänd. Polisen har 
varit aktiv under processen och vid framtagandet av listorna. Vidare har de utbildats och 
motiverats. Ett problem med att lyckas är att det krävs tid för att få rutin på denna typ av 
verksamhet och att det redan i dagsläget finns stora brister när det gäller att fylla i 
trafikmålsanteckningarna. 

 

Fältstudie 
Syftet med fältstudien var primärt att testa den föreslagna metoden med tillhörande 
frågor. En viktig del var att testa de frågor som ställs. Det är inte självklart att tillfrågade 
personer är villiga att svara och att de svar vi ber om har den karaktär att de är använd-
bara. Resultaten visar på ett stort bortfall i användandet av checklistor. Orsaken är 
okänd men kan antas bero på en tröghet i att få till nya rutiner i fält. Det är redan i dag 
svårt att få in trafikmålsanteckningar av hög kvalitet. Polisen i fält har många uppgifter 
att prioritera mellan och rapportering i olika former kommer av naturliga skäl i andra 
hand, speciellt då det inte är uppenbart för enskild polis hur det man rapporterat 
kommer att användas. I de fall checklistan har nyttjats så är upplevelsen att de frågor 
som ställts fungerat väl. Även frågor som handlar om tillfälliga avvikelser från den 
normala dygnsrytmen, och om man tror att man kan ha somnat har av de flesta besva-
rats. I såväl förstudien till fältstudien, som fältstudie har denna andel legat runt 15 %. 
Användandet av checklistan i fältförsök har rent praktiskt fungerat.  

Resultaten visar att det funnits en oklarhet i för vilka olyckor checklistan skulle nyttjas 
och inte nyttjas. I ett framtida arbete bör denna information tydligt komma medver-
kande till kännedom. Vartefter tiden gått har upplevelsen varit en ökad acceptans för att 
fylla i checklistan. Det bör betonas att resultaten inte kan anses som generella och avser 
endast en beskrivning av inrapporterat material. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

 
Checklista använd i fältförsöket 
Inledande text:  

”VTI driver ett forskningsprojekt kring trafiksäkerhet. Ansvarig för projektet är 
Anna Anund. Vi undrar om du kan tänka dig att medverka i denna studie genom att 
svara på några frågor? Ditt deltagande är frivilligt och insamlade data kommer inte 
att kopplas till dig som person. Data kommer endast att användas i forskningssyfte” 

Datum: ___________________________________ 

Tid för olyckan: ____________________________   

Dnr :______________________________________  

Polis: _____________________________________ 

Accepterar ej:    

Yrkesmässig trafik: Ja     Nej  

Väg 
1. Skedde olyckan på rak väg?  

Ja  Nej  

 
2. Uppskattad avkörningsvinkel  ______________ grader 

 
Fanns bromsspår på olycksplatsen?    

Ja  Nej  

 

Föraren 
3. Hur många timmar har du varit vaken? Antal timmar__________ 

(Mer än 16 timmar= kritiskt) 

 
4. Hur många timmar var din senaste sömn?   Antal timmar_________ 

(Mindre än 6 timmar= kritiskt) 

 
5. Har du sömnproblem?  

Ja  Nej  
 
6. Hur många timmar har du kört sedan rast? Antal timmar_________ 

(Mer än 4.5 timmar= kritiskt) 

 
7. Hur många timmar har du kört sedan  Antal timmar_________ 

resan/arbetet påbörjades? (Mer än 12 timmar = kritiskt) 

 
8. Började denna körning direkt efter ett  
avslutat nattskift?   

Ja  Nej  
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9. Finns det passagerare i bilen?   

Ja  Nej  
 
10. Har du druckit alkohol de senaste  

24 timmarna?    

Ja  Nej  

 (Frågan ställs även om utandningsprov var negativt) 

Om ja: 

För hur många timmar sedan?______________ 

Vad? __________________________________  

Hur mycket? ____________________________ 

 
11. Har du för tillfället avvikelser från din normala 

dygnsrytm?    

Ja  Nej  

 
12. Arbetar du skift?  

Ja  Nej  
 
13. Känner du dig ”akut” sjuk, t ex har feber eller  

influensa (vid olyckstillfället)  

Ja  Nej  

 
14. Tar du någon medicin som du upplever  

påverkar din vakenhet?  

Ja  Nej  

Vad? _________________________________ 

 
15. Kan du ha somnat vid ratten?    

Ja  Nej  
 

Vittnesuppgifter 

17. Finns det uppgifter om att föraren; 

- vinglat på vägen?   

Ja  Nej  

- andra trötthetstecken, vad_________________   

Ja  Nej  

 

Polisens bedömning 
16. Är olyckan sannolikt trötthetsrelaterad?   

 Ja  Nej  

 VTI notat 22-2008 



 



www.vti.se
vti@vti.se
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