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STRADA – blev det som det var tänkt? 
av Sonja Forward och Pia Samuelsson* 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
År 1996 gav regeringen Vägverket i uppdrag att införa ett nationellt informationssystem 
om trafikolyckor kallat STRADA – (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Det 
skulle ersätta det tidigare systemet OLY. I det tidigare systemet, som enbart baserades 
på polisens rapportering, var mörkertalet väldigt stort vilket i huvudsak berodde på att 
många olyckor där enbart oskyddade trafikanter var inblandade sällan kom till polisens 
kännedom. STRADA skulle därför även innefatta sjukhusrapporterade trafikolyckor och 
på så sätt ge ett bättre underlag för trafiksäkerhetsarbetet på lokal, regional och nationell 
nivå. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur väl ambitionen med STRADA uppfylldes 
utifrån olika aktörers synvinkel. Metoden som används är kvalitativ där 43 olika 
personer intervjuats. Intervjupersonerna representerar aktörer som enligt regerings-
beslutet på ett eller annat sätt skulle vara delaktiga i utformandet av STRADA och 
aktörer från olika myndigheter som fått i uppgift att antingen mata in eller ta ut data ur 
STRADA. 

Som tidigare nämnts är det övergripande syftet med STRADA att minska mörkertalet 
genom att även få tillgång till sjukvårdsrapporterade olyckor något som även intervju-
personerna anser vara viktigt. Det man lyfter fram som positivt är att STRADA-
sjukvård ökat täckningsgraden genom att även innefatta oskyddade trafikanter och att 
mer detaljerad information kan erhållas om skadegraden. Rent allmänt anser intervju-
personerna att kvalitetskontrollen i STRADA är bättre än det tidigare systemet. En 
annan förbättring är att systemet är tvingande, vilket innebär att rapporten inte kan 
skickas in i ofullständigt skick.  

Det som upplevs som negativt med STRADA är även det kopplat till STRADA-
sjukvård då man uttrycker en besvikelse över att informationen inte är rikstäckande. I 
dagsläget är det ungefär 60 procent av alla akutsjukhus som deltar i STRADA. I övrigt 
är man missnöjd med kvalitén. Enligt intervjupersonerna beror brister i kvalitén bl.a. på 
att polisen inte fyller i all erforderlig informationen direkt på olycksplatsen, vilket i sin 
tur leder till att både platsen för olyckan och själva händelseförloppet kan bli svår-
bedömt. Anledningen till detta är att viss utrustning saknas, såsom GPS, men också att 
det finns ett visst motstånd inom polisen mot att arbeta på detta sätt. Den kartbild som 
man med hjälp av ett ritverktyg i STRADA kan ta fram lever inte heller upp till förvänt-
ningarna och några menar att kommunens egna kartor är mycket mer detaljrika och 
skulle därför vilja använda sig av dem.  

I det tidigare nationella informationssystemet (OLY) registrerades även egendoms-
olyckor medan detsamma inte gäller STRADA något som några av intervjupersonerna 
anser vara beklagligt. Detta gäller främst mindre kommuner där antalet dödade och 
allvarligt skadade är väldigt få. För dem är en uppföljning av antalet egendomsskador 
ytterligare ett mått på om deras trafiksäkerhetsarbete går i rätt riktning eller inte. 
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Uppfattningen om användarvänligheten i STRADA skiljer sig åt mellan intervju-
personerna, några är positiva andra negativa. De som är positiva anser att STRADA är 
lättare än det gamla systemet, de som är negativa anser att det är krångligt och att 
sökverktyget inte är tillräckligt avancerat. 

Nyttan av STRADA diskuteras och här varierar svaren, i vissa fall baserar man sitt 
trafiksäkerhetsarbete på statistiken men i andra anses STRADA endast vara något som 
Vägverket efterfrågar. Den egna nyttan har man därför ibland svårt att förstå. Detta 
gäller främst polismyndigheterna och sjukvården. Inom polismyndigheterna ligger 
STRADA väldigt sällan, eller aldrig, till grund för deras eget arbete. Arbetet med 
STRADA utförs oftast av en civilanställd som inte upplever att det finns något större 
intresse från övrig personal. Rent allmänt kan man konstatera att arbetet inte är väl 
integrerat i verksamheten. Då det gäller sjukvården har man sina egna system och 
personalen är inte speciellt intresserad av all den information som genereras med hjälp 
av STRADA. Dessutom innefattar det egna systemet alla skador och inte endast trafik-
skador. I detta hänseende är det viktigt att poängtera att trafikskador i praktiken endast 
utgör 10 % av alla skadade. Arbetet med STRADA kräver extra resurser och man 
beräknar att det tar cirka en halv tjänst per sjukhus i anspråk (Nilsson, 2003a). De som 
enligt intervjupersonerna har den största nyttan av STRADA är kommunerna, men vi 
kan även konstatera att Vägverkets regioner använder sig av STRADA i sitt arbete. 
Både Vägverket och kommunerna, men kanske framförallt de sistnämnda, är i väldigt 
stort behov av STRADA-sjukvård eftersom man behöver information om oskyddade 
trafikanter tillsammans med den exakta positioneringen, dvs. var olyckan ägde rum. 
STRADA är därför något som de har stor nytta av även om dess fulla potential endast 
kan förverkligas då STRADA-sjukvård blir heltäckande.  

Enligt nollvisionen skall antalet dödade och allvarligt skadade minska. Eftersom det inte 
har fastställts hur en allvarlig skada skall definieras saknar man i nuläget ett kvantitativt 
mått över hur mycket de skall minska. Frågan om definitionen av allvarligt skadad 
diskuteras i denna studie och de intervjuade är överens om att bristen på definition rent 
allmänt är ett misslyckande. Man är även överens om att polisen inte kan bedöma hur 
svår skadan är vilket återigen visar på nyttan av STRADA-sjukvård . Införandet av 
STRADA-sjukvård löser nu inte frågan om en enhetlig definition per automatik efter-
som sjukhusen har flera olika sätt att klassificera en skada. Klassificering är en bedöm-
ningsfråga och därför är det extra viktigt att definitionen blir tydlig.  

Slutligen diskuteras framtiden för STRADA något som i hög grad kom att handla om. 
hur man kan få fler akutsjukhus att delta i STRADA. Materialet kan delas in i tre olika 
områden nämligen; finansiering, tvång och om STRADA skall vara heltäckande eller 
inte. Bristen på finansiering anses vara ett hinder och ett skäl till att STRADA-sjukvård 
inte är rikstäckande. Vem som skall ansvara för finansieringen är man inte helt överens 
om och några intervjupersoner nämnde regeringen, Vägverket och kommuner. I detta 
hänseende är det viktigt att påminna om syftet med STRADA, nämligen att trafiksäker-
hetsarbetet skall stödjas nationellt, regionalt och lokalt. Genom att enbart peka ut vissa 
aktörer är det underförstått att de har den största nyttan av systemet när trafiksäkerhets-
arbetet istället borde gälla alla. En annan lösning på problemet är enligt några av 
intervjupersonerna att man inför STRADA-tvång vilket innebär att det införs en 
uppgiftsskyldighet från landstingens sida gentemot Vägverket. Frågan om uppgifts-
skyldighet har aldrig blivit löst på ett tillfredställande sätt vilket innebär krav på 
patientens samtycke. I praktiken innebär det bl.a. att Vägverket måste etablera kontakt 
med respektive huvudman och därefter söka patientens samtycke. Så länge kravet 
kvarstår blir det svårt att få 100 % täckning inom sjukvården. Argumentet mot ett tvång 
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är att landstinget tidigare kritiserat ett sådant förslag och att det inte kan garantera 
kvalitén. Polisen är skyldig att lämna uppgifter om döda och skadade i trafiken men 
trots det är rapporteringen bristfällig och ibland saknas den helt.  

En mera hållbar lösning måste då vara att de olika parterna kommer överens snarare än 
att man med hjälp av tvång försöker lösa frågan om uppgiftsskyldighet. De intervju-
personer som har insikt i Vägverkets och Socialstyrelsens verksamheter ingav en viss 
förhoppning om att samarbete kunde fungera bra. Trots det är det viktigt att lära av 
tidigare erfarenheter då samarbetet mellan de två olika myndigheterna fungerade mindre 
väl. Enligt intervjupersonerna berodde detta bl.a. på att Vägverket i egenskap av huvud-
ansvarig tog sig in på ett område där de, enligt Socialstyrelsen, inte hade något mandat 
att agera. Här undervärderade nog regeringen Socialstyrelsens behov av att ha kontroll 
över den egna verksamheten. Slutligen diskuteras om det var nödvändigt med ett hel-
täckande system. Hur man förhåller sig till detta beror mycket på vilken sorts informa-
tion man är i behov av. De som arbetar med nationella uttag kan acceptera ett system 
som inte är heltäckande om urvalet är representativt medan man från kommunernas sida 
inte anser att denna lösning är godtagbar. Som skäl anges att man vill ha en mera 
detaljerad information snarare än en mera generell.   

Svaret på frågan om STRADA blev som det var tänkt blir att reformen på vissa sätt 
motsvarar förväntningarna, men på andra sätt inte har fungerat som det var tänkt. På den 
negativa sidan kan noteras följande:  

• I dagsläget deltar cirka hälften av samliga akutsjukhus i STRADA vilket 
resulterat i att den officiella statistiken över skadade i trafiken, som produceras 
av SIKA, fortfarande endast baseras på polisrapporter.  

• Mörkertalet är fortfarande högt framförallt då det gäller informationen om 
andelen oskyddade trafikanter.  

• Införandet av STRADA har ökat dubbelarbetet och kostnader inom landstinget 
istället för att minimera desamma.  

• Kunskapen om antalet allvarligt skadade har inte förbättrats. 

Inom följande områden kan man fastslå att STRADA till viss del blev som det var tänkt: 

• STRADA kan ge information om den verkliga skadegraden. Detta gäller de 
regioner där STRADA-sjukvård finns.  

• STRADA kan i praktiken ge underlag för det nationella, regionala och lokala 
trafiksäkerhetsarbetet även om det fortfarande inte alltid används på detta sätt på 
grund av mörkertalet, bristande kvalitet och att systemet inte är så tillgängligt 
som man skulle önska. En annan viktig orsak handlar om bristen på motivation 
och att man inte ser nyttan med STRADA. Det kan därför fastslås att även om 
olika användargrupper fått tillgång till informationen har man inte lagt ned 
tillräckligt med resurser på att använda den eller presentera den till andra på ett 
attraktivt sätt.  

Avslutningsvis kan det konstateras att införandet av STRADA, som till att börja med 
ansågs vara ett relativt enkelt projekt, visade sig vara en gigantisk uppgift. Med det i 
åtanke är slutsatsen att STRADA lyckats bra. Till stor del beror det på att det finns så 
många aktörer som brinner för STRADA. Nu är det upp till regeringen att om tala om 
var den står i frågan.  
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STRADA – did it turn out the way it was planned? 
by Sonja Forward and Pia Samuelsson* 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
In 1996, the Government charged the Swedish Road Administration with the task of 
introducing a national information system for traffic accidents called STRADA – 
(Swedish Traffic Accident Data Acquisition). It was to replace the previous system, 
OLY. With the previous system, which was solely based on reporting by the police, a 
great amount of information went unreported, because many accidents in which only 
vulnerable road-users were involved often did not come to the police’s attention. 
STRADA was therefore also to include traffic accidents reported at hospitals and thus 
provide a better basis for traffic safety efforts at the local, regional and national levels. 

The aim of this study is to examine how well the ambitions of STRADA were fulfilled 
from the viewpoint of various parties. The method used was qualitative, 43 different 
persons being interviewed. The interviewees represented those who the Government 
had selected to work with the development of STRADA and those who had been tasked 
to either put in data or use data from STRADA.  

As previously mentioned, the ultimate aim of STRADA was to reduce the amount of 
unreported accidents by also gaining access to hospital-reported accidents, something 
that the interviewees also consider to be very important. The advantage with STRADA-
hospital is that it includes information about vulnerable road users and a more detailed 
information regarding the injury itself. In general the interviewees believe that quality 
control in STRADA is better than in the previous system. Another improvement is that 
the system is ‘forcing’ which means that a report cannot be sent off unless all the fields 
in the report are completed. The problem with STRADA is connected to the STRADA-
hospital scheme, many participants are disappointed that the whole of Sweden is not 
included. Currently, only approximately 60 percent of all emergency hospitals 
participate in STRADA.  

There is further disappointment in regard to the quality of data. One of the reasons for 
the poor quality of the data, according to the interviewees, is because the police fail to 
complete all the necessary information at the scene of the accident, which in turn results 
in that both the place of the accident and the description of what lead up to the event are 
difficult to interpret. The reason for this is that necessary equipment, like GPS, is not 
being used. There is also a certain resistance from the police to work in this way. The 
map which can be produced in STRADA does not meet expectations, either, and some 
of the interviewees would argue that maps owned by city councils are more detailed and 
therefore would be more useful.  

In the old national information system accidents resulting in damage to property only 
were recorded whereas this is not included in STRADA. Some of the interviewees 
would argue that it was a mistake to leave this out. This applies in particular to smaller 
municipalities where the number of deaths and serious injuries is very small. In these 
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cases, information of property damages would provide them with indications of whether 
their efforts with regard to traffic safety are moving in the right direction or not.  

Their view on how user friendly STRADA is divides the group in two; some are 
positive others are negative. The positive ones would argue that STRADA is easier than 
the old system, the negative ones that it is complicated and the some of the tools are not 
advanced enough.  

STRADA’s usefulness was discussed and here the answers were varied; in some cases 
traffic safety efforts were based on statistics while in others STRADA was considered 
to be something that only the Swedish Road Administration demanded. What use 
STRADA had for them individually was not always clear. This applies mainly to police 
authorities and medical services. The police authorities very seldom – or never – base 
their own work on STRADA. Work with STRADA is often carried out by a civilian 
employee, who does not experience much interest on the part of other personnel. It can 
generally be established that this work is not well integrated into their own operations.  

The medical services have their own systems and the personnel are not especially 
interested in all of the information that is generated with the help of STRADA. Besides, 
their own system is more useful since it encompasses all injuries and not just traffic 
injuries. With respect to this, it is important to point out that, in practical terms, traffic 
injuries only comprise 10 % of all injuries. Work with STRADA requires extra 
resources and it is estimated that it corresponds to approximately one half-time job per 
hospital (Nilsson, 2003a). Those who according to the interviewees benefit the most 
from STRADA are the local authorities, but we have also found that the regional offices 
of the Swedish road administration use STRADA as part of their work. Both the 
Swedish Road Administrations and the local authorities, but perhaps above all the latter, 
have a great need for STRADA-hospitals, since they require information on vulnerable 
road-users together with exact positioning of the accident. STRADA is therefore 
something they have use for, even if its full potential can only be realised when 
STRADA covers all hospitals.  

According to the "vision zero", the number of deaths and serious injuries is supposed to 
drop. Since a definition of a serious injury has not been established, there is currently no 
quantitative measure of how much it should drop. The issue of the definition of a 
serious injury was discussed in this study and the interviewees agreed that the absence 
of a definition in general is a failure. There is also agreement that the police cannot 
make a judgement of how serious an injury is, which yet again demonstrates the need 
for STRADA-hospitals. However, the matter is not automatically resolved, since the 
hospitals also have several different ways of classifying an injury. Classification is a 
question of judgement and it is therefore particularly important that the definition is 
clear.  

Finally, the future of STRADA was discussed, in particular how to increase the number 
of acute admissions taking part in STRADA. The material can be divided into three 
different areas: financing, compulsion and coverage. The lack of financing is considered 
to be an obstacle and a reason for the poor coverage of the hospitals. There is no full 
agreement on who should be responsible for financing, the Government, the Swedish 
Road Administration and the municipalities were all mentioned. In this respect, it is 
important to remember that the aim of STRADA is to support traffic safety efforts on 
the national, regional and local level. By singling out certain parties, it is implicit that 
they benefit the most from the system, when efforts in traffic safety should be the 
concern of everyone. Another solution to the problem, according to the interviewees, is 
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to make registering in STRADA an obligation on behalf of the hospitals. This would 
then imply that the district councils would be forced to provide this information to the 
Swedish Road Administration. The question about compulsory recording has never 
been resolved satisfactorily which means that a patient’s consent always has to be 
sought. In practice this means that the Swedish Road Administration has to establish 
contact with respective principal and then seek the patient’s consent. As long as that 
requirement remains, it will be difficult to achieve 100% coverage within the medical 
services. The argument against compulsion is that the district council has previously 
criticised a similar proposal and that it does not guarantee quality. The police are 
obliged to report, but here one can still see that reports are deficient and some accidents 
are not recorded at all.   

A better approach is that the different parties agree on how to solve the issue rather than 
by the use of force try to solve the question of reporting. Those of the interviewees who 
had an insight into the work of the Swedish Road Administration and the Swedish 
National Board of Health expressed some hope that future cooperation would function 
well. In this respect it is important to learn from previous experience when the 
cooperation between the parties did not work very well. According to the interviewees 
this, in part, was due to the fact that the Swedish Road Administration entered an area 
where they, according to the Swedish National Board of Health, had no mandate to act. 
Here, the Government most probably underestimated the authority’s need to control its 
own operations. Finally, it was discussed whether an all-embracing system was 
necessary. Positions on this question depend to a large extent on what kind of 
information the participants required. Those who work with data on a national level can 
accept a system without 100% coverage if the sample is representative, while the local 
authorities do not consider this solution acceptable. The reason cited is that they want 
more detailed information rather than information of a more general nature.   

The answer to the question if STRADA turned out to be what it was supposed to be is 
that the reform in some ways fulfilled expectations but that it has not worked out 
performed as previously decided. In the following areas the answer was negative:  

• In the present situation, approximately half of the hospitals participate in 
STRADA, one consequence of which is that the official statistics on traffic 
injuries, produced by SIKA, are still only based on police reports. 

• The amount of unreported information is still high, in particular with regard to 
information on the proportion of vulnerable road-users.  

• With the introduction of STRADA, hospitals now enter certain data twice, thus 
increasing workload and costs for the National Health Service instead of, as 
suggested, minimising the same. 

• Knowledge of the number of serious injuries has not improved. 

In other area, it can be claimed that STRADA did, to some extent, result as it was 
planned: 

• STRADA can, to some extent, provide information on the degree of injuries. 
This holds true in the regions where STRADA-hospitals exist.  

• STRADA is in practice capable of providing a basis for national, regional and 
local traffic safety efforts, even though it is still not always used in this way. 
This is due to unreported information, poor quality and the fact that the system is 
not as accessible as one would wish. But it is largely a question of a lack of 
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motivation and of a perception of a lack of any benefit from STRADA. It may 
therefore be established that even though various user groups have gained access 
to the information, not enough resources have been applied to present it in an 
attractive manner.  

In conclusion it can, we believe, be stated that what began as a simple project became a 
very complex one. Given the above, one could reasonably call the STRADA a success. 
In part this result is due to a large number of ardent STRADA proponents. It is now up 
to the Government to state their position in the matter.  
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1 Bakgrund 
År 1997 antog riksdagen propositionen om att ingen skall dödas eller skadas allvarligt 
till följd av trafikolyckor, den s.k. Nollvisionen. Regeringen hade ett år tidigare gett 
Vägverket i uppdrag att införa ett nationellt informationssystem om trafikolyckor kallat 
STRADA – (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) – ”Regeringen uppdrar åt 
Vägverket att införa ett nytt informationssystem för skador och olyckor inom hela 
vägtransportsystemet med utgångspunkt från vad som föreslås i rapporten Vägtrafikens 
skade- och olycksstatistik (Publ. 1996:43)” (Regeringsbeslut 1996-10-31: K9611958/4). 
Vägverket skulle enligt beslutet vara huvudansvarig för projektet som för övrigt skulle 
genomföras i samarbete med Rikspolisstyrelsen (RPS), Socialstyrelsen (SoS), Statens 
institut för kommunikationsanalys (SIKA), Statistiska centralbyrån (SCB), Landstings-
förbundet och Svenska kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL). Det övergripande syftet med STRADA var enligt regeringens beslut 1996 att: 

”Det fortsatta arbetet bör med beaktande av de rättsliga förutsättningarna i främst data- 
och sekretesslagstiftningen bl.a. klarlägga: 

• hur polisens och sjukvårdens informationsunderlag kan utvecklas och 
samordnas, 

• hur samordning ska ske med andra statistik- och informationssystem såväl 
nationellt som internationellt, 

• hur hänsyn ska tas till sekretess- och integritetsaspekter, 

• hur olika användargrupper ska få tillgång till den information som de är i behov 
av samt 

• hur fallolyckor bland gående ska inkluderas i systemet. 

Det nya informationssystemet för vägtrafikens skador och olyckor bör utformas så att det 

• stödjer trafiksäkerhetsarbetet på central, regional och lokal nivå, 

• ger underlag som gör det lättare att från trafiksäkerhetssynpunkt vidta rätt 
åtgärder samt 

• minimerar dubbelarbete och kostnader inom offentlig förvaltning med hög 
kvalitet och aktualitet”. 

(Regeringsbeslut 1996-10-31: K9611958/4). 

Vid starten 1997 bedrevs STRADA i projektform med representanter för polis, akut-
sjukvårdshuvudmän och väghållare i områden som motsvarade Vägverkets regioner 
(Nilsson, 2003a).  

Från och med år 2003 utgår den officiella statistiken över vägtrafikskador ifrån 
STRADA. STRADA ersätter därmed Vägverkets tidigare informationssystem OLY 
(Vägverkets olycksregister) i vilken samtliga polisrapporterade olyckor på det statliga 
vägnätet registrerades dvs. både egendomsskadeolyckor och personskadeolyckor. Ett 
problem med OLY var att det enbart baserades på polisrapporter vilket gav en knapp-
händig information om den verkliga skadegraden och bortfallet. Detta gällde framförallt 
antalet trafikskadade som vårdas på sjukhus vilket uppskattas vara 2,5–3,5 ggr fler än de 
som registreras av polisen (Nilsson, 2003b). Att även få med sjukhusens rapportering 
ansågs därmed ge en kvalitetshöjning av statistiken och minska mörkertalen.  
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STRADA består av två delar; STRADA-polis och STRADA-sjukvård. Polisen rappor-
terar till STRADA-polis med hjälp av blanketten ”informationsunderlag vägtrafik-
olycka” och akutsjukhusen till STRADA-sjukvård med hjälp av blanketten ”Trafik-
skadejournal” (se bilaga). Sjukvårdens rapportering är till skillnad från polisens 
rapporteringsskyldighet (SFS 1998:1329) en frivillig överenskommelse mellan 
respektive sjukvårdshuvudman och Vägverket. Detta innebär att sjukvårdens rappor-
tering kräver samtycke från patienten. Figur 1 beskriver olycks- och skaderapporterings-
processen i STRADA. 

 

STRADA
Databas 1

Analys-
underlag

Åtgärder

Ökad trafiksäkerhet!

POLISPOLIS SJUKVÅRD

STRADA – nationellt informationssystem om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet

Vägtrafikolycka 
med 

personskada/-or

Registrering 
enligt 
Kungörelse 
1965:561 om 
statistiska 
uppgifter 
angående 
vägtrafikolyckor

Trafikmåls-

anteckning Patientens samtycke

Trafik-
skade-
journal

STRADA
Databas 2

Statistik
Kartpresen-
tationer

Avidentifierad 
information

Krypterad 
information Personnummer och registrerings-

nummer lagras krypterat

 
Figur 1  STRADA: olycks- och skaderapporteringsprocessen. 

 

Både polisen och akutsjukhusen matar in data direkt i systemet via en s.k. uttagsklient. 
Därefter skickas den krypterade informationen till Vägverkets databas i Borlänge. För 
polisens del är inte arbetsuppgiften som sådan ny, eftersom man även rapporterade till 
det tidigare informationssystemet OLY. Skillnaden är att polisen i och med STRADA 
övertagit ansvaret från Vägverket att även mata in data. Polisen rapporterar förutom 
själva händelseförloppet, olycksplats och tid, inblandade personer, trafikelement, 
vägtyp, trafikanvisningar, väglag, väderlek, belysning och om man misstänker att 
föraren är påverkad av alkohol. Platsen för olyckan och olyckssituationen illustreras i 
STRADA med hjälp av ett ritverktyg men i nuläget är kartmaterialet relativt begränsat 
eftersom alla vägattribut inte ingår (Nilsson, 2003a). Förhoppningen med STRADA är 
att polisen, direkt på plats, skall rapportera in trafikolyckor vilket i sin tur skall öka 
kvalitén. Men eftersom polisen än så länge saknar utrustning för att kunna registrera i 
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direkt anslutning till olyckan kan inte kvalitén anses ha uppnått full potential (SIKA 
Vägtrafikskador 2005:2006:31). 

I STRADA-sjukvård ingår förutom vägtrafikolyckor även fallolyckor bland fotgängare. 
Sjukvårdens rapportering fokuserar mer på patienten (skadeföljd och diagnos) och som 
ett komplement använder man sig av patientjournalen. 

Ett system som samlar både polisens och sjukvårdens uppgifter i samma system 
minskar mörkertalet men det förbättrar även möjligheten till att få reda på skadeföljden i 
en specifik olycka. Detta kan ge viktig kunskap i skade- och olycksförebyggande arbete 
eftersom det ger en möjlighet att följa upp vilka skador som olika olyckor kan ge 
upphov till (Björketun, 2005).  

 

Vägverkets externa åtaganden 
Som huvudansvarig har Vägverket en rad olika externa åtaganden mot de olika 
aktörerna. I regeringsbeslutet (1996:43) formuleras Vägverkets åtaganden på följande 
sätt: ”Vägverket skall vara huvudman för informationssystemet och härvid bl.a. ansvara 
för fortlöpande utveckling och uppföljning av systemets funktion och av informationens 
kvalitet och tillgänglighet. Vägverket skall, inom befintliga ramar, ha det finansiella 
ansvaret för utredning, införande och drift och underhåll av systemet”. Trots det finns 
det inte, enligt Nilsson (2003a), något centralt avtal eller principbeslut som reglerar 
varje parts åtagande men enligt Nilsson (2003a) är den gällande inriktningen för 
Vägverkets externa åtagande följande:  

• Införandet av STRADA sker utifrån respektive aktörs regelverk. 

• Vägverket finansierar mjukvara, ISDN/ASDL-anslutning, support av 
systemanpassning och vid behov hårdvara. 

• Polisens personalkostnader ersätts inte.  

• Sjukvårdens kostnader ersätts med 75 procent år ett, 50 procent år två och  
25 procent år tre. I vissa fall har större andelar betalats av Vägverket med 
eventuell medfinansiering från någon kommun. 

• Vägverket svarar för utbildningen av instruktörer inom polis och sjukvård. 
Vägverket anordnar också utbildningar i samarbete med polisens och 
sjukvårdens instruktörer. Vägverket betalar därvid för egen personal, för 
utbildningsmaterial och lokaler.  

Enligt Nilsson (2003a) har Vägverkets åtagande tillämpats något olika beroende på 
olika regionala förutsättningar hos polisen och sjukvården. 

 

Sjukhusvårdens inrapportering 
I dagsläget deltar cirka hälften av samliga akutsjukhus i STRADA vilket resulterat i att 
den officiella statistiken över skadade i trafiken fortfarande bara baseras på polis-
rapporter. Statistiken från sjukvården presenteras från de regioner där insamlingen av 
informationen är heltäckande som en bilaga till den officiella statistiken.  

Slutsatsen från en intervjustudie med projektets aktiva intressenter är att den frivilliga 
rapporteringen till STRADA inte är en stabil och rationell lösning (Nilsson, 2003a). 
Nilsson påpekar att det kan bli svårt att bibehålla de sjukhus som nu rapporterar samt 
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utöka den till fler sjukhus. En anledning är att arbetet sker separat från annan rappor-
tering som sjukhusen redan utför. En möjlig lösning enligt Nilsson är att den allmänna 
skaderegistreringen inom sjukvården och STRADA-registreringen samordnas för att 
undvika det dubbelarbete som i dagsläget upptar cirka en ½ tjänst per akutsjukhus 
(Nilsson, 2003a).  

Ett annat förslag för att öka rapporteringen från sjukvården vore enligt en statlig 
utredning (SOU 2001:29) att sjukhusen på samma sätt som polisen blir skyldiga att 
rapportera trafikskadade. Enligt Skoglund och Skoglund (2004) avvisade Landstings-
förbundet, Socialstyrelsen och Svenska Kommunförbundet förslaget. 

 

Definitionen av allvarlig skada 
I STRADA-polis rapporteras skadan i tre steg: död, svårt skadad och lindrigt skadad. I 
begreppet svårt skadad inräknas sådan skada som förväntas medföra intagning på 
sjukhus. Enligt Nilsson (2003b) uppvisar begreppet svårt skadad en stor variation och 
kan gälla relativt ”harmlösa” skador till livslångt lidande. Till skillnad från polisens 
rapportering utgår sjukhusens ifrån hur allvarlig skadan är. Man utgår då bl.a. ifrån en 
s.k. Abbreviated Injury Scale (AIS) som anger hur stor risken är att man dör till följd av 
skadan. Skadan graderas från 1–6, där 1 står för en lindrig skada och 6 en skada man 
inte överlever. Syftet med STRADA var att utgå ifrån sjukhusens klassificering vilket 
skulle ge en ökad tydlighet.  

Anledningen till att den officiella statistiken fortfarande baseras på polisens information 
är att antalet akutsjukhus som rapporterar inte är tillräcklig. En annan anledning är att 
det saknas en entydig definition av begreppet allvarlig skada. Trots det har regeringen 
slagit fast ett etappmål där både dödade och allvarligt skadade skall minska. Då det 
gäller antalet personer som dödas till följd av vägtrafikolyckor ger man ett kvantifierat 
mått på denna minskning men då det handlar om allvarligt skadade specificeras inte 
antalet (se Infrastruktur för ett hållbart transportssystem, 2000/01:20 och Moderna 
transporter, 2005/06:160). Vägverket har dock fått i uppdrag att utarbeta ett nytt mått 
för personskador (Transportpolitik för en hållbar utveckling, 1997/98:56).  

 
1.1 Syftet 
Syftet med detta projekt är att med hjälp av djupintervjuer undersöka uppdragsgivarens, 
intressenternas och användarnas syn på STRADA. Fokus är främst på de mera över-
gripande frågorna såsom nyttan av STRADA och hur man ser på framtiden snarare än 
en mera ingående diskussion av olika tekniska lösningar.  

 
1.2 Disposition 
Efter inledningskapitlet med studiens bakgrund, syfte och disposition presenteras i 
kapitel två det empiriska materialet, dess metod och forskningsetiska överväganden. I 
kapitel tre presenteras resultaten från intervjuundersökningen. I denna presentation 
behandlas varje myndighet/organisation separat. Materialet har indelats i två över-
gripande grupper: I grupp I (intressenter) ingår de aktörer som enligt regeringsbeslutet 
på ett eller annat sätt skulle vara delaktiga i utformandet av STRADA. I grupp II 
(användare och icke användare) ingår aktörer från olika myndigheter som fått i uppgift 
att antingen mata in eller ta ut data ur STRADA. I kapitel fyra diskuteras resultaten ifrån 
studien.  
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2 Metod 
Materialet till studien baseras på intervjuer med sammanlagt 43 personer. Bland de 
intervjuade finns uppdragsgivare, intressenter, användare av STRADA och personer 
som har deltagit i programmets utveckling på något sätt. Deltagarna består av represen-
tanter från Vägverket, SIKA, SKL, SCB SoS, Näringsdepartementet, kommuner, polis-
myndigheter, sjukhus och forskare. Intervjupersonerna kommer från en rad olika orter i 
hela landet.  

Som insamlingsmetod har djupintervjuer valts för att undersöka deltagarnas erfarenheter 
och inställning till STRADA. Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes med 
hjälp av en intervjuguide som var uppbyggd efter ett antal teman (se bilaga). De teman 
som togs upp berörde användning av STRADA, hur nöjda de var, kvalité och tillförlit-
lighet, nyttan, användarvänlighet, komplettering från andra källor, definitionen av 
allvarligt skadad samt framtiden för STRADA. Intervjuerna gav utrymme för spontana 
kommentarer vilket innebar att guiden inte följdes strikt utan frågor ställdes i den 
ordning som var naturligt samt att intervjupersonen fick chans att utveckla sina 
synpunkter. Intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och vid en 
polismyndighet och ett sjukhus intervjuades fler än en person samtidigt. Varje intervju 
tog ca 45–60 minuter och samtliga intervjuer med ett undantag spelades in. Deltagarna 
informerades om att intervjuerna var konfidentiella. 

 

2.1 Analysmetod 
Intervjuerna transkriberades ordagrant1 och därefter skedde analysen av intervjuerna i 
två steg. I det första steget sammanfattades svaren utifrån den intervjuguide som 
använts och en tabell sammanställdes där varje person och varje fråga fanns med. I det 
andra steget genomlästes transkriptionerna ytterligare och kompletterades. Ambitionen 
har varit att i möjligaste mån ge en så nyanserad bild som möjligt. För att undvika bias 
har materialet analyserats av olika personer oberoende av varandra för att sedan 
jämföras. De som deltog i projektarbetet har inte tidigare varit involverade i STRADA 
och hade därmed ingen förutbestämd uppfattning om hur arbetet fortskridit eller hur väl 
systemet fungerade. 

 
2.2 Etiska överväganden 
Intervjupersonerna har före intervjun erhållit en allmän information om studiens 
bakgrund och övergripande syfte. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
riktlinjer har vi avidentifierat våra intervjupersoner vid såväl seminarier som i skriftliga 
sammanhang, där studien och dess resultat avrapporterats. Intervjumaterialet hanteras 
konfidentiellt. Endast forskare och forskningsanknuten personal vid VTI har kommit i 
kontakt med bandinspelningarna och uppgifter om vilka som har intervjuats (CODEX, 
2006). 

 

                                                 
1 I den här studien har vi till stor del valt en nivå på transkriptionerna med en så ordagrann utskrift av 
intervjusvaren som möjligt. Citaten som återges är ordagranna utdrag ur intervjuerna men i vissa fall har 
språket korrigerats för att underlätta läsningen. 
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3 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från intervjuundersökningen. I denna presentation 
har materialet indelats i två övergripande grupper: I grupp I (intressenter) ingår de 
aktörer som enligt regeringsbeslutet på ett eller annat sätt skulle vara delaktiga i 
utformandet av STRADA. I grupp II (användare och icke användare) ingår aktörer från 
olika myndigheter som fått i uppgift att antingen mata in eller ta ut data ur STRADA. 
För att ge en bakgrund till projektet inleds kapitlet med material från två intressenter vid 
Vägverket. Därefter presenteras övriga intressenter inklusive uppdragsgivaren följt av 
användare och icke användare inom Vägverket, polisen, sjukhusen, kommunerna och 
forskare. Följande frågeställningar har varit vägledande för undersökningen (se även 
bilaga):  

• Positiva och negativa aspekter 

• Kvalitet och tillförlitlighet  

• Definitionen av allvarligt skadad 

• Nyttan av STRADA 

• Framtiden för STRADA. 

 

De intervjupersoner som använde STRADA diskuterade även: 

• Användning av STRADA 

• Användarvänlighet 

• Komplettering av STRADA-information. 

 
3.1 Intressenter 
3.1.1 Vägverket  
Det inledande arbetet med STRADA 
De två intervjupersonerna har båda varit med från början av arbetet med STRADA. 
Intervjuperson A menar att syftet med STRADA var att övergå från ett olycksperspektiv 
till ett mer inriktat folkhälsoperspektiv. Med hjälp av STRADA-sjukvård skulle man få 
en högre kvalitet på de uppgifter som rör personskador. Man försökte inledningsvis, 
enligt intervjuperson B, att appellera till regeringsuppdraget och bedriva arbetet i 
samarbete med de parter som regeringen hade pekat ut. Men när det inte fungerade tog 
man beslutet att försöka skapa regionala projekt som tog utgångspunkt i en arbetsgrupp 
i varje projektområde, med representanter från de olika parterna. Pilotområdena som 
ingick var till att börja med Skåne län, sjukhusen i Göteborg som upptagningsområde 
och Umeå stad. Enligt intervjupersonen fungerade arbetet bra.  

Ja, det vi kunde konstatera då var att det fungerade väldigt väl i de här pilotområdena. 
Man kan säga så här att systemet är utvecklat av poliser för poliser, av sjuksköterskor 
för sjuksköterskor. Alltså vi har bejakat deras arbetssätt. Vi har försökt att inte lägga 
oss i. Datamängden var vårt intresse, men hur de skulle jobba, det fick de själva 
bestämma.(IP B) 

Eftersom det inte fanns representanter från SIKA och Socialstyrelsen på regional nivå så 
skapades även en nationell arbetsgrupp. Den fungerade som en form av paraplygrupp 
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till pilotområdena och i samband med detta skapades ett fjärde pilotområde i 
Stockholm. På nationell nivå fungerade inte samarbetet lika bra som inom pilot-
områdena. Socialstyrelsen och Landstingsförbundet såg Vägverket som en aktör som 
trängde sig in på deras bakgård och förstod inte varför Vägverket skulle jobba med 
detta. Man ville helt enkelt inte se Vägverket som en aktör inom sjukvårdssektorn. 
Intervjuperson B tillägger att det är först under senare år som samarbetet har förbättrats 
och att det nu fungerar bra. 

Detta var inledningen till arbetet med STRADA, något som B anser har format 
STRADA som företeelse. På ett tidigt stadium förstod man att det inte gick att använda 
det material som fanns hos Socialstyrelsen eller det material som vissa sjukhushuvud-
män hade. Anledningen var att sjukvårdens information främst beskrev skadeföljd och 
diagnos och inte platsen eller olyckans händelseförlopp.  

Dom hade ju ingenting om plats, ingenting om händelseförloppet osv. Vi förstod då att 
man måste komplettera den informationen som fanns där. Då föll det ju på nästa grop. 
Det fanns inget samordnat system som hanterade detta. (IP B) 

Intervjuperson A har en något annan uppfattning och menar att så här i efteråt kan man 
se att frågan om STRADA drevs för enögt. Enligt A var man för fixerad vid att skapa 
ett nytt system nämligen STRADA-sjukvård så att man glömde bort andra, kanske 
enklare lösningar. A anser att det hade varit mycket enklare om Vägverket varit med 
och finansierat det som redan var etablerat och därigenom få delar av den information 
som behövdes. En möjlig förklaring, enligt A, är att man hade för bråttom. 

Men i efterhand kan man nog konstatera att vi hade hunnit längre i alla fall, därför att 
det är så krångligt att ta sig fram på egen hand. (IP A) 

 

Positivt och negativt med STRADA 
Intervjupersonerna är relativt nöjda med STRADA och menar att det finns saker som 
har lyckats bra medan däremot vissa saker har lyckats mindre bra. Intervjuperson A 
påpekar att det finns goda exempel på ett väl fungerande samarbete mellan polis och 
sjukvård där man lyckats ta fram ett bra lokalt instrument. Däremot känner A en 
besvikelse över att man inte har fått det att fungera lika bra på nationell nivå. 

IP: Och jag är fullständigt tillintetgjord av sorg när det gäller att få till det, någonting 
som fungerar på nationell nivå, när det gäller sjukvårds STRADA eller polis STRADA. 
Polis STRADA är egentligen bara en administrativ förändring av ett datasystem. 

I: Till skillnad från förut?  

IP: Precis. Men i den här sjukvårdsdelen som skulle vara den nya osv. nej det är 
naturligtvis en jättesorg. Och jag tror inte ni använder det i eran, er så att säga 
forskning och jag tror ingen annan gör det. Jag frågar mig ständigt, kan jag inte få se 
lite fina tabeller och grejor. Du kan få se från Y eller du kan få se från X eller ifrån 
någon annan som har gjort en. Men jag vill se vad som händer, finns det något 
spännande att berätta. (IP A) 

Syftet med STRADA är att stödja trafiksäkerhetsarbetet på lokal, regional och nationell 
nivå men trots detta tror inte A att trafiksäkerhetspolitiken sköts på ett bättre sett idag 
jämfört med för 10 år sedan.  

Intervjuperson B ser STRADA som ett mycket lättarbetat system och menar att när det 
gäller den medicinska kvaliteten, så finns det inte någon mer komplett databas med 
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sjukvårdsdata idag inom trafikområdet. Tyvärr är det så, menar B, att i den officiella 
statistiken redovisas endast information från STRADA-polis. Orsaken till det är att 
SIKA, som är ansvariga för den officiella statistiken, vill ha en heltäckande registrering 
för att kunna publicera det. Intervjuperson B påpekar att det finns ytterligare ett skäl till 
varför man enbart använder polisdata som handlar om jämförelser över tid. Det är den 
enda möjligheten att göra jämförelser bakåt i tiden eftersom det då endast fanns polis-
data. Även om registreringen från sjukvården skulle bli heltäckande tror B att polisdata 
kommer att presenteras separat, i varje fall till dess man även har historisk data från 
sjukvården.  

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
I jämförelse med det tidigare informationssystemet anser intervjupersonerna att kvalitén 
blivit bättre i och med STRADA. Intervjuperson A menar dock att det också beror på 
vilket håll man ser det från. 

Ser du det ifrån relationen mellan statsmakten och aktörerna när det gäller att kunna 
rapportera osv. så har det inte blivit ett dugg bättre. Ser du det som ett lokalt verktyg 
för en gatuingenjör eller en forskare, att det finns en större datamängd med större 
kvalitet att hantera. Så det är klart att det har hänt någonting rätt fantastiskt. Så jag 
tror att det beror på vilka ögon du ser med. (IP A) 

Intervjuperson B anser att kvalitén förbättrats och då det gäller antalet döda är den 
förstklassig och där är sjukvårdsinformationen ovärderlig. 

När det gäller döda där har vi en otroligt bra kontroll. Det vågar jag påstå att det finns 
inget land i hela världen som har sådan kvalitetskontroll som vi har, tack vare 
STRADA. Där är sjukvårdsinformationen ovärderlig. Har du information om att en 
människa är svårt skadad men vid kontrollkörningar mot vårt dödsfallsregister får reda 
på att vederbörande är död så var vi ju alltid tidigare helt vilse. Vi kunde aldrig hitta en 
sådan människa och vad den dog utav. Här har vi möjligheten via STRADA att ta fram 
uppgifter. Hur allvarlig var den här skadan? Man kan ta en kontakt med sjukhuset och 
fråga vad personen dog av. På det sättet kan vi se. (IP B) 

En annan kvalitetsförbättring, enligt B, är att man inte kan slutföra och skicka in 
rapporten i ett ofullständigt skick. På så vis är STRADA tillförlitligt eftersom systemet i 
sig är tvingande. Trots det kan B se brister i kvalitén.  

När det gäller polisens kvalitet så har den varierat över tid och den varierar fort-
farande. Vad är det vi får in? Vi vet inte vad bortfallet är idag inom polisen. Men vi kan 
se att vi får in rapporter om hälften så många skadade människor från polisen som vi 
får från sjukvården. Tillskottet är i princip 50 % som sjukvården står för. Då finns det 
naturligtvis en del som är gemensamma utav de här två mängderna. En del har bara 
sjukvården och så finns det ett fåtal som bara polisen känner till. (IP B) 

Enligt B är mörkertalet ett dilemma när det gäller polisens rapporteringar och ibland 
händer det att polisen inte har någon information om de riktigt svåra olyckorna. Det är 
svårt att förstå hur det kan vara möjligt att inte polisen åker till en olycksplats med 
väldigt svåra konsekvenser, men framhåller att det faktiskt förekommer. 

När vi hittar sådana fall, då är det uppsökande verksamhet som gäller. Det är 
direktkontakt med polisen, ”varför finns det inte rapport på den här olyckan?” Då är 
svaret många gånger att de inte fått någon information om olyckan. Sedan kan det 
naturligtvis hända att man begår misstag. Ett inte ovanligt misstag är att man diarieför 
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på fel sätt och därmed inte rapporterar in det. Man har varit där. Det finns alla 
varianter på bortfall. (IP B) 

STRADA är byggt för att all registrering ska kunna ske i polisbilen. Men eftersom 
polisen inte har de tekniska verktygen och, enligt B, inte heller är så intresserade av att 
skaffa det, så tvingas man att registrera med hjälp av en pappersblankett. Risken med 
det är att informationen som skall fyllas i då kan bli ganska bristfällig. Detsamma gäller 
kvalitén i positioneringen vilken varierar eftersom alla inte använder ett Navigation 
Satellite Timing and Ranging Global Positioning System (GPS)2. Intervjuperson B 
framhåller att information från de sjukhus som deltar i STRADA tydliggjorde hur 
bristfällig polisens bedömning faktiskt var. Visserligen har dagens officiella statistik 
samma brister som tidigare, skillnaden är att man idag är medveten om dem. Samtidigt 
så tror B att det är denna genomskinlighet som fått vissa att uppleva att det nya systemet 
har stora brister.  

Om man säger så här, de brister som fanns i tidigare system, de har synliggjorts i 
Strada. Därför upplever många att det är mycket fel i Strada. Vad man glömmer bort är 
att felen fanns förut också kanske i ännu större omfattning. Idag kan vi åtminstone ta 
bort en hel del genom logiska kontroller osv. i tekniken. (IP B)  

Till skillnad från OLY finns inte egendomsskador med och intervjuperson A berättar att 
kommunerna protesterade eftersom de ansåg sig behöva denna information. A däremot 
kan inte se att kvalitén förbättras, inte heller att trafiksäkerhetsarbetet utförs på ett 
klokare sätt bara för att man kan registrera flera olyckor. 

Jag menar egendomsskador, okej, det är ekonomiska förluster, men om ni börja styras 
av egendomsskadeolyckor, så kommer ni att hålla på med fel saker och det har vi ju 
gjort under lång tid. Rättat till korsningar som inte har varit skärskild märkvärdiga, det 
kan vara små smällar av olika slag, men det har varit många. Det är mycket smartare 
att låta sig styras utav kunskap ifrån forskning och generella kunskaper som säger att: 
Jaha, ser det ut på det här viset, så händer det visserligen väldigt få smällar, men om 
det händer någon gång så kommer det att bli jättekonsekvenser, för det går så fort i den 
korsningen eller vad det nu kan tänkas vara. (IP A)  

 

Definitionen av allvarligt skadad 
Definitionen av allvarligt skadad är inte löst och det är något som båda intervjuperso-
nerna ser som ett stort problem. Intervjuperson A anser att det är en sak att hitta en 
definition på allvarligt skadad, men att det sedan också måste fungera med informa-
tionssystemet. 

Eftersom informationssystemet har varit skakigt och vi vet inte om den skulle lyckas 
producera det som du behöver på nationell nivå, för att kunna sätta mål och mått och 
alla de här grejorna, så har det fått vänta. Det har ju liksom legat i vänteläge. (IP A) 

A hävdar att man har prioriterat andra saker för att få STRADA att fungera. Man har 
sagt att när det väl fungerar tillräckligt bra skall man lägga in den här definitionen av 
allvarligt skadad.  

                                                 
2 En GPS mottagare gör det möjligt att bestämma sin position (longitud, latitud och altitud), oavsett 
väder, dag som natt och var som helst på jorden (http://sv.wikipedia.org/wiki/GPS). 
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Då man idag talar om skadade så handlar det alltjämt om svårt skadade eftersom den 
officiella registreringen fortfarande baseras på information från STRADA-polis vilket i 
sin tur ses som ett stort problem.  

Svår personskada det är den som är definierad runtom i världen /.../ Den säger ju att en 
svår personskada är i princip en skada som medför att du tas in på sjukhus under minst 
ett dygn /.../ Det är ju en definition som inrymmer allt ifrån att du läggs in på sjukhus 
för att du har fått en hjärnskakning och de behöver observera dig till någon som får en 
total utsläckning av alla kroppsfunktioner för resten av sitt liv. Den är trubbig och den 
är inte så bra helt enkelt. Svensk trafiksäkerhetspolitik bygger ju på att vi ser mer på 
hälsa, snarare än den initiala skadan och det är därför vi skulle gå från det som kallas 
svår personskada till allvarlig. (IP A) 

Då sjukhusens diagnos till stor del saknas blir bedömningen mycket godtycklig. 
Konsekvensen blir att den insamlade datan inte blir trovärdig, något som i sin tur gör 
det svårt att följa upp målet med att minska antalet allvarliga personskador. En möjlig 
lösning, i varje fall på kort sikt, vore enligt A att använda sig av sjukhusens slutenvårds-
statistik vilken till skillnad från STRADA-sjukvård är heltäckande. A poängterar att en 
annan konsekvens av att denna fråga inte är löst är att man nu mest talar om döda. 

Det är ett genuint problem att vi på nationell nivå inte kan hålla koll på annat än 
dödsfall och det är inte hållbart, egentligen borde vi skämmas allihop. (IP A) 

Intervjuperson B tror inte att man enbart kan använda sig av ett sätt att klassificera 
skadan utan att man även i fortsättningen kommer att behöva göra en distinktion mellan 
svårhetsgrad och allvarlighetsgrad. 

Polisen ser sanningen när det gäller platsen. Sjukvården har sanningen när det gäller 
allvarlighetsgraden. Därför gör vi skillnad när vi pratar om skador, antingen pratar vi 
om svårighetsgrad och då är det alltid polisen vi pratar om. När vi istället säger 
allvarlighetsgraden då är det sjukhusen som står för informationen. Där kommer det 
naturligtvis att ta en viss tid innan människor utanför VV eller inom denna krets förstår 
den här distinktionen.(IP B) 

 

Nyttan av STRADA  
Intervjupersonerna ser en stor nytta med STRADA och enligt B är det nyttan som avgör 
om STRADA skall finnas eller inte.  

Jag är den första att säga om inte sjukvårdsinformationen är viktig ur ett trafiksäker-
hetsperspektiv eller på den nivån. Om inte den är viktig så kan vi lägga ner det direkt. 
Det är min absoluta övertygelse. Vi ska inte samla på information som ingen använder. 
Det är fullständigt bortkastade pengar. Men jag vet om man tar region X igen som är 
ett väldigt gott exempel där man nu inte bara på vägverksnivå utan också på kommunal 
nivå inte bygger sina trafiksäkerhetsplaner på polisdata utan enbart på sjukvårdsdata. 
Där vi också kan se väldigt tydligt vilka effekter det får. (IP B) 

Intervjupersonerna är överens om att de som har störst nytta av STRADA är kommu-
nerna som nu har möjlighet att på ett aktivt sätt nyttja informationen. Trots det är man 
medveten om att alla inte ser nyttan med STRADA. För att förstå värdet med STRADA 
måste man enligt B lyfta fram de långsiktiga vinsterna.  
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Framtiden för STRADA 
Finansieringen har varit ett av huvudargumenten för att man inte har kunnat arbeta med 
STRADA inom sjukvården. Intervjuperson B menar att Vägverket har som huvudmål 
att inte finansiera verksamhet utanför Vägverket. Problemet med det är att det officiella 
ställningstagandet blir att man inte finansierar någonting. Vissa av landets akutsjukhus 
har ändå fått finansiering vilket ses som ett dilemma. Det bästa vore om man hittade ett 
likartat sätt att förhålla sig på. I grunden handlar det om att man måste hitta en gemen-
sam finansieringsmodell, att man nationellt kommer överens om hur det skall lösas. 
Enligt B skulle man ta ett jättekliv framåt om Vägverket tog beslutet att man skulle 
finansiera STRADA fullt ut. Det skulle också underlätta för deras förhandlare då man 
kan erbjuda full kostnadstäckning. En annan lösning vore att regeringen avsätter pengar 
speciellt för STRADA. 

Jo, men det finns ett annat alternativ och det är att regeringen sätter ner foten och 
säger så här ”här är en påse Strada-pengar, 14 mkr, de ska gå till Strada, punkt, slut”. 
Det hade varit det allra bästa. /…/ Jag kan säga så här att det skulle bli enormt mycket 
lättare för våra förhandlare för då skulle man kunna erbjuda full kostnadstäckning. Jag 
menar den person som skulle säga så här ”nej vi vill inte göra detta”. Det huvudsakliga 
argumentet skulle försvinna. Om någon betalar mig för att göra en sak så självklart gör 
jag det. (IP B) 

Intervjupersonerna tror på en framtid för STRADA även om deras scenarion skiljer sig 
åt. A tror inte att STRADA-sjukvård kommer att bli heltäckande, i varje fall inte inom 
den närmaste tiden. 

Om du tittar på en kort fas så kommer inte STRADA sjukvård att vara nationellt hel-
täckande. Helt enkelt det är för dyrt, därför att sjukhusen ska ha betalt för det. Säkert 
kommer den dag då sjukvården får ett tvång på sig att rapportera, men vi är inte där 
nu. Det kan hända lite senare framåt. Men att få alla att rapportera allting klarar vi 
inte just nu. Det är därför som regeringen säger: då får ni se till att åtminstone regering 
och Riksdag vet vad det är som händer. Går det åt rätt eller fel håll? (IP A). 

En möjlig lösning enligt A skulle vara att använda sig av sjukhusens slutenvårds-
registrering. En annan modell är att man inser nyttan och därför självmant vill engagera 
sig i arbetet. A anser att mycket av arbetet med STRADA inom sjukvården bygger på 
eldsjälar som brinner för arbetet. När denna eldsjäl slutar så får man börja på nytt 
eftersom registreringen till stor del ses som ett merarbete inom sjukvården. Ett alternativ 
skulle vara att regeringen anmodar sjukvården att deltaga i STRADA. 

Det har försökts en gång och då höll det på att ta hus i helvete för några år sen. Sjuk-
vården skall göra det. Okej, då blir det säkert gjort någon gång med kvalité som är 
väldigt varierande, men okej det är en lösning trots allt. (IP A) 

Ett annat alternativ skulle vara att man accepterar att STRADA-sjukvård inte blir 
heltäckande och nöjer sig med det som rapporteras via EHLASS3 eller något liknande 
system som sjukhusen redan idag använder. Visserligen är registreringen i EHLASS 
inte heltäckande men enligt A skulle det ändå vara möjligt att dra mera generella slut-
satser om urvalet var väl genomtänkt. Ytterligare ett alternativ är att använda sig av 
räddningstjänsten och ambulanssjukvården. Fördelen med räddningstjänsten är dess 

                                                 
3 European Home and Leisure Accident Surveillance System. Som en del av EU:s åtgärdsprogram för att 
förebygga personskador syftar EHLASS till att ta fram uppgifter om hem- och fritidsolyckor 
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koppling till kommunerna och att de inte verkar ha något emot att samla in data. 
Nackdelen är att färre oskyddade trafikanter skulle rapporteras eftersom de inte alltid 
kommer till räddningstjänsten vetskap. Oavsett vad man väljer så måste vi enligt A göra 
ett medvetet val samtidigt som man säkerställer att utveckling kan spåras över tid. A 
indikerar att det är allvarliga saker det handlar om och då krävs god kunskap som kan 
tala om huruvida vi är på rätt väg eller inte.  

Det kräver demokratin och det kräver styrningen och det kräver anständigheten och 
forskningen osv. (IP A) 

Intervjuperson B ser positivt på framtiden trots den turbulens som har varit. Till skillnad 
från A är B mera hoppfull då det gäller STRADA-sjukvård .  

Ja, för två år sedan när vi genomförde den här utredningen inom sjukvården så hade 
jag en djup diskussion med den konsulten som för övrigt hade en bakgrund som 
sjukvårdsdirektör, landstingsdirektör osv. Han hade en mycket djup kunskap. Hans 
slutsats var att ni aldrig kommer att få med mer än 50 %. Det är lika bra att ni inser 
det. När han hade skrivit det och de presenterade sin utredning frågade han mig 
”instämmer du”. ”Nej, det gör jag inte, jag är helt övertygad om att den vinner som har 
största tålamodet.” I det här fallet så handlar det om att är vi bara seriösa och tydliga 
så kommer samtliga akutsjukhus naturligtvis att registrera enligt det här systemet. 
Därför att över tid kommer också nyttan med datan att synliggöras på ett väldigt, 
väldigt bra sätt. Inte nyttan för sjukvården i det korta perspektivet, men det är ett 
problem att de inte ser det. Då de inte är intresserade av nyttan i det långa perspektivet 
eftersom de har så dålig ekonomi. Men om vi kan halvera antalet svårt skadade, antalet 
fallolyckor, halvera det så skulle det vara en enorm vinst för våra landsting. Så jag 
menar i slutänden är det landstinget eller jag som skattebetalare som är den stora 
vinnaren. Jag är helt övertygad om att Strada är här för att stanna. Jag kommer att tro 
på det ända fram till att någon fattar ett beslut som säger att vi inte behöver den här 
datan. (IP B) 

B tror även att de sjukhus som inte är med kommer att få ett större tryck på sig från de 
andra men som tidigare nämnts är finansieringen en kritisk faktor. B framhåller att man 
även i framtiden ständigt måste lyfta fram nyttan med STRADA. 

Man måste hela tiden vara på språng. Trycket med Strada är att du måste förmedla till 
dem som rapporterar in hur betydelsefulla dom är. Det är vi som måste tala om det för 
dem. Det kan vi inte göra en gång/år utan vi måste besöka dem med regelbundenhet, 
uppmuntra dem. (IP B) 

En annan kritisk faktor, enligt B, är nätverksmöten och att rollerna är tydliga. 

Vi har regeringens utpekade ansvar. Vi är utpekade och därför måste vi synliggöra. Vi 
måste alltså bekräfta ”här är vi, det är vi som har ansvaret”. ”Vad vill ni ha ut av 
oss”? Det är som i vilken vanlig familj som helst. Vi har olika roller. Visst är det så att 
skälet till att Strada har lyckats det är att inta just det förhållningssättet att klargöra 
rollerna och sedan bekräfta rollerna. Så fort jag ser när vi haft nya samordnare som 
inte orkat leva upp till det här, då ser man också omedelbart hur kvaliteten börjar dala. 
Vid den nationella kvalitetskontrollen där kan vi omedelbart se att här är något på 
gång, nu måste vi rätta till det här /…/ En råkar ha rollen som leder verksamheten men 
den rollen är inte mer betydelsefull än den person som i andra änden levererar 
information. Bryter du någonstans denna kedja så dör det. Men när jag fick den aha-
upplevelsen så förstod jag att jag inte kan sluta med det här. Det är av sådant värde att 
någon person som jag gör sig besvär att träffa dem. (IP B)  
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Intervjuperson B tror att STRADA är här för att stanna men hoppas samtidigt att 
verksamheten framöver inte blir lika ifrågasatt.  

Trots turbulensen och trots alla turer. Jag skulle inte hålla på med det här överhuvud-
taget om jag inte trodde på det här. Jag tror fortfarande att det är så att regeringen när 
de fattade beslutet gjorde det på goda grunder. Jag har accepterat att leda den här 
verksamheten efter 2006 också just därför att dom väldigt gärna vill att det ska sätta 
sig. Vi ska få de beslut som behövs och att det inte ska behöva vara en verksamhet som 
är ifrågasatt. (IP B) 

På frågan om arbetet blivit mer komplicerat än vad som förväntades svarar B. 

När jag städslades för att leda det här uppdraget så städslades jag på två år och det är 
nio år nu. Det har varit betydligt mer komplicerat, ja. (IP B) 

 
3.1.2 Socialstyrelsen 
Intervjuperson C som arbetar vid Socialstyrelsen var inte med från början men har 
förstått att Vägverket respektive Socialstyrelsen haft olika uppfattningar om hur arbetet 
med STRADA skulle se ut. 

Och det stod ju helt klart från början att VV ville köra sitt eget race och bygga upp ett 
eget system, vilket vi av flera skäl tyckte var lite dumt. Dels kommer det in en sektors-
myndighet och går in i sjukvården och börjar samla in data. Vad händer om andra 
sektorsmyndigheter gör samma sak? Då blir det naturligtvis många olika system som 
samlar in likartade data. Vi ansåg väl egentligen att det är SoS som är aktören som 
driver de här registren. Och det där är väl så, att det vart väl lite kantigt ett tag mellan 
VV och SoS. (IP C) 

Det initiala problemet var att sjukvården inte har någon uppgiftsskyldighet till 
Vägverket. Så frågan var hur det skulle genomföras. Enligt C skulle det behövas en 
lagändring vilket i sin tur skulle ställa till med en massa problem. 

Det skulle ställa till med en massa problem, för då blir det väl många andra sektors-
myndigheter som vill vara med och ha sina data enligt Hälsodatalagen. Och då blir det 
sammelsurium av det hela /.../ Elsäkerhetsverket skulle vilja ha alla elskador, 
Räddningsverket allt om brand och sprängämnen osv. osv. (IP C) 

Resultatet blev att man från bägge håll slutade lyssna och därför hamnade man långt 
ifrån varandra. Vägverket löste sedan frågan med hjälp av PUL4, dvs. man samlar in 
data i samtycke med patienten istället för att kräva in den från sjukhusen.  

 

Jämförelser mellan två system – STRADA och EHLASS 
Socialstyrelsen höll på att utveckla sitt eget skadedatasystem nämligen EHLASS vilket 
var en viktig anledning till att de inte var speciellt intresserade av STRADA. Sverige 
hade fått i uppdrag att bygga upp detta system då man gick med i EU 1995 vilket också 
var första året då data samlades in. Till skillnad från STRADA registreras alla skador, 
även trafikskador, men ambitionen har aldrig varit att vara heltäckande. I nuläget är 
befolkningstäckningen cirka 6 % och målsättningen är 15 %. Ambitionen är att det skall 

                                                 
4 PUL=personuppgiftslagen 
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bli ett Sverige i miniatyr. C pekar på att kvalitén kan säkerställas på ett helt annat sätt i 
EHLASS eftersom så få landsting är med. 

Här kan man ha ett nära samarbete, man kan ha kod-träffar och diskutera frågor öppet 
i små grupper, vilket kanske inte skulle vara möjligt om alla landsting var med /…/ Jag 
tror att ju fler kockar ju sämre kvalitet. (IP C) 

En annan fördel som talar för EHLASS är att budgeten är minimal jämfört med 
STRADA. Detta leder sedan in på frågan om finansiering av STRADA. Enligt C kan 
man inte räkna med att sjukhusen skall registrera i STRADA om man inte får ersättning, 
finansieringen är A och O. 

Man måste vara medveten om att en sådan registrering kostar en massa pengar och det 
måste Vägverket vara beredd att satsa. Den dan man inte satsar pengar får man inte ut 
någon data längre. Då prioriteras det snabbt bort i sjukvården /…/ arbetet är så 
detaljerat så det kräver mycket arbete och speciellt utbildad personal för att koda, då 
tror jag att det blir svårt att vidmakthålla det. (IP C) 

En annan viktig invändning mot ett heltäckande system enligt C är att det då skall gälla 
alla olyckor. 

Ja, vi ska väl inte svara enbart för trafiken, utan vi tycker väl att ... vi kan inte bygga ut 
det för trafikolyckor, vårt uppdrag gäller alla skador. Frågan är då varför man ska 
göra det för en sektor, varför den sektorn är viktigare än andra sektorer? För att det är 
så att trafik genererar många allvarliga olycksfall, det ska vi inte sticka under stolen 
med. Men tittar man på helheten så är det ändå 10 % av samtliga skador som är 
trafikolycksfall. (IP C) 

STRADA är väldigt fokuserad på positioneringen, men trots att EHLASS inte 
registrerar detta kan man ändå enligt C få värdefull information. 

Ja, det kan vi få fram. Var, platskod, var det har hänt och vilken typ av olycksfall och 
där kan man ju hitta generella åtgärder för alla busshållsplatser. Men kanske inte just 
för den här busshållsplatsen som är väldigt olycksdrabbad som man hittar i STRADA.  

I: Så är det en anledning till att Vägverket inte velat använda EHLASS? 

IP: Jag skulle tro att det är den stora anledningen till det, någon annan ser jag inte 
egentligen. (IP C) 

Men C påpekar att anledningen till att man inte registrerar plats är att denna information 
är extra känslig eftersom det kan röja identiteten hos en individ. Deras policy är att inte 
ta in mer än vad de kan lämna ut. C tror att man i kommunerna ändå kan se ganska 
snabbt om man har en olycksdrabbad plats, att man inte endast ser det på sjukvårdsdata. 
Speciellt i mindre kommuner rapporteras olyckor genom massmedia. Detta i kombina-
tion med STRADA-polis ger dem en god kunskap om vilka platser som är riskfyllda. 

En annan skillnad mellan EHLASS och STRADA handlar om klassningen av skador. 
För att etablera en diagnos i EHLASS samkör man med patientregistret där alla 
patienter registreras men till skillnad från STRADA är man inte intresserad av hur 
allvarlig en skada är. De allvarlighetsgrader som registreras är; öppenvård, slutenvård 
och det är död. C menar att EHLASS inte är något system som bygger på att man ska 
kunna minimera konsekvenser av en skada, utan att man ska ha underlag för att 
förhindra att skadan inträffar överhuvudtaget dvs. uppbyggt för preventivt arbete.  

Så vi har satsat på att ta in information om skadehändelsen i större utsträckning. /…/ 
Men ta en cykel, ramlar man med huvudet i gatan så kan man få en svår skada, man 
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kan få hjärnskakning osv. Men det är kanske just det här som vi är intresserad av, att 
man har ramlat och slagit huvudet i gatan helt enkelt././ att det är kanske hjälmanvänd-
ningen det handlar om. Kanske var ett dåligt exempel, men just primär prevention kan 
man säga som våra data ska användas för.  

I dagsläget finns det ett sjukhus som registrerar både i EHLASS och STRADA och där 
har man sett att datan från de olika systemen stämmer ganska väl. För att slippa dubbel-
arbete för sjukvården är man därför intresserad av att använda sig av trafikdata från 
STRADA.  

 

Definition av allvarligt skadad samt kvalitétsfrågor 
När det gäller definitionen av allvarligt skadad så har C svårt att se att polisen kan göra 
en riktig bedömning, eftersom det inte är säkert att det är något man ser direkt. Om 
någon skall bedöma allvarligheten så är det sjukvården, men framhåller att det även där 
finns olika skalor att bedöma skador efter. Det är därför svårt att se hur man skall lösa 
frågan om definition då man inte har lyckats hitta något riktigt bra system. 

Den officiella olycksstatistiken baseras enbart på STRADA-polis vilket C ifrågasätter. 
Istället borde SIKA använda sig av sjukhusdata i sin statistik. 

SIKA är ju statistikmyndighet inom Väg- och trafikområdet, de kan ju ta in data ifrån 
patientregistret också. Sen får de inte samköra hur som helst, men de kan ansöka om att 
få göra det. Och då kan man ju med hjälp av patientregistret kvalitetsgranska STRADA-
data, om man tror att det stämmer i patientregistret. Det kan vara så att det är fel i 
patientregistret också. (IP C) 

C anser att det är mycket sämre kvalitet på polisdata än på sjukvårdsdata eftersom 
sjukvårdens diagnoser är mycket mera grundliga samt att det finns ett stort bortfall i 
polisdata. Detta är speciellt påtagligt då det gäller de oskyddade trafikanterna eftersom 
endast ett fåtal av de skadade rapporteras. 

 

Framtiden för EHLASS och STRADA 
Enligt C är det Vägverket tillsammans med sina systermyndigheter som har ett behov av 
STRADA. Från Socialstyrelsens sida räcker de uppgifter som finns i EHLASS men 
problemet är att Vägverket inte riktigt lyssnat utan istället gått sin egen väg. Förhopp-
ningen inför framtiden är att tidigare försök att jämka samman EHLASS och STRADA 
skall fortsätta. Trots detta verkar inte C riktigt tro på att de båda systemen kan jämkas 
samman utan framhåller att vi helt enkelt måste acceptera att det finns två olika system 
men att de rent innehållsmässigt borde vara jämförbara. 

Vi kan nog ta del av STRADA i de områden där vi behöver dem och de ska kunna ta del 
av vår sjukvårdsdata för att undvika dubbelregistrering. (IP C) 

 

3.1.3 Statens institut för kommunikationsanalys 
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har regeringens uppdrag att vara 
statistikansvarig myndighet för transporter och kommunikationer. De skall producera 
den officiella statistiken om skador och olyckor i vägtrafiken. I den rollen ställer SIKA 
krav på Vägverket att de skall leverera underlag till den officiella statistiken. SIKA 
anlitar sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) för att ta fram tabeller och skriva rapporter. 
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Arbetet med STRADA har bedrivits i nära samarbete mellan Vägverket och SIKA. 
Enligt intervjuperson D har Vägverkets projektledare låtit dem få stort inflytande på 
systemet. Man har upplevt samarbetet som ganska bra men känner att det finns problem 
med att det har funnits ett visst motstånd till STRADA. Det gäller både inom Vägverket 
och hos andra organisationer. D tror att det har mycket att göra med det faktum att 
många enskilda människor har byggt upp sina karriärer på ett gammalt system och att 
man heller inte har insett vad förändringarna kommer att innebära: 

Hela deras karriär faller ju, det de har byggt upp den på. Om de inte kan ställa om sig 
snabbt, vilket ju människor har en tendens att ha svårt att göra. Det är en faktor. Sen 
kan man väl tycka att det finns andra faktorer i bilden. Internt inom VV så använder 
man det här materialet för uppföljning och analyser utav verksamheten och sånt där. 
Det är inte alldeles självklart att VV har insett vad STRADA innebär, och de föränd-
ringar som det kommer att innebära för ledarskapets uppföljning och analyser utav sin 
verksamhet. (IP D) 

D hävdar att STRADA innebär ett systemskifte och att det kanske inte var så tydligt att 
man skapade en statistik som såg mer på olyckans konsekvenser samt vad det skulle 
innebära för uppföljningen.  

 

Synen på andra aktörers roller 
Uppbackningen centralt från Vägverket har inte fungerat enligt D när det på ett ganska 
tidigt stadium stod klart att polisen inte gjorde det de skulle. 

Polisen motverkade ju arbetet, genom att skylla på än det ena, än det andra. Ett 
argument var t.ex. att polisbilarnas elsystem inte skulle klara av att ha datorer i dem 
och därför så kunde man inte genomföra STRADA som tänkt. STRADA är tänkt att 
polismannen ute på plats ska registrera. Han ska registrera på plats direkt i STRADA, 
elektroniskt alltså. Så har inte alls skett. /.../ Vi har förstått att polismannen i ett flertal 
fall gör vad han alltid gjort dvs. går ut med ett vitt anteckningsblock och så skriver han 
ner uppgifter. När han sedan kommer tillbaka till stationen så fyller han i en blankett. 
(IP D) 

Intervjuperson D pekar även på att polisen inte var ensam om detta utan att de övriga 
samarbetspartnerna stretade mot. D kan här se den svåra situation som Vägverket 
hamnat i och med att uppdragsgivaren dvs. regeringen inte tagit sitt ansvar.  

Sjukvården gick emot. Landsting, kommunerna samarbetade inte i någorlunda 
utsträckning. SoS gick emot. /.../ En stor del utav de här aktörerna ligger ju utanför 
Vägverkets kontroll, de har inget inflytande över dem och då måste uppdragsgivare gå 
ut. Och det har man inte gjort, inte i tillräckligt utsträckning. (IP D) 

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
Den officiella statistiken baseras på polisklienten och intervjuperson D anser inte att 
STRADA-polis och STRADA-sjukvård kan slås samman. För att kunna komplettera 
polisens skadebeskrivning behöver man i princip 100 % täckning av sjukvården.  

När det gäller antalet skadade i trafiken är situationen väldigt besvärlig, eftersom man 
har liten kännedom om mörkertalen. Det skulle förmodligen inte enligt D vara offentlig 
statistik om man skulle ha startat upp med den idag. 
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Där har ju situationen alltid varit väldigt besvärlig. Vi har ju egentligen inte känt till 
mörkertalen. Om man säger så här: om SIKA skulle ha startat den här statistiken idag, 
så skulle vi förmodligen inte ha låtit den bli officiell statistik, annat än dödsfallen. 
Därför att det övriga håller så låg kvalitet. Så har det alltid varit, det har alltid varit 
lågt också i OLY. Det tidigare systemet har varit precis samma sak. Det är bara att 
människor har använt det ungefär som att det är hög kvalité. Vi kan ha ett mörkertal i 
storleksordningen på 70 % på de svårt skadade, och ha ganska lite koll på om det 
mörkertalet varierar över tiden egentligen.(IP D) 

D anser att lindrigt skadade nästan är meningslöst att mäta och att man skall ta den 
statistik man ser om skadade i trafiken med en nypa salt. 

När det gäller kvalitén i STRADA leder bristerna inom polisen till att alla uppgifter som 
efterfrågas inte kommer med, man kan då bli tvungen att göra efterkonstruktioner. Trots 
detta är D nöjd med STRADA eftersom problemen har synliggjorts på ett helt annat sätt 
än tidigare. Det innebär att man får en helt annan kvalitet genom att man får information 
om problemen och kan åtgärda dem.  

När det gäller sjukhusdata lyfter D fram ett av huvudproblemen som måste lösas 
nämligen att registreringen måste ske med patientens samtycke: 

…..ett utav huvudproblemen där som vi har sett, som man måste lösa, det är ju att idag 
så måste ju registreringen ske med patientens samtycke. Alltså det är ju en väldig 
begränsning. Och det beror på att lagstiftningen inom sjukvårdsområdet är uppbyggd 
så med sjukvårdssekretessen, att det måste finnas en sekretessbrytande lag för att kunna 
få samla in det. Återigen uppdragsgivaren, det är uppdragsgivaren, det har man kunnat 
se ganska tidigt. Ändå gör uppdragsgivaren ingenting åt det. /.../ men uppdraget ligger 
kvar hos VV. Varför åtgärder man inte? (IP D) 

 

Definitionen av allvarligt skadad 
När det gäller allvarligt skadad påpekar D att det inte finns någon definition, men att det 
däremot finns en för svårt skadad. För polisen är det väldigt svårt att bedöma om någon 
är allvarligt skadad eller inte – det är därför STRADA har kommit till enligt D. Med 
hjälp av sjukvårdens diagnos eller skadeklassificering skall polisens registrering 
kompletteras. 

 

Framtiden för STRADA 
STRADA-sjukhus är fortfarande under utveckling och antalet sjukhus som deltar 
varierar för varje år. Trots det ser D ljust på framtiden men påpekar att mycket beror på 
om Vägverket är intresserade av att finansiera eller inte. Eftersom kommunerna är de 
som har störst nytta av STRADA-sjukvård så anser intervjupersonen att även de skulle 
kunna ge ett bidrag. 

Så är det någon som ska finansiera det så är det rimligen också kommunerna /…/ 
Kommunerna gillar ju inte att få utgifter. Så det svar du får beror på vem du pratar 
med, hur ekonomiskt lagd den är. Så uttalar de sig positivt så ser de framför sig risken 
att de blir tvungen att betala någonting kanske. (IP D) 

Intervjuperson D anser inte att kommunernas behov kan tillgodoses med enbart upp-
gifter från polisen utan att de även behöver data från sjukhusen. Den stora fördelen för 
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dem är att de kan använda materialet för en mera exakt planering. De kan se var olyckor 
med gående sker för att veta om de t.ex. behöver sanda bättre. 

 

3.1.4 Statistiska centralbyrån 
Intervjuperson E vid statistiska centralbyrån (SCB) använder sig endast av polisdata 
eftersom sjukhusdata inte ingår i rapporten som SCB är ansvariga för att göra. Före 
1997 samlade SCB även in underlag till den officiella statistiken, men när SIKA sedan 
tog över ansvaret bestämdes det att endast Vägverket skulle samla in sådana uppgifter. 
SCB får sedan dessa uppgifter för bearbetning. 

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
E anser att kvalitén och tillförlitligheten blir bättre och bättre. Det anses också vara 
positivt att många olika uppgifter samlas in något som också är lättare att komma åt än 
tidigare. Trots det är E besviken över att bortfallet fortfarande är relativt stort. Ett annat 
problem är att den nationella vägdatabanken inte är fullständig, vilket gör att det blir 
svårt för polisen att hämta information därifrån. Enligt E är polisen i behov av bättre 
anvisningar för att fylla i rapporterna, eftersom ofullständiga uppgifter genererar en del 
fel. Även om man ständigt utvecklar rutiner på Vägverket för att kontrollera kvalitén så 
är E inte säker på att man gör allt man kan. Enligt E verkar inte heller SIKA ta frågan 
om kvalitén på allvar trots att man under många år påtalat bristerna. Trots det poäng-
terar E att man inte eftersträvar att kvalitén skall bli perfekt. 

Det är inte rimligt att lägga ner allt för mycket jobb heller på en del saker då. Jag 
menar, det är statistik vi gör i det här fallet och då får man ju lov att tolerera att det är 
bortfall på en del saker. Att allt inte är perfekt.  (IP E) 

Intervjuperson E anser sig inte ha någon nytta av sjukhusdata eftersom det är många 
sjukhus som saknas. När den är så ofullständig finns ingen anledning att titta närmare på 
den. Trots det kan E se vissa fördelar eftersom icke polisrapporterade olyckor till-
kommer. För att få med sjukhusen behövs resurser och E tror att det i grund och botten 
handlar om finansiering. 

 

Användarvänlighet 
När det gäller frågan om användarvänlighet så anser E att den kan bli bättre. Idag finns 
många enskilda tabeller som måste matchas för att man ska kunna hämta in den infor-
mation man vill ha, vilket är ett problem. Det positiva är att uppgifterna lagras på ett 
annat sätt och att man inte har den överflödiga informationen som fanns i det gamla 
informationssystemet. 

Tidigare då SCB hade ansvaret för kodningen var det två personer som arbetade med 
detta. Då Vägverket tog över fanns det minst en person i varje region som kodade vilket 
enligt E gjorde samordningen svårare. Detta kanske skulle kunna lösas om kodningen 
skedde maskinellt.  

Så att det alltid blir lika, men det gäller ju då att man har regler för hur man ska ange 
saker och ting, att de är klara. (IP E) 
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Definition av allvarligt skadad 
Att definitionen av allvarligt skadad inte är löst ses som ett stort problem. Enligt E beror 
det på att man har svårt att bestämma vad det är som är allvarligt. E anser att det skulle 
vara upp till sjukhusen att presentera en mera ingående information om hur många som 
är allvarligt skadade. Problemet innefattar också klassificering av lindrigt skadad efter-
som det kan finnas allvarligt skadade som registreras som lindrigt skadade och vice 
versa. 

Ja, jag menar att det är just sådana här bitar som är så svårt om det är nu så att man 
råkar ut och får mycket blödningar på olycksplatsen, kanske ytliga blödningar men det 
ser hemskt ut. Men det kanske inte alls är så allvarligt. Till att du slår i nacken och får 
en whiplash-skada eller något sånt där, eller nåt annat ... du vet inte ... det kan bli 
väldigt allvarligt. Det gör ju att det är så svårt, så därför kanske man helst skulle bara 
presentera dödade och skadade. (IP E) 

Enligt E är informationen om de lindrigt skadade inte lika omfattande som tidigare och 
E anser att det kan påverka de som matar in data på ett negativt sätt. 

Så det kanske var lite synd att det plockades bort. Man samlade in det, men det är ju så, 
samlar man in saker och ting så ska det också ut och presenteras, för annars så under-
gräver man ju liksom den här viljan till att rapportera saker och ting rätt. (IP E) 

 

Framtiden för STRADA 
I framtiden önskar E mer uppgifter från sjukvården så att det blir fullständigt och att 
man får ordning på kvalitetsbristerna: 

Ja, jag menar det gamla är väl ingenting att sträva efter på så sätt, utan det man 
upplever som brister det är ju kvalitetsbrister. Det handlar ju om att man ska ha 
resurser, att kunna granska och göra rättningar. Som det är nu så är det poliserna som 
ska göra rättningarna ute på regionerna. Och det är väl inte alltid så lätt kanske att få 
ut till alla att de ska göra de här ändringarna, göra de här kontrollerna. Så att det är 
väldigt spritt, med mycket folk som är inblandade på det där sättet. (IP E) 

 
3.1.5 Sveriges kommuner och landsting 
Sverige kommuner och landsting (SKL) har intresserat sig för STRADA och själva valt 
att jobba med det för att förbättra trafiksäkerheten och trafikförutsättningarna i kommu-
nerna. Intervjuperson F poängterar att de inte fått i uppdrag att arbeta med STRADA. 

Staten kan inte ge uppdrag åt förbundet. Vi är helt fristående. Vi lyder inte några 
statliga direktiv what-so-ever /…/ Det är efter eget intresse som vi väljer om vi vill 
engagera oss i olika statliga uppdrag eller inte. Det är inte så att vi tar några order i 
det avseendet. Däremot har vi intresserat oss för STRADA. (IP F). 

F anser att Vägverket vill att de skall driva på för att få fler landsting att ansluta sig till 
projektet men landstinget å sin sida upplever att STRADA är väldigt betungande att 
jobba med: 

Vi kan inte samtidigt kritisera läkarna att de använder färre timmar för patienterna och 
samtidigt säga att de ska fylla i mer och mer papper. (IP F) 

SKL har valt att arbeta med STRADA som projekt för att förbättra trafiksäkerheten i 
kommunerna. Projektet handlar om att ta reda på vilken nytta kommunerna har av 
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STRADA och att få igång ett fungerande system, men för att åstadkomma detta krävs 
också resurser. 

Vägverket kan ju ordna i den mån det behövs någon utbildning././ Det är egentligen att 
få igång ett fungerande system. Men det här kräver resurser, alltså vi har ... problemet 
är ju att vi har över 500 statliga myndigheter, varav VTI är en och Vägtrafikinspek-
tionen en annan, Vägverket den tredje osv. Alla tycker att kommunerna borde göra mer 
och bättre och si och så. Men jag menar här måste vi prioritera, vi har ingen möjlighet 
att springa runt och göra allting som alla tycker. Jag kan säga att skulle vi göra allting 
som alla statliga myndigheter föreslog då skulle kommunalskatten ligga över 100 %. Så 
vi måste välja vad som är vettigt. (IP F) 

Intervjuperson F har själv svårt att i nuläget ha någon uppfattning om hur det fungerar 
med STRADA, men menar att det är något som de vill ta reda på och har till uppdrag att 
kartlägga. 

 

3.1.6 Näringsdepartementet – Uppdragsansvarig 
Det är väl känt att mörkertalet då det gäller antalet trafikolyckor alltid har varit stort. 
Till viss del berodde detta på att polisen inte rapporterade alla olyckor men också att de 
inte fick information om gång- och cykelolyckor. Utgångspunkten med STRADA var 
att det behövdes ett system som kompletterade polisens rapportering. Regeringen lade 
uppdraget på Vägverket och deras uppgift var att försöka få ihop informationen från 
sjukhusen och sedan matcha det med polisens. 

 

Ekonomi och finansiering 

Intervjuperson G anser att arbetet med STRADA till stor del har handlat om ekonomi 
och att sjukvården inte varit riktigt beredd att delta i projektet då man inte ser fördelarna 
med STRADA. 

Det var vissa inom sjukvården, kanske med stöd av Socialstyrelsen, som för ett och ett 
halvt år sen, tyckte att det fanns fullgod, tillräcklig god statistik och man skulle kunna 
göra utsnitt så att säga och räkna upp tal. Dom hade andra typer av statistikrappor-
teringsdelar, medan då Vägverket och kommuner tyckte: att det här, det ger inte oss 
något. Det är den geografiska informationen som är viktig i sammanhanget. (IP G) 

G tillägger senare i intervjun att frågan om finansiering inte ännu ligger på departe-
mentets bord.  

IP: Det handlar ju om pengar någonstans, hur man använder pengar /…/ ställt i 
förhållande till andra åtgärder och det är väl det man får diskutera. Frågan har inte 
riktigt avgjorts, den bollen har inte gått tillbaks till regeringen. 

I: Det är på den nivån som frågan skall diskuteras? 

IP: Ja i sådana fall är vi beredda att ha så här mycket pengar till det här, indirekt 
kanske man gör den avvägningen hos Vägverket. Men frågan är lite öppen på detta sätt. 
(IP G)  

Enligt G är det viktigt att försöka hitta ett system med förståelse för sjukvårdens behov 
och resurser, som samtidigt tar hänsyn till behovet av att få bättre lägesinformation. 
Arbetet med STRADA måste kombineras med en allmän insikt om att det på sikt kan 
minska antalet personer som skadar i trafiken vilket i sin tur gynnar sjukvården. 
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Definition av allvarligt skadad 
Intervjuperson G påtalar att definitionen av allvarligt skadad inte är löst vilket föranlett 
att regeringen gett ett nytt uppdrag till VV. 

Nu har regeringen gett ett nytt uppdrag till Vägverket att definiera allvarligt skadad, 
det är också ett gammalt uppdrag som man inte har genomfört och då har vi kopplat det 
här till STRADA. Samtidigt vill man se hur slutenvårdsstatistiken kan användas även 
om det finns något annat som kan användas som ett komplement. (IP G) 

G anser att man måste ha kunniga läkare och specialister som tillsammans kommer 
överens om en definition. Då det gäller antalet allvarligt skadade finns det olika frågor 
att ta hänsyn till vilket också kommer att diskuteras inom Vägverket på högsta nivå. 

Men det är ju också att det har kommit upp det här med att definiera skadad. Flera 
riksdagsledamöter och de i trafikutskottet har drivit frågan om att man från 
Försäkringsförbundet har x antal 1 000 som är anmälda skadade. Det får man också 
skärskåda och se. Är det här något de anmäler för säkerhets skull eller är det såna som 
också leder till bestående men. Och jag menar ... man kan se ett genusperspektiv också 
att det är kvinnor som drabbas mera av whiplash-skador. (IP G) 

 

Framtiden för STRADA 

Enligt intervjuperson G är systemet nu både bättre och tillförlitligare än det var innan, 
men anser att det finns rum för förbättringar.  

Det är väl ett bättre system som kan förbättras ytterligare men nu har man byggt upp 
det här och det talar ju för att det fungerar. Där det används där fungerar det. Sen att 
det finns brister, det får man fundera på hur vi hanterar det. Antingen löser vi det 
ekonomiskt eller använder något annat rapporteringssystem. Det är svårt att svara på 
nu. (IP G) 

 

3.2 Användare och icke användare 
3.2.1 Vägverket  
Användning av STRADA 
Nio personer intervjuades och av dem använder alla utom en (IP H) STRADA. Hur 
frekvent man använder systemet varierar, men intervjuperson Iq har varit användare 
sedan det infördes 2003 och har även tidigare använt sig av informationssystemet OLY.  

 

Positivt och negativt med STRADA 
De flesta av intervjupersonerna är relativt nöjda med STRADA. Något som flera menar 
är ett problem är uttagsmöjligheterna på nationell nivå. Intervjuperson J anser att det 
fungerar bra på lokal nivå för att exempelvis kunna titta i en korsning och få en kartbild 
över det. Men för dem som jobbar på nationell nivå blir det svårare när man vill få ut 
korstabeller. Problemet är främst att systemet inte klarar av att bearbeta mer än ett antal 
poster eller olyckor åt gången. J påpekar att detta problem har funnits med ända från 
början och att man har framfört sina synpunkter, men inte riktigt fått gehör för dem. 

Intervjuperson K jämför det nya med det gamla systemet och anser att det både finns 
fördelar och nackdelar med det nya. Det som saknas i STRADA är vägnätsanknytning 
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så att det går att göra sökningar på vägbredd, flöden och hastigheter. Detta har gjort att 
man har fått ändra sitt sätt att arbeta. 

Idag får man jobba lite annorlunda helt enkelt. För det första får man inte ut data. Då 
får man använda andra aggregerade data istället. Dels så får man använda historiska 
data med hjälp av generell kunskap då, men man kan ju inte göra de här historiska 
utvecklingarna på ett visst utpekat vägnät som man skulle. T.ex. ta det här vägnätet som 
har fordonsflöde över 4000 så kan man inte följa det, den utvecklingen som är där då. 
Utan man får göra ganska stort manuellt arbete med hjälp av flera källor i efterhand 
istället. (IP K) 

Intervjuperson L påpekar att arbetet med STRADA skulle kunna underlättas om det var 
kopplat till de olika väghållarna inom en och samma kommun. 

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
När det gäller kvalitén är de intervjuade relativt nöjda. Intervjuperson M anser att 
kvalitén är väldigt bra då det gäller antalet dödade eftersom man får information från 
flera håll om samma olycka. 

Tidigare så hade man en skenbar uppfattning om god kvalitet – det behövdes aldrig 
sägas emot – nu har man en beskrivning från polisen, en ifrån sjukvården och så 
kontrollerar vi det emot djupstudier och rättsmedicinregister och mera centrala 
dödsorsaksregister – det sker i väldig stor utsträckning – åtminstone på dödsolyckor. 
Sen tycker jag det är väldigt bra att vi har med olyckor som annars av märkliga 
definitionsskäl faller utanför. T.ex. om man blir ihjälkörd av ett tåg och det inte finns 
något fordon vid rödljuset så är det inte en vägtrafikolycka, men den finns med i 
STRADA. (IP M) 

Några påpekar att kvalitén är mycket beroende av att man får uppgifter både från polis 
och sjukhus. De ser att det är ett kvalitetsproblem att inte alla sjukhus rapporterar till 
STRADA. Intervjuperson N anser även att polisens inläggning i STRADA är något 
bristfällig och att det inte alltid blir rätt. 

En person kan sitta i X och inte veta hur det ser ut i Y och så zoomar man inte ner 
kartan tillräckligt. När man sen zoomar upp tillräckligt så ser man att personen blivit 
påkörd av en spårvagn men spårvagnsspåren går ju inte där. Utan den går här. /.../ Ja 
sådana problem har det varit. Ja. Och det är ju inte systemets fel utan det är ju att 
polisen inte lägger in det rätt. (IP N) 

N anser att detta är en del av en inlärningsprocess hos polisen. Brister i kvalitén är något 
N själv tar hänsyn till då statistiken presenteras men menar att en del andra tar informa-
tionen som någon slags sanning. 

Det är flera av de intervjuade som nämner att det finns vissa problem med polisens 
rapportering. Många inom polisen som har uppgiften att registrera i STRADA är 
civilanställda, och intervjuperson Iq framhåller att de ofta är väl motiverade. Däremot 
kan det ibland brista med rapporteringen när det gäller poliser ute på fältet. Ofta handlar 
det om att platsbeskrivningen är bristfällig eller att det inte finns någon platsbeskrivning 
alls. 

Vi stöter ju på rapporter där man har inte ritat skissen eller så har man skrivit ”Olas 
korvkiosk” eller ”200 m söder om Olas korvkiosk”. Har du inte lokalkännedom om 
staden då har du ju ingen chans att ta reda på var det är eller också får man lägga ner 
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ett enormt arbete genom att söka på Internet efter korvkiosker i en viss stad. I viss mån 
gör man så. Men om det är tillräckligt mycket då skickas rapporterna tillbaks eller 
också ringer de upp polismannen ifråga och berörd närpolischef eller vad det är och 
ställer frågan: ”Vad är det här för någonting, var har ni varit någonstans? (IP Iq) 

Iq tror inte att polisen ute på fältet alltid förstår hur viktigt det är med dessa uppgifter. 
Därför borde man vara noga med återkoppling och diskutera frågan med dem. 

Ytterligare en av intervjupersonerna (O) anser också att kvalitén beror på den informa-
tion som läggs in. Problem med platsbeskrivningar har uppstått på grund av att de som 
matar in data inte känner till området där olyckan skett. Enligt O kan beskrivningen av 
platsen bli mera korrekt om polisen använder sig av GPS.  

J som gör nationella uttag påpekar att det inte går att ta ut stora uttag, utan man får då 
dela upp det på två gånger. Istället för att ta uttag för ett helt år får man ta ett halvår i 
taget och sedan slå ihop dem. Uppgifterna som man får ut från STRADA kan enligt J 
ibland vara lite svårtolkade. Det kan vara svårt att veta vad uttaget står för. 

Jag menar, är det olyckor det är frågan om, eller skadade personer, alltså dem här 
direkta trafikelementen. Om man drar ut t.ex. olyckor med unga bilförare t.ex. 18 till 
24-åringar. Okej, då måste man veta, är det olyckor där personbilsförare, alltså där 
minst en personbil haft en förare i 18–24 år. Eller är det skadade personer i olyckor där 
minst en sådan här bil har varit inblandad. Är det bara 18–24 åringar som skadats eller 
är det andra som har skadats också i samma olycka? Det är sånt där alltså, det går att 
begränsa tid och rum, det går att göra ganska fiffigt, men har du bara gjort ett sånt där 
uttaget, vad står det här för. (IP J) 

Risken är då stor att man använder informationen på fel sätt. J har under många år 
arbetet med STRADA varmed de fel som uppstår är relativt lätt att identifiera men 
påpekar att det kan vara svårare för någon som är ovan. Ett annat problem med de 
nationella uttagen är att man inte får något representativt urval: 

det täcker hälften av alla akutsjukhus, men det går liksom inte bara multiplicera med 
två eftersom man har väldigt få storstadssjukhus med. Hade man tagit ut dem här på 
nåt mer slumpmässigt sätt. Säg, du kanske täcker 15 %, säg max 15–20 % av alla 
sjukhus eller alla skadade, tar ett smart urval där och ser till att man har hög kvalité på 
det /…/ Det skulle kunna räcka för nationella skattningar mycket bra. (IP J) 

Problemet enligt J med detta synsätt är att det inte tillgodoser lokala aktörer men tror 
ändå att det skulle kunna gå att lösa med en något enklare registrering för aktörerna på 
lokal nivå. 

 

Användarvänlighet 
I STRADA finns ett menystyrt uttagsverktyg där man kan se vilka olyckor som 
inträffat. Användaren kan göra urval i databasen utifrån geografisk plats, datum/tid, 
ålder, kön, olyckstyp, skadegrad osv. Rent allmänt uppfattar intervjupersonerna 
STRADA:s uttagsverktyg som användarvänligt, men det finns vissa synpunkter på att 
det kan vara lite segt ibland när man skall göra stora uttag. Det finns även synpunkter på 
att det inte finns någon lätt avbrytarfunktion i programmet. K använder sig av uttags-
programmet väldigt lite eftersom man inte får all den information man behöver. 

I den rollen som jag har som trafiksäkerhetsanalytiker så är det ju inte fullvärdigt om 
jag får uttrycka det så då. Det ger väl kanske inte fullt ut de svar som jag vill ha. Jag 
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tror väl egentligen att, jag vet vi pratade mycket om det här i början också, den här 
uttagsklienten ska ju vända sig till kanske en bredare mängd människor. (IP K) 

Både Iq och L är emellertid väldigt nöjda och anser att systemet är lätt att använda.  

Jag tycker, att om man jämför med OLY och hur det var att ha tillgång till data så anser 
jag att STRADA fungerar som det borde fungera. Det ligger ganska nära en ideal-
situation. Jag har hela STRADA-basen på min personliga dator. /…/ Jag kan sitta i 
princip var som helst i det här landet och jobba med data som är högst en månad 
gammal. (IP Iq) 

Okej, jag är jättenöjd med STRADA, jag tycker det är kanonbra så som det funkar för 
mig, att använda det, det är lätt att använda kartbilderna, zooma in och sen så få ut 
olyckor på olika sätt. (IP L) 

 

Komplettering av STRADA-informationen 
Flera av intervjupersonerna använder sig av både polis- och sjukvårdsdata. Några 
kompletterar även med information från det gamla systemet OLY för att få en historik.  

Intervjuperson J använder sig av Socialstyrelsens slutenvårdsregister för att komplettera 
informationen i STRADA. Även om det finns kvalitetsbrister så blir det mer heltäckan-
de och skulle därför vilja koppla ihop det med STRADA: 

...för STRADA har ju bara information om hur det ser ut då de kommer in, du har 
ingenting om vårddagar. Du vet inte något om hur diagnosen ser ut, det är liksom mera 
en akutdiagnos. Man kan ju hitta fler skador senare, och det är inte säkert att de 
kommer med i det här. Och man har ingenting om vårdtider t.ex. Vi har jobbat rätt 
mycket med den delen, med just slutenvårdssiffrorna, för där får man i alla fall en 
heltäckande bild. (IP J) 

 

Definitionen av allvarligt skadad 
Intervjupersonerna ser det som ett problem att definitionen av allvarligt skadad inte är 
löst. Några menar att det är svårt att klassificera en skada och att man inte kan begära av 
polisen att de skall kunna se hur skadad en person är.  

Polisen gör bara en väldigt grov bedömning på död, svår skada, lindrigt skadad. Den 
definition som finns är väldigt lång och krånglig. Den funkar inte i praktiken och det är 
inte speciellt bra, men i princip så är det de som kan förväntas bli intagna på sjukhuset, 
det är det som klassas som svår skada. Men det vet man ju, polisen klassar fel alltså, 
och den är svår att tillämpa i praktiken. Så att det blir liksom lite olika praxis, det är en 
hel del skillnad mellan olika län som är svårt att motivera. (IP J)  

Intervjuperson K anser inte att det är ett problem för egen del, men att det är ett större 
problem att man nationellt inte har kommit överens om vad man menar med allvarligt 
skadad. Intervjuperson J anser att man borde ha kommit mycket längre med definitionen 
av allvarligt skadad. Till viss del beror det på att det finns olika uppfattning om vad 
definitionen skall innebära, då man även ska ta hänsyn till sociala konsekvenser. 
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Nyttan av STRADA  
Intervjupersonerna anser att de har nytta av STRADA. Några använder STRADA som 
ett planeringsunderlag t.ex. för att utforma handlingsplaner kring trafiksäkerheten. 

Intervjuperson Iq anser att de som i första hand har störst nytta av STRADA är 
kommunerna. De har speciellt nytta av att kunna se var olyckorna sker och vad de beror 
på för att sedan kunna sätta in åtgärder. Problemet, enligt Iq, är att landstinget inte 
förstår nyttan med systemet eller varför kommunerna skulle vara intresserade av det. Iq 
tror att motviljan till STRADA inom landstinget även beror på att man har egna system 
som man tycker fungerar bra. 

Ambitionen från Vägverkets sida är att statistiken skall presenteras månadsvis för att 
man anser att nyttovärdet är en färskvara. Trots det är det väldigt sällan som man uppnår 
detta och intervjuperson M berättar att det ofta är en tre månaders eftersläpning i 
statistiken. Enligt M är det en hets runt att leverera siffrorna i tid och anser själv att 
halvårsrapporter kunde räcka. Problemet enligt M är inte hur ofta rapporten presenteras 
utan att vi endast använder en liten del av alla olyckor i analyserna.  

Vi har en förkärlek till allt som har med bilar och vägar att göra, vilket gör att 
kollisionsolyckor och korsningar alltid har haft en hög prioritet medan singelolyckor 
och olika oskyddade trafikanter har en lägre prioritet. (IP M) 

 

Framtiden för STRADA 
Intervjupersonerna är överens om att både polis och sjukvård skall registrera data i 
STRADA, även om flera undrar om STRADA-sjukvård någonsin kommer att bli riks-
täckande. De intervjuade är överlag positiva till utvecklingen av STRADA och intervju-
person Iq uttrycker en hoppfullhet om att det skall bli bättre. Intervjuperson L hoppas på 
en framtid där fler sjukhus rapporterar olyckor samt att själva rapporteringen fungerar 
bättre. För att få en högre kvalitet av inrapporteringen efterlyses diskussioner med 
berörda parter. J efterlyser en bättre dialog med dem som är ansvariga så att man kan få 
större gehör för sina synpunkter. 

Ja, ökad delaktighet, det har väl funnits en massa praktiska och datatekniska problem, 
så att vi har väl inte varit allt för påstridiga. Men nu löper det här systemet, nu tror jag 
man måste kanske lyssna mer på användarna. Lyssna mer och även på oss, vad vi 
tycker är bra, vad vi tycker skulle kunna bli bättre. /…/ man skulle kunna göra t.ex. 
själva uttagsbilden, presentationen lite smartare faktiskt. (IP J) 

J anser att STRADA skall finnas kvar men att det behöver utvecklas samt att fler 
behöver lära sig hur man använder systemet. Intervjuperson H uttrycker en viss 
frustration över att de ansvariga inte riktigt kan bestämma sig om vi även i framtiden 
skall ha STRADA. 

Vi måste ju komma till skott på något sätt, det vi är överens om med de andra 
intressenterna, nu gör vi så här. Och kan vi inte bli överens, då får vi hitta något annat 
system för det här. (IP H) 
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3.2.2 Polismyndigheten 
Användning av STRADA 
Samtliga av de sju intervjuade på de sex polismyndigheterna använder STRADA. 
Någon uppger att man använder det varje dag, men flera säger att de endast använder 
det för att registrera olyckor och tar inte ut information från systemet. Ett undantag är 
intervjuperson Q som tar ut data för att kunna göra mera avancerade statistikuppfölj-
ningar på de mest olycksdrabbade vägarna. 

Att man inte tar ut information uppges till viss del handla om resurser. Intervjuperson R 
uppger att man tidigare har haft en person som arbetat med att ta ut uppgifter från 
STRADA. Men när personen slutat har man tappat den kompetensen. Man har inte 
heller, enligt R, haft möjlighet att utbilda någon som kan ersätta denna person.  

Intervjuperson S1 påtalar att deras användning är begränsad eftersom Pc:n inte är 
kopplad till någon skrivare och att man därför inte kan ta ut någonting. Vid denna 
polismyndighet har man enligt S2 även problem med att mata in i STRADA, eftersom 
uppgiften endast ligger på en person. 

Det var en väldig kritik mot att vi låg flera månader efter med inmatningen. Det började 
med att Y var här och vikarierade för X men han brydde sig inte om STRADA. 
Dessutom ska man veta att på våren, mars–april, då börjar det bli väder och vind och 
då åker bilister fort och ordningsboten måste matas in, och det är Z’s uppgift. Jag 
menar på trafikenheten skriver vi ungefär 4 000 ordningsboter på ett år. Det gör att den 
där perioden är det mycket och sedan ska Z ha sina semesterveckor. Tack vare att Z är 
lojal med verksamheten så tar Z bara ut tre och det gör att under de här tre veckorna så 
hopas det naturligtvis mer ordningsbot, flygande inspektioner som ska matas in och då 
kommer Strada i efterhand. Tyvärr har det varit så.(IP S2) 

Enligt S1 hamnar uppgiften ofta på civilanställda inom polisen. Eftersom man av 
ekonomiska skäl har varit tvungen att dra ner på personalen så ses STRADA som en 
extra börda vid sidan av huvuduppgifterna. S1 och S2 framhåller också att intresset inom 
polisen är relativt litet och att många inte känner till att STRADA finns.  

 

Positivt och negativt med STRADA 
Flera menar att STRADA har blivit mycket bättre än vad det var från början, men att det 
fortfarande finns förbättringsbehov.  

Kartorna är något som skulle behöva förbättras enligt tre av intervjupersonerna (T, U, 
V).  

Det är ju kartan som ställer till för oss, men den är ju jätteviktig. För att vi ska kunna 
göra ett bra jobb, kunna visa var själva olyckan har skett, så måste vi ha ett bra 
kartunderlag och det har vi ju inte idag i STRADA. Många gånger får man själv rita var 
vägar, övergångställen, cykelbanor och gångbanor finns. Hade vi fått ett kartsystem 
med allt detta och avfarter så hade det gjort jättemycket. (IP T) 

Detta är inte något som enbart drabbar dem själva utan även polisen ute på fältet som 
ibland inte kan få den information de eftersöker.  

Många gånger kommer patruller in och frågar exempelvis om en speciell gata, var har 
det hänt en massa olyckor vid övergångställen här, men det kan vi tyvärr inte svara på. 
(IP T) 
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Gatukontorets karta är enligt T väldigt detaljrik och han skulle vilja lägga över den till 
STRADA så man får en bättre översikt.  

Man har också haft problem med uttagsklienten och har inte kunnat komma in i 
programmet för att få fram den information man behöver. Supporten från Vägverket 
upplever T som bristfällig eftersom man inte ställt upp för att få det att fungera, trots att 
man har sagt till om det flera gånger. T anser att Vägverket tidigare varit mycket mer 
aktivt att ordna saker i STRADA men bara så länge det var ett projekt. Sedan januari 
2003 har man satsat mindre eftersom man verkar tro att det nu fungerar, när det 
egentligen inte gör det. 

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
Några av de intervjuade tar upp den bristande kvalitén i STRADA på grund av det stora 
mörkertalet, då sjukvården inte registrerar i lika stor utsträckning som polisen. 

Intervjuperson R tar upp cykelolyckorna som ett exempel. Dessa kan vara mycket 
allvarliga men rapporteras endast till sjukhusen. Uppgifter från sjukhusen skulle därför 
ge polisen en bättre bild av de olyckor som sker, något som man också påtalat för 
landstinget.  

Men där säger landstinget nej. Dom har ett annat system och ser inte kopplingen. Det 
går inte att koppla ihop systemen utan ska man sköta STRADA så måste man lägga det 
systemet vid sidan av. /.../ Nej, det känns inget bra. Kvalitén blir därefter då. Det är ju 
det vi matar in som vi ser. Och de här stora trafikolyckorna med allvarliga skadade och 
döda dom är ju inte fler än att vi ändå kan följa upp dom. Det är det här andra. (IP 38) 

Intervjuperson V tar också upp att det finns olyckor som varken sjukhusen eller polisen 
får kännedom om eftersom personen vänder sig direkt till vårdcentralen. Många gånger 
handlar det om cykelolyckor vilka då aldrig kommer med i STRADA. V uppger också 
att det är osäkert om sjukvården kommer att fortsätta med rapporteringen, det hela beror 
på om Vägverket betalar eller inte.  

I STRADA-polis finns ett ritverktyg där polisen med hjälp utav en skiss beskriver 
olyckssituationen i relation till olyckspositionen men enligt intervjuperson S2 är skissen 
ofta bristfällig. Det är inte ovanligt att man själv måste leta rätt på platsen för att det inte 
står med i anteckningarna. S2 menar att detta är en brist som beror på att man vid 
Polishögskolan inte lär aspiranterna hur en trafikmålsanteckning5 ser ut. 

Intervjuperson V anser att noggrannheten skulle bli större om man registrerade i 
STRADA direkt i polisbilen. I länet där intervjupersonen arbetar har man datorer, och 
nu även GPS, i polisbilarna. Men fortfarande saknas detta i flera polisbilar i landet 
vilket gör att polisen istället fyller i en pappersblankett. Blanketten lämnas sedan 
vanligtvis över till en civilanställd inom polisen som lägger in det i systemet.   

 

Användarvänlighet 
För många är det svårt att ha någon uppfattning om uttagsprogrammets användarvänlig-
het eftersom de har så liten erfarenhet av det. Men intervjuperson Q som även tar ut 

                                                 
5 En trafikmålsanteckning är den juridiska delen av rapporteringen om olyckor i trafiken. 
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uppgifter upplever att programmet kunde vara mycket enklare eftersom det i dagsläget 
finns för många val. 

 

Komplettering av STRADA-informationen 

Intervjuperson Q som också sysslar med statistikuppföljning kompletterar även med 
information från sjukvården för att få en mer heltäckande bild. Flera landsting använder 
sig av andra system och det finns önskemål från intervjupersonerna att även få tillgång 
till dessa. Intervjuperson R har vid ett flertal tillfällen vänt sig till landstinget och 
framfört detta önskemål men svaret har blivit nej, de skäl de anger är resursbrist. 
Intervjuperson Q använder sig av ett eget system inom polisen som heter Start 2 vilket 
ger en bättre helhetsbild eftersom man då även får med egendomsskador. 

 

Definitionen av allvarligt skadad 
Många av de intervjuade på polismyndigheten anser att det är svårt att bedöma om 
någon är allvarligt skadad eller inte eftersom poliser inte har någon sjukvårdsutbildning.  

Jag kan tänka mig att en bedömning görs utifrån hur det ser ut på olycksplatsen. Sedan 
kan det bli en annan medicinsk bedömning. Det kan vara en mycket allvarlig skada som 
inte framstår som så när vi har varit där. (IP R) 

Intervjuperson V anser att det borde vara sjukhusens bedömning som skall ligga till 
grund för den officiella statistiken och inte som nu polisens.  

 

Nyttan av STRADA 
Eftersom flera av intervjupersonerna endast registrerar uppgifter i STRADA och inte 
själva tar ut någon data har de ingen större nytta av STRADA. Intervjuperson S2 har 
inte börjat ta ut uppgifter i STRADA ännu men tror att man så småningom kommer att 
ha nytta av det. S2 tillägger dock att det till stor del beror på om landstingen även börjar 
registrera. 

Det är bara tråkigt att landstinget inte inser att man i förlängningen kan ha nytta av det 
här både ekonomiskt och mindre skadade till akuten. Man har ju i X-borg, med enkla 
medel, ryckt bort små saker där man har sett att det varit 3–4 fallolyckor i centrum eller 
någonting sådant och även i korsningar. Det har ju inte alls kommit till polisens 
kännedom om det kommer in som en skada på akuten. (IP S2) 

I intervjun med U framkommer det varför man inom den egna polismyndigheten inte 
efterfrågar STRADA. U påpekar att arbetet med STRADA inte har någon status och att 
många poliser inte ser någon nytta med arbetet. 

I: Men ser de inte nyttan av det? 

IP: Många gör inte det. 

I: Beror det på att man anser att det man gjorde tidigare var tillräckligt?  

IP: Jag tror att många inte förstår att det som man gjorde förut inte längre gäller, då 
skickade de rapporter till Vägverket. De förstår inte att det här är istället. 

I: De tror att Vägverket fortfarande sitter och gör det här. 
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IP: Ja och de säger ”hur länge skall du hålla på och jobba åt Vägverket” och jag säger 
”jag jobbar inte åt Vägverket jag jobbar åt polisen, det här är polisens uppdrag”.  
(IP U) 

Senare i intervjun beskriver U en speciell händelse: 

Jag satt ju i X förut och jobbade och då var jag arbetsledare och jag var på ett 
arbetsledarmöte en gång. Vi skulle planera verksamheten och det var en annan kvinnlig 
arbetsledare med som hörde att jag tog upp det här med STRADA /.../”Ja men herre 
gud” sa hon ”hur länge skall vi hålla på med det innan det är slut?” Alltså 
informationen är ju dålig. (IP U) 
Trots det händer det enligt U att en trafikpolis kan komma in och vilja ha information 
om antalet mopedolyckor vid en speciell skola. Men då handlar det inte om trafiköver-
vakning utan att polisen skall träffa eleverna på skolan.  

Hos en annan polismyndighet har man tidigare använt sig av uppgifter från STRADA i 
sitt förebyggande arbete. Hur detta gjorts är inte riktigt klart men R påtalar att enhets-
chefen gått igenom olyckorna för att se om trafikövervakningen kunde bli mera effektiv. 
R berättar att en medarbetare skall utbildas så han/hon kan ta hand om utdata. Senare i 
intervjun framgår det att man under tre år inte haft någon som kan hantera uttags-
klienten. Att man inte har prioriterat att ta ut data beror mycket på ekonomi, men R 
menar också att om man hade sett en väsentlig användning av STRADA så hade det 
säkerligen varit mer högprioriterat. 

  

Framtiden för STRADA 
Intervjupersonerna anser att det måste till en kraftfull satsning på att införa STRADA 
inom sjukvården, men även att organisationen kring inmatningen inom polisen måste bli 
bättre. Flera menar att det måste vara ett användarvänligt och lättillgängligt verktyg för 
att det skall fungera. 

Jag ser ju en framtid, det är helt klart, för det är ju det enda vi har nu som kan ta fram 
information om trafikolyckor. Då det gäller utvecklingen av STRADA kan programmet 
bli lättare, mer vänlig mot inläggaren, att det inte tar för lång tid. Tid kommer vi hela 
tiden bara få mindre av. /…/ Har man en sådan här stand-alone-maskin någonstans så 
blir ju efterfrågan därefter. Är det åtkomligt, så att säga, hos oss på ett annat sätt, då 
blir det ett verktyg för cheferna också. (IP R) 

För den framtida utvecklingen krävs det enligt R att informationen kring STRADA blir 
bättre, eftersom det finns många inom polismyndigheten som inte förstår varför man 
skall använda sig av det. Två av intervjupersonerna utrycker en förhoppning att 
STRADA kommer att användas mer inom polisen. 

 

3.2.3 Sjukhus och Landsting 
Användning av STRADA 

Sex personer intervjuades vid fyra olika sjukhus. Tre av sjukhusen sjukhus registrerar i 
STRADA-sjukvård (W1-3, X, Y) och en står utanför (Z). Intervjuperson Z som inte är 
användare uppger att sjukhuset har ett eget system för skadedata.  
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Positivt och negativt med STRADA 
Intervjupersonerna är i stort sett nöjda med STRADA. Ett klart plus har varit att även få 
med data från sjukhusen.  

Vi var väl intresserade att vara med i en utveckling, för att vi har sett att polisrappor-
teringen från vårt område täcker 17 procent av de fall som vi behandlar på sjukhuset 
och då tycker jag att det är ganska angeläget att ha bra data att jobba med och inte 
jobba med några fiktiva data som polisen har. Så att det är klart att det har funnits ett 
intresse att få ett sådant här fungerande system. (IP W1) 

Intervjuperson X ser STRADA som ett system som kan generera en mängd med 
information, men menar att kommunen har den största nyttan. Intervjuperson Y är i stort 
sett nöjd med STRADA, men upplever att det har varit svårt att hitta vissa saker i 
systemet. 

Vi har ju t.ex. väldigt många äldre som går och snubblar på uppstickande rötter osv. 
och problemet blir ju då att man måste sitta och läsa fritexten på tusentals individer. 
Det är ju väldigt tidsödande. Så vi försöker nu att hitta något system med ledord eller 
sökord som alla använder så att man på något sätt ska kunna söka i materialet. (IP Y) 

Y uppger att man inom sjukvården har haft önskemål vad det gäller uttagsdelen, att det 
ska kunna gå att söka på diagnos, vilket inte går idag. Y menar att sjukvårdens använd-
ningsområde fallerar lite då eftersom det är diagnosen man är intresserad av. 

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
Intervjupersonerna är relativt nöjda med kvalitén och tillförlitligheten i STRADA. Man 
menar dock att datakvalitén är mycket beroende på vad som matas in.  

Det man matar in det får man ju ut. Om det är dålig kvalitet på det som man matar in, 
t.ex. om platsen är beskriven på ett ospecifikt sätt så vet man ju inte vart det har hänt. 
(IP X) 

Detta är även något som intervjuperson W poängterar vilket i sin tur fått de som arbetar 
med STRADA att ifrågasätta kvalitén. 

Jag menar två bilar som kolliderar på en bro och helt plötsligt så sitter det tre förare i 
en bil och rätt som det är har några blivit fotgängare. Ja, inte vet jag hur det har gått 
till men hade de som jobbar med STRADA inte haft den här personkännedomen, eller 
känt igen det från annat håll, hade man aldrig upptäckt det. /…/ Så då förstår ni att vi 
inte satsar så mycket på STRADA i analys. Då blev vi väldigt rädda när vi såg det här 
och då tänkte vi – och det var alldeles nyligen – att vi håller oss vid sidan om lite grann 
innan vi vet. (IP W2) 

X anser att kvalitén kunde bli bättre om den information som patienten fyller i kontrol-
lerades mera noggrant.  

Vi har gjort så tidigare att den här rapporten som det hela bygger på och som patienten 
själv fyller i eller någon anhörig med hjälp av sköterskan på akuten – om det inte blir 
tillräckligt väl specificerat, t ex. platsen, så skall enligt vår gamla rutin den som är 
ansvarig på sjukhusets akutmottagning kontakta vederbörande genom att ringa hem om 
de har lämnat sjukhuset. Eller så ska de gå upp till vårdavdelningen efter någon dag 
och kompletterat rapporten – det skulle behöva bli bättre. Så hade vi det från början 
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men det krävs ju betydligt mer resurser. Det är en sak som vi har tyckt bör vara med 
men som Vägverket inte har ansett vara en nödvändighet i detta skede. (IP X)  

Intervjupersonerna uppger att de litar på de uttag som kan göras ur STRADA även om 
man måste ta hänsyn till vissa saker, exempelvis att vägar ändras och byggs om. Då 
finns vissa punkter som ligger på en gammal väg men som inte med på den nya.  

 

Användarvänlighet 
De intervjupersoner som är användare tycker att STRADA är ett bra program och att det 
är lätt att använda. Intervjupersonerna är också överens om att det är ett användarvänligt 
program även om det har funnits lite problem i början. 

Det är väl som med alla dataprogram. När jag började, det är väl 2–3 år sedan, tyckte 
de nog att jag var en sådan där gnällspik. Men det har rett upp sig. Och jag tycker väl 
programmet fungerar bra nu. Jag har inga klagomål på det och samarbetet med 
kommunen är ju väldigt bra. (IP X) 

Intervjuperson Y tillägger att även om uttagsprogrammet är relativt användarvänligt så 
kan det vara bra att de som ska arbeta med STRADA får en viss utbildning. Det är 
viktigt att man ”tänker till” när man får ut siffrorna, så att man inte drar felaktiga 
slutsatser. 

 

Komplettering av STRADA-informationen 
Intervjuperson Z använder inte STRADA alls utan har istället valt att lägga in uppgifter 
i sjukhusets patientadministrativa system för att få en mera heltäckande skaderegistre-
ring. Andra intervjupersoner uppger att de använder data från andra källor och 
intervjuperson W3 matar även in data i EHLASS.  

IP: Sedan vi kom in i det här STRADA-arbetet har vi kört det parallellt med det andra. 
Så både trafikskador och de här s.k. singelgångtrafikanterna som skadas, de blir alltså 
dubbelinmatade i olika system. 

I: Så du sitter och stoppar in samma olycka på två ställen? 

IP: Ja jag går mellan två datorer. 

I: Det tar ganska mycket tid. 

IP: Ja. (IP W3) 

Trots dubbelarbetet vill man ogärna släppa detta system eftersom alla skador ingår och 
på det viset får man en bättre överblick. En annan anledning är att det är väldigt lätt att 
ta ut den data man behöver. Det bästa vore enligt W1 om man samordnat systemen men 
så har inte skett. 

Alltså det är ju en skam, om man får säga så, att man inte makade ihop det här från 
början. För att som jag sa de är sprungna ur samma träd och med samma grund-
struktur. Socialstyrelsen och Vägverket kunde inte enas. Näringsdepartementet har ju 
pekat och sagt att nu måste ni samordna det här. / / Men det påtalades redan år 1999. 
Men då ansåg Vägverket att det var ju liksom inte deras uppgift att även bygga upp 
system för de andra typerna av skador men det är ju så här att jag kan tänka mig att de 
sjukhus som idag är med i STRADA de blir ju nyfikna på de andra frågorna också när 
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det dyker upp, MC-kross olyckor ute i terräng t.ex eller sportskador eller vad det nu kan 
vara. Man hade chansen men det blev inte så. (IP W1) 

 

Definitionen av allvarligt skadad 

Att definitionen av allvarligt skadad inte är löst ses till viss del som ett problem. Enligt 
Y är definitionen löst inom sjukvården men det är problematiskt med den allmänna 
definitionen, dvs. att det är polisens definition som skall gälla. 

Polisen kan ju inte göra den bedömningen, lika lite som vi kan bedöma vems fel det var 
eller var det hände osv. (IP Y)    
En av intervjupersonerna påpekar att polisens skadeklassifikation dessutom är svår-
begriplig. 

Den är dessutom för en medicinskt skolad totalt obegriplig skulle jag vilja säga. /…/ 
Det inbillar jag mig beror på en felöversättning man gjort från den engelska versionen. 
För att den är skriven så att läggs man in på sjukhus, så skall det klassas som svår 
personskada. Men som det står i den svenska texten så står det fraktur, sönderbrytning, 
sönderslitning m.m. eller annan skada som väntas medföra inläggning på sjukhus. Ta 
och läs den texten så kan ni fundera på hur man skall tolka den. Enligt min uppfattning 
går det inte att få en entydig tolkning av det. Det är ju egentligen inte en definition av 
skadans svårighetsgrad, det är ju en definition av vårdnivån. (IP X) 

W2 anser att en skadegradering skall grundas på ett medicinskt kriterium som sjuk-
vården har ansvar för, inte polisen.   

Intervjuperson X påpekar att vissa funktioner saknas i STRADA, exempelvis registre-
ring av olyckor där risken är att man får bestående men av skadorna. De har därför 
använt sig av en tilläggsmodul till STRADA för att ta fram just den typen av olyckor. 

Den ligger som frivilligt val. Den är inte uppdaterad men den har funnits med sedan vi 
höll på här för tio år sedan. Den definitionen är tagen ifrån tidigare forskning från 
Folksam om vilka skador som kommer att ge bestående men från olika kroppsdelar.  
(IP X) 

X berättar också att de väntar på ett arbete som pågått ett par år i USA där man håller på 
att ta fram en prognosskala som kommer att utgöra ett bra instrument för att gradera 
skador. 

 

Nyttan av STRADA 
Av de intervjupersoner som använder STRADA nämns bland annat att systemet behövs 
för att kunna bedöma vilka skador som har uppstått och orsakerna till skadorna. Det 
handlar då främst om vilken skademekanism som kan ge upphov till en viss typ av 
skada. Intervjuperson Y anser att det hade varit intressant att kunna se om det är de som 
bor på en viss ort som också skadas där. Men Y menar också att STRADA inte är någon 
form av trafiksäkerhetsbibel utan att man kritiskt måste granska allting.  

Intervjuperson Z vars landsting inte deltar i STRADA anser att deras skaderegister är 
fullt tillräckligt och kan inte se någon egentlig nytta med STRADA. Z tvivlar också på 
att arbetet med STRADA kommer att ge mindre kostnader för sjukhusen. Z lyfter även 
fram några fördelar med det egna systemet. Det första är att till skillnad från STRADA 
är det personalen som fyller i information vilket innebär att det inte blir något bortfall. 
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En annan fördel med det egna systemet är att det innehåller alla skador och inte enbart 
trafikskador. Trots det kan man tänka sig att gå med i STRADA men bara om man slapp 
dubbelregistreringen. Man skulle även kunna tänka sig att delta i STRADA om 
kommunerna fann informationen värdefull. På försök skall Z be patienterna att fylla i en 
blankett som sedan skall skickas till de olika kommunerna.   

Det är ett sätt också att göra kommunerna observanta eller liksom ”vill ni ha det här?” 
Sedan ska jag gå ut och fråga dem ”vill ni ha STRADA?” Om de säger ja allihop då får 
vi jobba vidare på det. För då har ju vi också, eller jag har ett argument att komma med 
till akutmottagningarna. Att kommunerna vill ha det här utav landstinget.(IP Z) 
Problemet kvarstår dock att personalen vill ha ett databaserat system och att de inte vill 
dubbelregistrera. Lösningen enligt Z är då antingen att de kan tanka över informationen 
eller att det inrättas en tjänst som tar hand om STRADA. Denna tjänst skall då 
Vägverket stå för eftersom landstinget själva inte har några pengar. Under intervjun 
framkommer det att finansieringen inte är enda anledningen till att man inte vill delta i 
STRADA utan att det även beror på att man inom sjukvården inte anser sig äga 
problemet.  

Det ju en tradition, skam till sägandes, att vi inom sjukvården har liksom betraktat 
sjukhusdörren som yttre gränsen för vår verksamhet och kanske inte tänkt på vad som 
händer innan, eller kanske inte i värsta fall heller, vad som händer efter att folk lämnar 
oss. Det där är en gammal tradition som ja, kanske sitter djupare hos vissa. Så att det 
finns många sådana där faktorer som gör att det på vissa platser kan vara svårt och 
komma in. Och jag har ibland varit med på sådana här Hallelulja-möten och försökt 
entusiasmera mindre intresserade kollegor och det är inte så lätt. (IP Z) 

 

Framtiden för STRADA 
När det gäller framtiden för STRADA så skiljer sig åsikterna åt. Intervjuperson Z som 
inte är användare tror att andra ser dem som lite motsträviga. Men Z hävdar att så inte är 
fallet utan att det istället handlar om att de faktiskt vill utveckla systemet. Mycket 
handlar om tid och resurser och om de skall delta måste frågan om dubbelregistrering 
lösas eller också måste Vägverket finansiera en tjänst. 

Intervjuperson X som själv har varit med och utvecklat STRADA tycker att den fram-
tida utvecklingen ser bra ut.  

Nu är ju hälften av Sveriges sjukhus med och levererar data. Jag tror att det är totalt  
40 stycken sjukhus. Till och med Y är ju med nu. Det är ju ett par områden där det 
fortfarande är lite trögt. Kommer utvecklingen att fortsätta så kommer vi nog ha  
70–80 % om 10 år. (IP X)  

Intervjuperson W1 tror att sjukhusen skulle vara villigare att delta om kommunerna 
kunde påvisa att de har ett genuint intresse. W1 använder även EHLASS och hoppas 
därför att man i framtiden kan bygga upp olika moduler där STRADA är en.  

Enligt min uppfattning kan det här inte vara något större oöverstigligt problem faktiskt. 
Jag menar grundstrukturen är ju densamma och om det fanns lite god vilja så kan jag 
inte se något som helst hinder till att inte detta skulle gå. /.../ om man kunde bygga det i 
moduler så har man friheten, för dem som vill, att enbart köra STRADA eller köra 
båda. Man har då ett sammanhängande system men då måste Vägverkets ansvariga 
komma ihop med Socialstyrelsens ansvariga. (IP W1) 
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Intervjupersonerna anser att både polis och sjukvårdspersonal skall registrera data. En 
gemensam åsikt är att man skall registrera det som man är bäst på från respektive sida. 
Intervjuperson X anser att det kan förbättras ytterligare genom att även försäkrings-
bolagen är med och levererar egendomsskador så att man får in alla skadehändelser med 
eller utan personskador. 

Problemet med definitionen av allvarlig skada skulle man enligt W1 lösa om man 
använde sig av den s.k. AIS skalan (Abbreviated Injury Scale). Denna skala är från 1–6, 
där 1 står för lindrig skada, 2 moderat skada (t.ex. hjärnskakning, fraktur) osv. Ju högre 
värde desto allvarligare är skadan och det högsta värdet, vilket är 6, står för en livs-
hotande skada som man inte överlever. I enlighet med nollvisionen skulle man enligt 
W1 fokusera på AIS 3 och högre. 

Man skulle kunna ägna sig åt de riktigt allvarliga skadorna. Det är klart man kan även 
bita över de andra om man vill. Men det viktiga är ju att förebygga dödliga invalidi-
serande och de riktigt allvarliga skadorna och då skulle det vara från AIS 3 och högre. 
Det skulle bli ganska elegant. (IP W1) 

För att få STRADA-sjukvård rikstäckande anser Y att man måste införa ett ”STRADA-
tvång” inom vården. Rent lagstiftningsmässigt innebär tvånget att man har en skyldighet 
att lämna dessa uppgifter och att det kan göras utan patientens samtycke. W1 tror inte 
heller att sjukhusen kommer att bli heltäckande men istället för tvång förespråkar han 
ett representativt urval.  

Då kan man ju med mycket större säkerhet räkna ut hur bilden är över hela landet. Så 
är min vision, att man skulle kunna ha ett antal dedikerade sjukhus. (IP W1)  

 
3.2.4 Kommun 
Användning av STRADA 
Samtliga av de elva intervjupersonerna inom kommunen är användare av STRADA, 
men i olika omfattning. Några är vana användare medan andra använder det mer 
sporadiskt. Intervjuperson Å har haft STRADA en gång tidigare men eftersom det då 
hade slagit ut alla Acessprogram så tog man bort det. Det har nu precis installerats på 
nytt och Å utgår ifrån att STRADA kommer att användas mer eftersom det är fastställt 
att man skall koppla alla åtgärder till olycksstatistiken.  

 

Positivt och negativt med STRADA 
Hur nöjd man är med STRADA skiljer sig något åt mellan intervjupersonerna, några är 
mycket nöjda medan andra känner sig missnöjda.  

Intervjuperson Ä är väldigt nöjd och anser att den är en förbättring jämfört med 
kommunens tidigare olycksdatasystem. Ä ser också fram emot att man nu även kommer 
att få sjukhusrapporterade olyckor. Intervjuperson Ö är också nöjd med STRADA, men 
påpekar att det finns vissa fallgropar.  

Det kan lätt bli att man missar vissa trafikantgrupper, det finns olika val man får göra, 
när man gör en sökning då. (IP Ö) 

En av intervjupersonerna (Aa) är nöjd med de förbättringar som gjorts men missnöjd 
med att sjukhusen i regionen inte rapporterar. 

46 VTI rapport 600 



 

Förut så satt vi och bläddrade i papper, då var det en bok för varje år och så fick man 
hålla på. Så nu går det ju smidigare. (IP Aa) 

Några har svårt att säga hur nöjda de är eftersom de inte har haft möjlighet att använda 
det så mycket. Trots det är intervjuperson Bb i varje fall inte missnöjd. Intervjuperso-
nerna Cc och Dd har båda tillgång till STRADA-polis och STRADA-sjukvård och är 
överens om att det är bra. Trots det utrycker Cc ett missnöje över att staten inte satsar 
tillräckligt på STRADA.  

Intervjuperson Ee som är missnöjd med STRADA påpekar att det till stor del beror på 
att det finns kvalitetsbrister och att data inte kan kvalitetssäkras av väghållaren på ett 
enkelt sätt. Som exempel på detta påpekar Ee att platsen för olyckan många gånger är 
felmarkerade något som också Ff håller med om. 

Och det är i princip omöjligt tycker jag, eller också tror jag att en person sitter på en 
helt annan ort och läser en olycksrapport och utifrån detta tolkar var platsen är.  
(IP Ee) 

Vidare anser Ee att det är svårt att ta ut en specifik uppgift t.ex. information om alla 
olyckor som inträffat på övergångsställen. För att få fram denna uppgift är man tvungen 
att först ta fram alla olyckor med fotgängare och sedan övergångsställen vilket upplevs 
som en väldigt tidsödande process. Tre av intervjupersonerna poängterar också att 
fordonsskador inte registreras i STRADA vilket enligt dem är en brist. 

Det är ju bara slumpen som avgör om det blir en personskada eller inte. (IP Ee) 

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
Flera av intervjupersonerna anser att kvalitén blir lidande av att alla sjukhus inte rappor-
terar. Förutom sjukhus anser Aa och Ee att det är en brist att inte vårdcentralerna 
rapporterar. Andra brister i kvalitén, som tidigare framhållits, är att platsen inte alltid är 
korrekt inlagd. 

Intervjuperson Cc och Dd har båda tillgång till STRADA-sjukvård och STRADA-polis. 
Problemet enligt dem är att de två registren inte innehåller samma parameter vilket 
försvårar samkörning.  

Kopplingen mellan polis och sjukhus kan vara svår. Det handlar framförallt om 
matchningen som kan bli lite knepig. Skillnaden mellan polis och sjukhusolyckor tycker 
jag kan bli lite rörig ibland. De stämmer inte alltid. (IP Dd) 

Trots det anser Dd att STRADA-sjukvård har ökat säkerheten och täckningsgraden.  

Det är klart att det är en fördel jämfört med polisrapporterade olyckor att sjukhus-
rapporterade finns med. Det har ju ökat säkerheten och täckningsgraden. Där var ju ett 
bortfall. De polisrapporterade hade ju en underrapportering av fotgängarolyckor och 
cykelolyckor. Det blir ju bättre i och med STRADA där man samordnar uppgifter 
mellan sjukhus och polis. (IP Dd). 

Kvalitén på data är något som flera anser vara ett problem. Intervjuperson Gg menar att 
innehållet i databasen är så bristfälligt att det inte kan användas på det sätt man önskar 
eftersom man inte får en bild av helheten. 

Våra STRADA innehåller ju bara skadedata från polisen, polisrapporterade olyckor 
med trafikskada. Det sker registrering vid Y sjukhus, men det går inte att använda för 
oss för det är ju bara en bråkdel av skadorna i X-stad. Man får ju ingen bild av 
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helheten. Och när det gäller polisrapporterade olyckorna så är polisens rapportering 
undermålig eftersom alla olyckor inte kommer till polisens kännedom /.../. (IP Gg) 

Flera av intervjupersonerna har trots det osäkra mörkertalet, valt att lita på den informa-
tion som kan erhållas. Men en för stark tilltro, enligt Intervjuperson Gg, kan vara en fara 
eftersom man då använder materialet som att det vore sanningen. Detta i sin tur kan 
resultera i att beslutsunderlaget blir felaktigt. Vidare anser Gg att så länge mörkertalet 
ser ut som det gör idag bör man inte använda informationen då beslut fattas.  

 

Nyttan av STRADA 
Intervjupersonerna ser STRADA främst som ett hjälpmedel. Intervjuperson Aa och Dd 
berättar att det ligger till grund för deras långsiktiga trafiksäkerhetsarbete. Intervju-
person Å anser att STRADA är värdefullt då de vill utvärdera en speciell insats.  

…det som har varit intressant, det är när man har byggt något. Vi har haft en 
cirkulationsplats som var väldigt omstridd, en ny plats. När vi byggde om den här från 
signalreglerat till cirkulation, det var så mycket kritik att vi bytte ut den här 
signalregleringen till den här minicirkulationen. Och då är det ju väldigt roligt att ha 
kunnat följa det här och ser hur olyckorna har minskat. (IP Å) 

I vissa regioner skickar Vägverket ut en uppdatering av antalet döda och skadade varje 
kvartal. Intervjuperson Bb anser att detta är värdefullt men upplever att denna informa-
tion skulle kunna användas mycket mera än vad man idag gör.  

Man får en färsk uppgift på vad som har hänt och om man är mera aktiv än jag då kan 
man säkert utnyttja informationen mer. För ju mer man använder sakerna ju bättre blir 
man ju på det naturligtvis och ser dess möjligheter. De få gånger jag har använt 
STRADA då har det varit för och gå in och titta på något inför ett möte eller något 
liknande. För att se hur det egentligen ser ut i X-stad just nu. Hur har det sett ut sista 
tiden här, har det hänt några grejor då. (IP Bb) 

Trots det påpekar Bb att man även utan STRADA kan få god information om läget i en 
stad, speciellt om det handlar om en liten stad. 

... allting står i tidningen. Sen har man så mycket kontakt med polisen som man kan 
fråga. Eller också kommer det upp på ett möte, vi hade den olyckan och det skedde på 
grund utav det och sånt där. Man blir ganska uppdaterad genom andra vägar också. 
(IP Bb) 

De intervjupersoner som inte har tillgång till STRADA-sjukvård anser att man i dags-
läget inte har så stor nytta av STRADA.  

 

Användarvänlighet 
Intervjupersonerna ser vissa problem med användarvänligheten, även om den upplevs 
som bättre nu än den har varit tidigare. Bland annat finns synpunkter på att programmet 
inte känns så modernt om man är van vid mer moderna dataprogram. 

Användargränssnittet känns lite sådär…att man inte riktigt har funderat på den som 
bara ska jobba med uttagsklienten. Alltså, behöver det verkligen vara fyra sidor som jag 
får klicka mig fram genom när det är en fråga där och en fråga där och sedan är det 
massa grått bara. Trist! Inte effektivt tycker jag. Kunde man inte ha gjort det här lite 

48 VTI rapport 600 



 

effektivare på något vis? Lite attraktivt i hur det ser ut på skärmen. Det finns säkert en 
del att jobba med där. (IP Hh) 

Intervjuperson Gg anser att det är arbetsamt att göra sökningar i STRADA och lyckas 
aldrig komma ned på en önskvärd nivå. Anledningen till detta är att kartan inte är 
tillräckligt detaljerad.  

 

Komplettering av STRADA-informationen 
Eftersom flera av intervjupersonerna endast har tillgång till uppgifter från STRADA-
polis förekommer det att man använder sig av kompletterande information från 
sjukhusens egna system men denna information täcker inte alltid deras behov. Två av 
intervjupersonerna (Å och Ff), som får kompletterande uppgifter från sjukhusen, menar 
att de inte har någon nytta av dessa uppgifter eftersom platsen för olyckan inte finns 
med.  

… det som har varit det stora problemet för mig, att jag har alltså inte kunnat lokalisera 
olyckorna. Utan jag har försökt under flera år att få komplettera med kartmaterial till 
deras olycksstatistik. Och det har varit motstånd till det. (IP Å) 

För att lösa problemet med lokalisering samarbetar Å med försäkringsbolagen.  

Trots att intervjuperson Dd har tillgång till STRADA-sjukvård använder man sig även 
av kommunens egna system som komplettering. Kommunen har valt att även registrera 
olyckor i ett parallellt system, men uppger att man antagligen kommer att upphöra med 
det när den ansvariga för det programmet går i pension. Enligt Dd brukar de jämföra 
data ibland och har upptäckt att det inte alltid stämmer.  

 

Definitionen av allvarligt skadad 
Några av intervjupersonerna menar att det är ett problem att definitionen av allvarligt 
skadad inte är löst medan andra inte kan se att det är ett stort problem. Oavsett om man 
ser det som ett problem eller inte så anser intervjupersonerna att det vore bra om man 
använde samma kriterier i sin bedömning.  

Man anser att definitionen på svårt skadad är väldigt diffus och att det är svårt för 
polisen att bedöma skadan. Intervjuperson Dd anser att polisens rapporter inte alltid 
stämmer och att bedömningarna är osäkra. 

Det kan vara en måttlig skada eller t.o.m. en lindrig skada. Så de är lite mer osäkra på 
sina bedömningar.(IP Dd) 

Utifrån Cc’s perspektiv så räcker det inte med att endast definiera en allvarlig skada 
utan skulle vilja ha fler definitioner och därefter specificera mål för att få ned även 
lindriga skador.  

Jag tror att man biter sig lite i svansen om man bara försöker få ner antalet dödade, 
istället är det viktigt att satsa på de lindrigt skadade för kommunerna. Det kan bli att 
kommunerna tycker att de inte berörs av nollvisionen eftersom de inte har så många 
dödade. (IP Cc) 
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Framtiden för STRADA 
De flesta av intervjupersonerna ser STRADA som ett hjälpmedel som de kan ha nytta 
av i framtiden och tror att det har utvecklingspotential. För många beror det dock på om 
man får sjukhusen att rapportera.  

Hur utformningen sedan blir och om man gör det var för sig och levererar in till 
STRADA eller så här då, det har jag egentliga inga synpunkter på, men det jag skulle 
kunna önska, det är att när jag går in och tittar då vill jag inte bara se 
polishusrapporterade, då vill jag även se cykelolyckor.(IP Bb)  

Fyra av intervjupersonerna (Ä, Aa, Ff, Gg) påpekar att landstinget inom den egna 
kommunen motarbetat arbetet. Ff upplever att det finns en viss motvilja mot STRADA 
inom landstingen. Intervjuperson Ä tror att oviljan från landstingets sida beror på att 
man ser arbetet med STRADA som ett merarbete. Ä skulle därför önska att det fanns en 
eldsjäl som driver frågan men också ett annat förhållningssätt från landstingets sida. 
Enligt Ä finns det fortfarande sjukhus som mest fokuserar på att bota patienten snarare 
än att också förebygga. 

Intervjuperson Gg påpekar att oviljan från sjukhusens sida att delta är en resursfråga och 
därför handlar om brist på finansiering men tillägger att det också är en fråga som 
handlar om makt. Det har pågått en maktkamp mellan olika delar av landstinget kring 
frågan om huruvida STRADA ska användas eller inte. Gg har länge varit missnöjd med 
STRADA men hoppas på en förbättring. Man har nu i kommunen kommit överens med 
Vägverket och ett sjukhus att de ska registrera under ett års tid. Kommunen har då valt 
att vara med och betala för att registreringen skall göras.  

För att öka kvalitén önskar Ee att man i framtiden kan erbjuda kommunen en möjlighet 
att kvalitetssäkra olyckorna på ett smidigt sätt.  

Det skulle kunna fungera på det sättet att jag via e-post får upp en lista på olyckor som 
har lagts in i systemet och sedan kan jag gå igenom varje enskild olycka och markera 
att jag godkänner den. (IP Ee) 

Andra områden som borde förbättras enligt de intervjuade är att informationen sprids 
mera, programvarorna blir enklare och kartmaterialet utvecklas så de blir mera 
detaljerat. 

 

3.2.5 Forskare 
Användning av STRADA 
Samtliga intervjupersoner använder STRADA. En person använder främst STRADA-
sjukhus (IP Ii), en annan använder endast STRADA-polis (IP Jj) och en tredje använder 
båda systemen (Kk).  

 

Positivt och negativt med STRADA 
Intervjuperson Ii som använder sig av STRADA-sjukvård påtalar att det ger en bra bild 
av både fotgängarnas och cyklisternas singelolyckor. Täckningsgraden är bättre nu än 
när man endast hade polismaterialet. Enligt Ii kan man nu på ett bättre sätt uttala sig om 
hur det faktiskt ser ut. Det negativa är att det inte är heltäckande i hela landet. Denna 
uppfattning skiljer sig markant från intervjuperson Jj som anser att STRADA hittills har 
varit förödande för olycks- och trafiksäkerhetsforskningen på flera sätt.  
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Man vill inte ha konkurrens av andra datakällor som OLY/VITS eller Socialstyrelsens 
patientstatistik. Kontinuiteten i att följa olycks- och skadeutvecklingen har gått förlorad. 
Tidigare olyckstyper som varit mycket användbara för trafiksäkerhetsarbetet har ersatts 
av nya som inte förankrats bland användarna. Möjligheten att knyta olyckor till trafik, 
vägdata eller väghållare har hittills spolierats. Möjligheten att göra kvalificerade 
uppföljningar av vidtagna åtgärder har försämrats. Hittills verkar man inte ha brytt sig 
särskilt mycket om att det måste kunna göras uttag, sammanställningar samt analys av 
insamlade data. (IP Jj) 

Jj anser inte att STRADA har utvecklats i samarbete med de viktigaste användarna, 
vilket var tänkt från början. Dessa användare har därför inte fått vara med i utvecklingen 
av systemet överhuvudtaget. Intervjuperson Kk är inte heller speciellt positiv till 
STRADA främst på grund av att STRADA-sjukvård inte finns i hela landet.  

 

Kvalitet och tillförlitlighet i STRADA 
Intervjupersonerna påpekar att det finns problem med STRADA när det gäller kvalitén. 
Jj och Kk anser att det främst beror på att sjukvårdens täckning är låg. I detta avseende 
verkar framförallt intervjuperson Jj väldigt pessimistisk eftersom täckning, enligt Jj, 
kommer att förbli låg. 

Intervjuperson Ii påpekar att kvalitén varierar i olika delar av landet och att det till viss 
del handlar om finansiering. Ii tror inte att sjukhusen är så intresserade av platsen där 
olyckan hände utan mer hur svårt skadad personen är.  

I sjukhusmaterialet har man inte platsbestämningen med överhuvudtaget. Vad en läkare 
eller en sjuksköterska är intresserad av är att få reda på: vem är det som är skadad? 
Hur svårt är man skadad? Hur har olyckshändelsen gått till? – för man vill veta hur 
mycket våld denna kropp har utsatts för. /…/ Det är klart att de skulle kunna vara 
intresserade av om det har hänt i en korsning eller på en sträcka. Men det är väldigt 
långt för dem att tänka i banor som ”hastigheten kanske är högre på en sträcka än i en 
korsning”, och det är det som gör att det inte blir bra. Många av oss som är oerhört 
intresserade av det och som sysslar med trafiksäkerhet, vi vill ju kunna gå ut och göra 
en åtgärd. Så man måste nog arbeta mer med att tala om för sjukhuset vad vi använder 
dessa data till. Det är ju ett jättearbete och det håller vi på med hela tiden. Men det är 
svårt alltså. (IP Ii) 

Ii påtalar också problemet med att registreringen sker i flera led dvs. först fylls ett 
pappersformulär i och därefter matas informationen in i STRADA. Grunduppgifterna 
utsätts då för flera tolkningar, Ii har svårt att se hur det praktiskt skall kunna lösas. Ett 
annat problem som både Ii och Kk ser är att platsen inte alltid registreras på rätt sätt. 

Jag tycker det är förvånande att man på polissidan inte har all utrustning i bilarna så 
att man kan lägga in allting direkt /…/ är de på plats – och det är de ju oftast – så borde 
man med hjälp av GPS med väldigt hög noggrannhet kunna säga exakt var den här 
olyckan har inträffat. (IP Ii) 

För Kk blir den bristande kvalitén speciellt märkbart då data från polisen och sjukhusen 
jämförs. För att lösa detta använder Kk polisrapporten när det gäller just olycksplatsen. 
Intervjuperson Jj ser brister i kvalitén som mycket beror på att orginaldata saknas. 
Exempelvis kan man inte med säkerhet utläsa om den skadade är påverkad av alkohol 
eller inte eftersom polisen enbart noterar om det är misstänkt eller inte.  
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Nyttan av STRADA 
Intervjuperson Ii anser att nyttan med STRADA har mycket att göra med vad man vill 
använda det till. 

Om jag t ex vill göra en uppföljning av vinterväghållningen så är det svårt att göra med 
tanke på att var tredje skadad inte har någon uppgift om hur väglaget var vid tillfället 
då personen blev skadad. (IP Ii)   

Intervjuperson Jj anser att nyttan är begränsad jämfört med tidigare. 

Mycket tveksamt om de tänkta fördelarna med att kunna kombinera polis- och 
sjukvårdsdata någonsin kommer att uppnås. Nyttan av sjukvårds-STRADA har hittills 
varit minimal med undantag av några enskilda län. Samtidigt är det många kommuner 
som saknar den tidigare möjligheten att även kunna använda de polisrapporterade 
egendomsskadeolyckorna i sina trafiksäkerhetsanalyser. Nämnda olyckor beslöt 
Vägverket, trots motstånd från flera håll, att inte längre registrera fr.o.m. år 2000.  
(IP Jj) 

 

Användarvänlighet 
Intervjuperson Jj anser inte att uttagsprogrammet är speciellt användarvänligt och att det 
är ganska arbetsamt och komplicerat att använda programmet. 

I STRADAs system är det ju så att det är besvärligt på en övergripande nivå – det är 
svårt att ta alla olyckor under flera år – så det blir lite tungt. STRADA är ju bäst för 
geografiskt avgränsade bitar, men att ta alla olyckor och om jag vill föra över det och 
jobba med det i GIS-miljö, då är uttagsklienten besvärlig. Så jag skulle vilja ha något 
instrument som gör att man får ut data som kan användas i andra instrument. /…/ Det 
är väldigt anpassat för uttag i forskning eller en liten kommun men det är för tungt om 
man ska ta ut större mängder. (IP Jj) 

Senare i intervjun tillägger Jj. 

Det finns heller inget bra ”avbryt”. Om man har satt igång en process så kan man inte 
ändra sig för man får inte stopp på den. Så det borde finnas en lätt avbrytarfunktion. I 
övrigt så tycker jag att det fungerar bra. (IP Jj) 

 

Komplettering av STRADA-informationen 
Intervjupersonerna använder sig av kompletterande källor till STRADA. Ii berättar att 
det för tillfället görs en utredning för SIKA med det patientadministrativa systemet som 
Socialstyrelsen har. Även om detta register inte heller är perfekt är mörkertalet betydligt 
mindre än i STRADA. 

Vi har patienter på våra sjukhus som inte betalar, så vi har alltså patienter som kommer 
in och som inte finns i systemet, så där finns ett mörkertal även om det inte är ett stort 
mörkertal. Man brukar uppfatta det som under 5 % men hur stort det faktiskt är beror 
lite grann på vilken del av året det är frågan om också. (IP Ii) 

Ii har även arbetat med försäkringsdata samt tagit fram egen information genom att 
intervjua patienter. Intervjuperson Jj använder sig av Socialstyrelsens patientstatistik 
som är heltäckande för hela landet. Kk använder både försäkringsbolagens information, 
djupstudier och akutjournaler. STRADA används mest för att få en positionering för att 
sedan utvärdera själva vägmiljön. 
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Definitionen av allvarligt skadad 
Intervjupersonerna kan se problem med att definitionen inte är löst, men Jj anser inte för 
egen del att problemet är speciellt stort.  

Ja visst är det ett problem, men vi använder idag DMAS-begreppen mycket här i X, som 
är diagnostiserat mycket allvarligt skadad, alltså ISS-värdena. Sen är ju problemet med 
polisens definition av svårt skadade, det är ju liksom ett historiskt bekymmer som jag 
inte ser hur man enkelt skulle kunna lösa. /…/ Men jag menar, man måste ju kunna lite 
om olycksdata om man ska kunna göra bra uttag – det finns liksom inga genvägar där 
tycker jag. Så jag ser väl inte det som ett stort bekymmer, i alla fall inte när det kommer 
till STRADA som ett systemprogram. Sen är det ju ett jättestort bekymmer att vi måste 
bestämma var vi ska dra gränsen mellan nollvisionens renläriga svårt skadade eller 
inte, men det kan man ju inte belasta STRADA för. (IP Jj) 

Intervjuperson Kk ser stora brister i polisens klassificering av skadan och tycker därför 
att det är underligt att det är den, snarare än sjukjournalen, som styr. Även om en sådan 
bedömning skulle bli mera korrekt har Kk upptäckt att sjukhusens bedömning inte alltid 
stämmer. Kk tar upp ett fall som graderades som AIS 1 dvs. inte allvarlig, men som 
senare visade sig vara mycket allvarlig. Så frågan är hur tidigt bedömningen skall göras. 

 

Framtiden för STRADA 
Intervjupersonerna har olika syn på framtiden för STRADA. Jj hoppas visserligen på 
det bästa, men känner en stor tveksamhet till att STRADA-sjukvård någonsin kommer 
att bli heltäckande. Ii tror att sjukhusens rapportering kommer att öka. För att den 
framtida utvecklingen skall bli bra anser Ii att man måste gå ut med information om hur 
viktigt detta arbete är.  

Så jag tror att man mer från väghållarsidan måste tala om vad man använder datan till. 
Jag tror att det är jätteviktigt att vi alla lämnar ifrån oss den informationen. Jag skulle 
vilja att man använde mycket av denna statistik i undervisningen – i matematik, fysik, 
geografi och en massa andra ämnen. Men det måste också tillbaka till den som samlar 
in datan, att detta är viktig data och att vi är beroende av den och att vi uppskattar 
deras arbete – det måste de få lov att höra för det hör de inte idag. Detta är nödvändigt. 
Det kan ses som självklart men ibland är det bara så svårt att göra. (IP Ii) 

Intervjuperson Ii efterfrågar en mera enhetlig modell för hur man samlar in data men 
framhåller också att det är oerhört viktigt att enas om vad man verkligen behöver. 
Eftersom registreringen av data är kostsam efterlyser Ii ett mera rationellt sätt att arbeta 
på vilket kan undvika dubbelarbetet för sjukhusen.  

Det vore bra om man hade kunnat göra någon rationalisering där. Det är nog så att 
sjukvården många gånger ligger före även om det borde vara tvärt om. Det hade varit 
jättebra om polisens data hade legat inne och sjukhuspersonalen bara tittade på den 
befintliga datan och bara kunde fylla på. (Ip Ii) 

Intervjupersonerna anser att både polis och sjukvård skall registrera i STRADA. Jj anser 
att det är självklart att polisen skall registrera, men att sjukvårdspersonalen endast skall 
åläggas att registrera data som med säkerhet kommer att användas för exempelvis 
forskning eller förebyggande arbete.  

 

VTI rapport 600 53 



 

4 Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka olika aktörers syn på det nationella informa-
tionssystemet om trafikolyckor STRADA. Metoden som användes var kvalitativ där 
43 personer intervjuades. Bland de intervjuade finns aktörer som enligt regerings-
beslutet på ett eller annat sätt skulle vara delaktiga i utformandet av STRADA och 
personer från olika myndigheter som fått i uppgift att antingen mata in data eller ta ut 
data ur STRADA. En kvalitativ metod valdes eftersom den möjliggör ett mera öppet 
angreppssätt jämfört med en enkät där frågorna redan är formulerade. Däremot kan man 
inte utifrån detta material dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Intervjuerna utgick 
ifrån en intervjuguide där följande områden behandlades: 

• Positiva och negativa aspekter av STRADA 

• STRADA:s kvalitet och tillförlitlighet  

• Definitionen av allvarligt skadad 

• Nyttan av STRADA 

• Framtiden för STRADA. 

De intervjupersoner som använde STRADA diskuterade även: 

• Användning av STRADA 

• STRADAS:s användarvänlighet 

• Komplettering av STRADA-information. 

 
4.1 Användning av STRADA 
Det finns stora skillnader mellan intervjupersonerna i hur de använder STRADA. 
Många använder sig endast av STRADA-polis, men det förekom också att man endast 
använder STRADA-sjukvård . Eftersom registreringen inom sjukvården är bristfällig är 
det vanligt att de som tar ut olycksdata endast kan använda sig av polisens rapportering.  

Av intervjuerna med personer inom polismyndigheten framgår det att STRADA till stor 
del enbart används för att mata in uppgifter som sedan skickas till Vägverkets databas.  

 

4.2 Positivt och negativt med STRADA 
Hur nöjd man är med STRADA skiljer sig mycket åt bland intervjupersonerna. En klar 
fördel är att man kan få tillgång till sjukvårdrapporterade olyckor. Nackdelen är att 
sjukvården inte alltid deltar i samarbetet vilket innebär att rapportering inte är heltäck-
ande. Trots det finns det några goda exempel där samarbetet fungerar bra eller till och 
med väldigt bra. Om man är nöjd eller inte är starkt kopplat till vilken nytta man har av 
STRADA. Exempelvis om man använder sig av STRADA i sitt eget trafiksäkerhets-
arbete eller inte. 

Det som upplevs som negativt verkar till stor del handla om kvalitén. Polisens brist-
fälliga platsbestämning är något som främst kommunen behandlar men även de inom 
polisen som har till uppgift att mata in informationen påtalar denna brist. I detta hän-
seende är det viktigt att poängtera att huvuddelen av dem som arbetar med STRADA 
inom polisen är civilanställda och i vissa fall sker rapporteringen på annan ort 
(Sundqvist, 2007).  
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I STRADA går det att se på en kartbild var olyckan inträffat men denna kartbild är 
enligt intervjupersonerna inte tillräckligt detaljerad. Några menar att kommunens egna 
kartor är mycket mer detaljrika och skulle därför vilja använda sig av dem. I Nilsson 
(2003a) genomlysning av STRADA diskuterades kartbilden som ansågs vara bristfällig 
eftersom den saknar viktiga vägattribut i form av väglinjemarkering, övergångsställen 
och bussfickor m.m. En möjlig lösning, enligt Nilsson (2003a) skulle vara att koppla 
STRADA till den nationella vägdatabasen (NVDB) snarare än kommunens. Nilsson 
(2003a) ger främst tre olika skäl ges till varför denna koppling inte gjorts; Alla 
kommuner rapporterar inte in sitt vägnät i NVDB. Många kommuner saknar detaljerade 
kartor och att det ytterligare skulle belasta STRADA:s kapacitet. 

För de intervjupersoner som gör stora nationella uttag blir det ofta problem när man 
skall använda STRADA. Programmet verkar inte vara gjort för stora uttag eftersom det 
går väldigt långsamt eller ibland inte fungerar alls. Ett annat problem är att det är 
omständligt att söka viss information i uttagsdelen. Ett system som är omständligt kan 
förhindra, eller i varje fall försvåra, för de aktörer som behöver ett bra underlag för det 
nationella säkerhetsarbetet.   

 

4.3 Kvalitet och tillförlitlighet 
Det som anses stärka kvalitén i STRADA är att det ger möjlighet att få information från 
både sjukhus och polis. Eftersom så få sjukhus registrerar menar några att dessa upp-
gifter är oanvändbara för dem, då de inte ger något representativt urval. Den bristande 
täckningen är också anledningen till att enbart STRADA-polis ingår i den officiella 
statistiken. Syftet med STRADA var att basera statistiken på både polisrapporterade och 
sjukhusrapporterade personskadeolyckor. Detta i sin tur skulle minska mörkertalet 
framförallt då det gäller oskyddade trafikanter. Man kan då konstatera att ambitionen att 
minska mörkertalet ännu inte är uppfylld. En av intervjupersonerna anser att det nya 
systemet inte är bättre än det gamla. En annan hävdar att STRADA-polis egentligen 
bara är en administrativ förändring av ett datasystem.  

Trots det anser några intervjupersoner att det finns väsentliga skillnader mellan det nya 
och gamla informationssystemet. Den första är att STRADA synliggör problemet på ett 
helt annat sätt vilket innebär att felen kan åtgärdas. Den andra skillnaden är att kontrol-
len över antalet döda är otroligt bra. Men här måste man notera att kontrollen av döda 
inte enbart baseras på STRADA utan kontrollkörs med andra register. Den tredje 
skillnaden mellan det nya och gamla systemet som nämns är att systemet är tvingande 
vilket innebär att alla fält i blanketten måste fyllas i innan det skickas vidare till 
Vägverkets centrala databas. Även om detta självklart är en förbättring kan man inte 
garantera att informationen är korrekt. 

Kvalitén anses också till stor del vara beroende av de uppgifter som läggs in. Att det 
finns brister, speciellt vad det gäller polisens rapportering tas upp av flera intervju-
personer. Enligt intervjupersonerna varierar inrapporteringen och man har inte någon 
kännedom om hur stort bortfallet egentligen är. Ett annat angränsande problem är att 
polisen på plats inte matar in information direkt i STRADA. Anledningen till det kan 
vara att utrustningen saknas, att den tekniska utbildningen inom polisen är bristfällig 
eller att det finns ett visst motstånd mot att arbeta på detta sätt. Som det nu är så fyller 
oftast polisen först i en blankett på plats, vilken senare lämnas till en annan person som 
registrerar i STRADA. Eftersom informationen går genom flera led ökar risken för 
efterkonstruktioner. Problemet har tidigare diskuterats och SIKA konstaterade i en 
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rapport att förhoppningen om att polisen själva, direkt på plats, rapporterar in olyckan 
inte har blivit uppfylld (SIKA, 2006).  

De flesta intervjupersoner anser ändå att kvalitén är tillräckligt god men påtalar dock 
vikten av att behandla informationen kritiskt och inte som en slags sanning.  

 

4.4 Nyttan av STRADA  
Vilken nytta man har av STRADA skiljer sig relativt mycket åt mellan intervjuperso-
nerna. Några ser ingen större nytta med STRADA och efterfrågar därför inte den 
information son STRADA kan generera. Andra ser stor nytta av systemet och använder 
informationen för att utforma handlingsplaner kring trafiksäkerhet.  

Polisen har svårt att se nyttan med STRADA vilket kan bero på att man mestadels 
endast matar in data. De som däremot tar ut data ser en viss nytta med systemet efter-
som man kan använda informationen om olyckor i förebyggande syfte. Trots detta är 
det intressant att notera att så få använder STRADA på detta sätt. Rent allmänt är inte 
arbetet med STRADA särskilt väl integrerat i verksamheten. Oftast är det en civil-
anställd som arbetade med STRADA och enligt intervjupersonerna är polisens intresse 
ljumt. Detta kan också förklara varför man inte alltid prioriterar STRADA-arbetet 
särskilt högt. 

Enligt intervjupersonerna är man inom sjukvården inte speciellt intresserad av all den 
information som genereras genom STRADA. För dem är inte platsen för olyckan 
speciellt intressant, utan man är mer intresserad av själva skadehändelsen. Eftersom 
många inom sjukvården har svårt att se nyttan med STRADA blir det också svårt att 
motivera dem att använda systemet, speciellt när resurserna är begränsade. Ytterligare 
en anledning till att man har svårt att se nyttan inom sjukvården är att det sedan tidigare 
finns egna system för olycksrapportering. Detta gör att det blir ännu svårare att motivera 
sjukvårdspersonal till registrering i STRADA, eftersom många anser att de redan har väl 
fungerande system. Vissa menar att man kan se en större nytta med deras egna system, 
eftersom dessa tar med alla skador och inte endast trafikskador. Detta innebär att man 
inte vill ge upp det egna systemet till förmån för STRADA. De sjukhus som ändå deltar 
i projektet får idag mata in information i två olika system. En möjlig lösning är enligt 
några av intervjupersonerna att man kopplar samman de olika systemen. 

Inom kommunen och Vägverket skiljer sig inställningen till STRADA från sjukhusen 
vilket säkerligen beror på att informationen från STRADA många gånger kopplas till 
det egna arbetet. I både kommunen och Vägverket är det relativt vanligt att STRADA 
ligger till grund för deras eget trafiksäkerhetsarbete. Inom kommunerna är det även 
fastställt att trafiksäkerhetsprogrammet skall baseras på olycksstatistik. I vissa fall 
använder man även STRADA för att utvärdera olika insatser. Trots det är det några 
intervjupersoner som påpekar att den verkliga nyttan får man endast om man även har 
tillgång till STRADA-sjukvård . Sjukhusens egna patientregister anses ge en för allmän 
information om platsen och omständigheten kring olyckan. För kommunernas, men 
även Vägverkets del, är den exakta platsen för olyckan emellertid otroligt värdefull.  

Förutom bristen på STRADA-sjukvård inom vissa regioner saknar några intervju-
personer den tidigare registreringen av egendomsskador. Detta gäller speciellt mindre 
kommuner där väldigt få eller inga dödas per år vilket i sin tur kan leda till att de inte 
riktigt berörs av nollvisionen. Egendomsskador ger aktörer i sådana kommuner ett mått 
på om de är på rätt väg eller inte. En av intressenterna från Vägverket förklarar att man 
tog bort egendomsskadorna eftersom denna information kunde resultera i att man 
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prioriterade fel. Man åtgärdade sådant som inte bidrog till att antalet dödade och svårt 
skadade minskade. Här kan man då konstatera att kommunerna och Vägverket inte har 
samma syn på problemet. 

 

4.5 Användarvänlighet 
Uppfattningen om användarvänligheten i STRADA skiljer sig åt mellan intervjuperso-
nerna. Vissa tycker STRADA är användarvänligt och lättare att jobba med än tidigare 
system, medan andra påpekar att det inte känns så modernt och upplevs som lite 
krångligt. Det krångliga kan bestå av att sökverktyget inte är speciellt avancerat och att 
man måste gå långa vägar innan man hittar det man behöver.  

Intervjupersonerna lyfter fram problemet med att polisens och i viss mån även sjuk-
husens indataklienter finns i separata PC som inte är hopkopplade med myndighetens 
datanätverk. Några intervjupersoner påpekar att om STRADA var åtkomligt för fler 
skulle det kunna öka intresset för STRADA och därmed också nyttan. I samband med 
frågan om användarvänlighet utrycker några av intervjupersonerna en viss frustration 
över att man inte riktigt lyssnat till användarna eller tagit hänsyn till deras behov.   

 

4.6 Komplettering av STRADA-informationen 
Det förekommer att intervjupersonerna kompletterar STRADA:s data med information 
från andra källor. Några använder uppgifter från det gamla informationssystemet OLY 
som enbart baserades på polisrapporter. Detta används främst för att kunna få en 
historik. 

Det förekommer också att man använder sig av Socialstyrelsens slutenvårdsregister och 
några intervjupersoner har önskemål om att koppla ihop detta register med STRADA. 
Eftersom egendomsolyckor är av intresse har några kompletterat STRADA med 
information från försäkringsbolagen. 

De sjukhus som deltar i STRADA-sjukvård registrerar samma data i olika system. En 
anledning till det uppges vara att man vill få med alla skador och inte endast trafik-
skador, som i praktiken endast utgör 10 % av alla skadade. EHLASS är ett system som 
används inom sjukvården och enligt en av intervjupersonerna är det fullt tillräckligt för 
deras behov. Den exakta positioneringen saknas men för sjukvårdens del innebär detta 
ett viktigt ställningstagande eftersom man inte vill röja patientens identitet.  

I det tidiga uppdraget var ambitionen från Vägverkets sida att: ”I steg 1 bör en dialog 
tas upp med sjukvården om möjligheterna att få tillgång till viss information. Önske-
målen får inte leda till något mer arbete att tala om för sjukvården och bör därför 
begränsas till information som redan registreras för sjukvårdens eget behov” 
(Vägtrafikens skade- och olycksstatistik, 1996, s. 38).  

Arbetet med STRADA-sjukvård sker separat från annan registrering och man kan därför 
konstatera att ambitionen inte uppfyllts. Möjligtvis kunde frågan om registrering ha 
lösts på ett mera tillfredställande sätt och utifrån intervjumaterialet kan man utläsa en 
möjlig förklaring till varför man inte lyckades bättre. En anledning som påtalas är att det 
tidiga samarbetet mellan Socialstyrelsen och Vägverket inte fungerade särskilt väl. 
Socialstyrelsen ville bygga vidare på EHLASS medan Vägverket ville bygga upp sitt 
eget system. En annan anledning var att Vägverket i egenskap av huvudansvarig tog sig 
in på ett område där de enligt Socialstyrelsen inte hade något mandat att agera. I detta 
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avseende kan man fastslå att uppdragsgivaren dvs. regeringen undervärderat myndig-
hetens behov av att ha kontroll över den egna verksamheten.  

 

4.7 Definitionen av allvarligt skadad 
Att definitionen av allvarligt skadad inte är löst ses som ett problem av flertalet av de 
intervjuade. Några menar att det inte är ett problem för dem själva men att det rent 
allmänt innebär ett misslyckande.  

Flera intervjupersoner anser att det är svårt för polisen att kunna bedöma svårhetsgraden 
vid en olycka eftersom olyckor som ser lindriga ut i själva verket kan få allvarliga 
konsekvenser. Här är därför personalen inom sjukvården viktig för att kunna komplet-
tera polisens registrering av diagnos eller skadeklassificering vilket också var syftet med 
STRADA. 

Enligt regeringens etappmål har man slagit fast att antalet dödade och allvarligt skadade 
i trafiken skall minska. Eftersom ansvariga myndigheter inte har kommit överens om en 
definition av allvarligt skadad så undviker man att kvantifiera minskningen för de 
allvarligt skadade. Så utifrån nollvisionen blir det väldigt otydligt och frågan är hur man 
kan ha ett mål utan riktiga mått? 

 
4.8 Framtiden för STRADA 
Intervjupersonerna är i stort sett överens om att både polis och sjukhus skall rapportera 
genom STRADA, men flera har svårt att se hur registreringen skall bli heltäckande för 
hela landet. Det är främst tre olika områden som man diskuterar och problematisera; 
nämligen finansiering, eventuellt tvång och om STRADA-sjukvård skall bli heltäckande 
eller inte.  

Ett av huvudargumenten för att STRADA-sjukvård inte är rikstäckande är att 
finansiering i de flesta fall saknas. En av intervjupersonerna på Vägverket ser det som 
ett dilemma att man inte har hittat en gemensam finansieringsmodell. En möjlig lösning 
är att regeringen avsätter medel speciellt ämnade för STRADA; ett annat förslag är att 
kommunerna går in och finansierar STRADA. Argumentet är att kommunerna har den 
största nyttan av systemet. Nackdelen men det sistnämnda förslaget är att STRADA 
främst blir en lokal och regional angelägenhet och inte en nationell sådan. STRADA 
tillkom emellertid i samband med att regeringen anammade nollvisionen vilket i allra 
högsta grad är en nationell ambition.  

Sjukvårdens rapportering är till skillnad från polisens rapporteringsskyldighet (SFS 
1998:1329) en frivillig överenskommelse mellan respektive sjukvårdshuvudman och 
Vägverket. Eftersom det inte föreligger någon uppgiftsskyldighet från landstingens sida 
gentemot Vägverket måste man söka patientens samtycke. I praktiken innebär det att 
Vägverket blivit tvunget att etablera ett samarbeta med respektive sjukvårdshuvudman. 
För att lösa detta problem anser några av intervjupersonerna att man skall införa ett 
STRADA-tvång dvs. att det lagstiftningsmässigt skulle lösas så att sjukvården är tvungen 
att registrera. Detta är inte en ny tanke utan en som framförts bl.a. av en statlig utred-
ning om fordonsbestämmelser (SOU 2001:29). Denna gång vände sig Landstings-
förbundet och Socialstyrelsen emot förslaget (se Skoglund och Skoglund, 2004) och det 
finns inget i denna studie som pekar på att synen har förändrats. En lagstiftning kan inte 
heller ses som en fullständig lösning. Inom polisen har man sedan länge varit skyldig att 
lämna uppgifter om döda och skadade i trafiken men trots det är rapporteringen av vissa 
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olyckor bristfälliga eller saknas helt. Enligt Skoglund och Skoglund (2004) kan den 
framtida registreringen endast garanteras om en principöverenskommelse sluts mellan 
Vägverket och övriga parter dvs. Sveriges Kommuner och Landsting och 
Socialstyrelsen. 

Ett annat alternativ är att man släpper tanken på ett heltäckande system och istället gör 
nationella skattningar från ett mindre men representativt urval. Enligt intervjupersonen 
från Socialstyrelsen skulle det räcka med 15 % befolkningstäckning. Då det gäller 
kravet på ett heltäckande system skiljer sig intervjupersonerna åt. De som arbetar med 
nationella uttag kan acceptera ett representativt urval om kvalitén är god. Däremot är 
några intervjupersoner mera avvisande. Det handlar främst om de som arbetar inom 
kommunen som efterlyser en mera detaljerad information.   

Under förutsättning att frågan om STRADA-sjukvård blir löst och att de ansvariga 
väljer att stödja STRADA finns det en rad olika förbättringar av systemet som anses 
önskvärda. Dessa handlar om platsens positionering och här efterlyser man att polisen i 
högre utsträckning använder sig av erforderlig teknisk utrustning inklusive GPS. 
Kartbilden kan även bli bättre om den kopplas till den information som väghållare har 
tillgång till. Behovet av mera specifik information vill många intervjupersoner lösa med 
hjälp av olika moduler. Ett exempel på detta är att STRADA är en modul som kan 
kopplas samman med försäkringsbolagens och på så sätt få tillgång till egendoms-
skador. Några av intervjupersonerna anser även att kvalitén kan förbättras om ökade 
resurser ges för att granska materialet. Detta skulle förmodligen ytterligare försena 
rapporteringen där ambitionen idag är att den skall ske månadsvis. Frågan är då vilket 
som är viktigast; regelbunden rapportering eller en rapportering som visserligen inte är 
lika frekvent men mera korrekt? 

Framtiden för STRADA ur de olika intervjupersonernas perspektiv kom även att handla 
om utbildning, information, kommunikation och delaktighet. För det första är de som 
arbetar med STRADA i behov av utbildning och vidareutbildning. De behöver även få 
en återkoppling om vad de bidrar med på ett konkret sätt. Idag är det alltför många som 
enbart sysslar med indata vilket inte ger den återkoppling som behövs. För det andra 
kan nyttan av STRADA ökas om olycksstatistiken blir mera lättillgängligt till en 
bredare grupp. I detta avseende är det också viktigt att lyfta fram hur STRADA kan 
bidra till att trafiksäkerhetsarbetet sköts på ett mera effektivt sätt. För det tredje efter-
frågar intervjupersonerna en bättre dialog mellan de olika aktörerna och ett ökat 
inflytande. Det är svårt att se hur ovanstående önskemål kan uppfyllas om inte någon 
aktör även i fortsättningen har det övergripande ansvaret för STRADA. 

Avslutningsvis kan man konstatera att det som från början ansågs vara ett relativt enkelt 
projekt visade sig vara en gigantisk uppgift. Med denna komplexitet i åtanke kan man 
nog ändå dra slutsatsen att implementeringen av STRADA lyckats bra. Till stor del 
beror det på att det finns så många som brinner för STRADA. Nu är det upp till 
regeringen att tala om var den står i frågan.  
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Intervjuguide 
 

INTRESSENTER  
 

1. Hur har arbetet bedrivits sedan uppdraget kom?  
2. Är du nöjd med samarbetet mellan de olika aktörerna?  
3. Hur nöjd är du med STRADA?  
4. Vad är du nöjd/missnöjd med? 
5. Vad anser du om kvalitén i STRADA?  
6. Om man anser att den är dålig: Vad kan man göra för att förbättra kvalitén? 
7. Hur ser du på den framtida utvecklingen av STRADA?  
8. Det kommer en prop. i vår (prop. 2005/06:160 Moderna transporter) hur tolkar 

ni den?  
9. Definitionen av allvarlig skada är inte löst. Ser du det som ett problem? 
10. Vem skall stå för finansieringen? 
11. Har uppdraget avrapporterats årligen? 
 
Socialstyrelsen även: 
 

1. Hur ser du på behovet av ett gemensamt register för alla typer av skador? 
(olika blanketter för olika skador, ex.vis skador på fritiden). 
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ANVÄNDARE  
 

1. Använder du skadedata från informationssystemet STRADA? 
2. Om ja: Hur nöjd är du med STRADA?  
3. Vad är man nöjd/missnöjd med? 
4. Vad anser du om kvalitén i STRADA?  
5. Om dålig: Vad kan man göra för att förbättra kvalitén? 
6. Då du presenterar resultat beaktar du då alltid tillförlitligheten? 
7. Vilken nytta har du av systemet?  
8. Finns de uppgifter som du behöver?  
9. Hur är det att använda STRADA?  
10. Är uttagsprogrammet användarvänlig? 
11. Får man ut det man behöver?  
12. Litar du på dina uttag?  
13. Definitionen av allvarligt skadad är inte löst. Ser du det som ett problem? (Se 

prop. 2005/06:160 Moderna transporter) 
14. Använder du dig även av data från andra källor, sjukhus mm? 
15. Hur ser du på den framtida utvecklingen av STRADA?  
16. Skall både polis och sjukvårdspersonal registrera data?  
17. Kan sjukvårdens slutenvårdsstatistik utnyttjas?  

 

ICKE ANVÄNDARE 
 

1. Använder du skadedata från informationssystemet STRADA? 
2. Om nej: Varför inte?  
3. Är det för att du är missnöjd med STRADA? 
4. Om de är missnöjda med kvalitén: Vad kan man göra för att förbättra kvalitén 

(Innehåll, täckningsgrad, datakvalité, etc. Vad kan man göra för att förbättra 
kvalitén?) 

5. Använder du dig av data från andra källor istället, sjukhus mm? 
6. Hur ser du på den framtida utvecklingen av STRADA? (Vad skulle få dig att 

använda STRADA, Skall både polis och sjukvårdspersonal registrera data? 
Kan sjukvårdens slutenvårdsstatistik utnyttjas? Se prop. 2005/06:160 Moderna 
transporter) 

7. Definitionen av allvarlig skada är inte löst. Ser du det som ett problem? 
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Varför ska jag fylla i en trafikskadejournal?
Du som har varit inblandad i en olycka i trafiken är den enda som kan
beskriva hur olyckan gick till. Genom din berättelse kan de som arbetar
med att öka säkerheten i trafiken få mer och bättre information om
förhållandena kring just din olycka. Dina uppgifter kan t.ex. användas för
att lokalisera platser som är farliga för trafikanter och därmed bidra till att
åtgärder vidtas för att förhindra liknande olyckor i framtiden.

De uppgifter som du lämnar om din olycka kommer efter bearbetning att
föras in i databasen STRADA där uppgifter om samtliga trafikolyckor i Sverige
med personskada registreras. Genom att samla all information om
trafikskador kan erfarenheter och kunskapen inom området öka vilket ligger
till grund för åtgärder och förbättringar i trafiken.

Din medverkan är frivillig och de uppgifter som du lämnar är skyddade enligt
personuppgiftslagen och sekretesslagen. Detta innebär att ingen
utomstående kan spåra den information som berör ditt fall.

Genom att ta dig tid att noggrant fylla i skadejournalen medverkar du till att
göra trafiken säkrare och därmed minska antalet skadade personer i trafiken.
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI rapport 600
	Referat
	Abstract
	VTI rapport 600.pdf
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1 Bakgrund
	1.1 Syftet
	1.2 Disposition

	2 Metod
	2.1 Analysmetod
	2.2 Etiska överväganden

	3 Resultat
	3.1 Intressenter
	3.1.1 Vägverket 
	3.1.2 Socialstyrelsen
	3.1.3 Statens institut för kommunikationsanalys
	3.1.4 Statistiska centralbyrån
	3.1.5 Sveriges kommuner och landsting
	3.1.6 Näringsdepartementet – Uppdragsansvarig

	3.2 Användare och icke användare
	3.2.1 Vägverket 
	3.2.2  Polismyndigheten
	3.2.3 Sjukhus och Landsting
	3.2.4 Kommun
	3.2.5 Forskare


	4 Diskussion
	4.1 Användning av STRADA
	4.2 Positivt och negativt med STRADA
	4.3 Kvalitet och tillförlitlighet
	4.4 Nyttan av STRADA 
	4.5 Användarvänlighet
	4.6 Komplettering av STRADA-informationen
	4.7 Definitionen av allvarligt skadad
	4.8 Framtiden för STRADA

	Referenser
	Bilaga 1: Intervjuguide
	Bilaga 2: Trafikskadejournal




