
Analys av  
trafiksäkerhets- 
utvecklingen 2020
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet
mot etappmålen 2020



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 20202

Trafikverket
trafikverket@trafikverket.se
0771-921 921

Dokumenttitel: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2020 
Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020
Författare: Khabat Amin och Jonathan Hedlund (Transportstyrelsen),  
Åsa Forsman och Anna Vadeby (VTI) samt Rikard Fredriksson,  
Per Hurtig, Peter Larsson, Magnus Lindholm, Simon Sternlund,  
och Matteo Rizzi (Trafikverket). 
Dokumentdatum: Maj 2021

Publikationsnummer: 2021:099
ISBN: 978-91-7725-861-2

Produktion: Gullers Grupp AB
Foto: Trafikverket



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 2020 3

Förord

Denna rapport är den tolfte av de årliga uppföljningarna av utvecklingen 
mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och 
analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2020 samt för hela målperioden. 
Liksom tidigare år analyseras utfallet för antalet omkomna och skadade 
samt för ett antal utpekade indikatorer. 

Rapporten är framtagen av en analysgrupp som består av analytiker från 
Transportstyrelsen, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och 
Trafikverket. Följande analytiker har deltagit i arbetet: Khabat Amin och  
Jonathan Hedlund (Transportstyrelsen), Åsa Forsman och Anna Vadeby 
(VTI) samt Rikard Fredriksson, Per Hurtig, Peter Larsson, Magnus Lindholm, 
Simon Sternlund, och Matteo Rizzi (Trafikverket). 
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Sammanfattning

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från Nollvisionen och etappmål på 
vägen dit. 2020 var slutåret för det etappmål som angav att antal omkomna 
skulle halveras mellan 2007 och 2020 vilket innebar högst 220 omkomna 
2020. Etappmålet innebar också att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken 
skulle reduceras med en fjärdedel. 

I denna rapport redovisas och analyseras utvecklingen av säkerheten i väg-
trafiken. Utvecklingen redovisas utifrån utpekade indikatorer och utfallet 
för antalet omkomna och skadade. 

Eftersom den här rapporten är den sista för målperioden 2007–2020 kan 
den ses som en slutsummering av hur väl målen uppnåddes för omkomna 
och allvarligt skadade samt för indikatorerna. Samtidigt är det viktigt att 
komma ihåg att slutåret 2020 sammanföll med covid-19-pandemin vilken 
fick en genomgripande påverkan på i stort sett hela samhället. Detta har  
påverkat resandet på en rad olika sätt och det är därför inte möjligt att beräkna 
hur stor effekt detta haft på utfallet 2020 även om det troligen inneburit ett 
något lägre utfall.

Tabellen nedan visar start- och slutvärden tillsammans med en redovisning 
om indikatorerna har uppfyllt målen för 2020.
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Indikator Utgångs- 
läge 2020 Mål år 2020 Målet  

uppnått

Andel trafikarbete inom hastighets-
gräns, statligt vägnät 43 % 49,4 % 80 % Nej

Andel trafikarbete inom hastighets-
gräns, kommunalt vägnät (startår 2012) 64 % 67 % 80 % Nej

Genomsnittlig reshastighet,statligt  
vägnät 82 km/tim 76,8 km/tim 77 km/tim Ja 

Genomsnittlig reshastighet, kommunalt 
vägnät 49 km/tim 46 km/tim 46 km/tim Ja 

Andel trafikarbete med nyktra förare 99,71 % 99,75 % 
(2019) 99,90 % Nej

Andel bältade i framsätet i personbil 96 % 97,9 % 99 % Nej

Andel cyklister med hjälm 27 % 47 % 70 % Nej

Andel mopedister med rätt använd 
hjälm 96 % 98 % 99 % Nej 

Andel trafikarbete med högsta Euro 
NCAP-klass 20 % 82 % 80 % Ja 

Rätt användning av motorcykel — — — Mäts inte

Andel trafikarbete med mötesseparering 
på vägar över 80 km/tim, statligt vägnät 50 % 85 % 90 % Nej

Andel säkra gång-, cykel- och 
mopedpassager 19 % 28 % 35 % Nej

Andel kommuner med god kvalitet på 
underhåll av GC-vägar 18 % 19 % (2019) 70 % Nej 

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje 
med ISO 39001 — — — Mäts inte 

Antal omkomna i trafiken 440 204 220 Ja

Antal allvarligt skadade i trafiken 5 400 3 600 4 100 Ja

Tabellen visar att 204 personer omkom i vägtrafikolyckor under 2020 och 
att 3 600 personer beräknas ha skadats allvarligt. Det innebär att etappmålet 
för 2020 har uppnåtts, både vad avser antalet omkomna och allvarligt  
skadade. Antal omkomna minskade med 8 procent jämfört med 2019, då 221 
personer omkom. Utfallet för 2020 slutade 7 procent under etappmålet för 
2020. Antalet allvarligt skadade beräknas till 3 600 under 2020, vilket är  
12 procent under etappmålet för 2020. Det är en minskning med 250 från 
2019, då 3 850 personer beräknades ha skadats allvarligt. Sett över hela 
målperioden 2007–2020 har antalet omkomna minskat med 54 procent och 
antalet allvarligt skadade med 33 procent.

Minskningen av antalet omkomna och allvarligt skadade är emellertid inte 
jämnt fördelad mellan olika trafikantkategorier. Det gäller särskilt för allvarligt 
skadade där personbilister står för större delen av måluppfyllelsen. 
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En förutsättning för att etappmålen nåtts har varit att ett flertal indikatorer 
har haft en positiv utveckling under målperioden 2007–2020 även om de 
inte nått uppsatta mål. Det gäller särskilt för indikatorer med stor trafik-
säkerhetspotential som genomsnittlig reshastighet, trafikarbete med säkra 
fordon, trafikarbete med mittseparering på statliga vägar med en hastighets-
gräns över 80 km/tim samt användning av bilbälte. Utvecklingen av dessa 
indikatorer kan sannolikt förklara en relativt stor del av att etappmålet 
uppnåddes. Samtidigt kan den utvecklingen i kombination med den alltför 
långsamma utvecklingen av andra indikatorer som t.ex. cykelhjälmsanvänd-
ning, säkra GCM-passager samt drift och underhåll av gång- och cykelvägar 
förklara varför minskningen av allvarligt skadade inte är jämnt fördelad 
mellan olika trafikantkategorier. Nedgången är störst för åkande i personbil 
samtidigt som antalet allvarligt skadade cyklister är relativt oförändrat över 
tid. Det kommer därför att vara viktigt med ökat engagemang i dessa frågor i 
det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet särskilt med tanke på att drygt hälften av 
allvarligt skadade är cyklister samtidigt som cyklingen behöver öka för att 
bidra till andra hållbarhetsmål. 

Det är svårt att med säkerhet kunna beräkna storleksordningen av vilken 
påverkan Covid-19 pandemin 2020 har haft på trafiksäkerhetsutvecklingen. 
Analysgruppens samlade bedömning är att pandemin minskat utfallet av 
antalet omkomna och svårt skadade för 2020 men att den inte påverkat 
utfallet dramatiskt. 
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1 Inledning

Etappmålet för det svenska trafiksäkerhetsarbetet som gäller i dag beslutades 
av riksdagen 2009. Målet är att halvera antalet dödade i vägtrafiken mellan 
2007 och 2020 (prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter). 
Det innebär att antalet dödade år 2020 får vara högst 220. Beslutet innebär 
även att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska minska med en fjärdedel 
under samma period. 

I riksdagens beslut finns också en skrivning om att målen ska ses över år 
2012 och 2016. Avsikten med översynerna är att säkerställa att trafiksäker-
hetsarbetet alltid har så relevanta och drivande mål som möjligt. 

Utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken kan 
förenklat sägas bero på tre faktorer:

1. Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i form av att öka vägarnas säkerhet, 
öka fordonens säkerhet, ta fram reglering och lagstiftning, förbättra 
trafikantutbildning, utöka övervakning med mera. 

2. Omvärldsfaktorer som inte påverkas av det systematiska trafiksäkerhets-
arbetet men som påverkar vägtransportsystemet, exempelvis konjunk-
turförändringar, trafikökningar, demografiska förändringar och väder-
variationer. Dessa faktorer beskrivs på ett övergripande sätt i kapitel 3. 

3. Slumpvis variation som varierar beroende av storleken på gruppering. 
För antalet skadade är den slumpvisa variationen av mindre betydelse 
eftersom det rör sig om relativt stort antal personer som skadas, men  
för antalet omkomna kan den vara så hög som 10 procent.

Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bedrivs på ett systematiskt sätt med ut-
gångspunkt från en målstyrningsmodell. Modellen innebär att man mäter 
och följer upp ett antal tillstånd i vägtrafiksystemet som har ett verifierat 
samband med utvecklingen av antalet omkomna och allvarligt skadade. 
Tillstånden mäts med så kallade trafiksäkerhetsindikatorer. Etappmål sätts 
sedan för antalet omkomna och allvarligt skadade men också för indikato-
rerna. Utfallet av omkomna och allvarligt skadade samt indikatorerna följs 
upp och analyseras varje år. Analysen presenteras sedan på årliga resultat-
konferenser där olika aktörer deltar. 

Arbetssättet med målstyrningsmodellen är framtaget inom Gruppen för 
Nollvisionen i samverkan (GNS). I dagsläget ingår följande aktörer i gruppen: 
Arbetsmiljöverket, Folksam, Göteborgs stad, Infrastrukturdepartementet, 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, Polismyndigheten, 
SAFER, Sveriges Kommuner och Regioner, Stockholms stad, Sveriges 
trafikskolors riksförbund, Transportstyrelsen, Umeå kommun, Veoneer och 
Trafikverket.

Uppföljningen av indikatorer är central i målstyrningen. Varje indikator har 
ett målvärde att nå till 2020. Tillsammans bedöms dessa målvärden mot-
svara det samlade målet för trafiksäkerhetsutvecklingen. Grundtanken var 
att målet 2020 skulle nås tack vare det systematiska trafiksäkerhetsarbetet 
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– oavsett vilken påverkan som omvärldsfaktorer (som till exempel trafik-
ökningar) och möjliga slumpvisa variationer har på utfallet. 

Följande indikatorer finns (exakta måttbeskrivningar och målnivåer  
återges i kapitel 2):

1. hastighetsefterlevnad, statligt vägnät

2. hastighetsefterlevnad, kommunalt vägnät 

3. nykter trafik

4. bältesanvändning

5. hjälmanvändning 
• cykelhjälm 
• mopedhjälm

6. säkra personbilar

7. säkra statliga vägar

8. ökad regelefterlevnad bland motorcyklister

9. säkra gång-, cykel- och mopedpassager i tätort

10. underhåll av gång-, cykel- och mopedvägar 

11. systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ISO 39001).

Utöver det nationella etappmålet finns ett etappmål på EU-nivå om en halv-
ering av antalet omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. För Sveriges 
del motsvarar det högst 133 omkomna år 2020. 

1.1 Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera trafiksäkerhetsut-
vecklingen under 2020 och under hela målperioden fram till målåret 2020. 
Vi redovisar och analyserar läget när det gäller utvecklingen för var och en 
av indikatorerna, antalet omkomna och allvarligt skadade samt omvärlds-
faktorer. 

1.2 Utgångspunkter
Utgångspunkten för analysen är etappmålen samt de mål och indikatorer 
som är kopplade till etappmålen. Dessa togs fram av dåvarande Vägverket i 
samverkan med en rad nationella organisationer, se rapporten Målstyrning 
av trafiksäkerhetsarbetet (Vägverket, publikation 2008:31).

År 2012 genomförde Trafikverket en första översyn av mål och indikatorer. 
Under 2016 gjordes sedan en andra översyn. Avsikten med översynerna var 
att undersöka huruvida de planerade trafiksäkerhetsåtgärderna verkar leda 
mot måluppfyllelse 2020, eller om de behöver revideras.

Analysen som gjordes 2016 (Trafikverket och Transportstyrelsen, publikation 
2016:109) visade att etappmålet för antalet omkomna till 2020 kan vara 
möjligt att nå, förutsatt att ytterligare åtgärder utöver de redan planerade 
sätts in snabbt. I översynen konstaterades det att en rad indikatorer inte har 
utvecklats i linje med nödvändig utveckling, vilket försvårar möjligheten  
att nå nuvarande etappmål. För att målet om allvarligt skadade ska kunna 
nås krävs ytterligare åtgärder än de som identifierades genom översynen.  
Två indikatorer tillkom därför 2016: rätt användning av motorcykel och  
systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med ISO 39001. 
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2 Uppföljning av tillståndsmål – indikatorer

I följande avsnitt redovisas utfallet och måluppfyllelsen för samtliga  
indikatorer. 

2.1 Hastighetsefterlevnad – statligt vägnät

2004 2020 Mål år 2020 Målet uppnått

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns, statligt 
vägnät 

43 % 49,4 % 80 % Nej

Genomsnittlig reshastighet 82 km/tim 76,8 km/tim 77 km/tim Ja

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns på ej 
mötesfria vägar med 70–90 
km/tim, statligt vägnät 

47 % 52,8 % 80 % Nej

Målet är att minst 80 procent av trafikarbetet ska ligga inom gällande  
hastighetsgräns år 2020. Utöver efterlevnad följs även genomsnittlig  
reshastighet, där målet är en minskning med 5 km/tim. Sänkta hastigheter 
bedöms vara en av de indikatorer som har störst potential att minska antalet 
omkomna. Från och med 2016 mäts indikatorn även utifrån andel trafik
arbete inom hastighetsgräns på ej mötesfria vägar med en hastighetsgräns på 
70–90 km/tim. Syftet är att öka fokuseringen på de mest hastighetskritiska 
vägarna. 

Att genomföra riksrepresentativa mätningar av hastighetsnivåer är resurs-
krävande och görs därför inte varje år. Under 2020 genomförde Trafikverket 
den tredje och sista av tre mätningar (2012, 2016 och 2020) som planerats 
till 2020. Den senaste mätningen före 2012 års mätning genomfördes 2004. 
För 2013–2015 samt 2017–2019 gjordes i stället skattningar utifrån 2012 och 
2016 års mätningar och Trafikverkets enklare mätningar (hastighetsindex), 
som endast visar relativ förändring av hastigheter.
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Utveckling och framskrivning mot målet 2020
I figur 1 redovisas andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på statligt  
vägnät. Andelen trafikarbete inom tillåten hastighet år 2020 beräknas vara 
49,4 procent för statliga vägar. Andelen trafik inom hastighetsgräns har  
därmed förbättrats med nästan 2,5 procent jämfört med 2019. Utfallet för 
2020 ligger dock 30 procentenheter under målnivån. På de 70–90-vägar 
som inte är mötesseparerade och därför mer hastighetskritiska, har också 
efterlevnaden förbättrats – från 49 procent 2019 till 52,8 procent 2020. 
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Den genomsnittliga reshastigheten beräknas ha förbättrats jämfört med 
2019 års nivå, från 78,1 km/tim till 76,8 km/tim 2020. Den genomsnittliga 
reshastigheten är dock relativt oförändrad sedan den nyare mätserien 
påbörjades 2012. Minskningen 2020 medför att målet om max 77 km/tim år 
2020 uppnåtts. 

 

Figur 1.
Andelen trafikarbete inom hastighetsgräns på 
statligt vägnät 1996–2004, 2012, 2016 och 
2020. År 2013–2015, 2017–2019 skattad nivå, 
samt nödvändig utveckling till 2020. 

Källa: Trafikverket.
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Analys och diskussion
Hastighetsefterlevnaden är i princip oförändrad under målperioden  
(2007–2020), se figur 1. Även om det mycket ambitiösa målet om 80 procents  
efterlevnad långt ifrån uppnåtts, så visar resultaten från mätningar av 
medel hastighet på en tydlig förbättring. Under målperioden beräknas 
medel hastigheten ha minskat med 3,5 km/tim. När målet sattes användes 
mätresultatet 82 km/tim från basramsmätningen 2004. Med det utgångs-
läget har förbättringen varit 5,2 km/tim. Minskningen har främst skett 
innan den stagnation som varit 2012–2019, men även under 2020 syns en 
tydlig förbättring.

Resultat från den stora riksrepresentativa mätningen 2020 visar att andelen 
trafik inom gällande hastighetsgräns bland personbilar har förbättrats med 
3,3 procentenheter sedan 2012. Bland tunga lastbilar med släp syns dock 
ingen förbättring. Beaktat att tunga lastbilars lagstadgade maxhastighet är 
80 km/tim så räknas det också som gräns för överträdelse på vägar med  
hastighetsgräns högre än 80 km/tim. Bland motorcyklar har hastighets-
efterlevnaden förbättrats med 4,5 procentenheter. Förare av lastbilar och 
motorcyklar fortsätter att ha en lägre efterlevnad än förare av personbilar.
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Figur 2.
Genomsnittlig reshastighet på statligt vägnät 
1996–2004, 2012, 2016 och 2020. Åren  
2013–2015, 2017–2019 skattad nivå, samt  
nödvändig utveckling till 2020. 

Källa: Trafikverket.
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Figur 3.
Andelen trafikarbete inom tillåten hastighets-
gräns på statligt vägnät fördelat efter fordons-
slag 2004, 2012, 2016 och 2020. 
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Minskningen av den sammanvägda medelhastigheten beror främst på en 
tydlig minskning på vägar med 70–80 km/tim, och eftersom en stor del av 
trafikarbetet sker här så slår det igenom i totalskattningen 
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Under 2020 försågs cirka 50 mil väg med automatisk trafiksäkerhets kontroll 
(ATK), vilket motsvarar utbyggnadstakten de senaste åren. Vid målperiodens 
början fanns 650 kameraskåp, och i dag finns 2 200 skåp och 540 mil övervakad 
väg. 

Under 2016 och 2017 fortsatte Trafikverket det tidigare påbörjade arbetet 
med att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard.  
Framför allt handlar det om att sänka hastigheten från 90 till 80 km/tim. 
För perioden fram till och med 2020 innebär det att cirka 220 mil 90-vägar 
har sänkts till 80 km/tim. Samtidigt har drygt 40 mil 90-vägar mötesseparerats, 
och där har hastigheten kunnat höjas till 100 km/tim. Tittar man på hela 
målperioden har 1 600 mil sänkts till 80 km/tim, samtidigt som 165 mil har 
mötesseparerats. Under 2020 sänktes hastigheten på 121 mil väg. 

Totalt sett finns i dag 640 mil statlig väg med hastighetsgränsen 90 km/tim, 
varav 485 mil utgörs av vägar med lågt flöde (med en årsdygnstrafik på  
under 2 000 fordon). Till 2025 planeras sänkningar av ytterligare drygt  
200 mil väg som i dag har 90 km/tim. 

Den sammantagna effekten av utbyggnad med ATK och sänkt hastighetsgräns  
från 90 till 80 km/tim under målperioden, bedöms ge en total hastighets-
sänkning på det statliga vägnätet med 1,2 km/tim. Beräkningarna bygger på 
antaganden att reshastigheten minskar med drygt 3 km/tim på de sträckor 
där hastighetsgränsen sänks från 90 till 80 km/tim och med knappt 4 km/
tim för de vägsträckor som förses med ATK. Även om den automatiska över-
vakningen långt ifrån har varit tillräcklig för att kunna förbättra indikatorn 
för hastighetsefterlevnad i någon större utsträckning, har det gett stora 
effekter på de mest hastighetskritiska delarna av vägnätet. Utifrån de hastig-
hetsmätningar som genomförts vet vi sedan länge att ju lägre hastighetsgränsen 
är, desto lägre är efterlevnaden. De stora sänkningar som genomförts har gett 
positiv effekt på medelhastigheten, men de har inte varit lika gynnsamma 
för uppföljningen av trafikanternas beteende.

Figur 4.
Medelhastighet på statligt vägnät fördelat efter 
hastighetsgräns, 2004, 2012, 2016 och 2020. 

Källa: Trafikverket.
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Eftersom de planerade hastighetsdämpande åtgärderna (ATK och sänkta 
hastighetsgränser) inte är tillräckliga, är det viktigt att även öka polisens 
närvaro, med tillhörande medial spridning. Polisen jobbar alltmer efter sin 
modell Strategi för trafik som metod, där huvudinriktningen är att aktivt  
arbeta för att bidra till att sänka medelhastigheten och att öka andelen 
nyktra förare i trafikmiljön. Antalet utfärdade böter för fortkörning (genom 
manuell övervakning) minskade kraftigt mellan 2011 och 2016, vilket ska ses 
som en effekt av polisens minskade insatser. Under 2020 har antalet utfärdade 
böter genom manuell övervakning ökat mycket kraftigt, från 85 000 år 2019 
till 143 000 år 2020. Den stora ökningen kan främst tillskrivas införandet av 
digital ordningsbot. Den digitala ordningsboten utfärdas genom en applika-
tion i polisens mobila tjänster och infördes under 2020 i stora delar av  
verksamheten för alla poliser i yttre tjänst. Ett ordningsföreläggande kan  
utfärdas och godkännas direkt i polisernas tjänstetelefoner. Antalet utfärdade 
böter via den automatiska övervakningen är i stort sett konstant de senaste 
fem åren. Sett över hela målperioden så har totala antalet utfärdade böter 
minskat med som mest drygt 30 procent. Det nya arbetssättet 2020 har dock 
medfört att antalet böter nu ligger högre än i målperiodens början.
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I samband med pågående omställning av hastighetsgränser pågår ett arbete 
med informationsspridning för att öka förståelsen för hur hastighetsgränserna 
på vägarna sätts. Under 2020 genomförde Trafikverket informations- och 
kunskapshöjande insatser som riktade sig till medborgare och trafikanter. 
Syftet var att öka kunskapen om och acceptansen för den pågående hastig-
hetsomställningen. Huvudbudskapen för kommunikationsinsatserna var: 

• Hastighetsgränserna sätts efter vägens utformning (säkerhetsstandard).

• Tidsförlusten på grund av sänkt hastighet är marginell.

• Rätt hastighet räddar liv. 

Figur 5.
Antalet utfärdade ordningsböter för hastig-
hetsöverträdelse fördelat efter manuell och 
automatisk övervakning, 2007–2020*. 

Källa: Polisen. *Uttag för 2020 gjort i mars 
2021. Viss eftersläpning av registrering kan 
förekomma.
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2.2 Hastighetsefterlevnad – kommunalt vägnät

2012* 2020 Mål år 2020 Målet uppnått

Andel trafikarbete inom 
hastighetsgräns kommunalt 
vägnät 

64 % 67 % 80 % Nej 

Genomsnittlig reshastighet 49 km/tim 46 km/tim 46 km/tim Ja 

*Startår för mätningarna. Mätningarna är inte riksrepresentativa men bedöms vara tillräckligt bra för att vi ska 
kunna följa upp förändringen över tid. 

Målet för andel trafikarbete inom hastighetsgräns på kommunalt vägnät var 
att minst 80 procent av trafikarbetet skulle ligga inom gällande hastighets-
gräns år 2020. För reshastigheten var målet för år 2020 att den genomsnittliga 
reshastigheten skulle vara 46 km/tim. Mätserien startade år 2012 och baseras 
på årligen återkommande mätningar på det kommunala huvudvägnätet.  
Avsikten är inte att skatta nivån på andelen trafikarbete inom hastighetsgräns  
i Sverige på ett representativt sätt, utan att följa förändringen över tid och 
visa den ungefärliga nivån.

Utveckling och framskrivning mot mål 2020
I figur 6 redovisas den observerade nivån på andelen trafikarbete som ligger 
inom hastighetsgränsen på det kommunala vägnätet under 2020. Resultatet 
visar att 67 procent av trafikarbetet ligger inom gällande hastighetsgräns, 
vilket är liknande nivåer som de senaste 4 åren. Utfallet ligger 13 procent-
enheter under målet för 2020, vilket innebär att målet för hastighetsefter-
levnad inte nås. 
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I figur 6 visas den genomsnittliga reshastigheten på det kommunala vägnätet  
åren 2012–2020. Under 2020 ligger den genomsnittliga reshastigheten på 
46,3 km/tim, vilket är något lägre än nivån 2019, men ingen signifikant  
skillnad. Även om förändringen mellan 2019 och 2020 inte är signifikant, 
har reshastigheten på kommunala gator minskat med 3 km/tim, från  
49,3 till 46,3 km/tim, sedan mätserien startade 2012. Det är en signifikant  
förändring och det innebär att målet för 2020 är uppfyllt. 

Figur 6.
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns  
på kommunalt vägnät 2012–2020, samt  
nödvändig utveckling. 

Källa: Vadeby och Anund (2021).
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Analys och diskussion
I figur 8 visas resultaten från mätningarna av hastighetsefterlevnaden för 
åren 2012 till 2020, uppdelat efter hastighetsgräns. På gator med hastig-
hetsgräns 40 km/tim körde 52 procent av trafiken inom gällande hastighet 
under 2020. På gator med 50 km/tim var det 73 procent som höll hastig-
hetsgränsen, på gator med 60 km/tim var det 78 procent och på gator med 
70 km/tim var det 69 procent. Hastighetsefterlevnaden är därmed högst på 
gator med hastighetsgräns 60 km/tim. Där ligger resultaten i princip på den 
målnivå om 80 procents hastighetsefterlevnad som finns för år 2020. Att 
hastighetsefterlevnaden gått ner på gator med 70 km/tim kan bero på att 
många punkter som tidigare hade 70 km/tim nu har fått 60 km/tim och att 
de mätpunkter som är kvar på 70 km/tim är relativt få och med något sämre 
efterlevnad. 

Uppdelat på fordonstyp är det 66 procent av personbilarna som håller 
hastighetsgränsen. Bland lastbilar och bussar är det 72 procent, och bland 
lastbilar med släp är det 81 procent. Andelen hastighetsöverträdelser för 
motorcykel och moped särredovisas inte, eftersom mätutrustningen inte 
kan särskilja motorcykel och moped.
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Figur 7.
Genomsnittlig reshastighet på kommunalt 
vägnät 2012–2020, samt nödvändig  
utveckling till 2020. 

Källa: Vadeby och Anund (2021).

0

10

20

30

40

50

60
Reshastighet (km/tim)

Nödvändig utveckling 

202020192018201720162015201420132012

km/tim

Figur 8. 
Andel trafikarbete inom hastighetsgräns på 
kommunalt vägnät år 2012–2020 uppdelat på 
hastighetsgräns. 

Källa: Vadeby och Anund (2021).
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Om man ser till polisens rapporteringsgräns är det totalt sett 85 procent  
av trafiken som kör inom 5 km/tim över tillåten hastighet. Även här är efter-
levnaden lägst på sträckor med 40 km/tim. Där kör 76 procent max 5 km/tim 
över tillåten hastighet, medan motsvarande andel är nästan 90 procent  
där hastighetsgränsen är 50, 60 och 70 km/tim. Generellt sett är det stora 
skillnader i efterlevnad mellan mätpunkterna. Det är naturligt i tätort  
eftersom det är många faktorer förutom hastighetsgränsen som påverkar 
trafikanternas hastighetsval där, till exempel korsningstäthet, vägbredd  
och förekomst av gatuparkering och gångbanor.

För att nå upp till 80 procents hastighetsefterlevnad är det framför allt 
hastighetsefterlevnaden på gator med 40 km/tim som behöver förbättras. 
Efterlevnaden kan ökas exempelvis genom ökad övervakning och anpass-
ning av infrastrukturen. Genom att tätortsgator utformas med avsmalningar, 
gupp och förändring av vägbredd, blir det mer naturligt för trafikanterna 
att följa skyltad hastighetsgräns. Enligt vägtrafikförordningen (2007:90) 
bör vägmiljöns totala utformning stödja den hastighetsgräns som vägen 
är planerad för. För att öka regelefterlevnaden vid en sänkning av hastig-
hetsgränsen behöver både vägutformningen och övervakningen anpassas. 
Vadeby och Anund (2019) har studerat hastighetsefterlevnaden på gator i 
tätort med hastighetsgräns 40 km/tim. Resultatet visar att det är svårt att 
isolera enskilda faktorers betydelse för en god hastighetsefterlevnad, men att 
hastighetsefterlevnaden är bättre i de fall där man förväntar sig oskyddade 
trafikanter och där man arbetat med gestaltning med hjälp av stensättningar, 
färger och planteringar.

Reshastigheten har totalt sett sedan 2012 minskat med 3 km/tim, och en 
stor del av förklaringen är kommunernas arbete med att sänka hastighets-
gränserna på det kommunala vägnätet. På det kommunala vägnätet har 
sedan 2012 antalet mil med hastighetsgräns 40 km/tim ökat från 220 till 
drygt 1 100, och antalet mil med 60 km/tim ökat från 40 till 140, se figur 9. 
Sett till väglängd dominerar fortfarande vägar med hastighetsgräns 50 km/
tim, men mellan 2012 och 2020 minskade väglängden med hastighetsgräns 
50 km/tim, från 2 550 mil till 1 380 mil. Arbetet med att sänka hastighets-
gränserna och öka trafiksäkerheten i tätort fortsätter. Under 2020 omkom 
26 gående och cyklister på det kommunala vägnätet, varav 21 på gator med 
hastighetsgräns 50 km/tim eller lägre. Tidigare forskning har visat att det är 
2–3 gånger högre risk för en fotgängare att dödas om hen blir påkörd i 
50 km/tim jämfört med 40 km/tim (Kröyer m.fl. 2014). I november 2017 
förordade myndigheten Trafikanalys att en ny bashastighet på 40 km/tim 
införs inom tätbebyggt område (Trafikanalys 2017). De lyfter att en för-
del med ny bashastighet är att det kan ge ett snabbt genomslag över hela 
landet, bidra till en mer likartad tillämpning av hastighetsgränserna och 
minska  antalet dödade och allvarligt skadade. Vad vi i analysgruppen känner 
till finns ännu inga beslut om hur man ska gå vidare med bashastigheten 
40 km/tim i tätort.

I samband med den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet 
presenterades nio rekommendationer för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet 
i världen. En av rekommendationerna var att sänka hastighetsgränserna i 
tätorter. För att skydda utsatta trafikanter och uppnå andra hållbarhetsmål 
som handlar om levande städer, hälsa och säkerhet rekommenderar man en 
högsta hastighetsgräns på 30 km/tim, såvida det inte finns starka bevis för 
att högre hastigheter är säkra (https://www.roadsafetysweden.com). 

https://www.roadsafetysweden.com
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Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät från 2020 (Lagerkrantz, 2020) visar 
att 64 procent av de tillfrågade generellt tycker att det är rimligt att sänka 
hastighetsgränsen för att öka trafiksäkerheten. Detta är i princip samma 
nivå som 2018 då andelen var 63 procent. Kvinnor är mer positiva än män 
till att sänka hastighetsgränsen, 75 procent jämfört med 54 procent. Särskilt 
positiva är de till att sänka hastighetsgränsen till 30 km/tim där det finns 
många fotgängare och cyklister – hela 78 procent håller med om det. Sänkta 
hastigheter av miljöskäl är det endast 41 procent som är positiva till, och 
även där är kvinnor (51 procent) mer positiva än män (31 procent).

På grund av covid-19-pandemin under 2020 minskade trafikmängden på 
vägarna under vissa tidsperioder, framför allt under våren 2020 (se kapitlet 
om Omvärldsfaktorer). I denna studie, där mätningarna genomfördes i  
september, syntes inga större förändringar av trafikmängderna mellan 2019 
och 2020. Vi bedömer därför att det inte är troligt att ett eventuellt förändrat  
resande i samband med pandemin påverkat resultaten i någon större  
utsträckning. 

Förutom manuell polisövervakning har trafiksäkerhetskameror (ATK) visat 
sig vara effektiva för att öka efterlevnaden. På det kommunala vägnätet finns 
dock i dagsläget endast 16 ATK-stationer, och endast en till är planerad (detta  
kan jämföras med att det fanns cirka 2 200 ATK-stationer på det statliga 
vägnätet i december 2020). Det gör att vi inte kan förvänta oss några större 
effekter av ATK på det kommunala vägnätet de närmaste åren. Däremot 
kan teknisk utrustning som hjälper föraren att hålla hastigheten (ISA) och 
ekonomiska incitament (Stigson m.fl. 2012) ha positiv inverkan – exempelvis 
lansering av en så kallad ”pay-as-you-speed-försäkring” (som nämndes i 
föregående avsnitt om hastighetsefterlevnad på statligt vägnät). Geofencing  
(ett slags digitala staket som till exempel kan begränsa hastigheten för upp-
kopplade bilar) har också stor potential till att öka hastighetsefterlevnaden,  
framför allt i tätort. Det pågår för närvarande flera demonstrationsprojekt,  
och i Göteborg har tekniken testats på bussar (linje 55). När fordonen 
kommer in i digitalt avgränsade områden ser geofencing-tekniken till att 
bussarna sänker hastigheten och slår om från diesel till eldrift. Geofencing 
kan också bidra till färre allvarligt skadade och dödade i trafiken, visar ett 
regeringsuppdrag (Olsson 2019). I uppdraget bedömdes effekten av att införa 
geofencing i de centrala delarna av Sveriges tio största städer. Effekten 
bedömdes bli sexton färre allvarligt skadade per år. Antalet dödade beräknades 
minska med två under en treårsperiod. I analyserna har man antagit att  
endast de fordon som kör för fort ändrar sin hastighet och att det innebär 
att medelhastigheten minskar med 2–3 km/tim.

Figur 9. 
Väglängd i mil uppdelat på hastighetsgräns 40, 
50, 60 och 70 km/tim på kommunalt vägnät år 
2012–2020. 

Källa: NVDB, Trafikverket (2020).
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Flera studier har visat att hastighetsefterlevnaden är dålig hos yrkestrafiken  
(Axelsson och Kullgren 2020, Vadeby m.fl. 2019). En ökad hastighetsefter-
levnad hos yrkestrafiken bedöms kunna ha stor potential att påverka såväl 
trafikrytmen som hastighetsnivåerna hos den övriga trafiken. För att öka 
hastighetsefterlevnaden bland yrkestrafiken behöver man fokusera på 
ledarskap och de strukturer i organisationen som bidrar till positivt trafik-
säkerhetsbeteende. Axelsson (2020) visar även att företag som är certifierade  
enligt ISO 39001 har en något bättre hastighetsefterlevnad än företag som 
inte är certifierade. God hastighetsefterlevnad vid låga hastighetsgränser  
är också mycket viktigt för att få ut full effekt av exempelvis automatisk 
nödbroms i tätort, se Rizzi m.fl. (2014).
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2.3 Nykter trafik

2007 2020 (2019) Mål år 2020 Målet uppnått

Andel trafikarbete med  
nyktra förare 99,71 % Inget värde 

(99,75 %) 99,90 % Nej

Målet för trafiknykterheten var att minst 99,9 procent av trafikarbetet 
skulle ske med nyktra förare år 2020. Som underlag för att följa utveck-
lingen används data från polisens kontroller av alkoholpåverkade förare 
(Forsman 2011). Mätserien ska ses som ett mått på rattfylleriets utveckling 
och inte den faktiska nivån. En nykter förare definieras som en förare med 
blodalkohol halt under 0,2 promille. Indikatorn baseras alltså endast på 
nykterhet med avseende på alkohol, inte narkotika. I dag finns tyvärr inget 
tillförlitligt underlag för att följa utvecklingen av narkotika i trafiken. 

Mätserien för nyktra förare baseras i möjligaste mån på rutinmässiga alko-
hol  utandningsprov, för att resultaten inte ska vara beroende av polisens 
arbetssätt. Under 2020 har det dock skett en omfattande förändring av 
rattfylleriövervakningen. På grund av covid-19-pandemin beslutade Polis-
myndigheten i mars att rutinmässiga alkoholutandningskontroller skulle 
stoppas tills vidare1. Syftet var att bidra till minskad smittspridning för 
både motorfordonsförare och de poliser som genomför kontrollerna. Dock 
fortsatte man att genomföra kontroller när det fanns en skälig misstanke 
om brott. I oktober återupptogs de rutinmässiga kontrollerna med vissa 
restriktioner. På grund av de omfattande förändringarna har vi bedömt att 
data från polisens kontroller inte kan användas för år 2020. Det beror både 
på att datamängden är betydligt mindre än tidigare och att det förändrade 
arbetssättet kan leda till en snedvridning av resultaten jämfört med tidigare 
år. Inget värde för indikatorn har därför beräknats för 2020.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Mätserien över andelen nykter trafik saknar alltså värde för 2020. I figur 10 
visas serien för perioden 2007–2019. Under den perioden ökade först  
andelen nykter trafik under några år för att sedan sjunka igen. Värdet för 2019 
var något högre än för 2007 men det är ingen stor skillnad. Baserat på denna 
indikator kan man därför inte säga att nivån för andelen nykter trafik har 
förbättrats nämnvärt under perioden. Denna slutsats stöds av resultat från 
Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät. Det är en undersökning av allmänhetens 
syn på trafiksäkerhet som pågått i stort sett årligen från 1981 (Lagerkrantz, 
2020). I figur 11 visas den andel som uppgett att de kört bil efter att ha druckit 
alkohol under de senaste 12 månaderna för åren 2007–2020. Resultaten 
varierar lite från år till år men det är ingen statistiskt säkerställd trend 
under perioden. Det går alltså inte att säga att andelen som kört efter att ha 
druckit alkohol har ökat eller minskat. När man delar in förarna efter ålder 
kan man se att det år 2020 var en något lägre andel i den yngsta (18–19) 
och den äldsta åldersgruppen (75–84) som uppgav att de kört bil efter att 
ha druckit alkohol jämfört med resterande grupper. Det är dock inga stora 
skillnader mellan åldersgrupperna, den lägsta andelen var 4,1 procent och 
den högsta 5,9 procent.

1 Se Polismyndighetens Årsredovisning 2020: https://polisen.se/siteassets/dokument/polisens-arsredovisning/
polismyndighetens-arsredovisning-2020.pdf

https://polisen.se/siteassets/dokument/polisens-arsredovisning/polismyndighetens-arsredovisning-2020.pdf
https://polisen.se/siteassets/dokument/polisens-arsredovisning/polismyndighetens-arsredovisning-2020.pdf
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Analys och diskussion
Preliminära resultat från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar 
att 11 av de personbilsförare som omkom under 2020 var alkoholpåverkade 
(alkoholkoncentration på 0,2 promille eller mer). Det är 2 färre än 2019, se 
figur 12. Både år 2019 och 2020 har antalet varit betydligt lägre än under 
tidigare år. Andelen har också minskat, från 19 procent 2019 till 16 procent 
2020. Andelen 2020 är den näst lägsta under 2000-talet, endast år 2010 var 
lägre (14 procent).

Figur 10. 
Andel nykter trafik, 2007–2019. Mätserie  
baserad på data från polisens kontroller. 

Källa: Polisen, VTI.
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Figur 11. 
Andel bilförare som svarat ja på frågan:  
”Har det hänt någon gång under de senaste  
12 månaderna att du kört bil i samband  
med att du druckit alkoholhaltiga drycker  
starkare än lättöl? 

Källa: Trafikverkets Trafiksäkerhetsenkät 2020.

Efter 2018 genomförs enkäten vartannat år.
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I begreppet nykter trafik ingår också att förare ska vara fria från andra 
 droger än alkohol. I figur 13 visas en tidsserie över det antal personer som 
omkommit i alkohol- eller narkotikarelaterade olyckor. En olycka räknas 
som alkohol- eller narkotikarelaterad om man kan påvisa alkohol eller  
narkotika hos någon av de inblandade motorfordonsförarna, fotgängarna 
eller cyklisterna. Det bör dock noteras att det ofta är okänt om en  
trafikant som överlever en trafikolycka var påverkad av narkotika eller  
inte vid olyckan. Det innebär att det finns en viss osäkerhet i resultaten. 

Totalt omkom 53 personer i alkohol- eller narkotikarelaterade olyckor 
 under 2020, vilket är samma antal som under 2019. Andelen omkomna i 
dessa olyckor ökade dock, från 24 procent 2019 till 28 procent 2020. Av 
de 53 personerna som omkom 2020 var det 36 som omkom i olyckor som 
enbart var alkoholrelaterade, 14 i olyckor som enbart var narkotikarelaterade 
och 3 i olyckor som var både alkohol- och narkotikarelaterade. Om man 
ser över hela perioden från 2008 har antalet omkomna i alkoholrelaterade 
olyckor minskat medan antalet narkotikarelaterade dödsfall nu är tillbaka 
på ungefär samma antal som i början av perioden, efter några år av relativt 
höga värden år 2016–2018.
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Figur 12.
Antal alkoholpåverkade omkomna personbils-
förare (alkoholhalt på 0,2 promille eller mer) 
samt andel alkoholpåverkade omkomna 
personbilsförare av det totala antalet omkomna 
personbilsförare (höger y-axel), 2000–2020. 

Källa: Trafikverkets djupstudier.

*Exklusive självmord från och med 2010.

Värden återfinns i bilaga, sidan 89.
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Figur 13.
Antal och andel (av totala antalet omkomna i 
Sverige, höger y-axel) personer som omkommit i 
alkohol- och/eller narkotikarelaterade olyckor,  
2008–2020. 

Källa: Trafikverkets djupstudier. 

Exklusive självmord från och med 2010.

Värden återfinns i bilaga, sidan 89. 
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Figur 14 visar hur de personer som omkommit i alkohol- respektive narkotika-
relaterade olyckor de senaste fem åren fördelas efter färdsätt. Den visar att 
den största gruppen i både de alkohol- och de narkotikarelaterade olyckorna 
är bilister. Den näst största gruppen som omkommer i alkoholrelaterade 
olyckor är motorcyklister, följt av fotgängare. Även bland de narkotikarelaterade 
olyckorna är motorcyklisterna den näst största gruppen, men andelen är 
betydlig större än bland de alkoholrelaterade olyckorna, 27 procent jämfört 
med 14 procent. 
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I en studie om förekomst av alkohol och narkotika hos förare av lastbil och 
buss i dödsolyckor visade resultaten att alkohol förekom hos 15 procent, 
narkotika hos 6 procent och narkotikaklassade läkemedel hos 9 procent av 
de omkomna förarna (Ekström och Forsman, 2018). Detta är något lägre än 
för personbilsförare när det gäller alkohol, medan förekomsten av narkotika 
och narkotiska läkemedel ligger på ungefär samma nivåer. Resultaten visade 
också att problem med alkohol och narkotika hos förare av lastbil och buss 
främst gällde förare av lätta lastbilar.

I figur 15 visas polisens utandningsprov i relation till antalet anmälda ratt-
fylleribrott under perioden 2002–2020. Både antalet utandningsprov och 
antalet anmälda rattfylleribrott med avseende på alkohol minskade kraftigt 
under 2020, vilket beror på Polismyndighetens beslut att stoppa de rutin-
mässiga alkoholutandningskontrollerna för att minska risken för smittsprid-
ning under covid-19-pandemin. Rattfylleriövervakningen har dock fortsatt 
och man har utfört prov på dem som misstänks för rattfylleribrott. Följden 
av detta har blivit att antalet anmälda brott inte har minskat lika mycket 
som antalet utandningsprov, 27 procent jämfört med 69 procent. Antalet 
anmälda drograttfylleribrott har fortsatt att öka och var 2020 nästan  
dubbelt så högt som antalet anmälda alkoholrattfylleribrott. Det är dock 
okänt i vilken grad ökningen av anmälda drograttfylleribrott beror på  
polisens arbetssätt eller på en faktisk ökning av drograttfylleri.

Figur 14. 
Andel personer som omkommit i  
alkoholrelaterade (vänstra diagrammet) 
respektive narkotikarelaterade olyckor  
(högra diagrammet) efter färdsätt.  
De olyckor som är både alkohol- och  
narkotikarelaterade finns med i båda  
diagrammen. Fördelningarna baseras på  
alla olyckor under perioden 2016–2020. 

Källa: Trafikverkets djupstudier.

Värden återfinns i bilaga, sidan 89. 
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Om man sammanfattar perioden 2007–2020 kan man konstatera att andelen 
nykter trafik med avseende på alkohol är ungefär densamma i slutet av  
perioden som i början. Varken indikatorn som baseras på polisens kontroller 
eller självrapporterat beteende tyder på att andel alkoholpåverkade förare  
i trafiken har förändrats nämnvärt. Detta är kanske inte så konstigt med tanke 
på att det inte skett någon större förändring i vilka åtgärder som används. 
Även om det har skett en del ändringar som till exempel nytt regelverk 
kring alkolås efter rattfylleri, ny trafikstrategi inom polisen, ökad användning 
av alkolås inom yrkestrafiken och ny samordnande organisation för SMA-
DIT; så är det i mångt och mycket samma lagstiftning, åtgärdsprogram och 
övervakningsmetoder som använts under hela perioden. 

Samtidigt som andel påverkade i trafiken varit ungefär konstant har antalet 
som omkommit i alkoholrelaterade olyckor minskat i ungefär samma takt 
som totalt antal omkomna, vilket tyder på att de fordons- och infrastruktur-
åtgärder som implementerats under perioden har varit effektiva även för de 
som är alkoholpåverkade.

Trots att det inte skett något mätbar förbättring när det gäller andel nyktra i 
trafiken under perioden så ligger Sverige mycket bra till jämfört med andra 
länder när det gäller såväl faktiskt beteende, attityder och vad vi anser är  
acceptabelt när det gäller alkohol i trafiken (Achermann Stürmer m.fl., 
2019). Detta är en möjlig förklaring till att vi inte ser någon minskning av 
andel nyktra i trafiken trots att polisens övervakning av alkoholrattfylleri 
har minskat betydligt under perioden. 

För att under nästa målperiod kunna öka andel nykter trafik krävs förmod-
ligen förändrade metoder jämfört med vad som används idag. Det finns stor 
potential i tekniska lösningar som alkolås och system i fordonen som kan 
upptäcka nedsatt körförmåga. För att underlätta eftermontering av bland 
annat alkolås så kommer en standardiserad port i fordonet krävas i både 
passagerarfordon och kommersiella fordon (General Safety Regulation  
(EU) 2019/2144). När det gäller utveckling och implementering av system  
som kan upptäcka nedsatt körförmåga så drivs det på av Euro NCAP:s 
prov program som, inom några år, förväntas omfatta sådana system. En 
förhoppning är att sådana system ska kunna detektera nedsatt körförmåga 
hos förare inte bara på grund av distraktion och trötthet, men även indirekt 
alkohol- eller drogpåverkan.

Figur 15. 
Antalet alkoholutandningsprov och  
antalet anmälda rattfylleribrott med  
avseende på alkohol respektive narkotika, 
2002–2020. 

*2020 års data vad gäller antal prov  
har räknats upp och är en uppskattning  
av det slutgiltiga antalet prov. Antal  
anmälda brott är preliminära för 2020. 

Källa: Polisen och BRÅ.

Värden återfinns i bilaga, sidan 90. 
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2.4 Bältesanvändning

2007 2020 Mål år 2020 Målet uppnått

Andel bältade i framsätet  
i personbil 96 % 97,9 % 99 % Nej

Målet för bältesanvändningen är att minst 99 procent av alla förare och 
framsätespassagerare i personbil ska använda bilbälte år 2020. 

Som underlag för att följa utvecklingen används resultat från Trafikverkets 
observationsmätningar (tidigare VTI). Indikatorn definieras som andelen 
bältade av de observerade förarna och framsätespassagerarna. Mätningarna 
har sedan 2016 genomförts i Trafikverkets regi och bygger på observatio-
ner av 30 000 personbilar vid större cirkulationsplatser i sex mellanstora 
svenska tätorter. 

Mätningarna är till för att följa utvecklingen över tid, och nivån på bältes-
användningen i observationerna ska inte ses som representativ för förare 
och passagerare generellt i Sverige. Mätningarna efter 2016 har genomförts 
av en ny utförare men med samma metodik som tidigare år, vilket kan ha 
påverkat mätresultatet. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Användningen av bilbälten i personbilars framsäte uppgick till 97,9 procent 
2020, vilket innebär att användningen minskat något jämfört med 2019  
då användningen var 98,4 procent. Målet för indikatorn har därmed inte 
uppnåtts. 
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Andelen personer som vid observationstillfället 
var bältade i personbilars framsäte 1996–2020, 
samt nödvändig utveckling till 2020. 

Källa: VTI (1997–2015), Trafikverket (2016–2020).
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Analys och diskussion
Andelen bältade personer i framsätet är hög, 97,9 procent. Även om använd-
ningen inte når upp till målnivån om 99 procent, så kan man se en positiv 
trend under hela målperioden där utfallet nästan varit identiskt med  
linjen för nödvändig utveckling mot målet. Användningen bland förare och 
passagerare har förbättras med 2,0 respektive 1,8 procentenheter.

Under 2020 har bältesanvändningen bland personbilsförarna minskat från 
98,7 procent 2019 till 97,6 procent. För passagerare är utfallet mera oförändrat, 
från 97,6 till 97,9 procent, se figur 17. Bland taxiförare har användningen 
minskat med drygt 2 procentenheter till 95,5 procent. Mätningarna för 
bältesanvändningen bland förare av tunga lastbilar pekade på en kraftig 
uppgång under 2016 och 2017, vilket kan vara ett resultat av ny utförare från 
och med 2016. Utfallet för åren 2018–2020 är mer i linje med den trend som 
varit gällande under tidigare år. 

Bältesanvändningen för vuxna i baksätet ligger ungefär 10 procentenheter 
under användningen bland passagerare i framsätet. Bland barn som sitter  
i baksätet är användningen klart högre än för vuxna. Under 2020 var  
96,8 procent av barnen i baksätet bältade, vilket är den högsta noteringen 
sedan mätningarna startade. 
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Mätningar som NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) 
har genomfört i tätorter i landets samtliga kommuner (350 000 observationer), 
visar på en något lägre bältesanvändning jämfört med mätresultatet i figur 
17, som mer speglar genomfartstrafik. Bältesanvändningen bland personbils-
förare och passagerare i tätort uppmättes till 95,9 respektive  
96 procent under 2020.

Figur 17. 
Bältesanvändning i personbil och tung lastbil, 
2006–2020. 

Källa: VTI 2006–2015), Trafikverket (2016–2020). 
Från och med 2016 har mätningarna genomförts 
med samma metodik men med ny utförare, vilket 
kan ha påverkat mätresultatet.

Värden återfinns i bilaga, sidan 90. Andel (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tung lastbil, släp

Tung lastbil, ej släp

Taxi, förare

Personbil, barn baksäte

Personbil, vuxna baksäte 

Personbilspass.fram

Personbilsförare

202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 202030

Trots den relativt stora andelen som använder bälte så har det under lång 
tid varit ungefär en tredjedel obältade bland de personbilsförare som  
omkommer. Det motsvarar cirka 20–30 personer årligen. År 2018 minskade 
andelen obältade bland omkomna förare kraftigt. Det var en direkt följd av 
att 2018 var ett år med ett exceptionellt stort antal omkomna personbils-
förare. Under 2019–2020 har antalet omkomna personbilsförare minskat. 
Trafikverkets djupstudier visar att 32 procent av de omkomna personbils-
förarna var obältade under 2020, se figur 18.
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Av dem som omkommit obältade har nästan 80 procent suttit i bilar som är  
tillverkade före 2003, det vill säga det år som modernare bältespåminnare  
började introduceras. Med tanke på att bilbältesanvändningen bland  
omkomna i bil endast är cirka 70 procent, skulle många liv kunna räddas om 
den redan stora andelen generell bilbältesanvändning ökar ytterligare. 

Andelen trafikarbete med personbilar som har bältespåminnare fortsätter  
att öka. Den andel av trafikarbetet som utförs med bilar med bältespåminnare 
uppskattas till 95 procent år 2020. Så sent som 2005 var andelen knappt  
10 procent. En ny mätning gjord av Folksam visar att bältesanvändning  
med bältespåminnare är fortfarande hög och tom något högre än det  
som rapporterats i tidigare studier. Detta tyder på att bältespåminnarens  
betydelse för ökningen av bältesanvändning i trafiken är fortsatt stor. Även 
om fordonsflottan inte till 100 procent består av bilar med bältespåminnare, 
beräknas ökningen av bältespåminnare i trafik från 2007 till 2020 ha haft en 
avgörande roll för ökningen av bältesanvändningen.

Figur 18. 
Antal och andel omkomna personbilsförare  
som varit obältade vid olyckstillfället av förare 
med känd bältesanvändning, 2004–2020. 

Källa: Trafikverkets djupstudier.

Data från och med 2010 har samlats in på  
ett annat sätt än tidigare och resultaten är 
därför inte helt jämförbara med tidigare  
värden. Skillnaden bedöms dock vara liten. Från 
och med 2010 har självmord exkluderats  
i statistiken.
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2.5 Hjälmanvändning

2007 2020 Mål år 2020 Målet uppnått

Andel observerade  
cyklister med hjälm 27 % 47 % 70 % Nej 

Andel observerade  
mopedister med hjälm 96 % 98 % 99 % Nej 

Målet för cykelhjälmsanvändningen var att minst 70 procent av cyklisterna 
skulle använda hjälm 2020. Som mått på cykelhjälmsanvändningen används 
indikatorn andel observerade cyklister som använder cykelhjälm enligt  
Trafikverkets årliga mätningar (Origo Group, 2021). Mätningarna avser inte 
att skatta den totala cykelhjälmsanvändningen i Sverige på ett representativt 
sätt, men de är tillräckligt bra för att ge en bild av förändringen över tid och 
av den ungefärliga nivån. Mätningarna har sedan 2016 genomförts med 
samma metodik som tidigare men med ny utförare, vilket kan ha påverkat 
mätresultaten. Mätningarna under 2020 bygger på cirka 38 000 observationer, 
vilket är ungefär 4 000 färre än under 2019. 

Förutom cykelhjälmsanvändning studeras även hjälmanvändningen hos 
mopedister. Från och med 2012 observeras mopedisternas hjälmanvändning 
i samband med cykelhjälmsmätningarna. Studien genomförs på samma 
orter och tidpunkter som cykelhjälmsobservationerna, men på något färre 
platser på respektive ort (Origo Group, 2021). Enbart de som uppfattats 
ha hjälmen ordentligt fastspänd räknas som hjälmanvändare. Målet för 
mopedhjälmsanvändningen är att 99 procent av mopedisterna ska använda 
hjälm år 2020. För motorcyklister bedömer vi att användningen av hjälm är 
mycket hög och att potentialen för att rädda liv ligger i andra åtgärder.
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Utveckling och framskrivning mot målet 2020 – cykelhjälm

I figur 19 redovisas utvecklingen av den observerade cykelhjälmsanvänd-
ningen mellan 1996 och 2020. År 2020 var den observerade cykelhjälm s-
användningen 47,2 procent, vilket i princip är samma nivå som 2019  
(46,6 procent). I figuren visas även hur cykelhjälmsanvändningen skulle  
ha behövt förändras för att målnivån 70 procent skulle ha uppnåtts. Den 
faktiska nivån på cykelhjälmsanvändningen ligger 23 procentenheter  
under målnivån på 70 procent, och målet är därmed inte uppnått.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nödvändig utveckling

Cykelhjälmsanvändning

Andel (%)

20
20

20
19

20
18

20
17

20
16

*

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

Analys och diskussion – cykelhjälm
Cykelhjälmsanvändningen i Sverige ligger på en ganska blygsam nivå,  
speciellt hos vuxna, och det finns en stor potential i att öka användningen. 
Av figur 20 framgår att den observerade cykelhjälmsanvändningen 2020 var 
drygt 80 procent för barn upp till 10 år i bostadsområden, och 67 procent 
för barn 6–15 år som cyklar till och från skolan. För vuxna är cykelhjälms-
användningen betydligt lägre: 41 procent vid resor till och från arbetet och 
43 procent på allmänna cykelstråk. Det har inte skett några signifikanta  
förändringar sedan 2019 för någon av grupperna. För äldre grundskoleelever 
som går i högstadiet var hjälmanvändningen 38 procent (37 procent 2019). 
För barn på låg- och mellanstadiet låg hjälmanvändningen kvar på samma 
nivå som 2019, det vill säga 85 procent. 

Om man jämför indikatorn med NTF:s cykelhjälmsmätningar (NTF, 2020) 
som baseras på cirka 115 000 observationer, ligger NTF:s resultat på en något 
högre nivå: 50 procent år 2020. Det är en ökning med 2 procentenheter 
jämfört med 2019. Cykelhjälmsanvändningen mäts även i trafiksäkerhetsen-
käten (Lagerkrantz, 2020) och där är det 35 procent som uppger att de alltid 
eller nästan alltid använder cykelhjälm när de cyklar. Detta är en ökning 
jämfört med 2018 då andelen var 29 procent.

Figur 19. 
Andel observerade cyklister med cykelhjälm 
1996–2020, samt nödvändig utveckling. 

Källa: Origo Group (2021). 

*Osäkerheter till följd av byte av utförare  
kan ha uppkommit under 2016.
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En av förutsättningarna för att få ett vägtransportsystem som är både  
attraktivt och säkert för cyklister är att cyklisterna använder hjälm  
(Trafikverket, 2018). Ökad hjälmanvändning är därför ett prioriterat insats-
område. År 2020 dog 18 cyklister i trafiken. Cirka 2 000 skadades allvarligt 
och cirka 220 skadades mycket allvarligt. Tidigare års studier visar även att 
nästan hälften av de mycket allvarligt skadade cyklisterna fått en huvud-
skada, medan motsvarande andel bara är ungefär tio procent bland de 
allvarligt skadade cyklisterna. En åtgärd som cykelhjälm blir därmed främst 
effektiv mot de mer allvarliga skadorna. Om alla använde cykelhjälm skulle 
det totala antalet allvarligt skadade kunna minska med cirka 5 procent och 
antalet omkomna med 25 procent. Enligt Rizzi m.fl. (2013) kan användning 
av cykelhjälm reducera antalet allvarliga skallskador med 58 procent och 
antalet mycket allvarliga skallskador med 64 procent. En metaanalys av 
Elvik (2013) som baseras på 23 olika studier, visar att cykelhjälm reducerar 
huvudskadorna med 50 procent. Olivier and Creighton (2017) redovisar 
effekter i samma storleksordning som Elvik. I relation till cykelolyckor och 
livskvalitet visar en studie av Ohlin m.fl. (2017b) att för att öka den hälso-
relaterade livskvaliteten efter en olycka, bör man bland annat förebygga 
allvarliga huvudskador. Vidare har Ohlin m.fl. (2017b) visat att kombinationen 
av lägre hastighetsgräns för bilister, cykelhjälm och vänligare bilfront kan 
reducera invalidiserande skador som sker i kollision med personbilar med 
79 procent. 

Det är framför allt åtgärder som cykelhjälmskampanjer som beskrivs i 
strategin för att öka den frivilliga hjälmanvändningen. I Norge var cykel-
hjälmsanvändningen 66 procent bland ungdomar och vuxna (över 12 år) år 
2019, vilket är betydligt högre än för Sverige (drygt 40 procent bland vuxna 
under 2019). I Norge anser man att en av förklaringarna till den höga hjälm-
användningen bland vuxna är just kampanjer, men också att man har en  
stor andel sportcyklister. 

I Sverige har man det senaste åren påbörjat arbete med kampanjer. VTI  
har genomfört en studie för att utveckla, införa och utvärdera en kampanj 
för att öka cykelhjälmsanvändningen bland vuxna som cyklar till arbetet, 
Forward m. fl. (2020). Kampanjens huvudbudskap var ”Tänk på hjärnan när 
du cyklar”. Resultat före kampanjen genomfördes visade att de som inte  
använde hjälm i högre grad än andra ansåg att den inkräktade på frihets-
känslan och att den var obekväm. De var inte heller lika övertygade om att 
risken för skallskada minskade om man använde hjälm. Efter det att  
kampanjen genomförts var det 80 procent av dem som kampanjen riktade 
sig till som ansåg att budskapet var viktigt, trovärdigt och tydligt. Det var 

Figur 20.
Cykelhjälmsanvändning för olika grupper, 
1996–2020. 

Källa: Origo Group (2021). 

*Osäkerheter till följd av byte av utförare  
kan ha uppkommit under 2016.

Värden återfinns i bilaga, sidan 90. 
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även en något högre andel än före kampanjen som visste hur mycket hjälmen 
reducerade skallskador – man trodde även i högre grad än tidigare att deras 
partner ansåg att det var viktigt att de använde hjälm samt en något högre 
andel som hade för avsikt att använda hjälm framöver. Studien visade även 
att det är viktigt att inte enbart fokusera på beteendet (här intention), utan 
även utvärdera så kallade sekundära effekter såsom attityder och normer, 
samt att en kampanj inte räcker, utan man behöver arbeta långsiktigt. 

NTF genomför för närvarande ett projekt ”Lokal kommunikation för ökad 
cykelhjälmsanvändning”. En av de bärande idéerna är att kommunicera  
vikten av cykelhjälm i samband med att cykelbanor, cykelgarage eller  
liknande invigs. Projektet innebär ett samarbete med två välkända artister  
(https://detsomardu.ntf.se/). Under 2020 innebar dock restriktioner i 
samband med covid-19-pandemin att projektet inte kunde genomföras som 
planerat, och än så länge har event genomförts i 7 av 11 kommuner. 

I dag har knappt 30 länder någon form av cykelhjälmslag. I en litteratur-
studie av Olivier m.fl. (2018) studeras vilka effekter en cykelhjälmslag har på 
mängden cykling. Studiens resultat stödjer inte argumentet att en hjälmlag 
skulle leda till minskad cykling. I 13 studier visade resultaten inte på någon 
förändring i cyklandet efter införandet av cykelhjälmslag, och 8 studier 
visade på ett blandat resultat (både ökat och minskat cyklande). Endast 2 
studier visade på minskat cyklande. I flera av studierna analyserades barns 
cykling och i vissa av dem noterade man en minskning i samband med att 
en hjälmlag infördes. Det visade sig dock att de observerade minskningarna 
berodde på andra faktorer än just hjälmlagen. 

Olivier m.fl. (2018) har även undersökt om cykelhjälmsanvändning innebär 
att trafikanterna får ett ökat riskbeteende. Studien visar inte på ett ökat 
riskbeteende bland dem som använder hjälm. Av de 22 studier som analyse-
rades var det endast två studier från Storbritannien som indikerade ett ökat 
riskbeteende, medan 17 studier inte visade på något ökat riskbeteende.

I Sverige infördes cykelhjälmslagen för barn under 15 år den 1 januari 2005. 
Vägverket och Trafikverket har sedan år 2000 genomfört en enkätunder-
sökning vart tredje år om hur barn tar sig till skolan. Undersökningarna 
visar att en större andel barn mellan 6 och 12 år cyklade till skolan år 2015, 
jämfört med år 2000. Utifrån detta underlag kan det därför inte påvisas 
att andelen barn som cyklar till skolan minskade i samband med att den 
svenska cykelhjälmslagen infördes.

Under åren 2007–2020 har cykelhjälmsanvändningen ökat från 27 procent  
år 2007 till 47 procent år 2020, vilket är en positiv utveckling om än långt 
ifrån målet på 70 procent. Under tidsperioden har det inte genomförts 
några omfattande nationella åtgärder, däremot har det genomförts lokala  
åtgärder som t.ex de kampanjer som nämns ovan. Det har även arbetats 
fram en gemensam inriktning för säker trafik med cykel och moped  
(Trafikverket, 2018) där ökad hjälmanvändning lyfts som ett prioriterat 
insatsområde.

Målet om 70 procents cykelhjälmsanvändning 2020 uppnås inte. Sedan 
2007 har dock cykelhjälmsanvändningen ökat med 20 procentenheter, från 
27 till 47 procent, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. För att få ett 
vägtransportsystem som är både attraktivt och säkert för cyklister behöver  
dock cykelhjälmsanvändningen öka ytterligare, och det krävs konkreta  
åtgärder för att uppnå detta. Enligt trafiksäkerhetsenkäten år 2020 är  
acceptansen hög för en allmän cykelhjälmslag. Det är 71 procent av de  

https://detsomardu.ntf.se/
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tillfrågade som är för obligatorisk hjälmanvändning. Här är det värt att 
notera att Stockholmsdeklarationen lyfter fram vikten av att påskynda 
övergången till säkrare, renare, energieffektivare och billigare transportsätt 
och i detta sammanhang gynna sådana transportsätt som ökar den fysiska 
aktiviteten, till exempel cykel- och gångtrafik. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020   
– mopedhjälm
I figur 21 redovisas den observerade mopedhjälmsanvändningen mellan 
2012 och 2020. Endast mopedister som uppfattats ha hjälmen ordentligt 
fastspänd räknas som hjälmanvändare. Resultatet visar att den observerade 
mopedhjälmsanvändningen var 98,3 procent 2020, jämfört med 93,9 procent 
2019, vilket är nära målet om 99 procents hjälmanvändning.

Andel (%)
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Analys och diskussion – mopedhjälm
Trots att hjälmanvändningen bland mopedister totalt sett är relativt hög,  
är hjälmanvändningen bland de omkomna mopedisterna endast cirka  
50 procent. Under 2010–2020 omkom 61 mopedister, och nästan 50 procent 
av dessa saknade hjälm eller hade tappat hjälmen vid olyckstillfället. I  
Inriktning för säker trafik med cykel och moped (Trafikverket 2018) lyfts ökad 
och korrekt hjälmanvändning som ett prioriterat insatsområde. Dessutom 
konstateras att de flesta som tappat hjälmen vid olyckan var under 18 år, och 
det bedöms att om alla mopedister använde hjälmen korrekt skulle i genom-
snitt 2 liv per år kunna sparas ( jämfört med utgångsläget 2012–2014).

År 2020 omkom 4 mopedister i trafiken, cirka 230 skadades allvarligt och 
drygt 20 skadades mycket allvarligt. Tidigare statistik visar att knappt  
40 procent av alla mopedister som skadats mycket allvarligt har fått en  
huvudskada, medan motsvarande andel bland de allvarligt skadade är 
knappt 10 procent. Ökad hjälmanvändning hos mopedister har därmed 
främst potential att minska antalet mycket allvarligt skadade mopedister.  
Beräkningar visar att användning av hjälm minskar risken för allvarliga  
skador med 17 procent och mycket allvarliga skador med 47 procent.

Andelen mopedister med mopedhjälm har varierat lite från år till år under 
den studerade tidsperioden, men det är ingen statistiskt säkerställd trend 
under perioden 2012–2020. Totalt sett har hjälmanvändningen ökat med 
knappt tre procentenheter sedan mätserien startade 2012, men målet om  
99 procents hjälmanvändning uppnås inte.

Figur 21. 
Andel observerade mopedister med moped-
hjälm 2012–2020, samt nödvändig utveckling 
till år 2020. 

*Osäkerheter till följd av byte av utförare kan ha 
uppkommit under 2016. 

Källa: Origo Group (2021). 
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2.6 Säkra personbilar

2007 2020 Mål år 2020 Målet uppnått

Andel trafikarbete med  
högsta krocksäkerhetsbetyg i  
Euro NCAP

20 % 82 % 80 % Ja

Målet för säkra personbilar var att minst 80 procent av trafikarbetet, det vill 
säga antalet körda mil på svenska vägar, skulle utföras av personbilar med 
högsta krocksäkerhetsklass för vuxna förare och passagerare enligt Euro 
NCAP2. 

Utveckling mot målet 2020 
Sedan 2015 har andelen sålda nya bilar med högsta krocksäkerhetsbetyg 
varit minst 90 procent av den totala försäljningen. Denna utveckling har  
resulterat i en ökning av trafikarbetet som utförs med krocksäkra person-
bilar. Mellan 2019 och 2020 ökade trafikarbetet för dessa bilar med cirka  
3 procentenheter, från 79 procent till 82 procent, se figur 22. Detta gjorde  
att målet för 2020 nåddes med en viss marginal.
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2 Euro NCAP är en internationell organisation som utvärderar säkerhetsnivån på nya bilar. I betyget 1–5 
stjärnor ingår krocksäkerhet för vuxna och barn, fotgängarskydd samt förarstödsystem. Mer information 
finns på www.euroncap.com

Figur 22. 
Andel trafikarbete med högsta krocksäker-
hetsklass för vuxna förare och passagerare  
i Euro NCAP 2000–2020, samt nödvändig 
utveckling till 2020. 

Källa: BIL Sweden, Trafikanalys, Trafikverket.
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Analys och diskussion
I takt med att gamla bilar skrotas och byts ut mot nya säkrare bilar, utgörs 
trafikarbetet på de svenska vägarna till allt större del av femstjärniga bilar. 
Denna utveckling påskyndas också av att bilar i genomsnitt körs fler mil ju 
nyare de är. Generellt kan man anta att det tar 15–20 år att byta ut större 
delen av den svenska bilparken. Det är därmed den tid det tar från att nya 
säkrare bilar börjar säljas till dess att de allra flesta bilar på de svenska 
 vägarna har denna nya, högre säkerhet. 

Sedan 2003 respektive 2009 ingår även förarstödsystem som bältespåmin-
nare och antisladdsystem i betygsättningen av Euro NCAP, och andelen nya 
personbilar som är utrustade med antisladdsystem och bältespåminnare i 
framsäte har varit närmast 100 procent i Sverige sedan 2009. Andelen  
trafikarbete som utfördes 2020 av personbilar som har dessa system beräknas 
vara över 95 procent (se figur 24). Eftersom de sista procentenheterna av 
trafikarbetet utan bältespåminnare eller antisladdsystem kan förväntas 
vara kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor (på samma sätt som onyktra 
förare står för en ytterst liten andel av trafikarbetet och samtidigt för en 
mycket större andel av dödsolyckorna) är det viktigt att vi snarast kommer 
upp i 100 procent av trafikarbetet med dessa system. Samma resonemang 
gäller för personbilar med låg krocksäkerhet. 

Ett exempel på problematiken syns i personbilar före årsmodell 2000, som 
generellt sett har undermålig krocksäkerhet och saknar antisladdsystem 
och bältespåminnare. Trots att de endast står för cirka 3 procent av trafik-
arbetet inträffade 15 procent av dödfallen i en personbil under 2020 i sådana 
bilar, se figur 23. Medelåldern bland omkomna förare med bilar av äldre 
årsmodell skiljer sig inte markant från dödsolyckor med modernare bilar. 
Däremot är det känt att förare av äldre bilar oftare begår felhandlingar. Till 
exempel är andelen alkohol- eller drogpåverkade förare i dödsolyckor med 
personbilar före årsmodell 2000 dubbelt så hög som med personbilar av 
årsmodell 2013 eller senare. Beräkningar gjorda år 2019 som baseras på  
Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att om samtliga personbilar 
med årsmodell 1985–1999 ersatts i förtid med nyare bilar av årsmodell 2010 
eller senare skulle initialt upp till 30 liv om året räddas. En grov uppskatt-
ning är att totalt skulle upp till 200 liv räddas under perioden 2020–2030. 
Det är tack vare att en modern bil har högre krocksäkerhet, och att den  
genom olika förarstödssystem i större utsträckning kan förebygga och 
eliminera vissa av de felhandlingar som oftare förekommer i äldre bilar (till 
exempel att bilbälte inte används). Det är dock viktigt att poängtera att  
nyttan av utskrotningen i förtid av personbilar före årsmodell 2000 avtar 
med tiden. Om ett utskrotningsprogram blir aktuellt om några år kommer 
det att vara nödvändigt att kontinuerligt analysera vilken nytta detta  
kommer att ge samt vilka årsmodeller som behöver skrotas i förtid för att 
öka bilparkens säkerhetsnivå.
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Bältespåminnare och antisladdsystem är viktiga stödsystem, men det är 
minst lika viktigt att fler system med belagd trafiksäkerhetseffekt införs i 
snabb takt för att fordonssäkerheten ska fortsätta öka. Exempel på sådana 
system är automatisk nödbroms i låg och hög hastighet, som reducerar 
 skador vid påkörning bakifrån med cirka 40 procent (Rizzi med flera 2014 
och Cicchino 2017), samt kurshållningsassistans som har visat sig reducera 
mötes- och singelolyckor med personskada med cirka 30 procent (Sternlund 
med flera 2017). Även fotgängarvänliga stötfångare och motorhuvar och 
auto-broms som detekterar fotgängare och cyklister förväntas rädda många 
oskyddade trafikanter (Rosén 2013, Strandroth et al 2011). Under de senaste 
åren har dessa system, tillsammans med system för hastighetsanpassning 
(ISA), blivit poänggivande i Euro NCAP:s testprotokoll. Från och med 2016 är 
automatisk nödbroms som standard en väsentlig komponent för att få maxi-
mala fem stjärnor, och kraven har höjts ytterligare under 2018 och 2020. 
Under 2020 togs också viktiga steg i krocksäkerhet, dels genom att man 
började premiera bilar som inte är aggressiva mot motparten, dels genom en 
helt ny typ av airbag som skyddar vid en så kallad far-side-kollision. 

Euro NCAP:s provprogram utvecklas alltså över tid, och man planerar att 
stärka kraven på införandet av redan befintliga system även efter 2021.  
Testprogrammet förväntas framöver också omfatta fler väsentliga säker-
hetssystem, till exempel auto-broms i korsning och auto-broms för motor-
drivna två-hjulingar, men även system som detekterar nedsatt körförmåga 
hos förare på grund av distraktion, trötthet samt eventuell alkohol- eller 
drogpåverkan. Införandet av stödsystem som bland annat ISA (Intelligent 
Speed Assist) och standardiserat gränssnitt för installation av alkolås i nya 
personbilar, kommer också att påskyndas av ett kommande EU-regelverk3. 

Vid utgången av 2019 var automatisk nödbroms vid låga hastigheter standard 
på 85 procent av alla nya bilar i Sverige. På ytterligare 5 procent var det 
ett tillval4. Även om liknande statistik inte är tillgänglig för försäljningen 
under 2020, uppskattas andelen trafikarbete med personbilar utrustade 
med detta system vara nästan 40 procent under 2020, se figur 24. År 2019 
var andelen nya bilar med kurshållningsassistans och automatisk nödbroms 
med fotgängar- samt cykeldetektion 63 procent respektive 74 procent5. 
Euro NCAP:s testprotokoll har varit en drivande faktor för att öka införandet 
av dessa säkerhetssystem som standardutrustning. När andra system är 

3 Se t.ex. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/08/safer-cars-in-the-eu/
4, 5 Källa: Folksam

Figur 23. 
Andel trafikarbete samt andel bland omkomna 
personbilister i personbilar med årsmodell 1999 
eller tidigare, 2005–2020.

Källa: Trafikanalys, Trafikverket.
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tillgängliga som tillval kan olika styrmedel, till exempel ekonomiska incita-
ment genom rabatterade försäkringspremier, vara ett sätt att uppmuntra 
konsumenterna att välja dessa tillval. Eftersom cirka 60 procent av person-
bilarna köps av juridiska personer är det ännu viktigare att påverka dessa 
inköp. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att indikatorn för säkra personbilar  
har utvecklats i önskvärd takt. Åtgärder för att öka införandegraden av 
system för kurshållningsassistans, automatisk nödbroms och system som 
upptäcker nedsatt körförmåga är viktiga, även om nyttan förväntas komma 
framför allt efter år 2020.

 

Figur 24. 
Andel trafikarbete med personbilar utrustade  
med bältespåminnare, antisladd, automatisk  
nödbroms vid låga hastigheter samt  
kurshållningsassistans 2000–2025. 

Källa: Folksam, Trafikanalys, Trafikverket.
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2.7 Ökad regelefterlevnad bland motorcyklister

2007 2020 Mål år 2020
Bedömd utveckling  

mot mål

Rätt användning av 
motorcykel — — —

Mål saknas. Tillstånd 
mäts inte i trafiken –  

följs upp endast i utfallet 
bland omkomna

Syftet med denna indikator är inte att fokusera på enklare mänskliga 
 misstag, utan på grova medvetna felhandlingar (så kallade violations).  
Med rätt användning menas att motorcykeln framförs enligt nedan: 

• Föraren och passagerare har hjälm.

• Föraren är nykter (inte påverkad av alkohol eller narkotika).

• Föraren har giltigt körkort för motorcykel. 

• Föraren kör inom gällande hastighetsgräns.

• Föraren framför inte motorcykeln på ett olämpligt sätt, till exempel på 
bakhjulet. 

Sedan 2016–2017 har det inom EU funnits lagkrav på låsningsfria bromsar  
(ABS) på nya motorcyklar med en motorvolym över 125 cc. På grund av 
detta har den tidigare indikatorn som relaterade till säkra motorcyklar 
(ABS) utgått. Den har ersatts av en indikator som relaterar till regelefter-
levnad bland motorcyklister. Indikatorn om regelefterlevnad handlar 
främst om rätt användning, som i dagsläget bedöms vara ännu viktigare 
för motorcyklister än för andra trafikantkategorier. Huvudanledningen är 
att motorcyklister är oskyddade trafikanter som färdas i lika hög hastighet 
som skyddade trafikanter. Denna utmaning illustreras på bästa sätt med 
så kallade riskkurvor, som visar sambandet mellan krockvåld (till exempel 
 kollisionshastighet) och risken för ett visst skadeutfall, se figur 25.  
En relativt ny studie (Ding med flera 2018) har undersökt risken för svåra 
och dödliga skador för motorcyklister med hjälm i kollisioner med olika 
motparter. Riskkurvorna visar att redan i så låga hastigheter som 50 km/tim  
är risken för svåra och dödliga skador hög vid en kollision, förutom när 
 kollisionen inträffar med själva asfalten eller en slänt, då risken är betydligt 
lägre.
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Figur 25. 
Risken för svåra och dödliga skador för  
motorcyklister med hjälm i kollisioner  
i 50 km/tim mot olika motparter.  
Det färgade området visar 95 procent 
konfidensintervall. 

Källa: Ding med flera (2018).
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I dagsläget finns det inga färdiga strategier för att anpassa vägtransport-
systemet till ett säkert system för motorcykel med avseende på skaderisken, 
och därför är vi på kort sikt tvungna att ställa högre krav på rätt användning 
bland motorcyklisterna själva.

Utvecklingsarbetet med denna indikator har visat att det är alltför stora 
praktiska svårigheter med att mäta detta tillstånd i trafiken. Därför redo-
visas i stället data från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor med 
tvåhjuliga motorcyklar. Trafikverkets djupstudier är i dagsläget den enda 
källan som innehåller tillräckligt detaljerade uppgifter för att så långt det 
är möjligt bedöma rätt användning bland motorcyklister. Givet indikatorns 
komplexitet så är detta angreppsätt det enda rimliga alternativet för att följa 
upp utvecklingen fram till 2020. Dock innebär detta att det inte går att sätta 
ett mål för denna indikator. 

Under de senaste 5 åren har trenden varit relativt stabil. I samband med 
dödsolyckor har föraren använt motorcykeln rätt i cirka 25 procent av  fallen, 
se figur 26. Det finns dock ett visst mörkertal under samma period, som 
varierar mellan 0 och 6 procentenheter.
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Generellt sett kan man säga att drygt hälften av dödsolyckorna med motor-
cykel (55 procent) är förknippade med minst en grov medveten felhandling. 
För att bättre förstå problemets komplexitet kan man illustrera hur ratt-
fylleri, drogpåverkan, avsaknad av hjälm, avsaknad av rätt behörighet samt 
hastighet på minst 30 km/tim över gällande hastighetsgräns samspelar i 
dödsolyckor med motorcykel. I figur 27 illustreras varje grov, medveten  
felhandling med en ring. Exempel: den översta röda ringen illustrerar  
alla omkomna motorcyklister utan hjälm (totalt 5 procent under perioden  
2009–2019). När två eller flera ringar överlappar betyder det att dessa 
 felhandlingar var aktuella i samma olyckor – se exempel i figur 27. 

Under perioden 2009–2019 var cirka 28 procent av dödsolyckorna förknip-
pade med en kombination av två eller flera grova, medvetna felhandlingar. 
Men i endast 1 procent av fallen (vilket motsvarar knappt en dödsolycka 
vartannat år) skedde alla dessa felhandlingar samtidigt. Tidigare analyser  
visar att bland de omkomna som saknade körkort och som hade känd  
körkortshistorik, hade cirka 50 procent fått körkortet indraget (Trafikverket 
2016). I ytterligare 15 procent av fallen var hastighetsöverträdelse med 
minst 30 km/tim den enda medvetna felhandlingen (nedersta orange ringen). 
Två tredjedelar av dessa olyckor var med en motorcykel av så kallad super-
sport-typ.

Figur 26. 
Andel rätt användning av motorcykel i döds-
olyckor med tvåhjuliga motorcyklar, 2005–2020.

Källa: Trafikverkets djupstudier.
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Sammanlagt tyder uppgifterna från Trafikverkets djupstudier på att  
denna indikator är mycket komplex. Anledningen är att andra indikatorer 
syftar till att mäta relativt endimensionella tillstånd i trafiken (till exempel 
hastighetsefterlevnad och användning av cykelhjälm eller bilbälte), medan 
indikatorn för ökad regelefterlevnad bland motorcyklister syftar till att mäta 
ett antal företeelser som sker både separat och i kombination med varandra. 
Figur 27 illustrerar att finns det många kombinationer.

Figur 27. 
Samspel mellan avsaknad av hjälm, rattfylleri 
eller drogpåverkan, avsaknad av rätt behörighet 
och hastighet minst 30 km/tim över gällande 
hastighetsgräns i dödsolyckor med tvåhjuliga 
motorcyklar 2010–2019 (100 % = 355 omkomna 
motorcyklister 2010–2019). 

Källa: Trafikverkets djupstudier.
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Den enskilda parameter som bäst skulle kunna indikera regelefterlevnad 
bland motorcyklister i trafiken är hastighetsefterlevnad. Syftet med indi-
katorn för ökad regelefterlevnad är dock att lösa problemet med flera av de 
medvetna felhandlingar som så ofta återfinns i dödsolyckorna. Hastighets-
mätningar från 2020 visade att andelen motorcyklister som körde inom 
hastighetsgränsen på statliga vägar var cirka 43 procent, och motsvarande 
andel för biltrafik var cirka 51 procent. Cirka 7 procent av trafikarbetet med 
motorcykel på statliga vägar 2020 låg mer än 30 km/tim över hastighets-
gränsen, se figur 28
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Sammantaget baseras i dagsläget indikatorn om regelefterlevnad på uppgifter 
från djupstudier av dödsolyckor, eftersom det saknas effektiva rutiner för  
att mäta detta tillstånd i trafiken. Givet indikatorns komplexitet kommer 
detta angreppssätt att vara det enda rimliga alternativet för att följa upp 
utvecklingen fram till 2020, även om detta innebär att det inte går att sätta 
ett mål för denna indikator. 

Figur 28. 
Andelen trafikarbete med motorcykel som  
utförts inom tillåten hastighetsgräns  
samt minst 30 km/tim över tillåten  
hastighetsgräns, statligt vägnät 2012–2020. 

Källa: Trafikverket.
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2.8 Säkra statliga vägar

2007 2020 Mål år 2020 Målet uppnått

Andel trafikarbete med 
mötesseparering på vägar 
över 80 km/tim, statligt 
vägnät

50 % 85 % 90 % Nej

Målet till 2020 var att minst 90 procent av trafikarbetet på vägar som har 
en hastighetsgräns över 80 km/tim ska ske på vägar som är mötessepa-
rerade med mitträcke. Detta mål kan nås antingen genom att man sänker 
hastighetsgränser eller genom att man bygger om till vägar med mitträcke. 
Exempel på åtgärder på det statliga vägnätet utöver dessa är sidoräcken, 
mitträffling, korsningsåtgärder och åtgärder för säkrare cykling.

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Andelen trafikarbete på mötesseparerade vägar med hastighetsgräns över 
80 km/tim var 84,8 procent vid utgången av 2020. Trots en god utveckling 
över tid, från cirka 30 procent 1996, nådde denna indikator inte målnivån på 
90 procent.
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Analys och diskussion
Under 2020 tillkom 4,4 mil mötesseparerad väg, och 121 mil väg fick hastig-
hetsgränsen sänkt från 90 till 80 km/tim. Detta medförde att utfallet för 
indikatorn ökade med 4,6 procentenheter, från 80,2 till 84,8 procent under 
2020. En ökad takt av utbyggnad med mittseparering eller sänkning av  
hastighetsgränser hade behövts för att nå målnivån på 90 procent.

Vid utgången av 2020 fanns det totalt 548 mil mötesseparerad statlig väg. 
Det motsvarar endast 6 procent av det statliga vägnätet, medan hela 42 
procent av trafikarbetet utförs där. Sett till statliga vägar med hastighets-
gräns över 80 km/tim var 488 mil väg mötesseparerad vid utgången av 
2020, vilket motsvarar 36 procent av den totala längden statlig väg med 
hastighetsgräns över 80 km/tim. Det medför att vi i dag har 867 mil väg 
utan mötesseparering med hastighetsgräns 90 eller 100 km/tim. I tabell 1 
beskrivs utvecklingen av antalet mil mötesseparering. Det årliga tillskottet 
av antal mil mötesseparerad väg har minskat från tidigare cirka 20–25 mil 
till 5–10 mil.

Figur 29. 
Andel trafikarbete på vägar med hastighets-
gräns över 80 km/tim som är mötesseparerade 
1996–2020, samt nödvändig utveckling till 
2020. 

Källa: Trafikverket.
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När Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 fastställdes, beslutade 
regeringen att den systematiska anpassningen av hastighetsgränser till  
vägarnas standard ska fortsätta. Inriktningen i planen var att alla statliga vägar 
med ett trafikflöde över 2 000 fordon per dygn (årsdygnstrafik) antingen 
ska vara mötesseparerade eller ha en hastighetsgräns på maximalt 80 km/
tim senast vid planperiodens slut, år 2025. Statliga vägar med ett trafikflöde 
under 2 000 fordon per dygn omfattas i dagsläget inte av några systematiska 
hastighetssänkningar – ett undantag som berör cirka 690 mil icke mötesfria 
90- och 100-vägar i glesbygd. I detta sammanhang är det dock viktigt att 
poängtera att en sänkning från 90 till 80 km/tim på vägar som inte är mötes-
separerade minskar både olycks- och skaderisken, men inte alls i den höga 
omfattning som mötesseparering gör. Detta är tydligt i olycksstatistiken; den 
visar att ungefär två tredjedelar av möteskollisionerna med dödlig utgång 
inträffade på vägar med hastighetsgräns 70 och 80 km/tim under 2020.

Trafikverket remitterade under våren 2016 ett förslag till justerade hastig-
hetsgränser. Förslaget innebar att cirka 120 mil statlig väg skulle få höjd 
hastighetsgräns och att cirka 430 mil skulle få sänkt hastighetsgräns.  
Antalet omkomna beräknades därmed att minska med cirka 7 personer per 
år till följd av omskyltning av befintliga vägsträckor, och med cirka 9 personer 
per år till följd av planerade investeringar fram till år 2025. Sedan 2016 har 
totalt cirka 270 mil statlig väg med hastighethetsgräns 90 km/tim fått sänkt 
hastighetsgräns eller blivit mötesseparerad och därmed fått en höjd hastig-
hetsgräns.

För perioden 2021–2023 kommer hastighetsgränsen att sänkas på 135 mil 
väg. Under 2021 planeras hastigheten att bli sänkt från 100 eller 90 till  
80 km/tim på 37 mil väg, och bli höjd från 90 till 100 km/tim på 11 km väg 
och från 70 till 80 km/tim på 5 km väg.

Tabell 1. 
Mötesseparerad väg 2003–2020,  
antal mil (vid årets slut).
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2.9 Säkra gång-, cykel- och mopedpassager 

2013 2020 Mål år 2020 Målet uppfyllt

Andel säkra GCM-passager 
på huvudnät för bil 19 % 28 % 35 % Nej

Målet för indikatorn om andel säkra GCM-passager (gång, cykel och moped) 
är att minst 35 procent av alla passager på huvudnätet för bil ska vara hastig-
hetssäkrade till 2020. En GCM-passage definieras som säker om den är plan-
skild eller om 85 procent av bilisterna passerar i maximalt 30 km/tim. Det 
senare åstadkoms mest effektivt genom att ha någon form av fysiskt farthinder 
i anslutning till övergångsstället. Med huvudnät avses i denna indikator gator 
och vägar inom funktionell vägklass 0–56. 

Inventeringar har gjorts i fält genom att sammanställa vilka typer av GCM-
passager och farthinder som finns, samt var de förekommer. Passagerna 
klassas sedan med hjälp av verktyg i kartapplikationen ArcGIS – Säkerhets-
klassade GCM-passager7), utifrån uppställda kriterier. Data finns registrerade 
från 199 kommuner, varav cirka 135 har registrerat fler än 10 passager. Vissa 
kommuner har också valt att inventera passager på statliga vägar i närområdet. 
Under 2016 och 2017 genomfördes en mer systematisk inventering på det 
statliga vägnätet: Europavägar, riksvägar och länsvägar (vägnummer 1–500).

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Vid årsskiftet 2020/2021 beräknas andelen GCM-passager med god standard 
vara 28 procent, se figur 30. Andelen GCM-passager med god standard har 
därmed inte nått upp till målnivån för indikatorn. 

Jämförelsen mellan de olika åren ska tolkas med stor försiktighet, eftersom 
antalet kommuner som inventerat sina passager har ökat kraftigt. Dessutom 
har ett stort antal passager på statliga vägavsnitt tillkommit under 2016 och 
2017. 

6 Funktionell vägklass beskriver hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter och klasserna 
är 0–9. Klass 0 är de viktigaste vägarna (Europavägar) och klass 9 de minst viktiga vägarna.

7 Kartapplikationen finns på trafikverket.se 
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Andelen passager 2020 med mindre god kvalitet var 23 procent, och  
49 procent var av låg kvalitet, se figur 31. På kommunalt vägnät var 23 procent 
av god kvalitet, och motsvarande för statlig väg var 44 procent. 
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Analys och diskussion
Jämförelsen mellan de olika åren ska tolkas med stor försiktighet, eftersom 
antalet kommuner som ingår i mätningen har ökat kraftigt mellan mättill-
fällena – från drygt 40 kommuner 2013/2014 till 199 kommuner 2020/2021. 
Under 2016 och 2017 genomfördes en mer systematisk inventering på det 
statliga vägnätet: Europavägar, riksvägar och länsvägar (för länsvägar är 
inventeringen inte heltäckande). I dagsläget finns 24 400 passager klassade 
inom funktionell vägklass 0–5, varav 18 900 kommunala och 5 500 statliga 
(vägnummer upp till 500). Det är cirka 1 400 fler än vid mättillfället för ett 
år sedan. 

Med förbehåll för att omfattningen av mätdata har förändrats över tid så 
pekar utfallet mot en svag förbättring av indikatorn, dock inte i tillräcklig 
takt för att kunna uppnå målet om att 35 procent av alla passager ska hålla 
god kvalitet. Målsättningen kan tyckas vara låg, men med nuvarande antalet 
inventerade passager skulle det krävas att 1 500 passager hastighetssäkras 
för att målet skulle ha uppnåtts.

Figur 30. 
Andelen GCM-passager med  
god kvalitet, 2013–2020. 

Källa: Trafikverket.
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Figur 31.
Andelen GCM-passager med god, mindre god 
och låg kvalitet (n = 24 400), Uttag årsskiftet 
2020/2021.

Källa: Trafikverket.

* Statliga vägar: Europavägar, riksvägar och 
länsvägar (vägnr 1–500).
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2.10 Underhåll av gång- och cykelvägar i tätort

2013/14 2019/20 Mål år 2020 Målet uppfyllt

Andel av kommuner med 
god kvalitet på underhåll av 
GC-vägar

18 % 19 % 70 % Nej

Målnivån för denna indikator, andel kommuner med god kvalitet på underhåll 
av prioriterade cykelvägar, är 70 procent för år 2020. En närmare definition 
av indikatorn är andelen kommuner med minst 40 000 invånare som utför 
drift och underhåll med god kvalitet för cykelvägar som ges högst prioritet 
inom kommunens huvudort. Med god kvalitet avses kvalitet i termer av 
standardkrav för vinterväghållning, barmarksunderhåll, grus- och lövsopning 
samt kvalitetssäkring av de standardkrav som ställs. 

Indikatorn mäts genom en enkät vartannat år, vilket hittills har skett år 2014 
för säsongen 2013/14, 2016 för säsongen 2015/16, 2018 för säsongen 2017/18 
och 2020 för säsongen 2019/20. Med säsong 2019/2020 avses barmark-
underhållet 2019 och vinterväghållningen 2019/2020. 

Enkäten har genomförts på uppdrag av Trafikverket och i samråd med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). År 2014 fanns 60 kommuner med minst  
40 000 invånare, varav 59 svarade på enkäten. Motsvarande siffror var för 
år 2016 63 kommuner, varav 54 svarade; år 2018 var det 64 kommuner, varav 
55 svarade; år 2020 var det 64 kommuner, varav 55 svarade. Den enkät som 
användes 2014 var något mer omfattande och hade många öppna svarsalter-
nativ. Inför mätningen 2016 förenklades enkäten något och svarsalternativen 
gjordes om till slutna. Vid efterföljande mätningar år 2018 och 2020 har 
samma enkät använts. 

Utifrån de svar som kommunerna ger i enkäten beträffande standardkrav 
och kvalitetssäkring av ställda standardkrav, tilldelas kommunerna olika 
poäng. Dessa poäng utgör sedan underlag för en samlad bedömning av 
kvalitetsnivån för respektive kommun. Kvalitetsnivån är ingen absolut nivå 
utan är mer att betrakta som relativ skala för en jämförelse över tid mellan 
olika kommuner med minst 40 000 invånare. Kraven är dock så högt ställda 
att de kommuner som bedöms ha god kvalitet, har en bred och hög nivå på 
de flesta underhållsaspekter som är viktiga för cyklisters säkerhet. 

Det är totalt 42 kommuner som har svarat på enkäten både 2016, 2018  
och 2020. Den andel kommuner med god kvalitet som redovisas i detta 
avsnitt för åren 2015/16, 2017/18 och 2019/20 utgår från svaren från dessa 
42 kommuner. 



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 202050



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 2020 51

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Andelen kommuner med god kvalitet på underhåll av prioriterade cykel-
vägar under säsongen 2019/2020 beräknas vara 19 procent, se figur 32. 

Resultatet av mätningen för säsongen 2019/20 visar följande för de  
42  kommuner som svarat på de senaste tre enkäterna 2016, 2018 och 2020:

• 19 procent (8 stycken) av de 42 kommunerna ställer krav på drift  
och underhåll av prioriterade cykelvägar som bedöms motsvara god 
(grön) kvalitet. Det är i princip en halvering jämfört med de föregående 
säsongerna 2017/18 (17 stycken) och 2015/16 (15 stycken).

• 24 procent (10 stycken) av de 42 kommunerna bedömds ha mindre god 
(gul) kvalitet för drift och underhåll av prioriterade cykelvägar. Det är 
minskning jämfört med de föregående säsongerna 2017/18 (16 stycken) 
och 2015/16 (13 stycken).

• 57 procent (24 stycken) av de 42 kommunerna bedöms hamna på nivån 
för låg (röd) kvalitet. Det är mer än en fördubbling av kommuner med låg 
kvalitet jämfört med säsongen 2017/18 (9 stycken) och även en betydligt 
högre andel jämfört med säsongen 2015/16 (14 stycken)
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Figur 32.
Andelen kommuner med god kvalitet på drift 
och underhåll av prioriterade cykelvägar 2013 
(2013/14), 2015 (2015/16) och 2017 (2017/18) 
samt nödvändig utveckling till 2020. 

Källa: Trafikverket.
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Låg kvalitet

Mindre god kvalitet

God kvalitet

19 %

24 %

57 %

Analys och diskussion

Den tidigare utvecklingen mellan säsongerna 2015/16 och 2017/18 var 
mycket positiv för de 42 kommunerna som svarat på enkäten 2016, 2018 
och 2020. Andelen kommuner med god och mindre god kvalitet för drift 
och underhåll av prioriterade cykelvägar ökade då. Att döma av den senaste 
mätningen för säsongen 2019/2020 har den positiva utvecklingen brutits, 
och mätningen visar nu på en betydligt lägre andel kommuner med god 
och mindre god kvalitet. Även om det är svårt att jämföra med utfallet för 
säsongen 2013/14, på grund av att enkäterna inte såg exakt lika ut, verkar  
resultatet för säsong 2019/2020 ha fallit tillbaka på samma nivå som 2013/14. 

Kvalitetshöjningen mellan säsong 2015/16 och 2017/18 bestod främst i att 
flera kommuner gick från låg till mindre god kvalitet. Den försämring som 
nu kan iakttas mellan säsongerna 2017/18 och 2019/20 visar att 40 procent 
av kommunerna, 17 av 42, har gått från god eller mindre god kvalitet till låg 
kvalitet. 

Den negativa förändring som 2020 års mätning visar på är förvånande. En 
förklaring skulle kunna vara att flera av de 42 kommunerna inte har svarat 
på alla frågor och därmed fått färre poäng. Vid en genomgång av svaren tyder 
dock inget på ett sådant systematiskt fel har uppstått för enkäten 2020. Man 
har svarat på frågorna men gett andra svar än tidigare, svar som gett lägre 
poäng i flera fall. Ett annat skäl skulle kunna vara att en ny handläggare 
vid kommunen gör en annan bedömning än vad en tidigare handläggare 
gjort. Det går inte att utesluta att den typen av effekter finns i materialet, 
men det kan knappast förklara de stora och ensidigt negativa skillnaderna i 
resultatet mellan 2018 och 2020 års enkäter. Det finns mot den bakgrunden 
anledning att anta att resultatet från 2020 års mätning i huvudsak speglar 
en verklig förändring. 

Den positiva förändringen mellan säsong 2015/2016 och 2017/2018, som  
tidigare analyser visat på, ansågs i huvudsak bero på att de faktiska för-
hållandena hade förändrats vad gäller standardkrav och kvalitetssäkring 
av drift och underhåll av prioriterade cykelvägar. På samma sätt finns skäl 
att anta att den negativa utveckling som nu identifierats mellan säsong 
2017/2018 och 2019/2020 också i huvudsak beror på att de faktiska för-
hållandena har förändrats. 

På en aggregerad nivå visar resultatet från 2020 års enkät att försämringarna 
bland vissa av de 42 kommunerna främst rör krav som påverkar kvalitets-
säkringen och standardkrav för barmarksunderhållet. Försämringar har 
dock även skett i standardkraven för vinterväghållning och grusupptagning. 
Exempel på förändringar vad gäller kvalitetskraven är glesare intervall för 

Figur 33.
Procentuell fördelning av kommuner som har god, 
mindre god respektive låg kvalitet på drift och 
underhåll av prioriterade cykelvägar, 2019/2020.

Källa: Trafikverket.
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driftmöten med utföraren och lägre krav på egenkontroller. När det gäller  
barmarksunderhållet kan det handla om lägre standardkrav och längre 
insatstider. Det är dock svårt att hitta rationella förklaringar till varför 
kravnivåerna skulle ha sänkts i flera kommuner mellan 2018 och 2020 års 
mätning. Möjliga förklaringar skulle kunna vara budgetbesparingar och en 
ambition att ställa realistiska krav som kommunen kan leva upp till. 

Högt ställda standardkrav för vinterväghållning och grusupptagning  
är de kanske enskilt viktigaste områdena vad gäller cyklisters säkerhet. 
Inom dessa områden har utvecklingen varit både positiv och negativ vid  
en jäm förelse mellan säsongerna 2017/2018 och 2019/2020. 

Andelen kommuner som har ett krav på max 3 cm som startkriterium för 
snöröjning vid pågående snöfall har ökat, från 60 procent (25 stycken)  
säsongen 2017/2018 till 71 procent (30 stycken) 2019/2020. Cirka 40 procent 
av kommunerna har angett som krav att snöröjningen ska vara färdigställd 
senast klockan 7 på morgonen för båda säsongerna (17 respektive 15 stycken 
kommuner). Andelen som använder sopsaltning som metod för snöröjning 
och halkbekämpning har minskat från 45 procent (19 stycken) säsongen 
2017/2018 till 38 procent (16 stycken) säsongen 2019/2020. Det var endast 
12 procent (5 stycken) som utförde någon sorts grovsopning under vintern 
och våren säsongen 2017/2018, medan motsvarande siffra för säsongen 
2019/2020 var 7 procent (3 stycken).
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2.11  Systematiskt trafiksäkerhetsarbete i linje med  
ISO 39001

— 2018
Mål år 
2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Systematiskt trafiksäkerhets-
arbete i linje med ISO 39001 — — — Ej mätt

I översynen av målstyrningsarbetet 2016 konstaterades att genomslaget  
för målstyrningen hos den enskilde aktören i hög grad påverkas av hur  
systematiskt aktörens säkerhetsarbete är. Ett viktigt verktyg för att ge  
stöd och förutsättningar för organisationer att arbeta systematiskt med 
trafiksäkerhet är den internationella standarden för ledningssystem för 
trafiksäkerhet, ISO 39001. 

ISO 39001 berör och är tillämpbar på alla organisationer som vill förbättra 
vägtrafiksäkerheten, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som 
de tillhandahåller. Standarden anger krav på ledningssystem för vägtrafik-
säkerhet som gör det möjligt för en organisation, som samverkar med väg-
transportsystemet, att minska antalet dödsfall och allvarliga person skador. 
Kraven i standarden innefattar att en lämplig trafiksäkerhetspolicy ska 
utvecklas och införas samt att mål och åtgärdsplaner för trafiksäkerhet ska 
upprättas, med hänsyn till lagkrav och andra krav som organisationen  
är bunden av. 

Företag och organisationer kan välja olika förhållningssätt till ISO 39001. 
De kan bli certifierade enligt ISO 39001 eller tillämpa standarden och dess 
systematik utan att certifiera sig. Medvetenheten om standarden samt de 
beslut som tagits för att implementera den är dock fortfarande förhållandevis 
lågt. 

Genom arbetet med att leda den övergripande samverkan inom trafiksäkerhet  
väg, kan ISO 39001 göras mer känd både hos upphandlare och hos utförare  
av transporter. 

Stockholmsdeklarationen uppmanar privata företag att bidra till uppfyllan-
det av de trafiksäkerhetsrelaterade hållbarhetsmålen, genom att tillämpa 
Nollvisionens principer i hela deras värde- och logistikkedjor och genom 
att göra trafiksäkerhet till en del av deras hållbarhetsrapportering. Även 
offentliga aktörer och företag uppmanas att upphandla säkra och hållbara 
transporttjänster och fordon. Av den anledningen är det av största vikt  
att fortsätta följa upp och kommunicera tillämpningen av ISO 39001 eller 
systematik liknande den i standarden. 
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3 Omvärldsfaktorer 

I det här kapitlet presenteras några omvärldsfaktorer som kan vara viktiga 
att beakta innan man tolkar utvecklingen av antalet skadade och omkomna 
som ett resultat av det trafiksäkerhetsarbete som har bedrivits. Med om-
världsfaktor menas här en faktor som påverkar trafiksäkerheten, men som 
ligger utanför det man kan påverka inom det egentliga trafiksäkerhets-
arbetet. En del omvärldsfaktorer kan ha en direkt inverkan på trafiksäkerheten, 
till exempel vädret. Andra faktorer, som befolkningens åldersstruktur och 
den ekonomiska konjunkturen, påverkar sammansättningen av olika färd-
medel, vilket i sin tur har betydelse för hur antalet omkomna och skadade 
i vägtrafiken utvecklas. Olika omvärldsfaktorer påverkar också utveck-
lingen av antal omkomna och skadade på olika lång sikt. Både konjunktur 
och befolkningens åldersstruktur förändras i regel relativt långsamt och 
ger upphov till förändrad sammansättning i medellånga tidscykler (cirka 
5–10 år). Vädret ger upphov till säsongsvariation men kan också påverka på 
mycket kort sikt (till exempel tillfällig halka) och på lång sikt (till exempel 
klimatförändringar). 

Under 2020 tillkom också covid-19-pandemin som en betydande omvärlds-
faktor. Restriktioner och rekommendationer till följd av pandemin har inte 
minst påverkat trafikarbetet (total körsträcka). Tabell 2 visar hur trafikar-
betet förändrats mellan år 2019 och 2020 på det statliga vägnätet, baserat 
på de trafikförändringspunkter där Trafikverket kontinuerligt mäter antalet 
passerande fordon. Resultatet visar att det är stor skillnad mellan lätta och 
tunga fordon, totalt sett uppskattas trafikarbetet ha minskat med 9,9 procent 
för de lätta fordonen och 1,5 procent för de tunga fordonen. Det är också 
skillnad mellan vägkategorier. För de lätta fordonen ser man en betydligt 
större minskning på Europa- och riksvägar än på primära och övriga  
länsvägar. För tunga fordon är det endast på Europavägar som man kan se 
en statistiskt säkerställd förändring.

Vägkategori Lätta fordon Tunga fordon

Europavägar –12,5 ± 2,3 –4,0 ± 1,0

Riksvägar –14,1 ± 5,9 –1,5 ± 1,9

Primära länsvägar –4,2 ± 4,3 –0,1 ± 4,9

Övriga länsvägar –4,7 ± 4,2 2,1 ± 4,7

Samtliga vägkategorier –9,9 ± 2,0 –1,5 ± 1,4

Källa: Trafikarbetets Förändring (Trafikverket)8.

8 https://applikation-pt.trafikverket.se/ID76/trafikarbetetsforandring.html

Tabell 2: 
Relativ förändring (procent) av trafikarbetet  
på statliga vägar år 2020 jämfört med 2019. 
Intervallen anger konfidensintervall med  
95 procents konfidensgrad. 

https://applikation-pt.trafikverket.se/ID76/trafikarbetetsforandring.html
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Skillnaden i trafikarbete mellan år 2019 och 2020 var olika stor under olika 
månader, se figur 34. Störst nedgång var det i april då minskningen var cirka 
22 procent. Därefter återgick trafikmängderna successivt till 2019 års nivåer 
fram till september och oktober. I november och december var trafiken 
cirka 13 procent lägre än under 2019. Om man bara betraktar den tunga  
trafiken var det störst minskningar i april, maj och juni medan trafiken ökade  
i förhållande till 2019 under mars, september, november och december.
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Biltrafiken i de största städerna minskade också under 2020 jämfört med 
året innan. I Stockholm minskade biltrafiken med cirka 7 procent om man 
ser till genomsnittligt antal passager på helgfria vardagar vid betalstationer 
till Stockholms innerstad (kl. 6.30–18.30)9. I Göteborg följer man också  
biltrafiken vid betalstationer. I det så kallade Trängselskattesnittet minskade 
antal passager under vardagar med 6 procent (Göteborgs Stad, 2021). Mät-
ningar i de centrala delarna av Malmö under oktober visade att biltrafiken 
under vardagsdygn hade minskat med i genomsnitt 7 procent10.

Det kan noteras att antalet registrerade personbilar i trafik ökade med cirka 
en procent under 2020. Den minskade biltrafiken beror alltså inte på färre 
bilar i trafik utan på att bilarna körts kortare sträcka.

Utvecklingen av trafikarbetet för olika fordonsslag från 1996 och framåt visas  
i figur 35. Den dominerande gruppen är personbilar; trots minskningen  
under 2020 står personbilarna för cirka 80 procent av det totala trafikarbetet 
på svenska vägar. Om man ser till utvecklingen från etappmålets utgångsår 
2007 till och med 2019 är det trafikarbetet för de lätta lastbilarna som ökat 
mest, med 30 procent. Personbilstrafiken har ökat med 7 procent och de 
tunga lastbilarna har minskat med 2 procent. Trafikarbetet med motorcyklar 
var relativt högt år 2007 och har sedan dess minskat med 22 procent. För 
buss har det skett en ökning med 7 procent. Om man räknar in de prelimi-
nära värdena för 2020 har både personbilstrafiken och trafiken med tunga 
lastbilar minskat med 4 procent, jämfört med år 2007.

9 http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/motorfordon/trangselskattesnittet/efter-norra-lanken/table/
10 Personlig kommunikation: Stephanie Judge, Malmö Stad.

Figur 34. 
Relativ förändring av trafikarbete per kalender-
månad för 2020 jämfört med 2019. Både lätta  
och tunga fordon och samtliga vägkategorier. 
Felstaplarna motsvarar konfidensintervall med  
95 procents konfidensgrad.

Källa: Trafikverkets förändringspunkter.

http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/motorfordon/trangselskattesnittet/efter-norra-lanken/tabl
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Även om trafikarbetet för motorcyklar har minskat mellan 2007 och 2019 
har antalet motorcyklar i trafik ökat varje år (per 30 juni) under samma 
period; totalt är ökningen 13 procent. Mellan 2019 och 2020 ökade regist-
reringarna med ytterligare 1,4 procent och 30 juni 2020 fanns det cirka 
328 000 motorcyklar i trafik. Antalet mopeder klass I i trafik ökade med  
7 procent mellan 2019 och 2020, från cirka 123 000 till cirka 131 000. Sett till 
hela perioden från 2007 har antalet varierat ganska mycket; flest registrerade  
mopeder i trafik var det år 2009 (135 000) och minst år 2015 (103 000). 
Uppgifter från fordonsregistret visar också att det sedan 2012 finns fler 
avställda mopeder än mopeder i trafik (per 30 juni). År 2020 fanns det cirka 
182 000 avställda mopeder.
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Det totala cykeltrafikarbetet och dess förändring är svårt att uppskatta,  
eftersom det inte görs några nationella observationsmätningar. Några 
under lag finns dock att tillgå. Till exempel gör de tre största städerna i  
Sverige mätningar som är relativt omfattande. Mätningarna brukar göras 
årligen, men under 2020 gjordes inga mätningar i Malmö. I Göteborg  
bedömde man att cyklingen ökat med cirka 8 procent under 2020 jämfört 
med 2019 (Göteborgs stad, 2021). I Stockholm redovisas 5-årsmedelvärden 
och även där kan man se en ökning av cyklingen. Ökningen var cirka  
5 procent mellan perioderna 2015–2019 och 2016–202011 (detta är beräknat 
på innerstadssnittet). 

Den totala försäljningen av cyklar ökade med cirka 5 procent mellan 
perioderna 2018/2019 (1 september–30 augusti) och 2019/2020, enligt 
Cykelbranschens marknadsuppskattning. Ökningen föregicks av några års 
minskad försäljning. Totalt såldes cirka 545 500 cyklar under perioden 
2019/2020, varav cirka 96 000 (18 procent) var elcyklar. Försäljningen  
av elcyklar var som högst år 2017/2018 (då elcykelpremien infördes) 
med cirka 103 000 sålda cyklar och minskade sedan till cirka 86 000 år 
2018/2019, men har nu alltså ökat igen.

Befolkningens ålderssammansättning påverkar också trafiksäkerheten, 
eftersom personer i olika åldrar väljer olika färdmedel och uppvisar olika 
beteenden (till exempel hur stora risker man tar i trafiken). Även den 
fysiska förmågan att klara exempelvis en påkörning varierar med åldern. I 
figur 36 visas ålderssammansättningens förändring mellan 1996 och 2020. 

11 Data har erhållits från Per Karlsson på Trafikkontoret, Stockholm.

Figur 35. 
Trafikarbete per fordonsslag, 1996–2020.  
Observera att trafikarbetet för personbilar  
visas på den högra y-axeln. 

Källa: Trafikanalys. 

*Data för 2020 är preliminära och har räknats upp 
med Trafikverkets förändringsfaktorer för lätta 
(personbil) respektive tunga fordon (tung lastbil). 
För lätt lastbil, motorcykel och buss har ingen 
uppräkning gjorts eftersom det saknas relevanta 
förändringsfaktorer.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Tung lastbil

Lätt lastbil

Buss

Mc

20
20

*

20
19

20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

Trafikarbete 
(miljoner fordonskilometer)

Trafikarbete personbilar
(miljoner fordonskilometer)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Personbil, höger axel



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 2020 59

Förändringen mellan olika åldersgrupper sker mycket långsamt, men man 
kan se att åldersgruppen 75 år och äldre har ökat i förhållande till de andra 
grupperna mellan 2019 och 2020, medan grupperna 18–24 och 65–74 år har 
minskat något. 

Jämfört med år 2007 har det skett en viss förskjutning mot de äldre ålders-
grupperna, men skillnaden är inte så väldigt stor. Åldersgruppen 65–74 har 
ökat mest, med 1,7 procentenheter, och gruppen 45–64 har minskat mest, 
med 1,5 procentenheter. Totalt sett har befolkningen ökat med cirka 13 procent 
mellan år 2007 och 2020. Ökningen kan ses i alla åldersgrupper utom 18–24 
år; den gruppen ökade fram till och med år 2012 men minskade sedan igen 
och ligger nu på samma nivå som år 2007.

Den åldersgrupp som har högst risk att omkomma i trafiken är den över  
75 år, och det gäller oavsett om man tar hänsyn till färdsträcka (Trafikanalys, 
2011) eller till populationens storlek (Trafikanalys, 2020). De äldres högre  
risk att omkomma kan bland annat bero på att de är bräckligare om en 
olycka inträffar och att de ofta rör sig som oskyddade trafikanter. Näst störst 
risk har de mellan 18 och 24, och här är det i första hand männen som står 
för den höga risken. Andelen personer över 75 år har ökat från 8,7 procent 
till 9,6 procent mellan 2007 och 2020, vilket kan ha bidragit till fler omkomna 
personer. Andelen personer i gruppen 18–24 år har dock minskat under 
samma period, från 8,8 procent till 7,8 procent, vilket kan kompensera något 
för den ökande andelen äldre. Den grupp som har minst risk att omkomma i 
en trafikolycka är personer i åldern 0–17 år. Andelen personer i den gruppen 
var lika stor år 2007 som år 2020.
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Erfarenheter från flera länder visar att det finns ett samband mellan  
antalet omkomna i trafiken och den ekonomiska utvecklingen. En nedgång  
i ekonomin följs ofta av en minskning av antalet omkomna (Irtad, 2015).  
Till viss del kan sambandet bero på ett minskat resande under lågkonjunk-
tur, men det är inte hela förklaringen. Det finns ett flertal hypoteser om 
sambandet mellan konjunktur och trafiksäkerhet, och de flesta handlar om 
förändringar i resmönster. Det finns förmodligen flera faktorer som kan 
påverka trafiksäkerheten i olika riktning, så det är mycket svårt att reda ut 
hur orsakssambanden ser ut. 

Figur 36. 
Befolkningens åldersfördelning,  
1996–2020. 

Källa: SCB
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Under 2020 varierade konjunkturläget mycket på grund av covid-19-pandemin. 
Redan före pandemin var den svenska ekonomin inne i en avmattningsfas. 
Under andra kvartalet 2020 skedde sedan en kraftig inbromsning till följd 
av pandemin. Detta följdes av en återhämtning under tredje kvartalet, vilket 
sedan bröts i slutet av året när den andra vågen av smittspridning inträffade12. 
Konjunkturinstitutet spår också fortsatt djup lågkonjunktur och hög arbets-
löshet under 2021.

Arbetslöshetens storlek används ofta som mått på ekonomisk utveckling 
när man studerar sambandet med trafiksäkerhet. I figur 37 visas Arbetsför-
medlingens statistik över andel personer som är öppet arbetslösa eller som 
deltar i något program med aktivitetsstöd. Arbetslösheten ökade från ett 
årsgenomsnitt på 5,5 procent år 2019 till 6,9 procent år 2020. Det innebär att 
arbetslösheten är tillbaka på samma nivå som år 2010. Den höga arbetslös-
heten då var en följd av den globala finanskris som inträffade år 2007–2008. 
Baserat på tidigare orsakssamband skulle den höga arbetslösheten 2020 
kunna vara positiv för trafiksäkerheten.
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12 Konjunkturläget december 2020. https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/
konjunkturlaget/2020-12-17-aterhamtningen-bryts-tillfalligt.html

Figur 37. 
Andel arbetslösa personer (öppen samt i 
program, andel av befolkningen), årsgenomsnitt 
1996–2020. 

Källa: Arbetsförmedlingen.
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https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2020-12-17-aterhamtningen-bryts-tillfalligt.html
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2020-12-17-aterhamtningen-bryts-tillfalligt.html
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Vädret kan ha stor effekt på trafiken under korta perioder och på begränsade 
platser, till exempel vid tillfälliga skyfall eller vid halka. Det är dock mycket 
svårt att utreda hur stor påverkan sådana tillfälliga och lokala väderfenomen 
har på trafiksäkerheten och hur mycket det slår igenom i den nationella 
statistiken. När det gäller vintersäsongen har man dock sett att vinterväglag 
och låga temperaturer medför minskad trafik och lägre hastigheter. Vintrar 
med riklig nederbörd medför en stor mängd snö i vägarnas sidoområden, 
vilket leder till färre svåra singelolyckor. De här effekterna kunde man se 
under 2010 och 2011, som var snörika år. Vädret kan också påverka expone-
ringen för olika färdsätt, kanske främst när det gäller cyklister och motor-
cyklister, till exempel att cyklingen minskar vid nederbörd och kyla. Under 
2020 var det mycket snöfattigt i de södra delarna av landet där den största 
delen av trafikarbetet sker. Det kan ha bidragit till sämre förutsättningar 
för trafiksäkerheten med avseende på biltrafiken jämfört med snörika år. I 
övrigt var 2020 varmare än normalt i hela Sverige13. Dock var maj och juli de 
relativt sett kallaste månaderna (kyligare än normalt), vilket kan ha påverkat 
exponeringen av cykel- och motorcykeltrafik. 

På grund av covid-19-pandemin har det varit stora förändringar i omvärlds-
faktorerna mellan år 2019 och 2020, speciellt när det gäller trafikarbetet 
och den ekonomiska konjunkturen. Baserat på vad vi tidigare vet om dessa 
faktorers påverkan bör förändringarna ha bidragit positivt till trafiksäkerhe-
ten. Eftersom situationen varit så speciell är det dock svårt att veta i vilken 
utsträckning tidigare samband också är relevanta för år 2020.

13 https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2020-rekordvarmt-ar-1.166700

https://www.smhi.se/klimat/2.1199/aret-2020-rekordvarmt-ar-1.166700
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4 Antal omkomna och allvarligt skadade

4.1 Omkomna
En vägtrafikolycka är enligt definitionen i enlighet med officiell statistik ”en 
olycka som inträffat i trafik på en väg som allmänt används för trafik med 
motorfordon, vari det deltagit minst ett fordon i rörelse och som medfört 
personskada”. Fotgängare som omkommit till följd av fallolyckor i vägtrafik 
finns därför inte med i officiell statistik över trafikolyckor med personskador. 
Som omkommen vid vägtrafikolycka räknas en person som avlidit inom  
30 dagar till följd av olyckan.

Självmord har tidigare definitionsmässigt ingått i Sveriges officiella statistik 
över omkomna i vägtrafiken. I Trafikanalys uppdrag ligger dock att från och 
med 2010 särredovisa antalet självmord. Från och med 2010 exkluderas där-
med självmorden från den officiella statistiken över omkomna i väg trafik-
olyckor. Det medför att statistiken från och med 2010 inte är helt jämförbar 
med tidigare år. Under 2010–2012 utvecklades metoden när det gäller att 
fastställa självmord, vilket är en bidragande orsak till att antalet bedömda 
självmord ökade under den perioden. Från och med 2012 är metoden fast-
lagd (Trafikverket 2014) och den visar att självmord står för cirka 10 procent 
av antalet trafikdödade. Under 2020 inträffade 23 dödsfall genom självmord.

Som källa för omkomna och skadade i trafiken används Strada (Transport-
styrelsens informationssystem om vägtrafikolyckor med personskador) som 
bygger på uppgifter från Polisen och akutsjukhus. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020
Medelvärde 
2006–2008 2020  Mål år 2020

Bedömd utveckling 
mot mål

Antal omkomna 440 204 220 I Linje

Riksdagen fastställde i maj 2009 ett etappmål för trafiksäkerhetsutveck-
lingen: antalet omkomna ska halveras till maximalt 220 år 2020. Målnivån 
utgår från ett medelvärde av antalet omkomna under åren 2006–2008, 
som var 440 personer inklusive självmord. Med anledning av att självmord 
exkluderades från och med 2010 gör vi jämförelser i antal omkomna utifrån 
utgångsläget, men med en särredovisning av antal självmord för varje år se-
dan 2010. Utöver det nationella målet finns ett etappmål på EU-nivå om att 
halvera antalet omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 2020. Det motsva-
rar ett skärpt etappmål om högst 133 omkomna. 

Under 2020 omkom 204 personer i vägtrafiken, se figur 38. Jämfört med 
2019 utgör detta en minskning med 17 personer, vilket motsvarar en 
minskning med 8 procent. Dessutom omkom 23 personer i självmord under 
2020. Självmorden minskade med 13 personer jämfört med 2019, vilket 
motsvarar en minskning med 36 procent. Antalet omkomna i vägtrafiken 
per år perioden 2010–2020 har varit i snitt 266 personer exklusive själv-
mord och för 2020 är det klart lägsta för decenniet, och troligtvis det lägsta 
någonsin sedan andra världskriget.
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I figur 38 visas även nödvändig utveckling utifrån EU-målet. Av figuren fram-
går att antalet omkomna är långt över målet om max 133 omkomna år 2020. 

Trafikantkategori
Under 2020 minskade antalet omkomna i de flesta trafikantkategorier exklu-
sive bilförare (enligt uppdelning i figur 39) i förhållande till 2019. Bilister är 
ett samlingsbegrepp som omfattar personer som färdas i personbil, buss och 
lastbil. Antalet omkomna bilister, fotgängare och motorcyklister under 2020 
var lägst jämfört med tidigare år.

Den enskilt största gruppen omkomna är historiskt sett personbilister. Under 
2020 omkom 106 personbilister, vilket är en minskning med 3 personer  
eller 4 procent jämfört med 2019, när 103 omkom. Antalet personbilister som 
omkommer har sjunkit kraftigt från perioden 2006–2008 då i genomsnitt  
280 personbilister omkom per år. 
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Figur 38.
Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2019, 
samt nödvändig utveckling fram till år 2020. 

Källa: Transportstyrelsen.
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Figur 39.
Antal omkomna efter trafikantkategori  
2006–2020. Från och med 2010 räknas  
inte självmord med i statistiken för omkomna  
i trafikolyckor. 

*Med bil avses personbil, lastbil och buss. 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 91.
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Under 2020 omkom 16 personer i lastbil. Av dessa omkom 15 i lätt lastbil, 
vilket är 10 personer färre än för 2019. De senaste tio åren har 2 till 6 personer 
årligen omkommit när de färdats i tung lastbil. Under samma period har i 
snitt omkring 43 trafikanter per år omkommit i kollision med tung lastbil. 
Under 2020 var andelen av det totala antalet omkomna i vägtrafiken 10 
procent (se figur 40). 

Antal Andel (%)

0

20

40

60

80

100

120
Omkomna i olyckor med tung lastbil

202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
0

5

10

15

20

25

30

Andel omkomna i tung 
lastbilsolyckor av total

Antalet omkomna på motorcykel minskade med 1 person från 2019 till 2020,  
från 29 till 28. Antalet omkomna motorcyklister har i allmänhet legat på 
runt 40 personer årligen, och utfallet 2019 och 2020 sticker därmed ut.  
Andelen omkomna i motorcykelolyckor av det totala antalet omkomna  
har inte förändrat sen 2006, och det har legat på ungefär samma nivå, runt 
11 procent, men antalet har minskat (se figur 41).
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Ingen busspassagerare eller bussförare har omkommit under de tre senaste 
åren.

Under 2020 omkom 18 cyklister och 25 fotgängare i trafikolyckor. För  
fotgängare är antalet omkomna det lägsta under målperioden. Cirka  
35 procent av fotgängarna och cyklisterna omkommer utanför tätort.  
Dessa andelar har inte förändrats avsevärt över tid.

Figur 40. 
Antal och andel omkomna trafikanter i olycka 
med tung lastbil inblandad 2006–2020.
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Figur 41. 
Antal och andel omkomna trafikanter i  
olycka med motorcykel inblandad oavsett  
klass 2006–2020.
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Olyckstyp
Alla olyckstyper exklusive singel-motorfordon och cykel/moped-motor-
fordon har (enligt uppdelning i figur 42) minskat från 2019 till 2020. Vid 
längre jämförelser ser man att omkomna i kollisioner mellan fordon för 
2020 är i jämförbar nivå med perioden 2010–2017, men man ser över tid 
 en minskning i påkörningsolyckor av fotgängare och cyklister. Antalet  
omkomna i singelolyckor 2020 har ökat lite jämfört med 2019. De senaste  
10 åren (2010–2019) omkom i snitt 85 personer årligen i singelolyckor 
medan antalet för 2020 var 71 (självmord exkluderade).
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Väghållare
Majoriteten av dödsfallen har skett på statligt vägnät, 139 personer eller  
68 procent av de omkomna, se figur 43. Jämfört med 2019 har antalet  
omkomna minskat för statliga väghållare men inte för kommunala och  
enskilda väghållare. 
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Figur 42.
Antal omkomna fördelade efter olyckstyp 
2006–2020. 

Från och med 2010 räknas inte självmord med i 
statistiken för omkomna i trafikolyckor.

Källa: Transportstyrelsen. 

Värden återfinns i bilaga, sidan 91. 
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Figur 43.
Antal omkomna fördelade efter väghållare 
2006–2020. 

* Från och med 2010 räknas inte självmord med 
i statistiken för omkomna i trafikolyckor. 

Källa: Trafikverkets djupstudier.
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Antalet omkomna i singelolyckor på det statliga vägnätet har under 2016–2019 
legat på cirka 70 årligen, men minskade till 57 under 2020. Figur 44 visar 
hur antalet omkomna på statliga vägar fördelar sig efter olika hastighets-
gränser. Det är fortfarande på vägar med en hastighetsgräns på 70 till 
90 km/tim som antalet omkomna är störst. Jämfört med snittet för åren 
2006–2019 ser vi en stor minskning av antal omkomna 2020 på vägar med 
en hastighetsgräns på 70 till 90 km/tim följd av på vägar med en hastighets-
gräns på 60 km/tim eller lägre (39% följd av 36%). 
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På det kommunala vägnätet kan man notera att antalet omkomna fotgängare 
i kollision med motorfordon är lika många som antal omkomna i singel-
olyckor med motorfordon (15 omkomna). Tre av fyra omkomna fotgängare i 
påkörningsolyckor på kommunal vägnät är 65 år eller äldre.

Figur 44.
Antal omkomna på statligt vägnät 2006–2020 
fördelat på högsta tillåtna hastighet. Självmord 
exkluderas från statistiken om omkomna från 
och med 2010. 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 91. 
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Utvecklingen efter åldersgrupp

Under 2020 ökade antalet omkomna bland barn 0–17 år, ungdomar 18–24 år 
och 45–64 år jämfört med 2019, vilket avviker från den tydliga minskningen 
som vi ser över tid bland grupperna. Som jämförelse kan det nämnas att 
1989 omkom 114 barn i trafiken, vilket är nästan tio gånger så många som 
antalet omkomna barn 2020. Gruppen 18–24 år har traditionellt varit över-
representerad bland omkomna, och detta ser vi även 2020 i förhållande till 
befolkningsmängden. Om man jämför enskilda år under målperioden ser 
vi att den antalsmässigt största minskningen var bland trafikanter 25–44 år 
och 65 år och äldre.
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Utvecklingen efter kön
Historiskt sett är tre fjärdedelar av alla omkomna i vägtrafiken män. Om 
man bara ser till antalet motorfordonsförare i dödsolyckorna är den manliga 
överrepresentationen ännu större. Under perioden 2010–2019 var närmare 
85 procent av alla motorfordonsförare som var inblandade i dödsolyckor 
män. Andelen var ännu större under 2020, nämligen 88 procent.

Analys av antalet omkomna
Under 2020 har 204 personer omkommit i vägtrafiken enligt definitionen 
för vägtrafikolyckor, tillsammans med 23 självmord inräknade ger det en 
minskning på 48 procent jämfört med utgångsläget. Jämfört med 2019 är 
det en minskning med 17 personer eller 8 procent.

För jämförelser mellan enstaka år är det nödvändigt att skilja på slump, 
omvärldsfaktorer och trafiksäkerhetsrelaterade tillstånd i systemet som 
förändras olika snabbt. Analysgruppen försöker i sin årliga analys att så 
långt som möjligt mäta och analysera förändringar av relevanta omvärlds-
faktorer och trafiksäkerhetsrelaterade tillstånd och relatera det till utfallet 
av antalet omkomna och allvarligt skadade. Vi kan konstatera att de tillstånd 
som påverkar säkerheten mer direkt i systemet, och som vi systematiskt 
kan påverka, i allmänhet förändras relativt långsamt över tid. Det innebär 
att förändringar i dessa tillstånd med stor sannolikhet inte kan förklara den 
stora variationen av antalet omkomna mellan 2017 och 2020.

Figur 45.
Antal omkomna fördelat på åldersgrupp 
2006–2020. Självmord exkluderas från statistiken 
om omkomna från och med 2010. 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 91. 
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Omvärldsfaktorer, som kan variera i olika stor utsträckning år från år, 
beskrivs i omvärldskapitlet. Generellt var det mycket små förändringar av 
omvärldsfaktorerna mellan 2018 och 2020, så dessa bör endast ha haft en 
mindre påverkan på utfallet av antal dödade och allvarligt skadade. 

För 2020 har däremot covid-19-pandemin i hög grad påverkat trafiktillväxten 
och Sveriges ekonomi, vilket i viss mån kan ha påverkat trafiksäkerheten 
positivt. Vi ser en årsvisminskning med 8,9 procent ± 1,9 procent av trafik-
arbetet totalt 2020 jämfört med 2019. Minskningen är större på Europa- och 
riksvägar. Detta kan dock inte förklara hela minskningen av omkomna i 
vägtrafiken som vi ser under 2020. Det har funnits enskilda år med liknande 
förhållanden som 2020, men inget där antalet omkomna varit så lågt. 

Om vi jämför variationerna i utfallet av antalet omkomna med motsvarande 
utfall för antalet allvarligt skadade, särskilt i motorfordonsolyckor, ser 
vi inte samma stora variationer mellan olika år, utan en relativt konstant 
minskning under perioden. En sannolik förklaring är att säkerheten i 
vägtransportsystemet konstant har förbättrats, i synnerhet när det gäller 
personbilssäkerhet, säkerheten hos infrastrukturen och säkerheten för 
oskyddade trafikanter i tätorter (vad gäller dödsfall). Fram till nu har det 
varit svårt att urskilja effekten av dessa förbättringar i utfallet av antalet  
omkomna under perioden 2010–2020. Det beror delvis på slumpens inverkan, 
delvis på effekter av den positiva konjunkturutvecklingen för trafiksäker-
heten och covid-19-pandemin som specifikt har effekt på 2020.

I övrigt ser vi att vissa mönster som har observerats tidigare fortsätter att 
vara synliga i årets statistik. De trafikanter som omkommer i trafiken blir 
allt äldre, och äldre personbilar är fortsatt överrepresenterade i olyckorna. 
Omkomna i olyckor med tung lastbil inblandad har halverats 2020 jämfört 
med 2019, både i antal och i andel av alla andra omkomna trafikanter i andra 
typer av olyckor. 

Däremot ser vi inte den kraftiga minskningen i trafikarbetesförändring 
för tunga fordon som vi ser för lätta fordon. Motorcyklister är fortfarande 
kraftigt överrepresenterade i dödsstatistiken sett till trafikarbete. Antalet 
omkomna motorcyklister 2020 är nästan detsamma som 2019, trots 8 procents 
minskning av det totala antalet omkomna. Över tid ser man inte heller 
någon förändring av andelen omkomna motorcyklister av det totala antalet 
omkomna.
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4.2 Internationell jämförelse
Med närmare 1,9 omkomna per hundra tusen invånare för 2020 är Sveriges 
vägar bland de säkraste per capita i Europa och andra jämförbara nationer 
någonsin. Endast Norge har under de senaste åren haft en nivå av dödsfall 
som är lägre än Sveriges. För de nordiska länderna finns preliminär statistik 
tillgänglig över antalet omkomna under 2020. Figur 46 visar antalet  
omkomna per 100 000 invånare sedan 2007, för de fyra nordiska länderna.

Vi ser en långsiktig minskning av dödsfall för samtliga nordiska länder under 
perioden, även om Finland ökade något 2020. I Danmark ser vi återigen en 
minskning 2020 efter ökningen 2019.

Norge har under 2020 återigen nått en ny lägstanivå för andelen döda i 
trafiken, detta från ett läge där man mellan 2017 och 2019 hållit nivåer med 
runt två omkomna per hundra tusen invånare. 
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Vid en jämförelse med övriga europeiska länders officiella statistik över 
omkomna 2019 kan vi se att Sverige fortsatt presterat bra när det gäller  
omkomna per capita. Som tidigare nämnt är det endast Norge som har en 
lägre andel omkomna. (se figur 47).

Figur 46. 
Antalet omkomna i vägtrafik per 100 000  
invånare år i de nordiska länderna 2007–2020.

Källa: SSB, Statistikcentralen, Vejdirektoratet och 
Transportstyrelsen. 

*Preliminära värden för 2020 för Danmark, 
Finland och Norge.
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Minskningen av antalet omkomna är synlig historiskt inte bara i Norden. 
Figur 48 visar antalet omkomna i vägtrafikolyckor per capita i större OECD-
länder. Vi ser att säkerhetsutvecklingen i Sverige har följt Storbritanniens 
mycket nära. Även i Tyskland, Australien och Japan ser man en liknande 
minskning, dock från en högre ursprunglig nivå. Bland jämförda länder 
avviker USA med en inte lika positiv trend som övriga, och de har även en 
högre utgångsnivå än de andra länderna.

Antal per 100 000 invånare
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Figur 48.
Utveckling av antalet omkomna per 100 000 
invånare och år i vägtrafiken i Sverige och större 
OECD-länder. 

Källa: ETSC, IRTAD.Antal per 100 000 invånare
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Figur 47.
Internationell jämförelse, omkomna 
i vägtrafiken 2019 per hundra tusen 
invånare och år. 

Källa: ETSC Safety report 2019 
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4.3 Allvarligt skadade
Som allvarligt skadad definieras den som i samband med en vägtrafikolycka 
fått en skada som ger minst 1 procents medicinsk invaliditet. Medicinsk 
invaliditet är ett begrepp som används av försäkringsbolagen för att värdera 
funktionsnedsättningar, oberoende av orsak. Ett problem med att använda 
måttet medicinsk invaliditet är dock att det ofta går lång tid mellan skada 
och konstaterad invaliditet. Sedan 2007 används därför i stället en metod 
som gör det möjligt att prognostisera antalet personer med medicinsk 
 invaliditet. Metoden beskrivs i Berg m.fl. (2016). En skada räknas som 
mycket allvarlig om den orsakar 10 procents medicinsk invaliditet eller mer.

Som källa för allvarligt skadade används Strada (Transportstyrelsens infor-
mationssystem om vägtrafikolyckor med personskador). Strada bygger på 
uppgifter från Polisen och akutsjukhus. Antalet allvarligt skadade beräknas  
utifrån samtliga skador som rapporteras in av sjukvården och som har 
uppstått i trafiken. Detta eftersom det endast går att prognostisera antalet 
allvarligt skadade genom sjukvårdsbedömd skadeinformation. 

Sjukvårdens rapportering till Strada är inte obligatorisk och rapporte-
ringsfrekvensen kan påverkas av faktorer som till exempel arbetsrutinför-
ändringar, personalomsättning och arbetsbelastning. För att kunna göra 
uppföljningar över tid kan det därför i vissa fall krävas justeringar för att 
kompensera för dessa bortfall (Fredlund 2016). Före 2015 var inte alla 
akutsjukhus anslutna till Strada och därför gjordes tidigare även justeringar 
för den typen av bortfall. En jämförelse av rapporter mellan sjukvård och 
polisolyckor indikerar att bortfall i allmänhet har ökat ytterligare mellan 
2017–2020. För 2020 är bortfallet större än vanligt vilket troligtvis kan här-
ledas till Covid-19-pandemin där sjukvården har varit belastad och prioriterat 
om sitt arbete. Även om utfallet för 2020 också har justerats för detta så bör 
förändringen över tid tolkas försiktigt. 

Fotgängare som fallit omkull och skadat sig i trafikmiljön ingår inte i defini-
tionen av vägtrafikolycka eftersom inget fordon är inblandat. Varje år skadas 
dock många fotgängare allvarligt i vägtransportsystemet i fallolyckor och de 
redovisas därför övergripande i detta avsnitt. 

Utveckling och framskrivning mot målet 2020

2007 2020  Mål år 2020
Bedömd utveckling 

mot mål

Prognostiserat antal 
allvarligt skadade 5 400 3 600 4 100 I linje 

Riksdagens etappmål för allvarligt skadade i vägtrafiken innebär att antalet  
allvarligt skadade ska minska med minst en fjärdedel mellan 2007 och 
2020. I 2016 års infrastrukturproposition Infrastruktur för framtiden satte 
regeringen målet till högst 4 100 allvarligt skadade 2020, vilket således blir 
utgångspunkten för analyserna av allvarligt skadade i denna rapport. 

För 2020 beräknas antalet allvarligt skadade till närmare 3 600, se figur 49. 
Det innebär en genomsnittlig årlig minskning på 3,6 procent från 2006–2008 
till 2020. 
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I figuren inkluderas ett 95-procentigt prognosintervall som visar hur stor 
osäkerheten är i prognoserna för antalet allvarligt skadade för respektive år 
(Forsman m.fl. 2016). Prognosintervallen är små, vilket visar att metoden för 
att beräkna antalet allvarligt skadade är relativt säker. Däremot tar intervallen 
inte hänsyn till bortfall, vilket innebär en osäkerhet utöver den som visas i 
diagrammet, även om justeringar gjorts för bortfall av sjukhus som tidigare 
inte registrerade skadade i olycksdatabasen.

Utfallet för allvarligt skadade ligger under linjen för nödvändig utveckling 
och i nivå med målet om max 4 100 allvarligt skadade år 2020. Analysgruppens 
kan säga att etappmålet för 2020 har nåtts. 
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I figur 49 framgår att antalet allvarligt skadade skulle vara närmare 5 500 
om fallolyckor bland fotgängare räknades som en vägtrafikolycka. En stor 
del av fallolyckorna bland fotgängare sker under vinterperioden. Vintern 
2019/2020 var mild och i kombination med de restriktioner som införts 
under året specifikt för äldre kan förklara att vi år ser ett förhållandevis 
lågt antal allvarligt skadade fotgängare i singelolyckor år 2020. Under vissa 
vintermånader kan antalet fotgängare som skadas allvarligt i fallolyckor 
vara dubbelt så högt som antalet personer som skadas allvarligt i vägtrafik-
olyckor. 

Figur 49.
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2006–2020 
samt nödvändig utveckling fram till år 2020. Fel-
staplarna anger osäkerheten i det prognosticerade 
antalet men tar inte hänsyn till bortfall. 

(Utfallet för åren 2015–2020 justerats för bortfall.)

Källa: Transportstyrelsen.
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Trafikantkategori
I figur 50 visas utvecklingen av antalet allvarligt skadade fördelat efter 
trafikantkategori. Det är tydligt att minskningen av allvarligt skadade de 
senaste åren inte ser likadan ut för alla trafikantkategorier. Antalet allvarligt 
skadade personbilister har enligt våra mått kontinuerligt minskat, medan 
antalet allvarligt skadade cyklister under 2020 har ökat något. För 2020 ser 
vi det lägsta antalet allvarligt skadade personbilister sedan mätperioden 
började. Siffrorna bör dock tolkas med försiktighet eftersom det finns  
indikationer på att det delvis kan bero på ökat bortfall. 
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Hälften av de som skadats allvarligt under 2020 har gjort det på det kom-
munala vägnätet, och en fjärdedel har skadats på det statliga vägnätet. Det 
skiljer dock en hel del mellan olika trafikantgrupper, se figur 51. I allmänhet 
har andelen allvarligt skadade på kommunala vägar och gator ökat sedan 
mätperioden började. Detta beror på att antalet allvarligt skadade cyklister 
inte visar samma positiva utveckling som personbilister. Om man bara tittar 
på personbilister, har andelen allvarligt skadade på kommunala vägar minskat 
under samma period.
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Figur 50.
Prognostiserat antal allvarligt skadade  
2006–2020 fördelat efter trafikantkategori. 

2015–2020 justerat för bortfall. 

Källa: Transportstyrelsen. 

Värden återfinns i bilaga, sidan 92. 
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Figur 51.
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2020, 
uppdelat på trafikantkategori samt väghållare. 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 92. 
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Olyckstyp
Figur 52 visar i vilken typ av olyckor olika trafikantgrupper skadas. Vi ser att 
de typer av olyckor som oftare resulterar i allvarliga skador skiljer sig från 
dödsolyckor. Bland annat ser vi singelolyckor med cykel och upphinnande-
olyckor med personbil som två stora olycksgrupper som tillsammans resulterar 
i närmare hälften av antalet allvarliga skador. Dessa olyckor är frekventa, 
men resulterar sällan i dödsfall. Fördelningen av allvarligt skadade efter 
trafikantgrupp och olyckstyp under 2020 visar liknande mönster som för 
 tidigare år. Minskningen av allvarligt skadade bland personbilister under 
målperioden utgörs i hög utsträckning av en minskning av antalet singelolyckor 
och upphinnandeolyckor. Även mötesolyckor har minskat under perioden.
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Om halk- och fallolyckor bland fotgängare i vägmiljö skulle ingå i definitionen 
av trafikolyckor skulle dessa vara de vanligaste olyckstyperna med allvarliga 
skador. Figur 53 visar andelen prognostiserade allvarligt skadade och mycket 
allvarligt skadade som rapporterats av sjukvården. Med mycket allvarligt 
skadade anges antalet skadade som förväntas få en permanent funktionsned-
sättning på 10 procent eller mer. Under 2020 ser vi att ungefär en tredjedel 
av de allvarligt skadade har varit inblandade i respektive olyckskategori:  
motorfordon inblandat, cykel utan motorfordon inblandat och fotgängare 
utan motorfordon inblandat. Detta skiljer sig mot tidigare år då vi tidigare 
sett att fotgängare utan motorfordon inblandat har utgjort den största delen 
av allvarligt skadade. Allvarligt skadade i motorfordonsolyckor ligger på 
fortsatt samma nivå men vi ser en förflyttning mellan olyckskategorierna 
cykel singel och fallolyckor. Motsvarande tendens ser vi även bland mycket 
allvarligt skadade. Detta kan förklaras av att antalet allvarligt och mycket  
allvarligt skadade fotgängare i fallolyckor är lägre 2020 jämfört med tidigare år.

Figur 52.
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2020, 
uppdelat på de största trafikantkategorierna samt 
olyckstyp. 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 92. 
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Skadetyp
Fördelningen av allvarligt skadade mellan olika trafikantgrupper och allvar-
lighetsgrad kan ses i figur 54. Cyklister och personer som färdas i personbil 
är de trafikantgrupper som utgör störst andel av både allvarligt skadade och 
mycket allvarligt skadade. Antalet mycket allvarligt skadade personbilister 
har minskat för 2020 i jämförelse med 2019, även om denna förändring 
åtminstone delvis skulle bero på skillnad i bortfall. Under de senaste 10 åren 
har antalet mycket allvarligt skadade personbilister konstant minskat och 
sannolikt halverats eller mer. Däremot är antalet mycket allvarligt skadade 
cyklister i princip oförändrat sedan 2010.

Figur 53.
Andel allvarligt och mycket allvarligt skadade i 
trafikmiljö efter olyckstyp, inklusive singelolyckor 
bland fotgängare 2010–2020. 

(2015–2020 justerat för bortfall). 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 93. 
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Figur 55 visar hur utvecklingen av allvarligt skadade ser ut fördelat på olika 
åldersgrupper. Vi ser en minskning under målperioden i samtliga ålders-
kategorier förutom 2020 där vi ser en viss ökning för barn och ungdomar 
mellan 0–17 år. En större minskning från 2007 till 2010 sågs bland tonåriga 
barn, vilket förklaras av minskat antal mopedolyckor till följd av regelför-
ändringar. Drygt 100 barn i åldern 0–9 år skadades allvarligt 2020, vilket 
kan jämföras med perioden 2007–2009 då nivån låg på runt 170 skadade i 
den gruppen. Den vanligaste olyckstypen för allvarligt skadade barn 0–9 
år är singelolyckor med cykel, som står för 75 till 80 procent av skadorna. 
Bland barn 10–17 år uppstår närmare 20 procent av de allvarliga skadorna i 
singelolyckor med moped, 15 procent i olyckor med cykel, fotgängare eller 
moped i kollision med motorfordon och runt 50 procent i singelolyckor med 
cykel.
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Figur 54.
Prognostiserat antal och andel allvarligt  
skadade (vänstra cirkeln) och mycket allvarligt  
skadade (högra cirkeln) efter färdsätt  
exklusive fotgängare singel 2020. 

Källa: Transportstyrelsen.

Värden återfinns i bilaga, sidan 93. 
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Figur 55.
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2020, 
fördelat efter åldersgrupper. 

2015–2020 justerat för bortfall. 

Källa: Transportstyrelsen.
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Analys och diskussion
Utfallet av allvarligt skadade 2020 visar en viss förskjutning av allvarligt 
skadade från fotgängare i singelolyckor till cykelolyckor utan motorfordon 
inblandat. Under tidigare åren har fotgängare i olyckor utan motorfordon   
(i stort sett bara fallolyckor) inblandat utgjort den största delen av allvarligt 
skadade. En stor del av fallolyckorna bland fotgängare sker under vinter-
perioden. Vintern 2019/2020 var mild och i kombination med de restriktioner 
som införts under året specifikt för äldre kan förklara att vi år ser ett förhål-
landevis lågt antal allvarligt skadade fotgängare i singelolyckor år 2020. 

Vi ser fortfarande att de större minskningarna av trafikskador sker bland 
personbilister, i synnerhet i singelolyckor och kollisioner med större krock-
våld. Vi ser även en minskning av skador till följd av upphinnandekollisioner 
och mötesolyckor. Vi ser också bland de rapporterade olyckorna att en allt 
större andel händelser som leder till allvarlig skada med långsiktiga konse-
kvenser (permanent invaliditet med mins 1 procent) handlar om vad som 
skulle kunna kallas ”vardagliga” olyckor, till exempel att man ramlar på cykeln 
på väg hem från jobbet eller att man blir påkörd av ett fordon bakifrån vid 
bilpendlingen. Ett problem är att bortfallet bland dessa grupper kan vara 
större än beräknat, eftersom ambulans eller polis inte alltid tillkallas till 
sådana olyckor. Det kan också finnas ett bortfall som beror på att det i vissa 
fall kan ta lång tid innan allvarliga följder av sådana olyckor blir kännbara, 
som whiplashskador. En annan grupp där det kan finnas ett större bortfall 
är bland fallolyckor, både bland cyklister och fotgängare, med revbensfrak-
turer då de allra flesta inte behöver uppsöka vård den typen av skador, enligt 
sjukvårdsupplysningen (1177, 2021).

Genom införlivandet av barnkonventionen i svensk lagstiftning sätts ytterligare 
fokus på barns rättigheter, där rimligtvis även barns rätt till säker mobilitet  
är ett delområde. Det kan här noteras att barns säkerhet i vägtrafiken i  
allmänhet är hög i Sverige, och att mycket av det återstående arbetet bör 
vara gemensamt med insatser för minskning av andra olyckor inom tätort,  
i synnerhet singelolyckor med cykel. 

En annan grupp, som kanske inte har en egen konvention men som är synlig 
i statistiken, är äldre trafikanter. Vi ser att andelen äldre personer (65 år och 
äldre) som skadas i fallolyckor i vägmiljö står för en stor del. Trafiksäker-
hetsstrategier behöver beakta att en växande befolkning av äldre personer 
med andra fysiska förutsättningar än yngre vuxna i större utsträckning 
kommer att behöva nyttja trafiksystemet i framtiden. 

I flera analyser sedan 2015 har det blivit uppenbart att bortfallsgraden i 
sjukvårdsrapporteringen till Strada varierar. Vid införandet av måttet ”all-
varligt skadade” gjordes antagandet att hög tillförlitlighet i antalet skadade 
skulle uppnås när alla akutsjukhus är anslutna till Strada. De väntade  
förändringarna av sjukvårdsrapporteringen till Strada under 2021 innebär 
att det är av största vikt att se över uppräkningsmetodiken för att säkerställa 
att vi får ett nytt, mer robust uppräkningssätt. 
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5 Slutsatser och diskussion

Generellt 
Trots att utvecklingen av antalet omkomna under målperioden varierat 
relativt kraftigt mellan vissa år och uppvisade en tydlig platå i mitten av pe-
rioden har vi med tiden ändå kunnat skönja en nedåtgående trend. Det kan 
konstateras att etappmålet för 2020, både vad avser omkomna och allvarligt 
skadade, nu har uppnåtts. Analysgruppen bedömer att den positiva utveck-
lingen av ett flertal indikatorer under målperioden 2007–2020 kan förklara 
en relativt stor del av att etappmålet uppnåddes. Det gäller särskilt för indi-
katorer med stor trafiksäkerhetspotential som genomsnittlig reshastighet, 
trafikarbete med säkra fordon, trafikarbete med mittseparering på statliga 
vägar med en hastighetsgräns över 80 km/tim och användning av bilbälte. 

Analysgruppen kan samtidigt konstatera att även om en indikator har haft 
en positiv utveckling så har den i vissa fall inte uppnått målet för 2020. 
Det kan till viss del verka motsägelsefullt med tanke på att etappmålet för 
antalet omkomna och allvarligt skadade uppnåtts. Vi måste emellertid vara 
medvetna om att de faktorer som påverkar utfallet är många och att sam-
banden mellan dessa är komplexa samt i många fall okända och inte möjliga 
att kvantifiera. Målstyrningsmodellen, som bygger på ett antal indikatorer 
för olika tillstånd i vägtrafiken med verifierade effektsamband, ofta linjära, 
är en relativt grov förenkling av verkligheten. Vi mäter och analyserar dessa 
indikatorer var för sig samtidigt som vi följer utvecklingen av ett antal 
omvärldsfaktorer, i syfte att så långt som möjligt förklara utfallet av antalet 
omkomna i vägtrafiken under ett år. Helt klart är att vi inte känner till och 
kan mäta alla tillstånd och omvärldsfaktorer som påverkar utfallet av antalet 
omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken och därför kan det finnas  
ytterligare faktorer som bidragit till att etappmålen för 2020 uppnåtts 
trots att ett antal indikatorer inte uppnått sina mål. Till det kan läggas det 
komplexa samspel som sannolikt finns mellan uppmätta indikatorer samt 
mellan uppmätta indikatorer och okända faktorer kan påverka utfallet. Det 
är därför viktigt att inte enbart se till målnivån för en indikator utan också 
analysera indikatorns utveckling över tid. 

Vi kan se att ett flertal indikatorer har haft en positiv utveckling under mål-
perioden, särskilt de med störst trafiksäkerhetspotential, och att det har haft 
en avgörande betydelse för att etappmålet uppnåtts. Särskilt glädjande är 
att målen för indikatorerna för den genomsnittliga reshastigheten både på 
det statliga och kommunala vägnätet samt målet för indikatorn för andelen 
trafikarbete med säkra bilar uppnåtts eftersom de har en stark påverkan på 
trafiksäkerheten. Motsvarande gäller för indikatorn för andel trafikarbete 
med mötesseparering på vägar över 80 km/tim på statligt vägnät som nästan 
nådde målet. Utvecklingen av dessa indikatorer kan sannolikt förklara en 
relativt stor del av att etappmålet uppnåddes. Samtidigt kan den utvecklingen 
i kombination med den alltför långsamma utvecklingen av andra indikatorer  
som t.ex. cykelhjälmsanvändning, säkra GCM-passager samt drift och 
underhåll av gång- och cykelvägar förklara varför minskningen av allvarligt 
skadade inte är jämnt fördelad mellan olika trafikantkategorier. Nedgången 
är störst för åkande i personbil samtidigt som antalet allvarligt skadade 
cyklister är relativt oförändrat över tid. Det kommer därför att vara viktigt 
med ökat engagemang i dessa frågor i det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet 
särskilt med tanke på att drygt hälften av allvarligt skadade är cyklister  
samtidigt som cyklingen behöver öka för att bidra till hållbarhetsmålen. 
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Hastighet
Den genomsnittliga reshastigheten på det statliga vägnätet har minskat med 
5,2 km/tim 2004–2020. Det är en förhållandevis stor minskning som har  
varit en viktig del i att etappmålen uppnåtts. Givetvis finns det många faktorer 
som bidragit till minskningen. Analysgruppen bedömer dock att det främst 
är sänkningar av hastighetsgränsen på vägar med hög skaderisk och upp-
sättningen av trafiksäkerhets kameror som haft störst effekt. 

Under perioden 2016–2020 genomfördes sänkningar av hastighetsgränserna 
på det statliga vägnätet då cirka 270 mil vägar med 90 km/tim sänktes till 
80 km/tim. Hastighetsgränserna sänktes på 121 mil väg 2020 vilket tillsam-
mans med polisens ökade närvaro i trafiken och införandet av digital ord-
ningsbot kan förklara den relativt stora av minskningen i genomsnittlig res-
hastighet med 1,3 km/tim 2019–2020. Stora sänkningar genomfördes också 
under 2008 och 2009 då 1 750 mil väg fick sänkt hastighetsgräns samtidigt 
som den höjdes på 260 mil. Under 2020 tillkom 200 trafiksäkerhetskameror 
så att det i dagsläget finns 2 200 trafiksäkerhetskameror uppsatta längs  
vägar där hastighetsefterlevnaden är som mest kritisk för trafiksäkerheten. 

Däremot har hastighetsefterlevnaden på det statliga vägnätet varit konstant 
låg under hela målperioden (omkring 45 procent) och indikatorn var långt 
ifrån att uppnå målet för 2020 även om vi kunde se en förbättring med  
2,5 procentenheter från 2019.

Motsvarande mönster kan ses för hastighetefterlevnaden på det kommunala 
vägnätet med en minskad genomsnittlig reshastighet på 3 km/tim under 
målperioden främst tack vare sänkta hastighetsgränser, men en relativt  
konstant låg hastighetsefterlevnad (omkring 65 procent). 

Säkra fordon
Analysgruppen bedömer att utvecklingen av indikatorn för säkra person-
bilar har haft ett stort bidrag till att etappmålen uppnåtts. Andelen trafik-
arbete med personbilar med högsta krocksäkerhetsbetyg i Euro NCAP har 
gått från 20 procent 2007 till 82 procent 2020. Men det är inte bara person-
bilarnas krocksäkerhet som har förbättrats väsentligt under målperioden. 
Även trafikarbetet med personbilar utrustade med förarstödssystem i form 
av antisladdssystem (ESC) och bältespåminnare (SBR) har ökat kraftigt 
från ca 35 procent 2007 till ca 95 procent 2020. Trots det förväntas de sista 
procentenheterna av trafikarbetet utan SBR eller ESC vara kraftigt över-
representerade i dödsolyckor. Därför är det viktigt att vi snarast kommer 
upp i 100 procent av trafikarbetet med dessa system. 

Även en tidigare indikator för andel trafikarbete med motorcyklar med 
låsningsfria bromsar (ABS) har haft en positiv påverkan på utfallet av om-
komna och allvarligt skadade. Indikatorn slutade att redovisas 2016 efter-
som ABS blev obligatorisk på nya motorcyklar i EU. Under målperioden har 
trafikarbetet med motorcyklar utrustade med ABS följts och gått från under 
10 procent 2007 till nästan 70 procent 2020. 



ANALYS AV MÅLSTYRNING VÄG 202082

Bältesanvändning
Andelen bältade personer i framsätet är hög, nästan 98 procent. Även om 
användningen inte når upp till målnivån på 99 procent, så kan man se en  
positiv trend under hela målperioden, från 96 procent 2007 till i det  
närmaste 98 procent 2020. En stor del av den ökningen kan förklaras av  
det ökade trafikarbetet med personbilar med bältespåminnare, från 10 procent 
2005 till 95 procent 2020. 

Även om målet inte uppnåddes 2020 så har den positiva utvecklingen haft 
en viktig inverkan på utfallet av omkomna och allvarligt skadade. Det är 
samtidigt viktigt att understryka att fortfarande är 32 procent av de som  
omkommer i personbilar obältade varav 80 procent av dessa personer  
färdats i personbilar tillverkade före 2003. Med stor sannolikhet kommer 
den andelen att minska eftersom antalet äldre personbilar som saknar  
bältespåminnare minskar med tiden. 

Mötesseparering på vägar över 80 km/tim
En annan indikator som bedöms ha haft ett stort bidrag till måluppfyllelsen, 
trots att den inte uppnått målet, är andelen trafikarbete med mötesseparering 
på statliga vägar med en hastighetsgräns över 80 km/tim. 2020 uppgick 
det till 85 procent. Samtidigt är det viktigt att poängtera att tidigare mål för 
denna indikator var 75 procent, men skärptes till 90 procent i samband med 
översynen av etappmål och indikatorer 2016 eftersom man bedömde att den 
målnivån fanns inom räckhåll utifrån då planerade åtgärder.

Under perioden 2007–2020 har 165 mil vägar mötesseparerats så att det 
idag finns 548 mil. Dessa vägar står för 6 procent av väglängden på det 
statliga vägnätet men hela 42 procent av trafikarbetet. Tillsammans med 
genomförda sänkningar av hastighetsgränser från 90 km/tim till 80 km/
tim på vägar som inte är mittseparerade har det lett till att trafikarbetet som 
omfattas av indikatorn ökat från 50 procent 2007 till 85 procent 2020. Även 
om utvecklingen varit framgångsrikt kvarstår det en hel del arbete på det 
både det nationella och regionala vägnätet. 

Nykter trafik
På grund av de omfattande förändringarna av polisens arbete med anled-
ning av Covid-19 pandemin har vi bedömt att data från polisens kontroller 
inte kan användas för år 2020. Därför har inget värde för indikatorn nykter 
trafik kunnat beräknas för 2020.

Baserat på indikatorns tidigare utveckling och resultat från Trafikverkets 
årliga trafiksäkerhetsenkät bedömer analysgruppen att nivån för andelen 
nykter trafik inte har förbättrats nämnvärt under perioden 2007–2020. Men 
samtidigt som andel påverkade i trafiken varit relativt konstant har antalet 
som omkommit som alkoholpåverkade personbilsförare eller i alkohol-
relaterade olyckor minskat i ungefär samma takt som totalt antal omkomna. 
Detta tyder på att de fordons- och infrastrukturåtgärder som implementerats 
under perioden har varit effektiva även för de som är alkoholpåverkade.

Cykelhjälmsanvändning
Användningen av cykelhjälm har haft en positiv utveckling under målperioden 
och gått från 27 procent 2007 till 47 procent 2020. Men med tanke på att 
cyklingen behöver öka för att bidra till hållbarhetsmålen, går utvecklingen 
av cykelhjälmsanvändningen för sakta. Dessutom finns det idag få andra 
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effektiva åtgärder att skydda cyklister mot skador, särskilt i singelolyckor. 
Därför behöver nya åtgärder utvecklas och implementeras snabbt under den 
kommande målperioden.

Covid-19 pandemin
Det är svårt att med säkerhet kunna beräkna storleksordningen av vilken 
påverkan Covid-19 pandemin 2020 har haft för trafiksäkerhetsutvecklingen. 
Helt klart är att vissa omvärldsfaktorer som har ett samband med utfallet  
av antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken har förändrats i  
relativt stor utsträckning under året. Exempelvis har trafikarbetet på statliga 
vägar minskat totalt med 9 procent under året. Samtidigt har arbetslösheten 
ökat från 5,5 procent 2019 till 6,9 procent 2020. Normalt sett innebär dessa 
förändringar att antalet omkomna och allvarligt skadade minskar. Vi kan 
emellertid samtidigt se att minskningen av trafikarbetet varit större på vägar 
med högre säkerhetsnivåer som t.ex. europavägar, jämfört med vägar med 
lägre trafiksäkerhetsnivå som t.ex. vägar som inte är mittseparerade. 

Vidare finns det vissa indikationer på att närvaron av poliser har ökat i trafiken 
under året eftersom man kunnat omfördela resurser från evenemang som 
kräver polisens närvaro men som inte kunnat genomföras. Det kan sannolikt 
ha bidragit till minskningen av de genomsnittliga reshastigheterna på det 
statliga vägnätet 2020. 

En annan indikation på pandemins påverkan är att antalet omkomna och 
allvarligt skadade personer som är 65 år och äldre har minskat under året. 
Det skulle kunna vara en följd av den begränsade rörlighet pandemin  
bidragit till särskilt för denna åldersgrupp. 

Analysgruppens samlade bedömning är att det finns mycket som talar för att 
pandemin bidragit till ett minskat utfall av antalet omkomna och allvarligt 
skadade för 2020 men att etappmålen sannolikt hade uppnåtts även utan 
den. Att utfallet redan 2019 låg i nivå med etappmålen för 2020 ger ett  
ytterligare stöd för den bedömningen.

Trafiksäkerhetsarbetet mot 2030
Regeringen beslutade i februari 2020 om ett nytt transportpolitiskt etapp-
mål för trafiksäkerhet, som innebär att antalet omkomna till följd av trafik-
olyckor inom vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade ska 
minska med minst 25 procent till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet är 
ett medelvärde av utfallet under åren 2017, 2018 och 2019 (266 omkomna 
och 4 100 allvarligt skadade). Inom ramen för Trafikverkets arbete med att 
leda samverkan av det övergripande trafiksäkerhetsarbetet har ytterligare 
två aktörsgemensamma mål för trafiksäkerhet antagits och att dessa mål bör 
följas upp med samma systematik som regeringens etappmål:

• Antalet suicid inom vägtransportområdet, inklusive hopp från bro, ska 
minska mellan år 2020 och 2030 

• Antalet allvarligt skadade till följd av fallolyckor inom vägtrafiken ska 
minska med 25 procent mellan år 2020 och 2030

Målet om att antalet suicid inom vägtransportområdet ska minska kan 
komma att preciseras vid ett senare tillfälle när ytterligare underlag finns 
framtaget.
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Utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet bör fortsatt sträva mot att skapa det 
trafiksäkra vägtransportsystemet och hur de olika beståndsdelarna väg, förare 
och fordon samverkar med varandra och med hastigheterna i ett sådant 
system. Med utgångspunkt från hur ett sådant system kan tänkas se ut 2050 
har Trafikverket med hjälp av analyser av djupstudierna av dödsolyckor 
tagit fram scenarion för olika kombinationer av tillstånd i vägtransport-
systemet som krävs för att målet 2030 ska uppnås. Dessa scenarion visar hur 
utmanade det nya etappmålet är.

• Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling räcker inte för 
att nå etappmålet 2030 med säkerhet. Kommande fordonsteknik har stor 
potential att reducera antalet omkomna och allvarligt skadade, men den 
största nyttan kommer först efter 2030. Därför måste ytterligare åtgärder  
vidtas för att kunna nå målen för antalet omkomna och allvarligt skadade 
2030. 

• Hög hastighetsefterlevnad är avgörande för att kunna nå målen 2030, 
särskilt om man antar att trafiken fortsatt kommer att öka.

Vi har idag en modell för målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet som består 
av tre huvuddelar; analysrapporten, resultatkonferensen och GNS vägs 
ställningstagande som ska ligga till grund för aktörernas planering att vidta 
trafiksäkerhetsåtgärder i sina olika verksamheter. Ytterligare delar som till-
kommit under perioden och som bedöms ha nära koppling till målstyrnings-
arbetet är GNS vägs samverkansgrupper och aktionsplanen. Utvärderingar 
har visat att modellen i många delar fungerar bra och har framför allt lett  
till ökad kunskap och samsyn i samhället om trafiksäkerhetsproblemet. 
Grunderna i målstyrningsarbetet kommer därför att bestå men vissa  
justeringar kommer att genomföras. 

Med hjälp av det scenarioarbete som Trafikverket genomfört pågår en 
översyn av indikatoruppsättningen och att sätta mål för såväl nya som gamla 
indikatorer. 

Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022 redovisar 111 åtgärder som  
14 myndigheter och aktörer har som ambition att genomföra för att bidra 
till en säker vägtrafik under perioden 2019–2022. Aktionsplanen lyfter tre 
prioriterade insatsområden; rätt hastighet, nykter trafik och säker cykling. 
Uppföljningen för 2020 visar att 86 av 111 åtgärder fortlöper enligt plan, 
vilket är en utveckling i positiv riktning från året innan. Sex åtgärder har 
under 2020 fått pausats som en direkt konsekvens av coronapandemin, 
framför allt handlar det om åtgärder kopplade till nykterhetskontroller. 

Arbetet med aktionsplanen har bidragit till ett ökat internt fokus på de  
viktigaste trafiksäkerhetsfrågorna och hos ett flertal aktörer. Processen syn-
liggör också hur olika delar av verksamheten hos olika aktörer bidrar till en 
säker vägtrafik. Flera aktörer pekar också på att uppföljningen av åtgärderna 
har bidragit till en ökad konkretisering och ett ökat fokus på genomförandet 
av de åtgärder som beskrivs i aktionsplanen. Våren 2021 inleds arbetet med 
att ta fram en ny version av aktionsplanen för perioden 2022–2025. Planen 
ska vara färdigställd till april 2022. Till arbetet med den nya aktionsplanen 
kommer en rad nya aktörer bjudas in att delta för att synliggöra bredden av 
trafiksäkerhetsåtgärder inom vägtrafiken på nationell, regional och lokal 
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nivå. De prioriterade insatsområdena i nuvarande aktionsplan kommer 
kompletteras med säker gångtrafik, säker yrkestrafik och suicid. 

En annan viktig utgångspunkt för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet är 
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I den s.k. Stockholms 
deklarationen, som antogs på den tredje globala ministerkonferensen om 
trafiksäkerhet 2020, finns nio rekommendationer med utgångspunkt från  
de globala målen. Rekommendationerna utgår från att hållbarhetsmålen är  
ömsesidigt beroende av varandra och att trafiksäkerhet ofta är en förutsättning 
för att uppnå övriga mål. Vidare understryker rekommendationerna vikten 
av att den privata sektorn inkluderar trafiksäkerhet med utgångspunkt från 
Nollvisionen i all sin verksamhet och att de redovisar sina trafiksäkerhets-
avtryck i sina hållbarhetsrapporter. 
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Bilaga: Tabeller

Tabeller för ett urval av diagrammen i rapporten.

Figur 12. 
Antal alkoholpåverkade omkomna personbilsförare (alkoholhalt på 0,2 promille eller mer) samt andel alkoholpåverkade omkomna personbilsförare.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Antal 56 57 63 66 50 47 46 48 37 41 17

Andel % 21 25 25 27 27 25 23 24 21 25 14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antal 18 24 19 16 26 24 25 26 13 11

Andel % 18 24 19 19 25 24 28 20 19 16

Figur 13. 
Antal och andel omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade dödsolyckor efter substans.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alkohol 76 79 39 59 53 47 46 54 48 41 44 30 36

Narkotika 16 18 12 15 16 13 13 14 16 28 22 16 14

Alkohol och narkotika 8 2 7 13 7 4 8 7 19 12 9 7 3

Andel av totala antalet omkomna i 
vägtrafik (höger y-axel) 25 % 28 % 22 % 27 % 27 % 25 % 25 % 29 % 31 % 32 % 23 % 24 % 28 %

Figur 14. 
Antal omkomna personer i alkohol- och narkotikarelaterade  dödsolyckor efter färdsätt.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bil 60 65 31 43 40 35 36 48 47 54 47 28 29

Motorcykel 13 12 13 17 11 14 8 14 15 14 13 10 12

Fotgängare 14 10 9 13 15 12 11 6 8 4 3 4 3

Cykel 4 5 1 3 5 2 7 0 5 7 4 2 3

Moped 4 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 4 2

Övrig 5 3 3 8 4 — 3 4 5 1 6 5 4
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Figur 15. 
Antalet alkoholutandningsprov och antalet anmälda rattfylleribrott med avseende på alkohol respektive narkotika.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Utandningsprov 1 200 000 1 380 000 1 560 000 1 760 000 2 244 137 2 513 843 2 639 588 2 595 992 2 698 816 2 758 628

Antal anmälda brott map 
alkohol 14 924 15 351 15 588 15 809 17 420 18 122 18 845 17 847 17 064 16 979

Antal anmälda brott map 
narkotika

4 659 5 485 6 597 7 416 9 955 11 240 12 269 12 116 12 555 12 659

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Utandningsprov 2 456 548 2 247 384 2 011 397 1 465 627 1 233 102 1 192 916 1 209 346 1 299 029 404 169

Antal anmälda brott map 
alkohol 15 244 13 999 13 769 13 045 12 065 11 776 11 626 12 053 8 794

Antal anmälda brott map 
narkotika

11 959 12 814 12 507 13 083 12 631 13 804 14 301 14 569 16 758

Figur 17. 
Andel bältade i personbil och tung lastbil (procent).

Kategori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Personbilsförare 93,8 95,9 95,2 96,0 96,5 96,9 97,7 97,7 97,6 98,3 98,5 98,1 98,7 98,7 97,9

Personbils-
passagerare fram 93,7 96,1 94,8 96,2 95,7 96,4 97,6 97,2 96,2 97,3 97,2 97,7 98,5 97,6 97,9

Personbil,  
vuxna baksäte

74,0 80,1 74,3 79,7 81,3 83,7 87,1 83,7 81,4 89,0 89,4 85,0 89,0 89,5 86,2

Personbil,  
barn baksäte 95,0 94,2 94,8 94,7 95,2 96,1 96,7 96,4 95,3 97,1 94,2 93,0 96,2 94,8 96,8

Taxi, förare 89,9 91,7 91,0 92,9 93,2 93,4 95,4 95,8 97,5 96,5 97,4 98,8 96,4 97,7 95,9

Tung lastbil, ej släp — 38,0 41,0 53,0 53,0 56,0 64,0 61,0 66,0 70,0 83,0 86,0 76,0 78,0 85,0

Tung lastbil, släp — 44,0 45,0 48,0 49,0 53,0 59,0 59,0 63,0 68,0 84,0 89,0 73,0 73,0 86,0

Figur 20. 
Andel cykelhjälmsanvändning för olika grupper (procent).

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Vuxna, arbetsresor 9,6 11,4 13,8 12,5 11,9 12,0 13,9 14,1 18,0 19,0 18,3 22,0 20,5

Vuxna, cykelstråk 11,5 10,1 11,6 10,0 11,0 10,7 13,8 15,4 18,0 16,3 20,6 20,8 23,1

Barn, <10, bostadsområden 45,3 54,8 52,8 49,6 49,5 44,8 35,0 38,5 35,2 64,8 63,9 65,5 73,3

Barn, grundskoleresor 34,4 33,9 35,6 32,9 30,4 28,3 33,1 31,0 36,6 45,3 41,1 43,6 47,2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vuxna, arbetsresor 23,0 22,0 24,4 24,4 29,1 28,9 31,0 31,0 37,4 35,6 39,7 40,7

Vuxna, cykelstråk 20,0 21,1 25,7 29,9 30,5 31,2 32,0 27,5 39,0 38,7 43,3 43,0

Barn, <10, bostadsområden 69,1 61,2 69,2 69,9 79,0 81,2 74,0 82,1 84,7 79,8 82,1 84,0

Barn, grundskoleresor 46,6 51,5 64,3 59,4 60,9 65,5 65,7 53,2 67,0 60,7 65,0 66,7
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Figur 39. 
Antal omkomna efter trafikantkategori 2006–2020. Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i trafikolyckor.  
Med bil avses personbil, lastbil och buss.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bilförare 209 218 185 170 122 116 106 110 100 113 111 98 143 86 91

Bilpassagerare 79 82 66 59 43 59 56 45 37 46 40 44 54 46 31

Motorcyklist 55 60 51 47 37 46 31 40 31 44 36 39 47 29 28

Mopedist 15 14 11 11 8 11 8 3 8 5 8 1 7 6 4

Cyklist 26 33 30 20 21 21 28 15 33 17 22 26 23 17 18

Fotgängare 54 58 45 44 31 53 50 42 52 28 42 37 34 27 25

Figur 42. 
Antal omkomna fördelade efter olyckstyp 2006–2020. Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i trafikolyckor.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Möte/Omkörning 128 125 95 86 66 79 69 48 50 55 49 46 77 49 47

Singel  
(motorfordon) 138 151 128 126 87 95 85 92 66 96 84 96 95 58 71

Upphinnande/
Avsvängande/
Korsande

55 59 55 46 36 39 32 34 35 36 41 30 57 33 27

Motorfordon-
Cykel/Moped 28 33 26 20 19 20 24 12 28 16 18 13 19 11 12

Motorfordon-
Fotgängare 53 56 45 41 28 52 47 39 52 28 41 37 32 26 24

Övrigt 42 47 48 39 30 33 28 35 39 28 37 30 44 44 23

Figur 44. 
Antal omkomna på statligt vägnät 2006–2020 fördelat på högsta tillåtna hastighet.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Okänt 30 14 20 24 16 25 25 19 15 24 1 1 0 1 4

≤60 km/tim 14 22 13 18 7 20 21 16 14 25 19 9 25 17 11

70–90 km/tim 239 255 227 193 147 169 137 142 102 117 135 123 169 108 98

≥100 km/tim 29 29 27 26 20 21 21 21 33 21 28 19 47 37 26

Figur 45. 
Antal omkomna fördelat på åldersgrupp 2006–2020.

Åldersgrupp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0–17 år 40 32 19 34 19 19 17 11 14 16 12 10 16 9 12

18–24 år 75 86 64 60 46 57 41 40 25 35 31 39 30 19 30

25–44 år 126 118 113 82 65 73 75 62 59 70 66 66 73 71 37

45–64 år 109 130 99 90 72 79 81 71 73 68 72 59 85 47 54

65– år 95 105 102 92 64 91 71 76 99 70 89 78 120 75 71
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Figur 50. 
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2006–2020 fördelat efter trafikantkategori. 2015–2020 justerat för bortfall.

Trafikantkategori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fotgängare 350 306 344 330 236 237 257 279 267 230 230 206 203 175 145

I Personbil 2 504 2 301 2 282 1 955 1 863 1 567 1 690 1 620 1 623 1 453 1 493 1 431 1 278 1 026 813

På cykel 2 112 1 751 1 879 1 848 1 707 1 859 1 781 2 177 2 139 1 928 2 036 2 048 2 021 1 935 2 004

På moped 592 549 509 503 319 320 252 252 285 238 239 227 235 223 221

På motorcykel 425 383 394 418 328 331 280 300 331 265 261 234 230 194 213

I lastbil/buss/
övrigt 243 181 185 155 209 204 188 217 206 199 213 225 193 292 184

Figur 51. 
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2020, uppdelat på trafikantkategori samt väghållare.

Statlig Kommunal Enskild Okänd

Fotgängare 14 99 7 25

Personbil 494 225 44 50

Cykel 172 1202 222 409

Moped 41 118 35 27

MC 108 56 25 24

I lastbil/buss/övrigt 44 97 17 25

Figur 52. 
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2020, uppdelat på de största trafikantkategorierna samt olyckstyp.

Upphinnande/ 
Avsvängande/Korsande

Fotgängare-/Cykel-/
Moped-Motorfordon Singel Cykel-Cykel Möte/Omkörning Övrigt

Fotgängare — 100 — — — 45

Personbil 413 2 265 — 71 63

Cykel — 196 1 609 161 — 39

Moped — 61 156 — — 4

MC 36 1 152 — 13 9

I lastbil/buss/övrigt 12 1 32 — 4 135
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Figur 53. 
Andel allvarligt och mycket allvarligt skadade i trafikmiljö efter olyckstyp, inklusive singelolyckor bland fotgängare 2010–2020. (2015–2020 justerat för bortfall).

Allvarligt skadade  
enligt RPMI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Olyckor med endast fotgängare 45 % 45 % 44 % 43 % 35 % 43 % 43 % 45 % 47 % 45 % 34 %

Olyckor med cykel, utan motorfordon 18 % 20 % 20 % 23 % 25 % 23 % 23 % 23 % 23 % 25 % 34 %

Olyckor med motorfordon 37 % 35 % 36 % 34 % 39 % 34 % 34 % 32 % 30 % 30 % 32 %

Mycket allvarligt skadade  
enligt RPMI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Olyckor med endast fotgängare 34 % 36 % 34 % 34 % 26 % 33 % 34 % 36 % 38 % 38 % 28 %

Olyckor med cykel, utan motorfordon 17 % 20 % 18 % 22 % 23 % 21 % 22 % 22 % 22 % 25 % 32 %

Olyckor med motorfordon 49 % 45 % 47 % 44 % 51 % 46 % 45 % 42 % 40 % 37 % 40 %

Figur 54. 
Prognostiserat antal och andel allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade efter färdsätt exklusive fotgängare singel 2020.

Antal Andel

Allvarligt skadade
Mycket  

allvarligt skadade Allvarligt skadade
Mycket  

allvarligt skadade

På cykel 2004 226 56 % 50 %

I personbil 813 128 23 % 29 %

På motorcykel 213 30 6 % 7 %

På moped 221 20 6 % 4 %

Fotgängare 145 20 4 % 4 %

I buss/lastbil/Övrigt 184 24 5 % 5 %

Figur 55. 
Prognostiserat antal allvarligt skadade 2020, fördelat efter åldersgrupper. 2015–2020 justerat för bortfall.

Åldersgrupp 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0–17 år 941 860 993 947 696 673 643 704 705 690 693 699 632 613 651

18–24 år 941 860 902 774 693 667 699 719 725 582 603 551 492 434 387

25–44 år 1 827 1 628 1 645 1 500 1 407 1 275 1 254 1 337 1 377 1 157 1 218 1 170 1 052 1 001 911

45–64 år 1 456 1 224 1 388 1 296 1 265 1 265 1 255 1 366 1 437 1 264 1 269 1 295 1 292 1 32 1 055

65+ år 717 633 650 679 594 632 590 715 750 708 729 697 692 665 576
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