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Inledning
Bakgrund
Suicid i trafiksituationer har tidigare ingått i Sveriges officiella statistik över omkomna i
vägtrafiken. Hösten 2010 fick myndigheten Trafikanalys i uppdrag från regeringskansliet att från och med år 2010 särredovisa suicidfallen i vägtrafiken i enlighet med
vad som gäller för andra trafikslag och de flesta länder i Europa1. Detta ska göras med
hänsyn till internationellt accepterade definitioner av vägtrafikolyckor. En arbetsgrupp
bildades som tog fram publikationen ”Metod för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet”2.
I den första utgåvan av metodbeskrivningen rekommenderade arbetsgruppen att ytterligare information om psykosociala faktorer kring dödsfallen borde samlas in på ett systematiskt sätt för att höja kvaliteten på bakgrundsmaterialet. På så sätt skulle en bättre bedömning av vilka dödsfall som är suicid respektive olyckor kunna göras. Ett arbete med
att systematiskt samla in psykosociala bakgrundsfaktorer3 kring dödsfallen har nu pågått sedan 2012 och är sedan dess en del av metoden för suicidklassning av dödsfall i
vägtrafiken. Arbetssättet beskrivs i denna publikation. Utöver beskrivningen av den psykosociala granskningen har klarlägganden och förtydliganden kring klassningsarbetet
genomförts.
Trafikverkets suicidklassningar av dödsfall i vägtrafiken har således pågått sedan 2010.
Analyser av dödsfall till följd av suicid kan nu genomföras på ett systematiskt sätt och
med utvidgat bakgrundsmaterial. Vi kan konstatera att antalet suicid står för en icke försumbar andel av antalet trafikdödade, troligtvis omkring 10 procent. Problemet måste
därför beaktas i trafiksäkerhetsarbetet även om antalet suicid särredovisas i den officiella statistik av dödsfall i vägtrafiken som myndigheten Trafikanalys årligen presenterar.
De framtagna resultaten bör ligga till grund för preventiva trafiksäkerhetsåtgärder.

Syfte
Huvudsyftet med publikationen är att beskriva en metod för suicidklassning av dödsfall i
transportsystemet. Metoden har utarbetats för vägtrafik men skall på sikt kunna tillämpbar på samtliga trafikslag. Ett annat syfte har varit att kartlägga suicid i vägtrafiken. En
analys av suicidfallen 2010-2013 har genomförts och resultaten redovisas i denna publikation.

Arbetsgrupp och referensgrupp
Metoden är framtagen av en arbetsgrupp bestående av Anna-Lena Andersson, Kuratorsavdelningen NU-sjukvården och Sahlgrenska akademin, Adam Berkowicz, Rättsmedicinalverket, Jan Beskow, Suicidprevention i Väst och Sahlgrenska akademin, Tomas Fredlund, Transportstyrelsen, Erik Lindberg, Trafikverket, Helena Rådbo, Trafikverket samt
Kenneth Svensson, Trafikverket. Den sistnämnde är ansvarig och leder gruppens arbete.
Arbetsgruppen fungerar även som referensgrupp för fall som expertgruppen bedömer
som svårbedömda.
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Expertgrupp
För att kunna genomföra bedömningarna av vilka dödsfall som är suicid respektive
olycksfall ska följande kompetenser säkerställas i expertgruppen: specialistläkare i
Rättsmedicin, trafiksäkerhetsanalytiker samt socionom med erfarenhet från hälso- och
sjukvård.
Expertgruppen som genomför de fortlöpande suicidbedömningarna består av AnnaLena Andersson, Sahlgrenska akademin, Adam Berkowicz, Rättsmedicinalverket, Tomas
Fredlund, Transportstyrelsen, Erik Lindberg och Kenneth Svensson, Trafikverket.

Revidering
Revideringen av den första utgåvan av metodbeskrivningen2 har genomförts av AnnaLena Andersson och Kenneth Svensson med stöd av arbetsgruppen.
Tack till professor Ulf Björnstig, Enheten för kirurgi/KBC Umeå universitet och till
chefsläkare Lars Englund, Transportstyrelsen för värdefulla synpunkter samt till trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Trafikverket för stöd under arbetets fortskridande.
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Definitioner av skadehändelser utifrån transportområdet
WHO
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) officiella klassifikation, International Classification of Diseases (ICD)6, skiljer man på naturliga (sjukdomsorsakade) och onaturliga
(orsakade av annat än sjukdom, främst yttre våld och förgiftning) dödsfall.
Avseende onaturliga dödsfall klassificeras den ”yttre orsaken” (external cause of death)
utifrån förmodad avsikt i olika dödssätt (manner of death) som
1.

Olycksfall (accident)

2. Suicid (suicide)
3. Homicid (homicide)
4. Annat (other), t ex krigshandling eller komplikation av kirurgisk eller medicinsk
vård
5. Skadehändelse med oklar avsikt (undetermined manner of death)

United Nations Economic Commission, OECD och Eurostat
Ordlistan för transportstatistik4, Glossary for transport statistics, publicerades för första
gången 1994, och den senaste utgåvan är daterad 2009-07-14. Den har tagits fram i samarbete mellan organ inom Förenta Nationerna (United Nations Economic Commission
for Europe), OECD (International Transport Forum) och EU-kommissionen (Eurostat).
Ordlistan är framtagen i syfte att bistå medlemsländerna att samla in enhetlig transportstatistik.
I förklaringen till definitionen av Olycka med personskador i avsnittet Vägtransport
anges det att ”ett självmord eller ett självmordsförsök är inte en olycka utan ett tillbud
som orsakas av en avsiktlig självdestruktiv handling”. Definitionen av Omkommen person är ”varje person som omedelbart avlidit eller avlider inom 30 dagar till följd av en
olycka med personskador exklusive självmord”.

Trafikanalys
Trafikanalys är den myndighet som ansvarar för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer.
Trafikanalys har från och med år 2010 följande definitioner av vägtrafikolycka, olycka
och dödad5:
”Vägtrafikolycka Olycka som inträffat i trafik på väg, vari deltagit minst ett fordon i rörelse och som medfört personskada.

6

Såsom väg räknas enligt 2§ i Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651):
1. Väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med
motorfordon
2. Led som är anordnad för cykeltrafik
3. Gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.
Såsom fordon räknas anordning på hjul, band eller medar eller liknande som är
inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor (Lagen om
vägtrafikdefinitioner SFS 2001:559 § 2). Detta innebär att spårfordon inte räknas
som fordon. En olycka där spårfordon eller gående varit enda delaktiga trafikelement räknas alltså inte som en vägtrafikolycka.
Ett självmord eller ett mord är ingen olycka utan de syftar till att ta livet av sig
själv eller annan person. Om andra trafikanter omkommer eller skadas i sådana
händelser inkluderas de bland de dödade respektive skadade och händelsen ingår
i definitionen på vägtrafikolycka.
Olycka Oönskad eller oavsiktlig plötslig händelse, eller rad av händelser, som leder till skador.
Dödad Såsom dödad vid trafikolycka räknas en person som avlidit inom 30 dagar
till följd av olyckan.
En dödad person exkluderas om den statistikansvariga myndigheten klassificerar dödsfallet som ett självmord eller ett mord, det vill säga en handling med avsikt att skada sig själv eller annan person och som lett till döden.”

Definitioner utifrån suicidforskning
Definitioner på olika former av suicidalitet, nämligen tankar på suicid, försök till suicid
samt fullbordade suicid, tidigare kallat suicidalt beteende, har diskuterats och utvecklats
inom suicidforskningen sedan början av 1900-talet. Utvecklingen ledde år 1974 till de
första internationellt accepterade definitionerna18. Diskussionen har skett mot bakgrund
av de begränsade, men ständigt ökande kunskaper vi har om suicidalitet. Relationen
mellan suicidtankar, suicidförsök och suicid uppfattas nu som mer komplex och svårare
att förstå än tidigare20. För säkrare diagnoser krävs därför insamling av material från
många olika områden.
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Suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken
Klassificeringsprocess
Klassificeringsprocessen sker i flera steg:
1) Insamling av primärdata görs av polis och olycksutredare på platsen för dödsfallet.
2) Trafikverkets olycksutredare samlar därefter betydelsefulla dokument såsom
obduktionsrapport, foton, material från polis, pressklipp samt uppgifter om fordon och vägmiljö och registrerar detta i Trafikverkets databas för dödsfall i vägtrafiken, den så kallade Djupstudieklienten. Olycksutredaren identifierar misstänkta suicidfall genom att använda sig av de framtagna kriterierna för suicidklassning och markera dessa fall i Djupstudieklienten.
3) Då misstanke om suicid finns kontaktar Trafikverkets olycksutredare den psykosociala utredaren, som genomför en utvidgad psykosocial datainsamling genom
kontakt med polis, anhöriga, eventuella vårdinstitutioner mm för att få mer underlag för bedömningarna.
4) Klassificeringen av suicid görs av en expertgrupp. Tveksamma fall diskuteras i
en särskild referensgrupp. Användandet av en expertgrupp och referensgrupp
bidrar till jämförbara bedömningarna över tid.
5) De fall som blivit bedömda som suicid rapporteras till myndigheten Trafikanalys
som sammanställer och fastställer den officiella statistiken över vägtrafikskador.

Psykosocial granskning
Särskild utredare med kompetens inom detta område samlar in information från Trafikverkets olycksutredare samt från utredande polis. Tillsammans med polis görs bedömning om kontakt med närstående kan tas samt ibland förmedling av denna kontakt.
Samtal med närstående innehåller t ex uppgifter om socioekonomisk bakgrund, körkortsfrågor, orsak till färden, väg- och fordonsvana, väglag, riskbeteende, alkohol, droger och mediciner, livsstress och aktuell livssituation, tidigare psykisk ohälsa, suicidalitet eller om suicidal kommunikation förekommit. Vidare uppmärksammas om den omkomne haft kontakt med hälso- och sjukvård, i synnerhet med psykiatrisk vård. I de fall
det framkommer att den omkomnes tidigare hälsotillstånd kunnat bidra till trafikskadehändelsen, kan patientjournaler studeras. Informationen analyseras och sammanställs
med data från Djupstudieklienten där dokument såsom obduktionsrapport, fotografier,
material från polis samt pressklipp finns dokumenterade tillsammans samt uppgifter
om fordon och vägmiljö.
Psykosocial granskning3 som en del av metodiken startade år 2012. Denna har skett i dialog med Trafikverkets och polisens utredare. Redan år 2013 märktes att viss kvalitetshöjning skett på det underlag som lagts in i Djupstudieklienten.
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Kriterier för att välja ut dödsfall som skulle kunna vara suicid
Europeiska järnvägsbyrån, ERA (European Rail Agency), har tagit fram en förteckning7
på faktorer som kan tyda på att ett dödsfall är uppsåtligt självförvållat och grundar sig på
de så kallade Ovenstone-kriterierna8. Denna förteckning har bearbetats av arbetsgruppen och lett fram till följande kriterier för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet:
1.

Avskedstagande, muntligen eller skriftligen, där avsikten är tydligt kommunicerad samt där händelseförloppet är misstänkt

2. Misstänkt händelseförlopp i kombination med
a. tidigare kända suicidförsök i närtid
b. indirekt suicidal kommunikation i närtid
c.

uttalade suicidtankar och livsleda i närtid

d. pågående långvarig depression
e.

föregående svår emotionell händelse i närtid

3. Starkt misstänkt händelseförlopp
Tabell 1: Kriterier för att välja ut dödsfall som skulle kunna vara suicid

För att förtydliga hur kriterierna ska tillämpas ges här några klarlägganden av begrepp
samt resonemang kring hur vissa företeelser kan tolkas.
Avskedstagande
Avskedstagande kan ske via t ex brev, epost, sms, Facebook eller på annat sätt skriftligt
kommunicerat. Muntligt avskedsmeddelande kan ske genom att personen tidsmässigt i
nära anslutning till trafikskadehändelsen personligen eller via telefon kommunicerar sin
avsikt. I samband med att kommunikationstekniken förändras utformas även avskedstagande på nya sätt.
Händelseförlopp
Ett händelseförlopp bör analyseras utifrån dess ingående komponenter. Varje del bör
undersökas var för sig, för att se om det styrker en suicidhandling eller om det styrker en
olyckshändelse. Det kan röra sig om att kontrollera om det finns information som tyder
på undanmanöver exempelvis sladdspår, påkörningsvinkel, bromsspår mm. Om detta
saknas, finns det då faktorer som kan tyda på insomning, distraktion, undanväjning för
vilt osv?
Starkt misstänkt händelseförlopp kan röra sig om fotgängare som kastar sig framför motorfordon eller förare av fordon som i hög hastighet kör in i fasta oeftergivliga föremål
utan synbara försök till undanmanöver eller inbromsning. Att i hög hastighet köra på ett
träd eller en pelare i syfte att begå suicid innebär en ”risk” att missa en liten träffyta. För
att en sådan händelse skall bli klassad som suicid krävs vanligtvis tydlig bakgrundsinformation som styrker suicidmisstanken.
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Möteskollisioner mellan personbilar och tunga fordon är en suicidmetod som förekommer i vägtrafiken. Möteskollisioner ska dock inte bli klassade som suicid, såvida det inte
finns andra starka faktorer som styrker suicidmisstanken.
Bältesanvändning och påverkan av alkohol eller droger
Att bilbältet inte varit använt kan förstärka misstanken om suicid förutsatt att det finns
ett misstänkt händelseförlopp och att övrig bakgrundsinformation styrker detta. Hög alkoholhalt eller annan påverkan kan försvåra bedömningen om handlingens avsiktlighet.
Det förekommer att såväl påverkade, som opåverkade trafikanter begår suicid. Naturligtvis är användning av bilbälte inget som utesluter en suicidhandling. Exempelvis har
det förekommit flera fall där personer tydligt kommunicerat sin avsikt att ta sitt liv och
där bältet varit använt.
Den avlidnes avsikt omedelbart före döden
Om ett enskilt dödsfall är en avsiktlig, medveten, uppsåtlig handling, kan diskuteras utifrån ett mänskligt och existentiellt perspektiv. Man bör vara medveten om att personer
som begår suicid ofta in i det sista är ambivalenta, förtvivlade och under stark psykisk
påverkan9.
Vittnesmål
Utgångspunkten bör vara att man sätter tilltro till vittnesuppgifter från yrkeschaufförer,
lokförare, vägtrafikanter eller andra vittnen så länge det inte finns fakta som motsäger
dessa. Om anhöriga tror eller inte tror att en händelse är ett suicid bör vägas in i sammanhanget. Om de inte tror att dödsfallet varit uppsåtligt trots mycket starka indikationer på motsatsen, kan detta dock vara tecken på förnekande.
Suicidal kommunikation
En person som gör ett suicidförsök eller överväger suicid, kommunicerar ofta detta i förväg till närstående i någon form. Den suicidala kommunikationen kan vara mycket subtil, varför den kan vara svår för anhöriga och närstående att uppfatta. Meddelandena
kan vara direkta eller indirekta och kan uttryckas i ord eller handling i det att personen
exempelvis uttrycker hopplöshet, livsleda och uppgivenhet. Kommunikationen kan
också vara icke-verbal, t ex genom aktiva förberedelser och arrangemang inför ett planerat suicid. Exempel kan vara när en person försöker reda upp någon mellanmänsklig
konflikt som han/hon inte vill lämna bakom sig, betalar sina skulder, ger bort saker,
skriver testamente, ser över försäkringar eller byter förmånstagare och liknande. Suicidal kommunikation har förekommit hos flertalet av dem som sedan tar sitt liv10.
Närtid
Närtid avser händelser som inte ligger längre tillbaka i tiden än ca 12 månader. Detta
bygger bland annat på den av psykiatriker Johan Cullberg framtagna modellen för krisens faser11. Dock kan personer fastna i en krisfas och inte förmå sig att ta sig vidare.
Tilläggas bör att den så kallade suicidala processen, dvs. utvecklingen från den första allvarliga suicidtanken över eventuella suicidförsök till fullbordat suicid, kan ta flera år12.
Personer som gjort tidigare suicidförsök har en förhöjd risk att på nytt hamna i en suici-
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dal period oberoende av hur lång tid som har förflutit. Dödsfall som inträffar i den absoluta närtiden (inom en vecka) efter en svår emotionell händelse, t ex en ofrivillig separation, att ha blivit övergiven eller en stark upplevelse av kränkning, är ett observandum
och bör utgöra en faktor som ska vägas in i klassningen11.
Psykosocial belastning
Andra faktorer som kan öka risken för suicid är depression, annan psykisk sjukdom och
missbruk av alkohol, droger eller läkemedel i kombination med stark livsstress. Psykosocial belastning kan innebära sårbarhet eller brister på olika områden i livssituationen.
Exempel är dålig ekonomi, utförsäkring från försäkringskassan, utmätning av kronofogden, spelmissbruk, osäker eller ingen förankring på arbetsmarknaden, bostadsproblem,
relationsproblem, ensamhet, ohälsosam livsstil, att personen varit med om övergrepp,
egen kriminalitet och förekomst av neuropsykiatriska diagnoser13, 14. Ensamstående
äldre har särskilt svårt att tolerera pressande komplexa livssituationer och plötsliga förändringar15.
Obduktionsrapport
I så gott som samtliga fall då en person omkommit i en trafikskadehändelse begär polismyndigheten att obduktion ska genomföras för bedömning av bl.a. dödsorsak och dödssätt. Om möjligt tas även prover för rättskemisk analys, för att konstatera om alkohol,
läkemedel eller droger förekommit. Obduktionsrapporten utgör ett viktigt underlag vid
suicidklassning. Vid bedömning av bl.a. dödssätt använder Rättsmedicinalverket sedan 1
september 2013 nio skalsteg16. En beskrivning av hur skalstegen ska tillämpas och uttolkas bifogas i alla obduktionsrapporter.
−

Visar…

−

Talar starkt för…

−

Talar för…

−

Kan tala för/talar möjligen för…

−

Talar varken för eller emot/tillåter ingen slutsats om…

−

Kan tala emot/talar möjligen emot…

−

Talar emot…

−

Talar starkt emot…

−

Utesluter…

Skalan är ett uttryck för att en viss osäkerhet nästan alltid råder vid dessa bedömningar.
Rättsmedicinalverkets skalsteg är framtagna för att få ett gemensamt uttrycksätt vid
skrivande av rättsmedicinska utlåtanden samt att läsaren ska få en uppfattning om styrkegraden i utlåtandet. Det är dock inte tvingande för rättsläkare att använda de framtagna skalstegen.
Rättsläkaren har inte alltid tillgång till ”all” information när utlåtandet utfärdas, och bedömningen av dödssätt kan ibland vara svår att göra. Vid den psykosociala granskningen
har ofta ytterligare information framkommit. Detta kan innebära att expertgruppen som
klassar dödsfall i vägtrafiken, kan ha kommit fram till en annan slutsats än rättsläkaren.
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Klassifikationsskala för dödsfall i transportsystemet avseende misstanke
om suicid
Suicidklassifikationen har sin grund i den uppdelning av dödsfall i ”Avsiktlig självdestruktiv handling” och ”Skadehändelse med oklar avsikt” som görs i Världshälsoorganisationens (WHO) officiella klassifikation – International Classification of Diseases
(ICD)6.
Det finns ett problem med underskattning av antalet suicid vilket bland annat uppmärksammats av Värnik et al17. Suicidfall kan finnas dolda i kategorin ”Skadehändelse med
oklar avsikt”. Detta beror bland annat på brister när det gäller att ta in nödvändig information.
Grunden för bedömningen om avsikt bör vara att efterforska och undersöka tillgänglig
data om aktuellt och tidigare beteende och därefter göra klassning. Bedömningen av om
ett dödsfall är suicid eller inte görs i efterhand genom en sammanvägning av alla kända
faktorer. En viss osäkerhet är därför oundviklig, men strävan är naturligtvis att minimera den.
Den skala som är vald för att klassificera dödsfall i transportsystemet avseende misstanke om suicid inkluderar grad av säkerhet. Detta är något som infördes redan från
början när man började arbete mer systematiskt med klassifikation av suicid18. Den
framtagna skalan är influerad av den skattningsskala för bedömning av suiciddiagnos
som Lönnqvist19 tagit fram. Indelningen harmoniserar också väl med Rättsmedicinalverkets skala för bedömning av dödssätt16, men endast fem skalsteg används.
Endast dödfall som hamnar i nivå 1 eller 2 särredovisas som suicid i den officiella statistiken av vägtrafikskador.
Den samlade bilden:
Nivå 1

visar att dödssättet var suicid – kräver avskedsbrev eller motsvarande

Nivå 2

talar starkt för att dödssättet var suicid – näst intill säkert suicid men
avsikten bedöms huvudsakligen utifrån evidens i omgivningen.

Nivå 3

kan inte avgöra om dödssättet var suicid eller resultatet av en
olyckshändelse – informationen är inte tillräcklig för att kunna avgöra
om en händelse är suicid eller olycksfall

Nivå 4

talar starkt för att dödssättet var olycksfall – näst intill säkert
olycksfall

Nivå 5

visar att dödssättet var olycksfall – säkert olycksfall

Tabell 2: Klassifikationsskala för dödsfall i transportsystemet avseende misstanke om suicid.
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Koppling mellan kriterier och klassifikationsskala
Kriterierna kopplas till klassifikationen enl. följande:
Kriterium

Klassifikation

1. Avskedstagande, muntligen eller
skriftligen, där avsikten är tydligt
kommunicerad samt där händelseförloppet är misstänkt

Nivå 1

2. Misstänkt händelseförlopp i kombination med... (se tabell sid. 9)

Kan beroende på omständigheterna hamna i
grupperna:

3. Starkt misstänkt händelseförlopp

visar att dödssättet var suicid

Nivå 2

talar starkt för att dödssättet var
suicid

Nivå 3

kan inte avgöra om dödssättet var
suicid eller resultatet av en
olyckshändelse

Nivå 4

talar starkt för att dödssättet var
olycksfall

Nivå 5

visar att dödssättet var olycksfall

Kan beroende på omständigheterna hamna i
grupperna:
Nivå 2

talar starkt för att dödssättet var
suicid

Nivå 3

kan inte avgöra om dödssättet var
suicid eller resultatet av en
olyckshändelse

Nivå 4

talar starkt för att dödssättet var
olycksfall

Nivå 5

visar att dödssättet var olycksfall

Tabell 3: Koppling mellan kriterier och klassifikationsskala
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Analys av 2010-2013 års suicidfall i vägtrafiken
Metod och material
Analysen utfördes på de dödsfall som klassats som suicid perioden 2010 till 2013. Data
avseende dessa dödsfall hämtades från Djupstudieklienten.

Resultat
Andelen klassade suicid under aktuell tidsperiod varierade mellan 6 procent och 11 procent. En tydlig ökning av andelen och antalet suicid sågs från år 2011 till 2012. Ökningen
var förmodligen inte reell utan berodde snarast på resultaten av de psykosociala granskningarna av dödsfallen som startade 2012. Dessa granskningar gjorde det möjligt att
bättre bedöma vilka dödsfall som var olyckor respektive suicid vilket medförde att mörkertalet minskade3.
Sammanlagt 103 dödsfall klassades som suicid åren 2010 till 2013, dvs. dödsfallen bedömdes som nivå 1 eller 2 enligt klassifikationsskalan.
2010

2011

2012

2013

1. Visar att… suicid

9

7

14

9

2. Talar starkt för suicid

7

16

22

19

3. Kan ej avgöras

10

11

8

13

4. Talar starkt för olycksfall

13

9

5

7

5. Visar att… olycksfall

243

299

273

240

Summa

282

342

322

288

Andel suicid (nivå 1+2)

6%

7%

11 %

10 %

Tabell 4: Resultat av klassning av dödsfall i vägtrafiken. Dödsfall till följd av sjukdom är ej medtagna i tabellen.
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Könsfördelning
Männen utgjorde 84 procent av suicidfallen i vägtrafiken. Bland dödsfall i trafikolyckor
var andelen män 75 procent av de omkomna.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Suicid

Dödsfall i olyckor
Kvinna

Man

Figur 1: Andel män och kvinnor bland suicid och dödsfall i olyckor åren 2010 till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.

Kollisionstyp
Tre kollisionstyper utmärkte sig avseende suicid; singelkollisioner, möteskollisioner och
fotgängare i kollision med motorfordon. Dessa tre kollisionstyper stod för 95 procent av
suicidfallen. Även bland dödsfall i trafikolyckor var dessa kollisionstyper vanligast förekommande och utgjorde 69 procent av olycksfallen.
40%
Singel

35%

Möte

30%

Fotgängare mot motorfordon

25%

Cykel/moped mot motorfordon

20%

Korsning
Upphinnande

15%

Vilt

10%

Cykel/moped

5%

Fordon mot tåg

0%

Övrigt

Suicid

Dödsfall i olyckor

Figur 2: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelat på kollisionstyp åren 2010 till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.
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Kvinnors och mäns tillvägagångssätt avseende suicid i vägtrafiken skilde sig åt. Kvinnor
placerade sig i högre utsträckning i vägen för annan trafik. Detta skedde genom att exempelvis kollidera med ett mötande fordon eller att som fotgängare låta sig bli påkörd av
ett motorfordon. Förare av fordon som i hög hastighet körde in i fasta föremål utgjordes
nästan uteslutande av män.
40
35
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25
20
15
10
5
0
Singel

Möte

Fotgängare i
kollision med
motorfordon
Kvinna

Motorfordon i
kollision med
tåg

Övrigt

Man

Figur 3: Antal suicid och kollisionstyp åren 2010 till 2013, könsuppdelat. N=103.

Av de 37 singelkollisionerna var det vanligaste kollisionsobjektet träd följt av berg och
bropelare.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Berg

Bropelare

Hus/
byggnad

Timmerupplag

Träd

Vatten

Figur 4: Antal suicid i singelkollisioner och kollisionsobjekt åren 2010 till 2013. N=37.
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Väghållare
Nära nio av tio suicid skedde på det statliga vägnätet. Detta var en större andel jämfört
med dödsfall i olyckor där 75 procent skedde på det statliga vägnätet.
100%
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Enskild

Dödsfall i olyckor
Kommunal

Statlig

Figur 5: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på väghållare åren 2010 till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.

Vägtyp
Den vanligaste vägtypen var en normal tvåfältsväg eller gata. På dessa typer av vägar
skedde ca 70 procent av suicidfallen. Nästan 20 procent av suicidfallen skedde på motorvägar och mötesfria vägar. Fotgängare i konflikt med motorfordon var då den dominerande kollisionstypen.

80
70
60
50
40
30
20
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Motorväg

Mötesfri
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tvåfältsväg/gata
motortrafikled

Fotgängare i kollision med motorfordon

Möte

Singel

Smal väg

Motorfordon mot tåg

Figur 6: Antal suicid, vägtyp och kollisionstyp åren 2010 till 2013. N=103

17

Övrigt

Övrigt

Ålder
Flest suicid inträffade i åldersgruppen 30 till 39 år och denna åldersfördelning skiljde sig
markant från dödsfall i olyckor. Bland olycksfallen var andelen omkomna i åldersgruppen 30-39 år hälften så stor jämfört med suicidfallen. Den dominerande åldersgruppen
bland olycksfallen var gruppen 20-29 år.
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20-29
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Dödsfall i olyckor
40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

Figur 7: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på åldersgrupper åren 2010 till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.

Alkohol
Av de suicidfall där etanolförekomst kunde undersökas och fastställas (91 procent) förekom etanol i 18 av 94 fall (19 procent), dvs. alkoholhalten var 0,2 promille eller högre.
Bland personbilsförarna förekom etanol i 14 av 65 fall (22 procent). Bland dödade personbilsförare i olyckor, dvs. ej suicid, förekom etanol i 19 procent av fallen.
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Figur 8: Antal suicid och förekomst av etanol (≥0,2 promille) åren 2010 till 2013. N=103.
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Bilbälte
Av suicidfallen var 74 personer förare av bil. Av de fall där bilbältesanvändningen kunde
fastställas (93 procent) använde tre fjärdedelar inte bilbälte. Bland omkomna förare av
personbilar i olycksfall använde 37 procent inte bilbälte.
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0
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Figur 9: Antal suicid och användning av bilbälte åren 2010 till 2013. N=74.

Månad
Flest suicid inträffade i mars och minsta antal i februari. Det ökade dödstal under sommaren som är tydligt bland dödsfall i vägtrafikolyckor förekom inte i suicidgruppen.
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Figur 10: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på årets månader åren 2010 till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.
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Veckodag
Flest suicid i vägtrafiken skedde på måndagar, onsdagar och söndagar. För dödsfall i
olyckor fanns en svag tendens till att fler fall inträffade lördagar och söndagar.
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Figur 11: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på veckans dagar åren 2010 till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.

Klockslag
När det gäller dygnets sex första timmar sågs en högre förekomst av suicidfall mellan kl
04:00 och kl 05:59 vilket inte var fallet för dödsfall i olyckshändelser. En hög andel av
båda dödssätten inträffade kl 10:00-17:59.
16%
14%

00:00-01:59

12%

04:00-05:59

02:00-03:59

10%

06:00-07:59

8%

10:00-11:59
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12:00-13:59
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14:00-15:59

4%

16:00-17:59

2%

18:00-19:59
20:00-21:59

0%
Suicid

Dödsfall i olyckor

22:00-23:59

Figur 12: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelat på tvåtimmarsperioder åren timmar 2010
till 2013. Suicidfallen omfattar 103 personer och dödsfall i olyckor 1130.
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Tunga lastbilar
Nära hälften av suicidfallen i vägtrafiken involverade en tung lastbil. Det rörde sig om
möteskollisioner mellan personbilar eller lätta lastbilar mot tunga lastbilar eller fotgängare som kastade sig framför tung lastbil.
Av samtliga dödsfall i vägtrafiken som involverade tunga lastbilar (294 dödfall perioden
2010-2013) utgjorde suicidfallen nästan en femtedel (44 dödsfall).

44; 43%

Suicid mot tung lastbil
Övriga suicid

59; 57%

Figur 13: Antal och andel suicid mot tunga lastbilar samt antal och andel övriga suicid 2010 till
2013. N=103.
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Diskussion
Att avgöra om en person begått suicid eller om dödsfallet berott på olyckshändelse är en
komplex uppgift och kräver ett strukturerat och metodiskt arbetssätt. Syftet med denna
publikation är att beskriva och i viss mån diskutera metod för suicidklassning samt utfallet under åren 2010-2013. Metoden har godkänts av myndigheten Trafikanalys och de
gjorda bedömningarna utgör underlag för den svenska officiella statistiken över vägtrafikskador som myndigheten publicerar.
Styrkor och svagheter
Klassningsmetoden och den tillhörande skalan har dragit fördel av Trafikverkets mångåriga erfarenhet av att analysera olyckshändelser och att dra slutsatser för det förebyggande arbetet. Expertis från rättsmedicin, sjukvård och suicidforskning har deltagit i arbetet. Underlaget för bedömningarna har breddats med psykosociala utredningar, som
även kan innefatta samtal med närstående personer samt granskning av patientjournaler. De psykosociala utredningarna har utvecklats och genomförts i nära samarbete med
andra inblandade aktörer såsom polisen och Trafikverkets olycksutredare. Detta har
medfört att kvaliteten på grundmaterialet successivt förbättrats. Kontinuerlig kritisk
värdering av metoden har pågått de år metoden använts. Erfarenheterna har lett fram
revideringen av metodbeskrivningen som gjorts i denna publikation.
Den använda skalan har vuxit fram ur tre olika traditioner för bedömningar av suicidalitet: Trafikverkets olycksfallsanalyser inklusive internationella och nationella rekommendationer, suicidforskning med dess erfarenhet av områdets komplexitet samt rättsmedicinsk praxis och erfarenhet av suicidklassning i samtliga suicidsituationer. Detta kan ge
en viss osäkerhet. Med tiden kommer sannolikt dessa tre traditioner att sammanfalla
Bedömningar om vilka dödsfall som är suicid och vilka som inte är det är svåra och bygger på en sammanvägning av indicier. Risk för cirkelbevis föreligger ibland. Det är exempelvis klart visat att underlåtenhet att använda bilbälte ökar dödsrisken vid en
krasch. Anser man att underlåtenhet att använda bilbälte talar för en medveten suicidplan kommer det visa sig att fler som klassats som suicid inte använt bilbälte. Dock är
underlåtenhet att använda bilbälte inte ett kriterium för att välja ut misstänkta suicidfall.
Den psykosociala utredningens effekter
När den psykosociala undersökningen infördes i suicidklassningen år 2012 gjordes en
validering av metoden3. Avseende de 50 dödsfall där Trafikverkets utredare med hjälp av
kriterierna misstänkte att händelserna var suicid, gjordes en psykosocial granskning.
Först genomfördes en preliminär klassning av fyra av expertgruppens fem medlemmar
med underlag enbart från Djupstudieklienten. Därefter tillfördes den psykosociala
granskningen och ny klassning gjordes med samtlig information. I denna deltog också
den psykosociala granskaren. Resultatet blev att fler fall klassades som suicid. Den tillkomna informationen kunde emellertid även innebära att misstanken avskrevs. I några
fall framkom avskedsbrev eller annan avskedskommunikation som tidigare inte var
känd. Slutsatsen är att den psykosociala granskningen ger ett mer omfattande underlag
för att kunna göra en bedömning om dödsfallet är olycksfall eller suicid. Att fler suicid

22

hittas med hjälp av metoden är i linje med den forskning som visar att det finns en underskattning av antalet suicid, bland annat på grund av brister när det gäller att ta in
nödvändig information17.
Resultat
Suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken i syfte att särredovisa suicidfall i den officiella
statistiken av vägtrafikskador har pågått sedan 2010. Perioden 2010 till 2013 har sammanlagt 103 personer bedömts dött av en suicidhandling. Den analys som redovisas i
denna publikation visar att utfallet av ett flertal faktorer skiljer sig från den som gäller
omkomna i olycksfall. Det är viktigt att ta till vara denna kunskap i trafiksäkerhetsarbetet eftersom Nollvisionen även omfattar suicid i trafiken. Troligen är vissa åtgärder
som syftar till att minska olycksfall i trafiken effektiva för att förhindra även suicidhandlingar. Detta kan exempelvis gälla mittseparering och rensning av fasta objekt i vägarnas
sidoområden. Andra åtgärder som är effektiva för att förhindra olycksfall har sannolikt
föga effekt på suicid, exempelvis hastighetssänkningar.
Framtidsvision
En ambition med den framtagna metoden är att den på sikt ska kunna vara tillämpbar
på samtliga trafikslag. Närmast till hands är att pröva metoden inom järnvägstrafiken
där suicid är ett stort bekymmer, men där antalet är något osäkert. Att sträva efter en gemensam metod för suicidklassning inom samtliga trafikslag torde bidra till säkrare underlag för myndighetsövergripande suicidpreventionsåtgärder.
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Rekommendationer
Arbetsgruppen ger följande rekommendationer:
•

Kriterierna och klassifikationsskalan bör även i fortsättningen användas för att
göra bedömningen av vilka dödsfall som ska klassas som suicid i vägtrafiken.

•

Materialet i Djupstudieklienten samt systematiskt insamlad psykosocial information bör utgöra grunden för klassningen av suicid.

•

Djupstudieutredarnas roll bör vara att hitta misstänkta fall genom att använda
sig av de framtagna kriterierna för suicid. De ska uppmärksamma den psykosociala utredaren om dessa, som då kompletterar materialet med en systematisk
psykosocial granskning.

•

En expertgrupp bör göra den slutliga bedömningen och använda sig av suicidklassifikationsskalan för att klassa dödsfallen. I expertgruppen bör följande
kompetenser säkerställas: specialistläkare i Rättsmedicin, trafiksäkerhetsanalytiker samt socionom med erfarenhet från hälso- och sjukvård. Användandet av
en expertgrupp bidrar till jämförbara bedömningar över tid.

•

De framtagna resultaten bör ligga till grund för preventiva trafiksäkerhetsåtgärder.

•

På sikt bör kriterierna och klassifikationsskalan användas för klassning av suicid
inom alla trafikslag.

•

Sambandet mellan bakgrundsfaktorer respektive utlösande faktorer och fullbordade suicid är fortfarande otillräckligt belyst. Mer forskning på området skulle
göra bedömningarna säkrare och preventionen bättre.
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