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Sammanfattning
Suicid är ett folkhälsoproblem med ca 1500 dödsfall om året i Sverige, samtliga metoder
inkluderade. Regeringen har satt upp ett mål om att ingen skall behöva ta sitt liv. Vikten av
att väghållarna arbetar med suicidpreventiva åtgärder betonas i regeringens
inriktningsdokument Nystart för Nollvisionen.
Sedan 2010 har antalet suicid i vägtrafiken särredovisats genom att en metod tagits fram,
provats och utvärderats för suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken.
En analys har genomförts av de 151 dödsfall i vägtrafiken som klassades som suicid åren
2010 till 2015. Jämförelser har gjorts med de 1659 dödsfall som inträffade samma period till
följd av olyckshändelser.
De viktigaste resultaten i analysen kan sammanfattas i följande punkter:
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•

Närmare 10 procent av dödsfallen i vägtrafiken var suicid.

•

De tre vanligaste kollisionstyperna avseende suicid var singelkollisioner,
möteskollisioner och fotgängare i kollision med motorfordon. Det var samma
kollisionstyper som var vanligast för dödsfallen i olyckor.

•

Ca 60 procent av suicidfallen i möteskollisioner inträffade på vägar med
årsdygnstrafik 4000 fordon eller mer.

•

De kollisionsobjekt som utmärkte sig i singelkollisioner var träd, berg och
bropelare/fundament.

•

En stor del av suicidfallen med fotgängare inträffade i tätortsnära miljöer på vägar
med hastighetsbegränsningen 80 km/h eller högre och på motorvägar eller 2+1
vägar, dvs. på vägar med höga trafikflöden. Det kan nämnas att 60 procent av
suicidfallen med fotgängare på det statliga vägnätet inträffade på vägar med
årsdygnstrafik (ÅDT) 8000 fordon eller högre, vilket utgör 2,5 procent av vägnätet.

•

I vägtrafiken inträffade 83 procent av suicidfallen på det statliga vägnätet. Så gott
som samtliga suicidfall i möteskollisioner och suicidfall med fotgängare inträffade
på det statliga vägnätet.

•

Andelen män bland suicidfallen i vägtrafiken (84 procent) var högre jämfört med
dödsfallen i olyckor (74 procent) samt jämfört med samtliga suicid i Sverige (71
procent).

•

Mellan klockan 03 och 06 inträffade 16 procent av suicidfallen jämfört med 5
procent för dödsfall i olyckor.

•

Störst andel suicid inträffade i åldersgruppen 30 till 39 år (24 procent). Bland
olycksfallen var andelen omkomna i denna åldersgrupp knappt hälften så stor (10
procent).

•

Hälften av suicidfallen i vägtrafiken involverade tunga lastbilar eller bussar.

•

Bland de omkomna personbilsförarna i suicidhändelser använde 65 procent inte
bilbälte vilket kan jämföras med dödsfall bland personbilsförare i olycksfall där 35
procent inte använde bilbälte.

För att minska antalet suicid i vägtrafiken bör väghållarna se till att suicidprevention finns
med i planeringen i samband med nybyggnation och ombyggnation av vägar. Exempelvis
bör det vara möjligt att utforma intrångsskydd för fotgängare vid motorvägar och 2+1 vägar
och bygga hoppskydd på broar över dessa vägar i tätortsnära miljöer. Detta kan göras genom
att tillhandahålla analyser och information, så att suicidpreventiva åtgärder utifrån befintlig
kunskap finns med i de styrande och rådgivande dokumenten som används. Nästa steg bör
vara att se vilka åtgärder som behöver genomföras på befintligt vägnät för att minska antalet
suicidfall.
Vad övriga samhället gör för att motverka suicid kommer att inverka på antalet suicidfall i
vägtransportsystemet. Den kunskap som kommit fram tack vara det systematiska arbetet
med att suicidklassa dödfallen i vägtrafiken är viktig att förmedla till andra aktörer. Även
Trafikverkets strukturerade tillvägagångssätt när det gäller etappmål och Nollvisionsarbete
kan användas som vägledning för andra myndigheter och organisationers arbetssätt.
Dödsfall i transportsystemet till följd av hopp eller fall från broar har inte tagits med i
analysen, såvida personen inte hamnat på underliggande väg och blivit påkörd av fordon, då
det finns en brist på uppgifter och metod för att samla in detta underlag. För att få en
övergripande kunskap över antalet dödsfall i transportsystemet föreslås att Trafikverket tar
sig an uppgiften. Det borde åligga väghållarna att ha kunskap om alla dödsfall som sker i
deras infrastruktur.
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Bakgrund
Suicid är ett folkhälsoproblem som drabbar en stor del av befolkningen. Förutom personliga
tragedier påverkas olika yrkesgrupper i sin arbetsmiljö. Suicid medför stora kostnader för
samhället. När det gäller suicid i transportsystemet medför suicidproblematiken även
förseningar av passagerare och gods.
Suicid, oavsett metod, är den vanligaste dödsorsaken för män i åldrarna 15-44 år, och för
kvinnor i samma åldersgrupp den näst största efter tumörsjukdomar [1].
Åren 2010-2015 inträffade i medeltal 1506 suicid per år i Sverige. Detta tal anger säkra samt
osäkra självmord enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Enligt den internationella
klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar (ICD), är säkra självmord de fall där inget
tvivel råder om att avsikten varit att ta sitt liv, medan klassificeringen osäkra självmord
används när uppsåtet bakom dödsfallet är osäkert, d.v.s. om det var en avsiktlig handling
eller ett olycksfall. Omkring 70-75 procent av de osäkra självmorden har efter psykologiska
undersökningar bedömts som självmord [2], [3]. Förutom dödsfall i transportsystemet kan
dödsfall pga. drunkning, bränder, överdoseringar och fall från hög höjd vara svårbedömda,
utan tillgång till data från psykosociala granskningar.
Regeringen har satt upp ett mål om att ingen ska behöva ta sitt liv, varför det
suicidpreventiva arbetet på alla samhällsnivåer måste intensifieras. Folkhälsomyndigheten
har sedan maj 2015 fått ett uppdrag av regeringen att samordna arbetet med
suicidprevention på nationell nivå. Trafikverket är en av de myndigheter som ingår i detta
samarbete [4].
I Regeringens inriktningsdokument Nystart för Nollvisionen [5] anges det att självmord går
att förebygga. Samhällets förebyggande insatser för att motverka psykisk ohälsa och
samhällets olika system för att hantera risker för självmord måste ständigt förbättras.
Regeringen ser positivt på de initiativ som tas för att systematiskt minska antalet självmord
som begås inom transportsystemet.
Före år 2010 ingick suicid i Sveriges officiella statistik över omkomna i vägtrafiken, men
från och med det året fick myndigheten Trafikanalys i uppdrag av regeringskansliet att
särredovisa dessa. Trafikverket bildade en arbetsgrupp som utformade, prövade och
utvärderade en metod för suicidklassning av dödsfall i transportsystemet, vilken godkändes
av Trafikanalys [6]. I arbetsgruppen ingick representanter från Transportstyrelsen,
Rättsmedicinalverket och Suicidprevention i Väst. Arbetsgruppen rekommenderade att
information om psykosociala faktorer kring dödsfallen bör samlas in på ett systematiskt sätt
för att få hög kvalitet på bakgrundsmaterialet, som i övrigt består av Trafikverkets
djupstudier av dödsfall i vägtrafiken. Utifrån sammanlagd data kan säkrare bedömning av
vilka dödsfall som är olyckor respektive suicid göras. Från år 2012 blev psykosocial
granskning av dödsfallen i vägtrafiken en del av metoden för suicidklassning [7].
Det finns svårigheter med att bedöma om ett dödsfall beror på olycka eller suicid. Att
rapportera statistik inom området kan vara en komplex uppgift. Syftet med att använda en
strukturerad metod är att så långt det är möjligt minska mörkertal och göra bedömningarna
på ett konsekvent sätt. Genom hög kvalitet på statistiken, kan säkrare analyser av
suicidfallen göras och användas som underlag i preventionsarbete.
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Under 2017 skall ett suicidpreventivt program för Trafikverket tas fram och innehållet i
denna rapport är en del som skall ligga till grund för det.

Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva förekomst och analyser av suicid i vägtrafiken
under åren 2010 till 2015.

Metod och material
Djupstudier av dödsfall i vägtrafiken
Vid varje dödsfall inom vägtrafiken genomförs djupstudier av Trafikverkets olycksutredare
och material sammanställs utifrån perspektiven vägmiljö, fordon och trafikant. Förutom
olycksutredarnas undersökningar av väg, fordon och trafikant samlas dokumentation från
Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Rättsmedicinalverket, Transportstyrelsen m.fl. in.
När avvikelser upptäcks är syftet att åtgärda riskabla platser eller väga in informationen vid
planering och nybyggnation av vägar.
Under åren 2010 till 2015 omkom totalt 1810 personer i vägtrafiken i Sverige i suicid och
olyckshändelser, vilket även inkluderade de som dog inom 30 dagar pga. skador de fått i
samband med trafikskadehändelsen. De dödsfall som berodde på naturlig död i en
trafiksituation exkluderades, dvs. där sjukdom var dödsorsak och det inte fanns några
skador av betydelse för dödsfallet till följd av krockvåldet.

Psykosocial granskning
Trafikverkets vägolycksutredare anmäler samtliga fall där det finns en låg eller hög
misstanke om att ett dödsfall orsakats av en suicidhandling till en utredare med särskild
kompetens inom beteendevetenskap och psykosociala faktorer. Underlag samlas in 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 medicinsk dokumentation studeras. Informationen analyseras
och sammanvägs med data från Trafikverkets djupstudiedatabas exempelvis
obduktionsrapport, fotografier, material från polis, pressklipp samt uppgifter om fordon och
vägmiljö.
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Kriterier för att välja ut dödsfall som skulle kunna vara suicid samt
klassifikationsskala
Metoden för suicidklassning av dödsfall i vägtrafiken inkluderar kriterier för att välja ut
dödsfall som skulle kunna vara suicid. Dessa dödsfall klassas därefter med hjälp av en
klassifikationsskala. Förtydliganden kring hur kriterierna skall tillämpas finns beskrivna i
metodbeskrivningen [7].
Tabell 1: Kriterier för att välja ut dödsfall som skulle kunna vara suicid.

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

De dödsfall som valts ut med hjälp av kriterierna klassificeras med hjälp av en
klassifikationsskala. Dödfall som hamnar i nivå 1 eller 2 särredovisas som suicid i den
officiella statistiken av vägtrafikskador.
Tabell 2: Klassifikationsskala för dödsfall i transportsystemet avseende misstanke om suicid.

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

Klassningsförfarande
Fallen klassas av en expertgrupp där följande personer ingår: Adam Berkowicz,
Rättsmedicinalverket, Tomas Fredlund, Transportstyrelsen, Anna-Lena Andersson, Erik
Lindberg och Kenneth Svensson från Trafikverket.

Statistiska metoder
Signifikanstest av skillnader i proportioner mellan grupper genomfördes enligt χ2 (chi-2)
test med fem procents signifikantnivå. Probabilitet (p-värde) anges inte i denna rapport.
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Resultat
Beskrivande och jämförande analyser har genomförts mellan grupperna som under
perioden 2010-2015 omkom pga. olyckshändelse, 1 659 personer, och de som omkom
samma period till följd av suicid, 151 personer.

Andel suicid av totalt antal omkomna i vägtrafiken
Åren 2010 till 2015 har andelen suicid av det totala antalet omkomna i vägtrafiken varierat
mellan 6 och 11 procent. En tydlig ökning av andelen suicid inträffade år 2012 på grund av
den psykosociala granskningen som startade det året.
Tabell 3: Andel suicid av totalt antal omkomna i vägtrafiken 2010 till 2015.

Bedömning
Dödsfall till följd av suicid

2010
16

2011
23

2012
36

2013
28

2014
25

2015
23

Summa
151

Dödsfall till följd av olycka
Andel suicid

266
5,7 %

319
6,7 %

285
11,2 %

260
9,7 %

270
8,5 %

259
8,2 %

1659
8,3 %

Kollisionstyp
Skillnaden mellan suicidfallen och dödsfallen i olyckor avseende fördelning på
kollisionstyper var statistiskt signifikant. Tre kollisionstyper utmärkte sig avseende suicid;
singelkollisioner, möteskollisioner och fotgängare i kollision med motorfordon. Dessa tre
kollisionstyper stod för 97 procent av suicidfallen. Även bland dödsfall i olyckor var dessa
kollisionstyper vanligast förekommande och utgjorde 68 procent av olycksfallen. Störst
skillnad mellan suicidfallen och dödfallen i olyckor syntes i gruppen fotgängare mot
motorfordon.
Av de förolyckade fotgängarna i suicidhändelser hade 11 av 42 personer tagit sig till
skadeplatsen med bil (nio fall) eller med cykel (två fall). I fyra av fallen hade fotgängarna
hoppat ner på underliggande väg från en vägbro och blivit påkörd av fordon.
Tre av 51 suicidfall i möteskollisioner inträffade på mötesfria vägar i så kallade
spökkörningar, d.v.s. att fordon medvetet framfördes på fel sida av mitträcket.
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20%
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Suicid (n=151)

Dödsfall i olyckor (n=1659)

Figur 1: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelat på kollisionstyp åren 2010 till 2015.

Av de 54 singelkollisionerna som klassades som suicid var det vanligaste kollisionsobjektet
träd följt av berg och bropelare/fundament. Fem av de 21 dödsfallen mot träd inträffade i
kollision med träd i alléer.
25
20
15
10
5
0

Berg

Bropelare/ Hus/byggnad/
fundament
mur

Träd

Uppställt
fordon/släp

Vatten

Figur 2: Antal suicid i singelkollisioner och kollisionsobjekt åren 2010 till 2015. N=54
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Övrigt

Hastighetsgräns
Suicid i möteskollisioner skedde främst på vägar med hastighetsgräns 80 eller 90 km/h.
Merparten av suicidfallen bland fotgängare inträffade på vägar med hastighetsgräns 80
km/h eller högre. Suicid i singelkollisioner inträffade främst på vägar med hastighetsgräns
upp till 70 km/h.
Tabell 4: Antal suicid fördelade på hastighetsgräns och kollisionstyp åren 2010 till 2015.

Hastighetsgräns
10080-90
60-70

Singelkollision
4
11
24

Möteskollision
4
41
5

Fotgängare
mot fordon
15
21
4

Fordon
mot tåg
0
0
2

Övrigt
0
1
0

Summa
23
74
35

15
54

1
51

2
42

1
3

0
1

19
151

-50
Summa

Geografisk fördelning
En geografisk analys visade att två tredjedelar av suicidfallen med fotgängare inträffade i
tättbebyggt område eller i utkanten av tättbyggt område. För singelkollisioner respektive
möteskollisioner var tätortsandelen 48 respektive 29 procent.
Tabell 5: Antal och andel suicid i tätortsnära miljöer 2010 till 2015

Tätort +
1000 m
Ja
Nej
Summa
Tätortsandel

Singelkollision
26
28
54

Möteskollision
15
36
51

Fotgängare
mot fordon
28
14
42

Fordon
mot tåg
3
0
3

Övrigt
1
0
1

Summa
73
78
151

48 %

29 %

67 %

100 %

100 %

48 %

Fördelningen över landet av suicidhändelser följde i stort befolkningstätheten med störst
andel suicid i storstadslänen Västra Götaland (20 procent av suicidfallen), Skåne (18
procent) och Stockholm (9 procent). Detta kan jämföras med andelen av dödsfallen i olyckor
som hade följande fördelning: Västra Götaland 17 procent, Skåne 13 procent och Stockholm
10 procent. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna suicid och olycksfall.
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Vägtyp
Den vanligaste vägtypen för en suicidhändelse var en normal tvåfältsväg eller gata. På dessa
vägtyper skedde två tredjedelar av suicidfallen. Nästan en fjärdedel av suicidfallen skedde på
motorvägar och mötesfria vägar. Fotgängare i konflikt med motorfordon var då den
dominerande kollisionstypen.
120
100
80
60
40
20
0

Motorväg

Mötesfri
landsväg/
motortrafikled

Normal
tvåfältsväg/gata

Fotgängare i kollision med motorfordon

Möte

Smal väg

Singel

Övrigt

Motorfordon mot tåg

Övrigt

Figur 3: Antal suicid, vägtyp och kollisionstyp 2010 till 2015. N=151

Väghållare
Skillnaden mellan suicid och dödsfall i olyckor avseende väghållare var statistiskt
signifikant. Av suicidfallen inträffade 83 procent på det statliga vägnätet. Det kan jämföras
med dödsfall i olyckor där 73 procent inträffade på det statliga vägnätet.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Suicid (n=151)
Enskild

Dödsfall i olyckor (n=1659)
Kommunal

Statlig

Figur 4: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på väghållare åren 2010 till 2015.
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Suicidfall i form av möteskollisioner skedde näst intill uteslutande på det statliga vägnätet.
Detta gällde även för fotgängarna i kollision med motorfordon. Singelkollisionerna
inträffade till största del på det statliga vägnätet men en fjärdedel skedde på det kommunala
vägnätet.

Tabell 6: Antal suicid fördelade på väghållare och kollisionstyp åren 2010 till 2015.

Väghållare
Statlig

Singelkollision
37

Möteskollision
50

Fotgängare
mot fordon
38

Fordon
mot tåg
0

Övrigt
1

Summa
126

Kommunal
Enskild
Summa

15
2
54

1
0
51

4
0
42

1
2
3

0
0
1

21
4
151

Trafikflöden på statliga vägar
Ca 60 procent av suicid i möteskollisioner på statliga vägar inträffade på vägar med
årsdygnstrafik (ÅDT) 4000 fordon eller högre. Ca 70 procent av suicid i singelkollisioner
inträffade på vägar med ÅDT lägre än 4000 och merparten av dessa inträffade på vägar med
ÅDT lägre än 2000. Ca 75 procent av suicidfallen med fotgängare i konflikt med
motorfordon inträffade på vägar med ÅDT 4000 eller högre och ca 60 procent på vägar med
ÅDT 8000 eller högre. Vägar som har ÅDT 8000 eller högre utgör 2,5 procent av vägnätet
[8].

Tabell 7: Antal suicid på det statliga vägnätet, kollisionstyp och ÅDT åren 2010 till 2015.

ÅDT
80006000 - 7999

Singelkollisioner
4
1

Möteskollisioner
15
7

Fotgängare
mot fordon
22
0

Övrigt
0
0

Summa
41
8

4000 - 5999

6

6

7

0

19

2000 - 3999
500 - 1999

5
14

15
6

6
3

1
0

27
23

- 499

7
37

1
50

0
38

0
1

8
126

Summa
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Könsfördelning
Skillnaden mellan suicidfallen och dödsfallen i olyckor avseende könsfördelning var
statistiskt signifikant. Männen utgjorde 84 procent av suicidfallen i vägtrafiken. Bland
dödsfall i olyckor var andelen män 75 procent. Bland samtliga suicid i samhället (säkra
suicid och dödsfall med oklar avsikt) åren 2010 till 2015 var andelen män 71 procent [9].
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Figur 5: Andel män och kvinnor bland suicid och dödsfall i olyckor åren 2010 till 2015.

Kvinnors och mäns tillvägagångssätt avseende suicid i vägtrafiken skilde sig åt. Skillnaden
mellan könen var statistiskt signifikant. Kvinnor placerade sig i högre utsträckning i vägen
för fordon. 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 ett fast föremål utgjordes nästan uteslutande av män.
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Figur 6: Antal suicid och kollisionstyp åren 2010 till 2015, könsuppdelat.
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Klockslag
Skillnaden mellan suicid och dödsfall i olyckor avseende fördelning över dygnet var
statistiskt signifikant. Den största skillnaden mellan suicid och dödsfall i olyckor var klockan
03 till 06. Betydligt större andel suicidfall inträffade denna tid jämfört med dödsfall i
olyckor.
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Figur 7: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på tretimmarsperioder åren 2010 till 2015.

Månad
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan suicid och olycksfall avseende vilka månader
dödsfallen inträffade. Störst andel suicid i vägtrafiken inträffade i mars och augusti och
minst andel i februari. För dödsfall i olyckor inträffade störst andel i juni och juli och minst
andel i januari till april.
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Figur 8: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på årets månader åren 2010 till 2015.
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Veckodag
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan suicid och olycksfall avseende total fördelning av
veckodag. Däremot fanns signifikanta skillnader när början av veckan jämfördes med slutet
av veckan, dvs. måndag till onsdag alternativt söndag till onsdag, då andelen suicid var
större än i slutet av veckan. För dödsfall i olyckor inträffade minst andel dödsfall på tisdagar
och störst på lördagar.
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Figur 9: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på veckans dagar åren 2010 till 2015.

Åldersfördelning
Skillnaden mellan suicidfallen och dödsfallen i olyckor avseende åldersfördelning var
statistiskt signifikant. Störst andel 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 till 39 år hälften så stor jämfört med suicidfallen. Den
dominerande åldersgruppen bland olycksfallen var gruppen 20 till 29 år. Medelåldern för
suicidfallen var 44 år jämfört med 48 år för dödsfallen i olyckor. Även jämfört med suicid i
samhället i stort var medelåldern lägre i vägtrafiksuicid [9].
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Figur 10: Andel suicid och dödsfall i olyckor fördelade på åldersgrupper åren 2010 till 2015.
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Alkohol
Skillnaden mellan suicidfallen och dödsfallen i olyckor avseende alkoholpåverkan var inte
statistiskt signifikant. Bland de omkomna personbilsförarna i suicidhändelser var 16 procent
påverkade av alkohol. Det var fyra procentenheter lägre jämfört med omkomna
personbilsförare i olycksfall.
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Figur 11: Andel av personbilsförare som varit påverkade av alkohol i suicid och dödsfall i olyckor åren
2010 till 2015.

Bilbälte
Skillnaderna mellan suicid och dödsfall i olyckor avseende bältesanvändning var statistiskt
signifikant. Bland de omkomna personbilsförarna i suicidhändelser använde 65 procent inte
bilbälte. För dödsfall bland personbilsförare i olycksfall använde 35 procent inte bilbälte.
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Figur 12: Andel av personbilsförare som inte använt bilbälte i suicid och dödsfall i olyckor åren 2010 till
2015.
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Tunga fordon
Hälften av suicidfallen involverade tunga lastbilar eller bussar. Det rörde sig om
möteskollisioner mellan personbilar och tunga fordon eller fotgängare i konflikt med tunga
fordon.

Suicid med buss eller tung lb
inblandad

50%
50%

Övriga suicid i vägtrafiken

Figur 13: Andel suicid med buss eller tung lastbil inblandad åren 2010 till 2015. N=151
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Diskussion
Suicid eller olycksfall?
Hur vet vi om ett dödsfall sker på grund av olyckshändelse eller till följd av en
suicidhandling? Det kan vara svårt att säkerställa att ett dödsfall berott på suicid, inte bara
när det gäller omkomna i transportsystemet, utan även inom andra områden. Andra
svårbedömda dödsfall kan vara sådana som orsakats av förgiftning, fall från hög höjd,
drunkning eller vid brand. Vanliga trafikantdata såsom kön, ålder, påverkan av alkohol osv
är inte tillräckligt för bedömningarna, utan måste kompletteras med psykosociala
granskningar.
Självmord är resultat av en komplex interaktion mellan genetiska, individuella och sociala
faktorer. Det effektivaste sättet att närma sig detta mångfacetterade område är genom
multidisciplinärt samarbete. Kombinationen av olika kompetens i klassningsgruppen har
visat sig vara framgångsrik. Trafiksäkerhetsanalytikern har fokus på vägmiljö och
fordonsegenskaper, rättsläkaren tolkar obduktionsrapporten och har den rättsmedicinska
kunskapen och i gruppen finns även psykologisk, psykiatrisk och beteendevetenskaplig
kompetens samt klinisk erfarenhet av patient- och klientarbete.
I detta material var skillnaden mellan suicid och olycksfall störst under tidsintervallet 03 till
06. En stor del av suicidfallen, 16 procent, inträffade denna tid jämfört med 5 procent av
dödsfallen i olyckor. Vargtimmen kallas den tid före gryningen som infaller ungefär klockan
03 till 05 och då kroppens aktivitet är som lägst. Blodets halt av hormonet melatonin är som
högst, kroppstemperaturen och blodtrycket sjunker till dygnets lägsta nivåer och
ämnesomsättningen går ner. För personer som lider av oro och ångest är oftast de tidiga
morgontimmarna värst, vilket bland suicidala personer kan leda till tidiga promenader eller
bilturer då suiciden genomförs. När en person omkommer i vägtrafiken finns ofta
vittnesmål till händelsen och blåljusmyndigheter kallas till olycksplatsen, varför
tidsangivelser när händelserna skett är ganska säkra. Det kan vara svårare att ange tid vid
andra suicidmetoder, då de omkomna ofta hittas efteråt när tid har förflutit. Det var även
fler som begick suicid under veckans början jämfört med mot slutet av veckan. Detta skulle
kunna bero på en ökade anspänning inför vardagens krav i kombination med psykisk ohälsa.
När det gällde användning av bilbälte använde personerna som omkom pga. suicid i mindre
omfattning bilbälte (35 procent) jämfört med de som omkom pga. olyckor (65 procent). Att
så många som 35 procent av de som omkom pga. suicid använde bilbälte, kan bero att det i
vissa psykiatriska diagnoser finns inslag av impulsivitet, utåtagerande, destruktivitet och
aggressivitet och dålig stresstolerans, således kan en del suicid vara resultat av en hastig
påkommen impulsiv handling. Expertgruppen har dock vägt in i bedömningen att det mest
logiska vid ett planerat suicid är att inte använda bilbälte. Det förkommer även att personer
sätter bilbältet bakom sig vid bilkörning för att slippa höra ljudet för bältespåminnare.
Denna klassningsmetod har minskat mörkertalet och lett till att fler suicid i trafiken har
kunnat bedömas korrekt. Expertgruppen har som princip att vid osäkerhet inte klassa ett
dödsfall som suicid. Exempelvis innebär hög alkoholhalt att handlingens avsiktlighet blir
svårbedömd och dessa fall bedöms oftare som nivå 3, dvs. det går inte att avgöra om
dödssättet är suicid eller resultatet av en olyckshändelse.
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Det finns en rad faktorer som har betydelse för att människor begår suicid. Psykisk ohälsa,
psykosocial belastning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, post traumatisk stress
efter att ha blivit utsatt för våld och övergrepp samt olika former av missbruk såsom av
alkohol, droger och mediciner. Även spelmissbruk kan vara en bakomliggande faktor
bakom livsstress och en ohållbar livssituation. I denna rapport har syftet inte varit att gå in
på bakomliggande och utlösande orsaker. Förhoppningsvis blir detta område belyst i en
framtida rapport.

Suicidpreventiva åtgärder
Suicid är ett samhällsproblem med ca 1500 omkomna per år i landet. Vad övriga samhället
gör för att motverka suicid kommer att inverka på antalet suicidfall i vägtransportsystemet.
Den kunskap som kommit fram tack vara det systematiska arbetet med att suicidklassa
dödfallen i vägtrafiken är viktig att förmedla till andra aktörer. Det är av största vikt att
Trafikverket fortsätter och utvecklar samarbetet med Folkhälsomyndigheten som
samordnar det nationella suicidförebyggande arbetet. Även Trafikverkets strukturerade
tillvägagångssätt när det gäller etappmål och Nollvisionsarbete kan användas som
vägledning för andra myndigheters och organisationers arbetssätt.
Inom transportsektorn pågår redan arbeten som syftar till att minska antalet suicid. Det är
tydligast inom järnvägssektorn där suicidpreventiva åtgärder vidtas för att kunna nå
halveringsmålet avseende antalet omkomna för år 2020. Arbetet med att förhindra och
försvåra suicid i vägtrafiken behöver dock utvecklas.
Regeringens inriktningsdokument Nystart för Nollvisionen anger att för att utveckla
trafiksäkerheten ytterligare bör vissa aspekter av den uppmärksammas mer, däribland att
förhindra självmord i transportsystemet. Detta innebär ett stort mandat för väghållarna att
arbeta med att förebygga självmord men också en förväntan att bl.a. Trafikverket skall visa
hur man avser att ta sig an utmaningen.
För att minska antalet suicid i vägtrafiken bör väghållarna se till att suicidprevention finns
med i planeringen i samband med nybyggnation och ombyggnation. Detta kan göras genom
att säkerställa att suicidpreventiva åtgärder utifrån befintlig kunskap finns med i de
styrande och rådgivande dokumenten som används. Nästa steg bör vara att se vilka åtgärder
som behöver genomföras på befintligt vägnät för att minska antalet suicidfall.
Resultaten i denna analys visar att det finns möjligheter att göra vägtransportsystemet
säkrare. Exempelvis bör det vara möjligt att utforma intrångsskydd vid motorvägar och 2+1
vägar och bygga hoppskydd på broar över dessa vägar för att försvåra de suicidala
handlingarna av fotgängare främst i tätortsnära miljöer. Ett annat exempel är att fortsätta
med utbyggnaden av 2+1 vägar för att minska antalet möteskollisioner.

Dödfall till följd av hopp eller fall från broar
Vad som inte behandlats i denna analys är dödsfall i transportsystemet till följd av hopp
eller fall från broar, förutom de fall då fotgängare hoppat från bro ner på väg och sedan blivit
påkörda av fordon. För tio år sedan bedömde dåvarande Vägverket att det skedde 40 till 50
suicid per år till följd av hopp från broar [10]. Därefter har suicidpreventiva åtgärder
genomförts på en handfull broar. Det borde åligga väghållarna att ha kunskap om alla
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dödsfall som sker i deras infrastruktur. Trafikverket bör ta ansvaret att samla in och föra en
samlad nationell statistik över dessa dödsfall.
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Slutsatser
Analysen har visat att suicid utgör en betydande andel av de omkomna i vägtrafiken,
närmare 10 procent.
Resultaten som kommit fram i denna analys kan användas i det förebyggande arbetet både
av myndigheter och organisationer som ansvarar för infrastrukturen samt av andra aktörer i
samhället.

Resultat som främst berör infrastrukturförvaltare
•

De tre vanligaste kollisionstyperna avseende suicid var singelkollisioner,
möteskollisioner och fotgängare i kollision med motorfordon. Det var samma
kollisionstyper som var vanligast för dödsfallen i olyckor. Eftersom en del av
självmorden är impulshandlingar är det troligt att åtgärder som syftar till att minska
olycksfall i trafiken även är effektiva för att förhindra suicidhandlingar.

•

Ca 60 procent av suicidfallen i möteskollisioner inträffade på vägar med ÅDT 4000
fordon eller mer. Fortsatt utbyggnad av 2+1 vägar minskar tillgängligheten till
denna suicidmetod.

•

De kollisionsobjekt som utmärkte sig i singelkollisioner var träd, berg och
bropelare/fundament. Det är viktigt att rensa sidoområden från fasta objekt
alternativt skydda trafikanterna med räcken även om det alltid kommer att finnas
tillgång till fasta objekt, särskilt i tätorter.

•

En stor del av suicidfallen med fotgängare inträffade i tätortsnära miljöer på vägar
med hastighetsbegränsningen 80 km/h eller högre och på motorvägar eller 2+1
vägar, dvs. på vägar med höga trafikflöden. På dessa vägar bör det vara möjligt att
utforma intrångsskydd för att försvåra de suicidala handlingarna. Det kan nämnas
att 60 procent av suicidfallen med fotgängare på det statliga vägnätet inträffade på
vägar med ÅDT 8000 fordon eller högre. Vägar som har detta trafikflöde utgör 2,5
procent av vägnätet.

•

I vägtrafiken inträffade 83 procent av suicidfallen på det statliga vägnätet. Så gott
som samtliga suicidfall i möteskollisioner och suicidfall med fotgängare inträffade
på det statliga vägnätet. Trafikverket har således ett stort ansvar att arbeta med att
förhindra och försvåra suicidhandlingar i vägtrafiken.

Övriga framträdande resultat

22

•

Andelen män bland suicidfallen (84 procent) var högre jämfört med dödsfallen i
olyckor (74 procent) samt jämfört med samtliga suicid i Sverige (71 procent). Det
var även skillnad i tillvägagångsätt i suicidhändelserna mellan män och kvinnor.
Exempelvis var förarna av fordon som i hög hastighet körde in i fasta föremål nästan
uteslutande män.

•

En stor skillnad mellan suicidfallen och dödsfallen i olyckor sågs avseende
fördelningen över dygnet. Mellan klockan 03 och 06 inträffade 16 procent av
suicidfallen jämfört med 5 procent för dödsfall i olyckor.

•

Åldersfördelningen mellan suicidfall i vägtrafiken och dödsfall i olyckor skilde sig åt.
Störst andel suicid inträffade i åldersgruppen 30 till 39 år (24 procent). Bland
olycksfallen var andelen omkomna i denna åldersgrupp knappt hälften så stor (10
procent). Totalt sett var medelåldern lägre bland suicidfallen jämfört med dödsfall i
olyckor samt jämfört med suicidfall i samhället i stort.

•

Hälften av suicidfallen i vägtrafiken involverade tunga lastbilar eller bussar.

•

Bland de omkomna personbilsförarna i suicidhändelser använde 65 procent inte
bilbälte vilket kan jämföras med dödsfall bland personbilsförare i olycksfall där 35
procent inte använde bilbälte.
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