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Förord 

 

Inom trafiksäkerhetsområdet har det under en lång tid främst fokuserats på säkerheten i och 

omkring motorfordon. Vägar, och trafikmiljön i stort, har utformats med målsättningen att 

uppfylla bilisters transport- och säkerhetsbehov och många innovativa lösningar har tagits 

fram för att göra bilar säkrare för både dem som sitter i bilen och de som befinner sig utanför.  

Idag är antalet som dör och skadas allvarligt i bilolyckor på historiskt låga nivåer – sannolikt 

till följd av de många satsningar som har gjorts inom området. För oskyddade trafikanter ser 

dock utvecklingen inte lika positiv ut. Där har nivåerna i grova drag istället varit stillastående 

under det senaste årtiondet.  Nyare data visar nu istället ett skademönster i Sverige där 

cyklister är de som oftast skadar sig allvarligt i trafiken. Majoriteten av dessa är dessutom 

singelolyckor. Detta sammantaget skapar ett behov för nya, tvärsektoriella lösningar som inte 

enbart involverar olyckor där motorfordon är inblandade.  

Metodiken som presenteras här är framtagen för att främja säkerhetsarbetet för cyklister i 

lokalsamhället. Den har ett särskilt fokus på identifiering och modifiering av olycksdrabbade 

platser, och behandlar en systematisk arbetsprocess från analys och nätverkande till 

åtgärdsförslag. Denna skrift är tänkt att fungera som en vägledning och ett stöd i strävan efter 

säkrare cykling i kommunen.  
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Inledning 

Cyklismen får en allt viktigare roll i det hållbara transportsystemet. Att cykla förespråkas av 

hälso-, miljö- och framkomlighetsskäl, men är samtidigt ett av de farligaste färdsätten utifrån 

ett personskadeperspektiv. Lokala strävanden mot ökat cyklande måste ta säkerhetsaspekten i 

beaktande om dessa satsningar ska bli lyckade. Enligt målet för trafiksäkerhet i regeringens 

proposition ”Mål för framtida transporter” (prop.2008/09:93) ska antalet döda halveras och 

allvarligt skadade i trafiken minskas 25 procent fram till år 2020. För att kunna uppnå detta 

behövs satsningar både nationellt som lokalt. På nationell nivå finns möjlighet att arbeta med 

övergripande och generaliserbara trafiksäkerhetsproblem, medan det på lokal nivå finns unika 

möjligheter att identifiera och åtgärda olycksdrabbade platser.  

I SKL:s trafiksäkerhetshandbok ”Trafiksäkra staden” (Sveriges Kommuner och Landsting 

2013), presenteras ett systematiskt sätt att arbeta med trafikskadedata på kommunnivå. 

Utgångspunkten i handboken är att analysera den lokala skadebilden och sätta igång en 

systematisk process med verksamhetsövergripande samarbete och kontinuerlig förbättring. 

Den nu föreliggande vägledningen är tänkt att fungera som ett komplement till SKL:s 

metodhandbok, med fokus på identifiering och analys av särskilt skadedrabbade platser i 

lokalsamhället. 

Denna vägledning är tänkt att utgöra ett stöd för det lokala cykelsäkerhetsarbetet mot 

bakgrund av i lokala förutsättningar och problem. Utgångspunkten är att ta tillvara 

faktaunderlag som ofta finns tillgängliga lokalt, i kombination med annan lokal kunskap. 

Dessa underlag kan sedan nyttiggöras vid beslut om utformning av trafikmiljöer. Genom att 

systematiskt studera och sammanställa uppgifter om olyckor finns möjlighet att hitta typiska 

olycksmönster eller farliga platser inom en avgränsad befolkning eller geografiskt område. 

Denna kunskap kan sedan användas vid planering av nya trafikmiljöer, som underlag för 

löpande trafiksäkerhetsarbete i befintliga miljöer, samt vid utvärdering av satsningar syftande 

till ökad säkerhet. 
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Figur 1. Dödsfall i trafiken mellan 2001-2012 per 100 000 invånare efter färdmedel. Notera att skillnader i 

färdsträckor inte vägts in. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. 

Samhällets insatser för att förbättra trafiksäkerheten i stort har långsiktigt varit framgångsrikt 

och antalet döda till följd av bilolyckor ligger nu på historiskt låga nivåer i Sverige (Figur 1). 

Även antalet skador som leder till minst ett dygns övernattning på sjukhus minskar, men detta 

gäller främst för bilister (Figur 2). För cyklister är nivån relativt oförändrad vilket gör att det 

numera är fler cyklister än bilister som skadas allvarligt i trafiken, trots att cyklismen står för 

betydligt kortare körsträckor. I framtida trafiksäkerhetsarbete behöver därför oskyddade 

trafikanter som cyklister, mopedister och gångtrafikanter, uppmärksammas i betydligt högre 

grad. Detta gäller särskilt i lokalsamhället där merparten av cyklandet sker. 

 

Figur 2. Skadade (slutenvårdade) i trafiken mellan 2001-2012 per 100 000 invånare efter färdmedel. Notera att 

skillnader i färdsträckor inte vägts in. Källa: Patientregistret, Socialstyrelsen. 

 

Majoriteten av cykelolyckor med personskador utgörs av singelolyckor. Enligt en svensk 

studie är 27 procent av dessa relaterade till brister i vägunderhåll som ishalka, rullgrus, ojämnt 
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underlag eller tillfälliga föremål. En lika stor andel är relaterade till cykeln eller cyklistens 

handhavande av den. Exempel kan vara av- och påstigning, materialfel, tvärstopp vid 

inbromsning. Därefter följer faktorer relaterade till vägutformning vilket står för 20 procent av 

olyckorna. Hit hör exempelvis kantsten och andra fasta föremål som bommar samt så kallade 

betongsuggor. Femton procent av singelolyckorna uppges ha orsakas av cyklistens beteende, 

som hög fart, inklusive eventuell påverkan av alkohol eller liknande. Drygt var tionde fall 

tillskrivs samspelet med andra trafikanter (Niska et al. 2013).  

Den åldersgrupp som i förhållande till sin befolkningsstorlek drabbas av flest slutenvårdade 

cykelrelaterade skador är gruppen 10 till 14-åringar, varav majoriteten är pojkar. Detta kan 

delvis bero på hur mycket olika grupper cyklar. Sett till risken för att skadas svårt när en 

cykelolycka väl sker är stigande ålder en betydande faktor för allvarlighetsgraden, vilket 

innebär att äldre människor ofta skadar sig värre när olyckan är framme. Vad gäller skadetyp 

är skador på armar och händer vanligast när det gäller cykelolyckor överlag, medan 

huvudskador står för större delen av de svåra skadorna som leder till bestående men. Därför är 

hjälmen fortfarande den enskilt viktigaste åtgärden. 
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Metodikens teoretiska grunder 
 

De teoretiska referensramar som ligger till grund för metodiken i denna handbok är 

systematiskt säkerhetsarbete, mobilisering och samverkan samt fakta- och evidensbaserat 

arbete.  

 

Systematiskt säkerhetsarbete 
 

Det systematiska säkerhetsarbetet baseras på kontinuerlig analys och ständig förbättring, 

vilket ofta illustreras i form av en cyklisk modell. Olika varianter förekommer beroende på 

ändamål och sammanhang. Detta arbetssätt härstammar från kvalitetssäkringsområdet, och 

har sitt ursprung i behovet av att upprätthålla och ständigt förbättra verksamheten. I sin mest 

grundläggande form brukar det innebära en cyklisk flerstegsprocess som består av 

riskidentifiering, riskvärdering, åtgärder och uppföljning. De olika stegen i processen 

upprepas sedan med utgångspunkt i en uppdaterad analys.   

Det systematiska säkerhetsarbetet går ut på att kontinuerligt identifiera och analysera 

problem, därefter åtgärda dem, och till slut följa upp att åtgärden fått önskvärd effekt. 

Slutmålet är ökad säkerhet. Det finns många goda exempel på hur ett systematiskt 

säkerhetsarbete kan fungera som kraftfullt stöd för att uppnå detta, exempelvis inom 

arbetsmiljösektorn.  Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva sitt 

säkerhetsarbete just på detta sätt. Inget sådant lagtvång finns inom trafiksäkerhetssektorn, men 

däremot finns en internationell standard (ISO 39001) för trafiksäkerhetsarbete som följer 

samma principer.  

 

Mobilisering och samverkan 

 

Förbättrad säkerhet förutsätter ofta ett brett deltagande från många aktörer. Även om 

kommunen har ett huvudansvar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet i sin egenskap av 

väghållare, behövs medverkan och draghjälp från andra samhällssektorer som näringsliv och 

frivilligorganisationer. Denna insikt har kommit till tydligt uttryck i både internationella 

initiativ som WHO-modellen Safe Communities, och nationellt utvecklade arbetssätt som den 

så kallade OLA-modellen (OLA = Objektiva fakta, Lösningar och Agerande) inom 

trafiksäkerhetsområdet.  

I motsats till arbetsmiljöarbete, produktsäkerhetsarbete med flera områden där en part har det 

absoluta huvudansvaret för säkerheten, förutsätter trafiksäkerhetsarbetet ett brett deltagande 

från många aktörer. Safe Communities är en modell för systematiskt säkerhetsarbete i 

lokalsamhället där det tvärsektoriella samarbetet utgör en utgångspunkt. OLA-modellen är 
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anpassad till frågor där det krävs ett samarbete mellan flera aktörer. Utifrån fakta skapas en 

samsyn kring problembilden. Kring denna diskuterar man sig sedan fram till lämpliga 

lösningar varefter respektive aktör integrerar sin del av det gemensamma åtagandet i den egna 

verksamheten – Agerandet i OLA-modellen. 
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Fakta och evidens 

 

Inom olycks- och skadeområdet visar det sig på område efter område att inte bara allmänheten 

utan även experter med ansvar för säkerhet, ofta har skeva föreställningar om den faktiska 

problembilden (Johansson 2013). När trafiksäkerhetssektorn började samla data om 

trafikskador från sjukvården växte antalet kända trafikskadefall till det tiodubbla jämför med 

den tidigare polisrapporterade statistiken. Särskilt skador bland oskyddade trafikanter 

underskattades i det gamla systemet. En bred kunskapsbas av alla tillgängliga fakta är därför 

en mycket viktig utgångspunkt. 

Evidensbaserat arbete betyder att man i första hand lutar sig mot åtgärder med vetenskapligt 

bevisad effekt. På många områden, exempelvis inom sjukvården, är det en självklarhet att 

åtgärderna ska ha vetenskapligt stöd. På andra områden grundas beslut och åtgärder mer 

sällan på vetenskaplig evidens. Inom trafiksäkerheten finns numera en hel del forskning där 

effekterna av olika trafiksäkerhetsmässiga lösningar har utvärderats. I de fall forskning kan 

peka på åtgärder med goda effekter finns anledning att förespråka åtgärder med vetenskaplig 

evidens. Samtidigt måste betonas att något som fungerar bra på ett ställe inte nödvändigtvis 

fungerar lika på ett annat, eller under andra förutsättningar. Självklart finns också luckor i den 

evidensbaserade kunskapen, och valet av åtgärder och insatser kan då behöva stämmas av 

med professionell expertis utifrån så kallad beprövad erfarenhet. 

  



Version 2014-03-28 

9 

 

Metod för ökad cykelsäkerhet 
 

Metodiken för systematiskt cykelsäkerhetsarbete, som följer tankarna bakom det systematiska 

säkerhetsarbetet, illustreras i figur 3 i form av en kontinuerlig process. Nedan följer en 

övergripande genomgång av ”snurrans” olika steg.  

 

Figur 3. Metodik för systematiskt cykelsäkerhetsarbete. Det är en kontinuerlig process som innefattar sex steg 

från problembeskrivning och analys till genomförande och uppföljning. 

 

Steg 1. Problembeskrivning och analys: En statistisk kartläggning med information om 

skadebilden och olycksdrabbade platser i kommunen tas fram. 

Steg 2. Samverkan och förankring: Rapporten publiceras och sprids i syfte att väcka ett 

brett intresse för säkrare cykling i kommunen. Ett lokalt nätverk bestående av aktörer 

relevanta för cykelfrågan byggs upp.  

Steg 3. Prioritering av insatsområden: Nätverket träffas för att med kartläggningen från 

Steg 1 som grund prioritera de mest väsentliga förbättringsområdena. Det göras genom att 

lägga fokus på de mest olycksdrabbade platserna som har identifierats genom kartläggningen. 

Steg 4. Djupstudier: De prioriterade områdena studeras mer ingående för att utöka 

faktaunderlaget inför åtgärdsplanering. 

Steg 5. Åtgärder: Nätverket samlas för att diskutera underlaget från djupstudierna och 

överväga för- och nackdelar med olika tänkbara åtgärder. Ansvarsfördelning och tidsplanering 

görs. Vissa saker går kanske att genomföra omedelbart medan annat kan planeras på längre 

sikt. 
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Steg 6. Uppföljning och utvärdering: Åtgärderna och arbetet i gruppen utvärderas för att 

följa upp om åtgärderna ger effekt och om arbetssättet behöver modifieras i något avseende. 

Även om metoden här är strukturerad i steg som avlöser varandra så sker arbetet i själva 

verket ofta som en löpande integrerad process. Det är därför viktigt att läsa igenom metoden 

innan arbetet startar för att se vilka delar som kan behöva initieras samtidigt.  
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Steg 1: Inledande problembeskrivning och analys 
 

För att kunna utforma åtgärder behövs god kunskap om cykelsituationen i kommunen och om 

de olyckor som sker. Antagligen finns redan goda kunskaper lokalt men de kan behöva 

kompletteras och sammanställas på ett överskådligt sätt. Målet med detta steg är att få en god 

bild över de personskador som skett i samband med cykelolyckor i kommunen samt att 

identifiera olycksdrabbade platser.   

 

Börja bygga faktaunderlaget 

  

STRADA (Swedish Traffic Accidenet Data Acquisition) är en central del av metodiken som 

presenteras i denna vägledning. Det är en trafikolycksdatabas som kombinerar information 

från sjukvården och polisen om trafikolyckor som har lett till personskada. Den innehåller 

även uppgifter om var olyckan skedde och på så vis kan skadorna studeras geografiskt. 

Polisen har sedan 2003 rikstäckande rapportering av olyckor till STRADA. Sedan dess har 

akutsjukhusen runt om i landet anslutit sig allteftersom, och i skrivande stund rapporterar 

samtliga, förutom Uppsala universitetssjukhus, uppgifter om trafikskador till databasen. 

Den främsta källan till uppgifter om cykelolyckor är STRADA, men kan även kompletteras 

med information från olycksutredningar utförda av räddningstjänsten samt erfarenhetsbaserad 

kunskap som finns i organisationen. Tillgång till databasen erhålls efter en gratis endagarskurs 

som anordnas av Transportstyrelsen. Det går även att kontakta en regional STRADA-

samordnare och be om en statistikrapport för kommunen. Kontakta då även gärna någon som 

ansvarar för kommunens geografiska informationssystem (GIS) för hjälp att infoga 

statistikrapporten i ett GIS-program (se annars bilaga 4 för en guide till hur statistikrapporten 

kan infogas i kartprogrammet ArcMap). Detta kan komma till användning senare när 

olycksdrabbade platser ska identifieras med hjälp av de GPS-koordinater för de olyckor som 

ingår i databasen.  

 

Övergripande statistiksammanställning 
 

Syftet med att göra en statistiksammanställning av cykelolyckor i kommunen är att dels ge en 

uppfattning om hur den samlade skadebilden ser ut, dels att skapa intresse och engagemang 

hos lokala aktörer och politiker. 

Gör en sammanställning av STRADA-data angående skadade cyklister i kommunen. Ett 

exempel på hur en sådan sammanställning kan gå till finns beskrivet mer utförligt i Bilaga 1. 

Information som kan vara av intresse är hur skadebilden ser ut i förhållande till andra 

trafikanter och hur spridningen ser ut över olika olyckstyper, åldrar, kön, vägomständigheter 

och så vidare. I det här skedet bör det bli tydligt vilka brister och möjligheter som finns i 
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datamaterialet. Det finns en stor mängd information i databasen lagrad som klartext och som 

inte framgår av de kodade uppgifterna. 

Innan den slutgiltiga presentationen av statistiken görs kan det därför vara bra att berika 

materialet genom att koda egna uppgifter baserat på information som hämtas från polisens 

eller sjukvårdens fritextbeskrivningar av händelsen. Detta kan ge en djupare inblick i 

skadebilden än vad de befintliga uppgifterna tillåter. Ett exempel på sådan så kallade 

kompletteringsuppgift kan vara väjningsolycka, vilka annars kanske har kodats som 

singelolycka, trots att det handlar om en interaktion mellan två eller flera trafikanter. Andra 

sådana fakturer kan vara riskbeteende, vägarbete eller liknande som kan tänkas relevant för att 

skapa en god bild av den lokala skadeproblematiken.  

 

Värt att tänka på 

 

Ingen datakälla är perfekt. Analysera möjligheter och begränsningar med datamaterialet. 

Detta kan med fördel göras tillsammans med dem som producerar data så att man får en 

samverkan mellan användare och leverantör, vilket skapar förutsättningar för långsiktig 

förbättring av faktaunderlaget. 

Polisen har haft rikstäckande rapportering till STRADA sedan 2003. Motsvarande gäller inte 

för sjukvårdens rapportering. Detta beror främst på att akutsjukhusen, till skillnad från 

polisen, inte är skyldiga enligt lag att rapportera till databasen. Fler och fler av sjukhusen har 

dock frivilligt anslutit sig under de senaste åren. Sedan 2013 täcker registreringen nästintill 

hela Sverige även när det gäller sjukvårdsrapporterad olycksdata. Därför är det viktigt att 

undersöka vilket år som akutsjukhusen anslöt sig i den region som kommunen hör till. Detta 

kan göras genom att klicka på respektive län på Transportstyrelsens webbplats under sidan för 

STRADA (se länk nedan
1
). 

 

Identifiering av olycksdrabbade platser 
 

En stor fördel med att ta fram en lokal olycksbild via STRADA är att det GIS-baserade 

kartsystemet kan bidra till att identifiera olycksdrabbade platser. En förklaring till anhopning 

kan vara att trafikmängden är stor, men det kan också handla om trånga passager eller andra 

svårigheter. Genom information från STRADA om händelseförlopp, tidpunkter, årstid, 

olyckstyp med mera kan bidragande riskfaktorer identifieras. Till de senare hör dålig sikt, 

is/halka, hög hastighet och samspelet mellan trafikanter. De viktigaste olycksplatserna bör 

identifieras och presenteras i en samlad rapport tillsammans med den övergripande statistiken. 

                                                 
1
 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/STRADA-informationssystem-for-olyckor-skador/Rapportorer-och-

anvandare/ 
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Mer utförlig information och tips på utformning av statistikrapport (Bilaga 1), en guide till hur 

man lägger in STRADA-data i kartprogrammet ArcMap (Bilaga 4) med mera finns i slutet av 

vägledningen. 

 

 

 

Figur 4. Exempel på identifiering av olycksdrabbade platser utifrån STRADA-data. 

 

Värt att tänka på 

 

Den information som går att hämta ut ur STRADA skiljer sig en del beroende på om den 

rapporteras av polis eller sjukvård. Båda har sina för- och nackdelar. Olyckor som rapporteras 

av polis har oftast god platsbestämning och information om händelseförloppet, men 

mörkertalet när det gäller oskyddade trafikanter (främst singelolyckor med cyklister och 

fotgängare) är stort eftersom polisen sällan rycker ut om det inte är ett motorfordon involverat 

i olyckan. Sjukvården fångar dock upp dessa, givet att personen kommer till ett akutsjukhus 

efter olyckan. Här anges även detaljerad information om skadegrad och skadetyp, vilket kan 
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vara en fördel jämfört med den bedömning som görs av polis på plats. En nackdel med 

olycksdata som kommer från sjukvården kan dock vara att platsbestämningen inte alltid är 

lika säker eftersom skaderegistreraren anger koordinater baserat på uppgift från den skadade. 

Det kan därför vara bra att kontrollera att händelsebeskrivningen, gatunamn och 

olycksplatsbeskrivning stämmer överens med GPS-koordinaterna.     
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Steg 2: Samverkan och förankring 
 

Efter att steg ett har bidragit till att ge en bild av problematiken är målet med steg två att 

identifiera viktiga aktörer för cykelsäkerhetsarbetet och nå fram till dessa med 

problembeskrivningen. 

Det är ofta viktigt att arbeta tvärsektoriellt med risker i samhället eftersom det sällan är en 

enda enhet eller organisation som ansvarar för problemet. Samverkan ger en bredare syn på 

frågorna och öppnar upp för fler möjligheter på åtgärdssidan. Det kan även vara ett gott 

verktyg för att motarbeta stuprörstänkande inom organisationer, vilket kan hämma 

arbetsprocessen genom att helhetsynen går förlorad. Cykling är en bred fråga som involverar 

många aktörer i lokalsamhället, men någon behöver ta ansvar för att driva arbetet med 

cykelsäkerhet. Överväg därför följande frågor:  

 Vem eller vilka äger problemet? 

 Vilka därutöver kan bidra i processen för att skapa ökad säkerhet för cyklister?  

Exempel på aktörer kan vara olika kommunala förvaltningar, polisen, landstinget, 

intresseorganisationer och arbetsgivare med cykelburen verksamhet. Samla utifrån detta ihop 

en kommitté/arbetsgrupp som kan arbeta med att förbättra cykelsäkerheten. Om kommunen 

arbetar enligt SKL:s metod i handboken ”Trafiksäkra staden” kan arbetet för säkrare cykling 

integreras i det bredare trafiksäkerhetsarbetet.  

  



Version 2014-03-28 

16 

 

Steg 3: Prioritera insatsområden 
 

I detta steg samlas identifierade aktörer för att inledningsvis skapa en samsyn kring 

problematiken och enas kring en gemensam vilja att göra något åt den. Det är viktigt att skapa 

förståelse för de många olika perspektiv och intressen som behöver beaktas i arbetet med 

cykelsäkerhet. Målet är att enas kring prioritering av förbättringsområden och i förlängningen 

även av åtgärder.   

Samverkansgruppen 
 

Den grupp som utformats i steg 2 bör kallas till ett första möte för att gå igenom den 

kartläggning av skador som gjordes i steg 1. Syftet med detta möte är att skapa intresse för 

cykelfrågan genom att visa hur den lokala, faktabaserade problembilden ser ut och att samla 

in synpunkter från olika aktörer och på så sätt fördjupa förståelsen av problembilden.  

Fakta som framkommit i statistiksammanställningen diskuteras och värderas. Särskilt 

intressant kan vara att ta del av olika aktörers egna erfarenheter från olycksdrabbade platser. 

De väsentligaste förbättringsområdena, exempelvis olycksdrabbade platser eller särskilt 

utsatta grupper, ringas vid detta tillfälle in. En målsättning med mötet bör även vara att 

prioritera vilka platser som kan vara intressanta att analysera vidare (se steg 5) i samråd med 

gruppen. 

I detta skede bör det även bli tydligt vilka platser som redan är kända som olycksdrabbade 

eller farliga, vilka som inte tidigare varit kända samt vilka platser som behöver prioriteras och 

analyseras djupare. I den mån datamaterialet sträcker sig några år bakåt i tiden kan det även 

förekomma att platser redan är åtgärdade eller att det finns planer på att bygga om eller 

åtgärda platsen av annan anledning.  

Vid eller i nära anknytning till detta tillfälle bör det även avgöras vilka personer som är 

lämpade att delta vid ett senare möte där materialet som samlas in under djupstudierna i steg 4 

analyseras i grupp. Gruppen kan till exempel bestå av personer från räddningstjänst, 

trafikplanerare och andra viktiga aktörer som identifieras under det första mötet. 

Målsättningen är återigen att skapa en konstellation av representanter som genom sin 

profession eller sitt intresse är väl insatta i cykelfrågan, och att denna grupp är så pass 

varierad att datamaterialet som samlas in under nästa steg kan analyseras från olika 

synvinklar. 

 

Värt att tänka på 

 

När man samlas i en tvärsektoriell grupp har alla har sin agenda och sitt fokus. Tänk på att 

respektera varandras kompetens och erfarenheter. Alla har viktiga delar att bidra med. 
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Det finns många intressen att beakta utöver säkerheten: framkomlighet, tillgänglighet, 

begränsade ekonomiska resurser, för att nämna några.  
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Steg 4: Genomförande av djupstudier 
 

Målet med detta steg är att samla in ytterligare information om de utvalda platserna för den 

åtgärdsdiskussion som kommer att genomföras i grupp under nästa steg i processen. 

 

Direktobservation och checklista  

 

Genomför direktobservationer på de platser som prioriterades i steg 3. Tag gärna hjälp av 

checklistan för platsobservation, som finns i Bilaga 2. Tanken är att den dels ska fungera som 

ett stöd vid själva fältobservationen, dels kunna användas som minnesstöd vid senare steg i 

analysprocessen. Eventuellt också vid åtgärdsplanering. Platsobservationerna behöver så långt 

som möjligt genomföras vid olika tidpunkter på dagen, väderlek och årstid. Exempelvis kan 

sikten på platsen variera väsentligt beroende på om träd och buskar är avlövade eller inte.  

Platsundersökningen bör kompletteras med information om platsens underhåll. Halka 

påverkas av risken för löv och is på platsen. Även löst grus är i många fall en orsak till 

singelolyckor bland cyklister. 

Platsbeskrivningen bör göras med hänsyn till att den ska kunna användas vid senare tillfällen 

och så noga så att den kan förstås av andra.  

 

Videoinspelning 

 

För att gruppen som samlas vid det senare åtgärdsmötet i steg 5 ska kunna få en bild av 

trafikanters beteenden, flöden och hastigheter på den utvalda platsen rekommenderas att 

videoinspelning genomförs vid olika tillfällen på dygnet och under veckans dagar. 

Videoinspelningen ger information om trafikanterna håller sig på rätt sida av vägen, om deras 

hastighet är för hög i förhållande till vad platsen är dimensionerad för och om trafikanternas 

samspel på platsen, exempelvis om konfliktsituationer ofta uppstår.  

Om skymd sikt verkar vara ett problem på platsen kan en kamera monteras på en hjälm och 

platsen cyklas av en utredare. Åtgärdsgruppen kan då senare studera platsen från cyklistens 

perspektiv och få en bättre uppfattning av de siktförhållanden som råder.  
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Steg 5: Åtgärder 
 

Efter att allt datamaterial är insamlat är det dags att samla den åtgärdsgrupp som tidigare 

valdes ut för djupanalys. Målet med mötet är att efter diskussion och samråd ta fram ett antal 

åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten på de olycksdrabbade platserna.  

Vid det här laget bör det finnas ett gediget underlag som grund för beslut om åtgärder. Det 

innebär dock inte att det är tydligt vilken åtgärd som är relevant eller enkel att prioritera 

utifrån begränsade resurser. 

 

Åtgärdsmöte 

 

Skriv ut ett exemplar per studerad plats av checklistan för platsbaserad riskanalys (Bilaga 3), 

eller använd den som mall för egna noteringar i ett valfritt dokument. På mötet är det tänkt att 

gruppen systematiskt ska gå igenom det insamlade materialet och tillsammans identifiera 

problem och föreslå lösningar. Använd gärna checklistan som stöd för tankarna men också för 

att föra protokoll över vilka problem och möjliga lösningar som identifierades under mötet 

som sedan kan återanvändas vid uppföljning. Gå för varje plats systematiskt igenom det 

datamaterial som har samlats in från STRADA, videoinspelning och direktobservation 

(Checklista 1). Försök att genom gruppdiskussion identifiera vilka de största och mest troliga 

problemen med platsen är utifrån det insamlade materialet (och tidigare erfarenhet). Ta sedan, 

baserat på problembeskrivningen, fram förslag på vad som kan göras för att åtgärda dessa.  

Åtgärdsalternativen bör prioriteras och värderas utifrån ett kostnads-/nyttoperspektiv, där den 

skademinskade effekten av åtgärden vägs mot både kostnader och andra negativa effekter som 

kan misstänkas uppkomma till följd av åtgärden. Exempel på sådana kan vara sämre 

framkomlighet eller ökad risk för andra typer av olyckor. För vissa typer av åtgärder finns 

dokumenterade effektsamband. Se till exempel Trafiksikkerhetshåndboken (se länk sedan
2
), 

en kunskapssammanställning av effekten av en mängd olika trafiksäkerhetsåtgärder som är 

framtagen av den norska forskningsinstitutionen Transportøkonomisk institutt. Den baseras på 

det nuvarande forskningsläget och uppdateras kontinuerligt. Om problemet på platsen är 

relativt ovanligt kan åtgärden vara svår att finna stöd för i forskningslitteraturen men kan 

givetvis i praktiken ändå vara effektiv för den identifierade platsen. Det kan exempelvis vara 

så enkelt som att ta bort ett objekt av typen stolpe eller betongsugga som många har kolliderat 

med. Vad som är extra viktigt när det inte finns någon tidigare utvärdering av den tilltänka 

åtgärden är dock att väga åtgärden mot möjliga negativa effekter som kan uppstå som en 

följd. En fråga att ställa sig kan vara: om objektet tas bort - kommer då cyklisternas hastighet 

att öka? 

  

                                                 
2
 http://tsh.toi.no/files/trafikksikkerhetshandboken.pdf 
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Värt att tänka på 

 

Mängden kinetisk energi som överförs vid stöt mot en anslagsyta är avgörande för 

skadeutfallet (Haddon Jr 1980). Hastighetsdämpande åtgärder, oavsett om det handlar om 

hastigheten på bilar eller cyklister, har potentialen att minska energiöverföringen både vid 

kollisioner och vid singelolyckor. På motsvarande sätt är eftergivligheten i det underlag eller 

objekt som kroppen kommer i kontakt med också avgörande för skadegraden. En 

energiabsorberande anslagsyta (tänk underlag vid lekplatser eller eftergivliga stolpar) kan 

minska risken för att en skada uppstår i samband med en olycka (Chalmers et al. 1996). 

De mest effektiva strategierna för beteendepåverkan bland trafikanter brukar vara att 

åstadkomma ändringar i den fysiska omgivningen. Att försöka uppnå beteendeförändring 

genom attitydpåverkan är ofta inte lika framgångsrikt (Lund & Aarø 2004). Om många cyklar 

eller går på fel sida av vägen är det troligtvis mer gynnsamt att förtydliga den fysiska 

omgivningen än att försöka påverka trafikantbeteendet genom informationskampanjer. Detta 

behöver inte innebära en total ombyggnation, utan kan även innefatta mindre förändringar 

såsom tydligare linjeföring och vägmarkering med symboler (Jonsson & Hydén 2005). 

Det är lätt att ledas in på förenklade tolkningar, såsom slutsatser i stil med att det är 

trafikanternas eget beteende som är orsaken till problemet. Det kan vara mer konstruktivt att 

istället fundera på vad som kan göras för att minska det oönskade beteendets attraktivitet 

bland trafikanterna. 

 

 

Ansvar och planering 

 

Det har visat sig effektivt att göra formella åtaganden när det gäller fördelning av ansvar för 

att åtgärderna genomförs. Skriv en åtgärdsplan som innehåller namn på vem eller vilken 

avdelning/organisation om ska ansvara för att varje enskild åtgärd genomförs. Planera 

åtgärderna på kort och lång sikt och ange inom vilken tidsram som åtgärderna ska genomföras 

samt även vem som ansvarar för uppföljning och utvärdering av åtgärderna. 

Även om man inte omedelbart kan identifiera några kostnadseffektiva åtgärder för platsen 

behöver det inte betyda att analysprocessen inte har gett något resultat. Man då till exempel 

lägga platsen under bevakning tills vidare eller lägga in frågan i den långsiktiga planeringen.  
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Steg 6: Uppföljning och utvärdering av åtgärder 
 

Att följa upp och utvärdera åtgärder är en viktig del i det långsiktiga arbetet med att främja 

säkerhet och bygga kunskap i organisationen. 

Följ upp arbetet efter en förutbestämd tid. Har planerade åtgärder vidtagits? Har de gett 

önskad effekt? Hur har processen från planering till åtgärder genomförts i praktiken? Har allt 

gått enligt planerna? Dokumentering av lärdomar från arbetet kan vara ett bra sätt att återföra 

kunskap så att andra också kan ta del av det.  Utvärdering av åtgärder kan exempelvis göras 

genom STRADA, vilket dock kräver att en viss tid har passerat, kanske flera år i mindre 

kommuner där olyckstalen inte är så höga. Att göra förnyade videoobservationer kan också 

vara ett sätt, liksom att intervjua trafikanter om hur man upplever förändringen. Om åtgärden 

har fått oväntade eller oönskade effekter kan det vara läge att gå tillbaka och studera platsen 

en gång till. 

 

Snurran, varv två 
 

När ni har gått igenom processen från steg ett till sex har det gått en tid varför det kan vara 

dags att förnya statistiken från STRADA för att dels se om nya risker tillkommit och om 

vidtagna åtgärder ser ut att ha förändrat situationen. Det kan även vid detta tillfälle vara läge 

att se över samverkansformerna inom gruppen, om nätverket som identifierades vid första 

omgången fortfarande är aktuellt eller om nya aktörer behöver knytas till, osv.   

När man kommit in i ett reguljärt pågående arbete kan det också vara värt att undersöka 

möjligheterna att införa kompletterande utredningar av cykelolyckor från t ex 

räddningstjänstens eller polisens sida. Olycksutredningar som görs av utbildade utredare kan 

ge väsentligt djupare och mer allsidig information om en olyckshändelse och dess orsaker än 

vad som rimligtvis kan förväntas av fritextbeskrivningarna i STRADA. Om man exempelvis 

bedömer att det behövs fördjupad kunskap om riskerna vid en plats innan man bestämmer vad 

som behöver göras kan utredningar av fortsatta incidenter som inträffar på platsen vara ett 

viktigt kompletterande hjälpmedel. 
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Bilaga 1: Exempel på statistikrapport 

Övergripande statistiksammanställning 
 

Öppna ett nytt Word-dokument eller dylikt och påbörja rapporten. Logga in på STRADA:s 

uttagswebb gör ett urval som består av skadade cyklister i er kommun under 3 till 5 år, 

beroende på kommunens storlek och hur länge akutsjukhusen i området har varit uppkopplade 

mot STRADA. Mindre kommuner rekommenderas att ta ut data för en femårsperiod om det är 

möjligt. Rekommenderade inställningar är: län, kommun, datum, sök efter: personer, 

trafikelementtyp: cykel. Anledningen till att det inte rekommenderas att kryssa i kommunal 

väghållare är att vissa olyckor saknar denna information och riskerar att missas (även om det 

skett på kommunalt vägnät). De flesta cykelolyckor sker trots allt på det kommunala vägnätet 

på grund av att det är där flest personer cyklar. Syftet med denna sammanställning kommer 

inte att ligga på att urskilja vem som ansvarar för vad, utan snarare att skapa engagemang för 

cykelfrågan. 

Ladda ned en statistikrapport med ovanstående urval, och öppna den i Microsoft Excel eller 

liknande. Notera följande under fliken Sammanfattning Personer, i tabellen antal personer 

uppdelat på skadegrad och år: 

Antal döda, svårt skadade, lindrigt skadade samt totalt antal skadade under hela den valda 

tidsperioden. Dividera varje tal med antalet år för att få fram ett årsmedelvärde, och ställ upp 

det i en tabell. 

Skadegrad Antal personer (2008-2013) Årsmedelvärde (2008-2013) 

Döda 0 - 

Svårt skadade, ISS > 8 19 3,8 

Lindrigt skadade, ISS 1-8 289 57,8 

Totalt 308 61,6 
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För att återge en bild av den demografiska fördelningen av de skadade cyklisterna kan 

följande data föreslagsvis hämtas från tabellen Antal skadade personer per åldersgrupp och 

kön: Totalt antal skadade män och kvinnor (och tillhörande andel). Presentera det i ett 

pajdiagram eller i text. Uppdelning på ålder kan sedan göras utifrån vad som anses lämpligt 

och intressant att presentera. Även den förbestämda åldersgrupperingen kan användas, men 

vissa åldersgrupper kan ibland innehålla väldigt få skador i mindre kommuner. Kopiera 

kolumnen Ålder, Män och Kvinnor i den förgjorda tabellen och lägg dem bredvid varandra 

och skapa ett stapeldiagram.   

 

Notera sedan följande från konflikttabellen längst ned på samma flik under fyra kategorier: 1) 

antal cyklister i singelolyckor, 2) antal cyklister i kollision med andra oskyddade trafikanter 

(fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister), 3) antal cyklister i kollision med 

motorfordon/tyngre trafik (personbil, lastbil, buss, spårbunden trafik), samt 4) 
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djur/övrigt/okänt.  Ställ upp i en tabell och dividera antal personer under varje kategori med 

det totala antalet skadade cyklister och multiplicera med 100 för att räkna ut andelen skador 

som varje olyckskategori står för. Föreslagsvis kan ett pajdiagram användas för att illustrera 

olycksfördelningen. 

Olyckstyp Antal personer Andel 

Singel 256 83 % 

Kollision med oskyddad trafikant 23 8 % 

Kollision med 
motorfordon/tyngre trafik 

26 8 % 

Övrigt/djur/okänt 3 1 % 

Totalt 308 100 % 

 

 

Gå sedan till fliken Personer. Skapa en interaktiv tabell genom att markera den cell som 

innehåller det första kolumnnamnet till vänster (OlycksId). Tryck sedan på Ctrl+A för att 

markera hela tabellen. När detta är klart, gå till infoga och välj tabell. Det går nu att klicka på 

rullgardinsmenyerna vid varje kolumn för att skapa filter. Det finns mycket information här 

som kan vara av intresse, t.ex. vägomständigheter vid olyckstillfället och skyddsutrustning.  

Endast sjukvården rapporterar information om skyddsutrustning. För att räkna ut andelen 

hjälmanvändare, gå till fliken Personer Sjukvård och skapa en interaktiv tabell. Gå till 

kolumnen Skyddsutrustning, klicka på pilen och markera endast hjälm (i vissa fall kan det stå 

hjälm och annan skyddsutrustning i fältet, markera dessa också). Notera antalet personer som 

använt hjälm vid olyckstillfället och det totala antalet personer som rapporterats av sjukvården 

längst ner i vänstra hörnet av skärmen. Dividera antalet hjälmanvändare med det totala antalet 

personer för att få andelen cyklister som använde cykelhjälm vid olyckstillfället (141/306 = 

46 %). Ta bort filtret genom att klicka på pilen och kryssa i markera allt.  

Under samma flik, klicka på pilen vid kolumnen Vägomständigheter och kryssa först i 

samtliga kategorier där snö/is nämns. Notera antalet olyckor i vänstra hörnet och räkna ut 

andelen. Repetera för kategorierna löv, löst grus och ojämnt/hål och gropar. Redovisa i en 

tabell med andel i relation till det totalt antal skadade cyklister. 
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Vägomständigheter Antal personer Andel 

Snö/is 15 5 % 

Löv 6 2 % 

Ojämt/hål och gropar 36 12 % 

Löst grus 40 13 % 

 

En ytterligare filtrering som kan ge intressanta resultat är att under kolumnen Händelseförlopp 

polis och Händelseförlopp sjukvård är att filtrera efter fritextsökning. Klicka på pilen vid 

kolumnnamnet och sök efter tänkbara riskfaktorer, exempelvis trottoarkant, ombyggnation, 

full, berusad och vägarbete. Använd helst förkortningar av orden för att täcka in flera tänkbara 

formuleringar, t.ex. väj istället för väjde eller väjt.  

Utav 256 singelolyckor angavs väjning för annan trafikant som anledning i 

enbart 9 (4 %) av fallen.  

Att komplettera datamaterialet på detta sätt kan ibland vara av stor nytta, då det skapar 

förutsättning för djupare analys än vad sammansfattningsfliken möjliggör. Ytterligare 

filtreringar som kan vara värda att undersöka vidare för att komplettera bilden ytterligare är 

tid på dygnet (t.ex. kväll/natt), skadegrad, platstyp m.m. i relation till bland annat manuell 

genomgång av fritextbeskrivningar av händelseförloppen. För att fördjupa 

statistiksammanställningen ännu djupare kan exempelvis även hjälmanvändning inom olika 

ålders- och könsgrupper studeras. Avsluta för tillfället rapporten när alla möjliga intressanta 

infallsvinklar känns uttömda (den kommer sedan att fyllas på med information om 

olycksdrabbade platser). Tänk på att rapporten inte bör innehålla information som kan länkas 

till levande personer.  

Identifiering av olycksdrabbade platser 
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Påbörja helst ett nytt dokument för den platsbaserade analysen. Anledningen till att denna 

analys bör ske i en separat rapport till att börja med är att den kommer att innehålla 

fritextsbeskrivningar av varje händelse som skett vid de olika platserna, vilket kan vara 

känslig information eftersom det finns en risk att det kan kopplas till individer. Detta 

dokument kommer senare att användas för djupare analys under steg 5. En nedkortad version 

som sammanfattar fritextanalysen kommer dock att infogas i den tidigare 

statistiksammanställningen.   

 

Figur 5. Cykelolyckor i Karlstad 2007-2013 baserat på STRADA-data inlagt i ArcGIS. 

Sök efter skadade cyklister igen på STRADA:s uttagswebb eller infoga den statistikrapport 

som hämtades hem och användes tidigare i ett GIS-program. Vi rekommenderar återigen att 

alternativen län, kommun, datum, sök efter: personer, trafikelementtyp: cykel används till att 

börja med. Vilken tidsperiod som är mest lämplig varierar beroende på hur länge 

akutsjukhusen i ert område har rapporterat till STRADA (se hemsida), men om det inte finns 

någon god anledning att anta att datamaterialet är av bristande kvalitet vissa år är det bättre att 

inkludera än att exkludera. 

Använd det befintliga kartsystemet i STRADA:s uttagswebb för att identifiera särskilt 

olycksdrabbade platser som utmärker sig från det som förefaller vanligt inom området. Ett 

alternativ är att ladda ned statistikrapporten och infoga den i ett GIS-program (se bilaga x), 

vilket också kan vara nödvändigt om ni inte har egen tillgång till uttagswebben. Det kan även 

vara nödvändigt att göra i större kommuner eftersom kartan på uttagswebben inte kan visa 

olyckssymboler när urvalet är för stort. När en potentiell plats har identifierats, ta en 

skärmdump på kartbilden och infoga den i Word-dokumentet. 
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Figur 6. Exempel på identifiering av olycksdrabbad plats. Cykelskadorna har skett inom ett litet begränsat 

område, och förhållandevis få skador verkar ha skett på övriga delar av sträckan. 

Om du använder STRADA:s uttagswebb: öppna upp olycksrapporter för varje skadad 

person/händelse på den olycksdrabbade platsen och notera följande information i det Word-

dokument som du öppnade tidigare: Olycksbeskrivning/beskrivning av händelseförloppet, 

olycksplats, datum, tid, ålder, kön, skadegrad. Övrig information som kan vara av intresse 

beroende på olyckstyp är information om väderförhållanden, väglag, högsta tillåtna hastighet 

för motorfordon, m.m. Försök skapa dig en så god bild som möjligt av varje händelse. Sök 

efter gemensamma nämnare mellan olyckorna, finns det något som utmärker sig? 

I fallet ovan, där platsen består av korsande cykelleder med två separata tunnlar som går 

under vägen klustrar sig 6 stycken skadehändelser där hög hastighet, skymd sikt och konflikt 

med annan cyklist nämns återkommande i fritextbeskrivningarna. 

Fortsätt att söka efter andra olycksdrabbade platser när det inte längre går att urskilja några 

riskfaktorer eller särskilda händelsemönster som kan antas vara orsaken till olycksklustret på 

platsen, och upprepa tills du inte hittar fler. Produkten av detta blir då i slutändan två 

rapporter, en inofficiell rapport med utförlig information, citat från fritext m.m., som kommer 

att användas för djupanalys i steg 5, och en nedbantad version (likt beskrivningen i exemplet 

ovan) som inte innehåller information som kan kopplas till individer och kan infogas i slutet 

av statistikrapporten som skapades tidigare. 

I vissa fall kanske det inte går att se något klart mönster i fritextbeskrivningarna, men detta 

behöver inte det utesluta att det finns ett problem på platsen. Direkt platsobservation med 

checklista (Bilaga 2) och videoinspelning av trafikflödet och trafikanters beteende på platsen, 

som föreslås under steg 4, kan möjligtvis förtydliga problembilden i dessa fall.   
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Bilaga 2: Checklista för direktobservation 
Denna blankett kan användas för korta anteckningar vid fältobservation av t.ex. olycksdrabbade 

platser. Den kan användas som checklista vid observationstillfället samt minnesstöd för senare 

riskanalys och eventuell åtgärdsplanering. Utrymme för skiss finns på baksidan. 

Grunduppgifter 

Datum 

 
Tidpunkt Observatör 

Adress/platsbeskrivning 

 

Typ av plats (kryssa i en eller flera som bäst beskriver platsen och dess omgivning). 

 
☐ Korsning ☐ Sträcka ☐ Övergångställe ☐ Cykelöverfart 

☐ Cykelväg (enbart cykel) ☐ Cykelfält ☐ Gång- och cykelväg ☐ Bilväg ☐ Bro ☐ Tunnel ☐ Trottoar/gångväg 

 
Övrig anm. om platsen:  

 

 Beskrivning 

 Vägbeläggning 

Asfalt, gatsten, grusväg, 
skogsväg m.m. 

 

 Säsongsberoende 
vägfaktorer 

Vid observationstillfället. Löv, 
snö, is, löst grus, m.m. 

 

 Tidsberoende faktorer 

Belysning, trafikintensitet, 
trängsel, m.m. 

 

 Trafikanter 

Beskriv vilka trafikantslag som 
använder platsen, ev. 
rangordning efter mest 
förekommande.  

 

 Hastighet 
Bedöm trafikanternas hastighet 
utifrån fordonstyp (ej exakt). Vid 
överfart eller dyl., notera 
hastighetsgräns för motortrafik.  

 

 Faktorer som påverkar 
hastigheten 

Notera lutning i närliggande 
backar, farthinder (för cykel, bil 
m.m.), raksträcka, trängsel, 
m.m.  

 

 Trafikmängd 
Bedöm om antalet passerande 
trafikanter är högt, medel eller 
lågt i förhållande till andra 
platser i kommunen/området.  

Cykel Gående Moped Motortrafik 

    

 Framkomlighet 

Bedöm framkomligheten, 
behöver trafikanter stanna eller 
väja för andra ofta? 

 



Version 2014-03-28 

31 

 

 

 Övrig anm. trafik 
Notera t.ex. övriga trafikantslag 
(rullskridskor, skateboard, 
m.m.). Kollektivtrafiklinje, annan 
tyngre trafik? 

 

 Platsens tydlighet 
Notera (cykel)symboler på 
mark, vägskyltar, 
separeringslinjer m.m. Bedöm 
tydligheten, håller sig trafikanter 
på rätt sida av vägen osv? 

 

 Siktförhållanden 

Notera permanenta och ev. 
temporära faktorer (t.ex. snö, 
buskage) som kan påverka 
sikten vid platsen. 

 

 Konflikter 

Notera potentiella 
konfliktpunkter vid platsen. 
Tycks det uppstå några mellan 
särskilda trafikantslag (t.ex. 
gående/cyklister). Skissa gärna. 

 

 Ev. riskfaktorer 
Notera övriga faktorer på och 
runt platsen som kan tänkas 
leda till olycka eller öka risken 
för skada vid olyckstillfället (t.ex. 
stolpar, hål i marken, fysiska 
hinder, skarpa svängar, 
närliggande biltrafik osv). 

 

 Ev. skyddsfaktorer 
Notera även faktorer som kan 
skydda mot olyckor och skador 
(t.ex. mjukt underlag vid sidan 
av cykelväg, barriär mot bilväg). 

 

 Övriga reflektioner 
T.ex. säkerhet, trygghet, 
skyddsutrustning på trafikanter, 
trafikantbeteende, annat. 

 

Utrymme för ev. skiss/övriga anteckningar 
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Bilaga 3: Checklista för platsbaserad riskanalys 
Denna blankett kan användas som stöd vid analys av datamaterialet som samlats in via STRADA, vid 

fältobservation och videoinspelning. Det kan även fungera som ett protokoll över potentiella problem 

och lösningar som identifieras. 

Grunduppgifter 

Datum 

 
Adress/platsbeskrivning 

 

Deltagare 

 

 

Vilka säkerhetsaspekter, problem eller andra relevanta iakttagelser relaterade till platsen går att 
identifiera utifrån olycksinformation från STRADA? 
 
 

Vilka säkerhetsaspekter, problem eller andra relevanta iakttagelser relaterade till platsen går att 
identifiera utifrån videoinspelningen?  
 

Vilka säkerhetsaspekter, problem eller andra relevanta iakttagelser relaterade till platsen går att 
identifiera utifrån checklista 1 (direktobservation)?  
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Sammanställ de viktigaste problemen och diskutera möjliga lösningar på dessa. 

Problem Möjliga lösningar 

  

  

  

  

 

Gör en prioriteringslista över vilka problem som enklast kan åtgärdas med hänsyn till 
kostnadseffektivitet och förväntad skyddspotential. 
 

Gör i gruppen en gemensam sammanfattande bedömning av säkerheten på platsen, gärna i förhållande 
till andra platser i kommunen. Finns det god anledning att prioritera åtgärder på denna plats? Varför, 
varför inte? 
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Bilaga 4: Guide för att infoga STRADA-data i ArcMap 
Guiden är framtagen för ArcGIS version 10.1. Skillnader kan förekomma från version till 

version. Om något inte fungerar rekommenderas kontakt med en GIS-expert. 

1. Öppna statistikrapporten från STRADA i Excel (eller motsvarande). 

2. Gå till den flik som innehåller informationen som ska infogas (Personer, 

Personer_sjukvård, Personer_polis). 

3. Klicka på cellen längst upp i vänstra hörnet av tabellen, A:6 (OlycksId), och markera hela 

tabellen genom att trycka på Ctrl+A (eller Cmd+A på Mac). Kopiera tabellen. 

4. Skapa ett nytt Excel-dokument och klistra in den kopierade tabellen längst upp i vänstra 

hörnet (från cellen A:1).  

6. Spara det nya Excel-dokumentet som en kommaavgränsad fil (*.csv).  

7. Öppna ArcMap och påbörja en ny karta.  

8. Lägg till en baskarta (t.ex. kommunens vägkarta, eller ett gratisalternativ såsom 

OpenStreetMap). 

9. Klicka på lägg till data och navigera till mappen där *.csv-filen är sparad och öppna den. 

10. Högerklicka på filnamnet i innehållsträdet (Table of contents) och välj Display XY data.  

11. Klicka på rullgardinsmenyn vid X Field och välj Y-sweref. Gör detsamma vid Y Field, 

fast välj X-sweref istället (de ska vara omvända på detta vis för att kunna visas korrekt).  

12. På samma ruta, klicka på Edit… för att välja vilket koordinatsystem som det infogade 

datamaterialet är kodat i. Navigerat till Projected Coordinate Systems -> National Grids -> 

Sweden och välj SWEREF99 TM. Tryck ok i båda rutorna för att få upp olyckorna på kartan. 

13. Det kommer nu troligtvis upp en varningsruta som säger att filen har begränsad 

funktionalitet. En funktion som vid det här laget inte fungerar är att kunna markera och få upp 

information om de enskilda punkterna på kartan, vilket kan vara en fördel om olycksplatser 

ska undersökas. Detta problem kan dock snabbt åtgärdas. Gå till innehållsträdet och 

högerklicka på det nya Event-lagret som har skapats (”*.csv Events”) och navigera till Data -> 

Export Data.  Spara filen i en Geodatase-fil (*.gdb, exempelvis under 

…\ArcGIS\Default.gdb). Efter att filen är sparad kommer en ruta komma upp som frågar om 

du vill lägga till punkterna på kartan. Välj ok. 

14. Kryssa ur det gamla Event-lagret i innehållsträdet. Det går nu att markera punkter på 

kartan och få upp information om varje skadehändelse direkt i programmet. Navigera på 

kartan genom att använda zoom-funktionerna. För att få fram information om en händelse, 

högerklicka på eller i närheten av den och välj Identify i menyn. Om flera händelser ligger tätt 

intill varandra kommer samtliga upp. Byt mellan dem i det innehållsträd som kommer upp 

tillsammans med informationsrutan. 


