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Förord 
Syftet med föreliggande kunskapsöversikt är att summera området ”trötthet i trafiken” 
och vad som är aktuellt just nu (2010). Vidare sker en summering av möjliga mät-
metoder av trötthet hos förare. En kartläggning har gjorts av befintliga trötthetsvar-
ningssystem som i dagsläget finns på marknaden.   

Under arbetet har Christopher Patten, VTI, och underskriven arbetat i nära samarbete 
med samtliga delar. Vi vill speciellt tacka de djupstudieutredare som bidragit med sina 
kunskaper och berättelser. Vidare vill vi tacka Gunilla Sjöberg, VTI, för arbetet med 
layout av rapportmanus samt Jan Andersson, VTI, för värdefulla synpunkter i samband 
med granskningen. Sist men inte minst vill vi tacka vår kontaktperson på Trafikverket, 
Alexander Hurtig, för det stora intresset som han har visat och för att vi fått förtroendet 
att göra detta uppdrag. 
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Trötthet vid ratten – kunskapsläget 2010 
av Anna Anund och Christopher Patten 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Trötthet i samband med körning är ett problem som genererar olyckor och skador i 
trafiken. Att förare är sömniga kan framförallt härledas till att körning sker trots att 
förare sovit för lite, varit vakna för länge eller för att körningen sker på tider på dygnet 
när vi är mest lämpade att sova. Riskgrupper är framförallt unga förare, yrkesförare, 
skiftarbetare och förare med sömnstörningar. Föreliggande studie har för avsikt att dels 
ge en övergripande bild av kunskapsläget kring sömnighet/trötthet i samband med 
körning, dels att utifrån befintliga djupstudier föreslå vad som bör beaktas för att avgöra 
om en olycka beror på sömnighet hos föraren. 

Kunskapsgenomgången visade att det finns en mängd lovande indikatorer för att detek-
tera sömnighet hos förare. De som oftast förekommer i litteraturen är relaterade till 
körbeteende, förarbeteende eller sömn-/vakenhetsmodellering. Inom forskningen sker 
även en mängd insatser när det gäller hur man på bästa sätt ska kunna göra en tillför-
litlig klassificering och fusion av olika indikatorer i syfte att få en tillförlitlig bedömning 
både avseende individuella skillnader och bortfall av data i situationer då valda sensorer 
inte levererar en tillförlitlig diagnos. 

De fordonsbaserade indikatorer som vanligast förekommer är fordonets placering på 
vägen (lateral position och rörelsemönster). De vanligaste indikatorerna som är förar-
baserade är blinkduration, blinkfrekvens, ögonlockets öppnings-/slutningsgrad samt 
öppnings- eller slutningshastighet i relation till blinkens amplitud. I de fall modell-
baserade indikatorer förekommer är den vanligaste tiden på dygnet och vakentiden de 
senaste 24 timmarna. Förutom forskning kring indikatorer pågår forskning för att hitta 
till ”ground truth”, vilket i detta sammanhang ska ses som ett sant värde på sömnighet. 
Att mäta sömn fysiologiskt går i dagsläget bra med hjälp av sensorer som fästs på 
personen. Det är dock svårare att fysiologiskt mäta och identifiera sömnighet. De mått 
som förekommer är baserade på hjärnaktivitet och där framförallt alfa- och thetaakti-
vitet i kombination med ”slow eye movements” eller andra ögonbaserade mått. Ett mått 
som beskriver detta är Karolinska drowsiness score (KDS) som har som krav alfaakti-
vitet i en avledning (2 elektroder) tillsammans med ”slow eye movements”. Klassi-
ficering av indikatorer och fusion av indikatorer är ett område som har rönt stort intresse 
under senare år. Här återfinns en mängd olika ansatser. Någon enda lösning som funge-
rar under riktiga förhållanden i trafik har inte hittats i denna studie. Forskningen inom 
området är dock stor. Här är det viktigt att säkerställa att de indikatorer som klassifi-
ceringen och fusionen baseras på är robusta, det finns annars en risk att framtagna 
lösningar ofta baserade på simulatordata inte kommer att fungera under riktig bilkör-
ning. 

Det är viktigt att de insatser som görs för att minska risken för sömniga förare och 
därmed olyckor beroende på trötthet sker med en holistisk ansats. Att endast utveckla 
ett förarstöd som detekterar sömnighet har ingen större potential att isolerat bidra till 
färre olyckor. Det kräver att föraren inser att det är farligt och vet vad han/hon ska göra. 
Vidare krävs att det för yrkesförare skapas villkor som gör att individens fysiologiska 
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begränsningar eller förutsättningar får styra till exempel schemaläggning avseende 
arbetstider och kör-/vilotider. Att väga in hur man ska vara förberedd före arbetspass 
och att utbilda förare i vikten av att sova på rätt tider och i rätt mängd bör vara en 
naturlig del i ett företags ”Safety Management System”. Strategiska åtgärder är de som i 
det långa loppet har störst potential att lyckas.  

Förarstöd (detektering och feedback/varning) är ett område som fordonsindustrin inten-
sivt arbetar med. Det är dock viktigt att komma ihåg att enbart detektering inte är till-
räckligt. De flesta förare som drabbats av sömnighetsrelaterade olyckor kände till att de 
var sömniga strax före. Den stora utmaningen i förarstöden handlar sannolikt om att, 
utifrån en detektion, övertyga föraren om att det är stanna och sova eller/och inta 
koffein som är de enda vetenskapligt bevisade effektiva åtgärderna av varaktig karaktär. 

Vidare är det viktigt att säkerställa att det finns platser som är säkra och trygga och till-
gängliga för förare som har behov av att stanna. Oss veterligt saknas det kunskap om 
hur en plats att stanna på för att vila ska vara utformad för att vara attraktiv för en 
sömnig förare. Det finns anledning att tro att olika förargrupper har olika önskemål.  

Även om en förare är väl förberedd så kan det hända att man blir sömnig. Då är räfflor i 
kanten på vägen ett stöd för att uppmärksamma förare som ofrivilligt är på väg att 
lämna vägen på situationen. Räfflor i kanten på motorvägen och i mitten på 2-fältsvägar 
har dessutom visat sig ha en stor acceptans hos förare. 

Att bestämma vad som ska beaktas för att avgöra om trötthet/sömnighet kan ha varit en 
bidragande orsak till olyckan är en mycket svår uppgift. Det kan konstateras att faktorer 
som beskriver detta är framförallt antal timmar som personen har sovit, antal vakna 
timmar de senaste 24 timmarna, tid på dygnet, skiftarbete eller resa hem från avslutat 
nattskift samt förekomst av sömnproblem. De flesta av dessa är dock inte tillgängliga i 
djupstudieklienten. Med en utgångspunkt i forskningen samt resultaten från genomförd 
workshop med forskare och intervjuer med djupstudieutredare föreslås ett tvåstegsför-
farande. Förfarandet innebär att man beaktar framförallt vägrelaterade aspekter (avkör-
ningsvinkel och linjeföring) och tid på dygnet. Detta är de uppifter som finns att tillgå 
idag. Parallellt förstärks arbetet tillsammans med polisen i syfte att få en ökad kunskap 
om den drabbades sömn- och vakenhetshistorik. Det är viktigt att betona att det råder 
brist på tid hos Trafikverkets utredare och att de med en ökad grad av resurser avsatta 
för djupstudiearbete sannolikt skulle öka kunskaperna kring orsaken till olyckan och 
framförallt sådan som relaterar till den mänskliga faktorn. Detta är viktigt då ett flertal 
studier tydligt visar att majoriteten av olyckor som sker beror på den ”mänskliga faktor” 
helt eller delvis. 
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Sleepiness behind the wheel – a review of the situation 2010 
by Anna Anund and Christopher Patten 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Fatigue or sleepiness associated with driving is a problem that generates crashes and 
injuries in traffic. Driver sleepiness can mainly be traced to the fact that drivers have not 
slept enough, have been awake for too long or that driving takes place at a time of day 
when we are most predisposed to sleep. Populations at particular risk are young drivers, 
professional drivers, shift workers and drivers with sleep disorders. 

This study intends to provide an overall picture of the state of knowledge on sleepi-
ness/fatigue and driving, but also to suggest what should be considered to determine if a 
crash is due to sleepiness.  

The review showed that there are many promising indicators to detect driver sleepiness. 
They are most commonly related to driving behaviour, driver behaviour or sleep/wake 
safety modelling. A lot of research also addresses making reliable classifications and 
fusions of different indicators, in order to obtain reliable estimates for both individual 
differences and loss of data in situations where the chosen sensors do not deliver a 
reliable diagnosis. 

The vehicle-based indicators that are most common are based on the positioning of the 
vehicle on the road (lateral position and movement patterns). The most common driver 
based indicators are blink duration; blink frequency, eyelid opening/closing degree and 
opening or closing rate relative to blink amplitude. In cases where model-based 
indicators are used, the most common are time of day and hours having been awake in 
the last 24 hours. 

In addition, research efforts are also focused on finding a sleepiness ‘ground truth’, 
which in this context should be seen as a true value of sleepiness. There seems to be no 
problem to measure physiological sleepiness in the current situation. The major issue is 
rather to identify the physiological sleepiness. The identification is based on brain 
activity and the particular alpha and theta activity in combination with "slow eye 
movements" or other eye-based measurements. Karolinska drowsiness score (KDS) is a 
measurement that describes this, and has the requirement on alpha activity in a diver-
sion (two electrodes), together with "slow eye movements". Classification of indicators 
and fusion of indicators is an area that has attracted considerable interest in recent years. 
A variety of approaches can be found, however, there is no single solution that works 
under real conditions of service. It is important to ensure that the indicators and the 
classification are robust, otherwise there is a risk that the developed solutions are based 
on data from simulators that are not true reflections of real driving.  

It is important that efforts to reduce the risk for driver sleepiness and related crashes due 
to sleepiness are done with a holistic approach. To develop a driver support that only 
detects sleepiness has no greater potential in contributing to a crash reduction. It 
requires, moreover, that the driver realizes that it is dangerous and acts appropriately. 
Furthermore, commercial drivers (and fleet managers) need to create conditions that 
allow an individual's physiological limitations and conditions to control the scheduling, 
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for example, working and driving/rest periods. Additional considerations for transport 
companies are pre-driving preparation education of drivers on the importance of sleep at 
the right times and in the correct amount. This should be a natural part of a company's 
‘Safety Management System’. Strategic actions have the greatest long and term 
potential to succeed. 

Driver support (detection and feedback/warning) is an area that the automotive industry 
is working intensively on, however, it is important to remember that detection alone is 
not enough. Most drivers involved in sleepiness related crashes were aware that they 
were sleepy shortly before the incident. The big challenge is to convince the drivers to 
stop and sleep and/or take caffeine, which are the only measures scientifically shown to 
have an effect.  

Furthermore, it is important to ensure that there are safe and secure places to park. This 
study shows that there is a lack of knowledge regarding road-side facilities for parking 
and how they should be designed to be attractive for sleepy drivers. 

There is reason to believe that different groups of drivers have different needs. Even if a 
driver is well prepared, it can happen that he or she becomes sleepy. Then the milled 
rumble strips at the centre or the edge line are effective; they also have a great 
acceptance by drivers.  

To decide what should be considered to determine whether sleepiness may have been a 
contributing factor in a crash is a very difficult task. The most promising indicators are 
the number of hours slept; the number of waking hours during the last 24 hours; time of 
day; shift work, coming home from night shift; and the presence of a sleep disorder. 
Most of these parameters are, however, not currently available in the In-depth Study 
Client software tool used by the Swedish Transport Administration. Results from 
workshops with researchers and investigators of in-depth studies suggest that a two 
stage process considering in particular road-related aspects (disembarkation angle and 
alignment) and time of day should be used. It is also recommended that investigators 
strengthen their cooperation with the police in order to get a better understanding of the 
specific sleep patterns and wakefulness history of drivers in crashes. It is important to 
stress, too, that there is a lack of time for the investigators. With an increased level of 
resources devoted to in-depth study work it is possible to increase knowledge of the 
causes of the crashes and in particular, causes related to human error. This is important 
because several studies clearly show that the majority of crashes are due in part or in 
whole to human error. 
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1 Inledning 
Att köra bil, lastbil eller buss i sömnigt tillstånd är förenat med en ökad risk för olycka, 
något som under senare år blivit mer och mer tydligt.  

Det finns ett behov av ökad kunskap inom ett flertal områden för att minska antal 
sömnighetsrelaterade olyckor. Ett steg i detta är att summera kunskapsläget, att titta 
närmare på de tekniska system som finns tillgängliga på marknaden och hur de rekom-
menderas användas samt att ta fram ett underlag för vilka kriterier som ska vara upp-
fyllda för att en olycka ska klassas som sömnighetsrelaterad. 
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2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie har varit att sammanfatta kunskapsläget kring området 
trötthet i trafiken samt att identifiera vad som bör beaktas i samband med olycksutred-
ningar för att säkerställa om sömnighet hos förare kan ha varit en bidragande orsak. 
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3 Metod 
Studien omfattar tre delar kopplade till syftet: 

 En kunskapsöversikt för att beskriva vad vi vet idag när det gäller sömnighet och 
bilkörning (se kapitel 4) 

 Diskussioner i fokusgrupper samt besök hos bilförsäljare för att identifiera hur 
olika grupper förhåller sig till användande av tekniska system adresserade till 
sömniga förare (se kapitel 4.4.3) 

 Workshop med experter inom djupstudieutredning (se kapitel 5.2) samt 
intervjuer av djupstudieutredare på Trafikverket i syfte att identifiera användbara 
kriterier för klassificering av om en orsak till inträffad olycka är sömnighet hos 
föraren (se kapitel 5.3). 
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4 Kunskapsöversikt 
Detta kapitel handlar om en översikt av kunskap inom trötthetsområdet kopplat till 
trafik. Inledningsvis presenteras studier kring förekomst av sömnighetsrelaterade 
olyckor i trafiken, därefter presenteras studier kring indikatorer som används för att 
avgöra om en förare är trött. Vidare ges en översikt av vilka som är riskgrupperna och 
därefter kort om vad det finns för kunskap kring motåtgärder mot sömnighet och 
sömnighetsrelaterade olyckor. Motåtgärdsöversikten är uppdelad för åtgärder adressera-
de till omvärlden, föraren, förarstöd och hur de kan användas, fordon- och vägrelaterade 
åtgärder. Avslutningsvis görs en summering. 

 
4.1 Sömnighetsrelaterade olyckor i trafiken 
Enligt WHO-data (Peden, McGee & Sharma, 2002) står trafiken för cirka 25 % av alla 
dödsfall i världen. Globalt beräknas antalet döda i vägtrafiken, varje år, till nästan 
1,2 miljoner människor, medan antalet skadade kan vara så högt som 50 miljoner 
människor (Peden et al., 2004). Skador och dödsfall utgör 12 procent av den globala 
sjukdomsbördan, den tredje viktigaste orsaken till dödligheten totalt sett och den 
främsta dödsorsaken bland personer i åldern 1–40 år. Det totala antalet skadade i 
trafiken inklusive dödsfall beräknas öka med cirka 65 procent mellan åren 2000 och 
2020 (Peden et al., 2002). Även i Europa är vägtrafikens olyckor en viktig folkhälso-
fråga då omkring 127 000 mister livet per år och cirka 2,4 miljoner människor skadas 
varje år. Olyckor i trafiken är den vanligaste dödsorsaken bland unga människor även i 
Europa och det väntas öka i länder med låga eller medelhöga inkomster i takt med 
motoriserandet (Racioppi, Eriksson, Tingvall & Villaveces, 2004). I Sverige antog 
regeringen redan 1997 en vision om noll dödade inom vägtrafiken. År 2006 var det 
totalt 445 personer som omkom i trafiken, 3 959 skadades svårt och 22 677 skadades 
lindrigt (SIKA, 2007). 

En orsak till olyckor i trafiken är sömnighet hos föraren (NTSB, 1999). I litteraturen om 
förarens sömnighet, används begrepp som trötthet, sömnighet och dåsighet omväxlande. 
Sömnighet sett ur ett operativt perspektiv definieras som en fysiologisk strävan att sova. 
Detta är den latenta, grundläggande typ av trötthet som i vissa fall kan döljas av omgiv-
ande faktorer och resultera i uppenbar sömnighet. Sömnighet kan ses som en bristande 
förmåga att upprätthålla ett vaket och uppmärksamt tillstånd utan hjälp av omgiv-
ningen/situation.  

Historiskt sett så har sömnighet i trafikolyckor inte diskuterats nämnvärt. En orsak kan 
vara det låga antalet olyckor som kan bevisas. Siffrorna har varierat mellan 1 och 3 pro-
cent (Lisper, 1977; Stutts, Wilkins, Osberg & Vaughn, 2003). Samtidigt har man i 
studier som specifikt är inriktade på sömnig körning uppskattat att mellan 10 och 
30 procent av inträffade olyckor så har sömnighet hos föraren varit en bidragande orsak 
( Horne & Reyner, 1995a, 1995b; Maycock, 1997; Radon, Végh & Sawinsky, 1974; 
Radun & Summala, 2004). 

I en nationell metodstudie, genomförd i nära samarbete med polisen i Umeå, har en 
checklista med frågor kring sömn/sömnighet/vakenhet använts direkt vid olycksplatsen. 
Med reservation för att det är en metodstudie kunde det konstateras att i 14 procent av 
olyckorna där polisen nyttjat checklistan så svarade förarna själva att de kan ha somnat. 
Polisens egen bedömning visar att 28 procent av förarna hade drabbats då de sannolikt 
varit för sömniga. Om vetenskapliga kriterier sattes, ökades denna andel till 39 procent 
(Anund, 2008).  
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I en opublicerad, men nyligen utförd representativ studie i Sverige (Vägverkets Ts-enkät 
från 2009) kan vi notera att cirka 30 procent av förarna i ålder 18–24 rapporterade att de 
nästan somnat eller somnat i samband med bilkörning de senaste 12 månaderna. Före-
komst av sömnig körning var lägre bland personer i äldre åldrar. 

 
4.2 Indikatorer för att avgöra om en förare är sömnig  
För att förstå och förebygga sömnrelaterade olyckor är det nödvändigt att beskriva hur 
fysiologi och beteende förändras under sömnig körning.  

Många av de mått på fysiologiska och beteendemässiga förändringar, som allmänt finns 
med anledning av sömnighet, är även användbara när det gäller att beskriva bilkörning i 
sömnigt tillstånd. Det finns dock vissa mätningar/indikatorer som är unika för bilkör-
ning eller behöver ändras för körning. Det finns många som vikt år av forskning för att 
hitta vägen att beskriva detta på. Det är dock svårt att hitta relevanta mått som beskriver 
förändringar i körförmågan som orsakas av sömnighet. En orsak till att det är svårt är att 
bilkörning är en mycket automatiserad uppgift och att det tar tid innan man hittar till 
förändringar. En sömnig förare klarar ganska enkel körning, trots att den allmänna funk-
tionsförmågan är klart försämrad. Under en enkel och automatiserad körning kan därför 
negativa effekter av sömnighet på körförmågan vara svårt att observera. Säkerligen så är 
det så att vissa kritiska situationer, som förmodligen sällan förekommer, kan vara mer 
sårbara för sömnighet.  

Ett objektivt sätt att mäta sömnighet är att studera mått som baseras på hur man placerar 
sig på vägen. Det som är mest känsligt är hur man varierar sin placering på vägen både 
avseende placering i genomsnitt och hur mycket man vinglar i körfältet (O'Hanlon & 
Kelly, 1974; Otmani, Joceline & Muzet, 2005; Philip et al., 2005). En sömnig förare 
kan kännas igen då graden av vingling ökar och man ofta placerar sig närmare mitten på 
vägen. Lateral position är lätt att mäta i simulatorer, men är svårare att spåra på riktiga 
vägar på grund av sensorbegränsningar. Ett mått som bygger på redan befintliga 
sensorer i bilen är rattvinkel. En nackdel med måttet är att det kräver en identifiering av 
de högsta och lägsta i signalen, vilket inte alltid är lätt. Olika gränsvärden har använts 
(Otmani, Pebayle, Roge & Muzet, 2005; Wierwille, Ellsworth, Wreggit, Fairbanks, & 
Kim, 1994) visar olika resultat. Avvikelser i hastighet är ett annat mått som visar på 
sömnighet (Arnedt, Wilde, Munt & MacLean, 2001; Campagne, Pebayle & Muzet, 
2005). Nackdelen är att det är ett mått som påverkas av många andra faktorer. Många av 
de variabler som anges ovan har testats av bilindustrin för att hitta till stödsystem som är 
tänkta att varna sömniga förare (Dinges & Mallis, 1998). 

Mätningen av hjärnvågor (EEG) är en annan variabel som vanligtvis används som sant 
värde på sömnighet i studier av bilförares sömnighet (Lal & Graig, 2002). Det finns 
många metoder avseende skattning av hjärnvågor och ögonrörelser med syftet att 
identifiera sömnighet hos förare (Åkerstedt, 1990; Sallinen et al., 2004; Santamaria & 
Chiappa, 1987). Ett metodologiskt problem som alla har är att EEG signalen ofta inne-
håller mycket brus, främst på grund av rörelser. Dessa störningar (artfakter) måste tas 
bort före analys vilket gör det omöjligt med en automatiserad analys av sömnighet. 
Resultat från simulatorstudier visar att bland de fysiologiska parametrar som bäst visar 
sömnighet hos föraren återfinns ökad frekvens i alfa och bland theta av EEG ( Horne & 
Baulk, 2004; Horne & Reyner, 1999; Otmani, Joceline et al., 2005) men också para-
metrar baserade på blinkbeteende (Wierwille et al., 1994). Det mest lovande måttet är 
blinkduration som visar att det tar längre tid att blinka när man blir sömnig (Dinges, 
Maislin, Brewster, Krueger & Carroll, 2005). Även en ökad grad av långsamt rullande 
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ögonrörelser under bilkörning är ett känsligt mått på sömnighet (Åkerstedt, 1990). Det 
bästa sättet är att kombinera analysen av fysiologiska signaler så att man studerar såväl 
inslag av alfaaktivitet i hjärnvågorna och förekomsten av långsamt rullande ögonlock 
(Gillberg, Kecklund & Åkerstedt, 1996; Lowden, Holmbäck et al., 2004). En metod 
som gör detta är Karolinska drowsiness score (KDS). Måttet ger kontinuerliga mät-
ningar från 0 till 100 procent sömninslag i steg om 10 procent. Måttet erhålls med ett 
värde var 20:e sekund. En körsimulatorstudie visade att på KDS-nivå 30 procent (dvs. 
sömnighetstecken 30 procent av tiden inom en given tidsram) så var risken för att vingla 
av vägen 2,6 gånger högre, på KDS 40 procent mer än 6 gånger högre (Anund, 
Kecklund, Peters, Forsman & Åkerstedt, 2008). 

 
4.3 Riskgrupper 
Sömnpatologi är en känd riskfaktor för sömnrelaterade olyckor. Det finns studier som 
visar att syndromet obstruktiv sömnapné (osas) och narkolepsi (Bayon, Léger & Philip, 
2009; George, 2007 ; Terán-Santos, Jimnénez-Gómez & Cordero-Guevara, 1999) är 
associerade med sömnighetsrelaterade olyckor. Det har också visats att förare med 
obehandlad sömnapné har en ökad risk att ofrivilligt lämna sitt körfält (Philip et al., 
2008). Behandling av sömnstörningar minskar avsevärt olycksrisken och förekomsten 
av sömnighet under körning (Philip & Åkerstedt, 2006). Även övergående sömnlöshet 
verkar öka risken för sömnrelaterade olyckor (Stutts et al., 2003).  

Arbetstid och sömnvanor är viktiga faktorer (Barger, Cade, Ayas, Cronin & Rosner, 
2005) fann att förlängda arbetsskift (> 24 timmar ofta under behovsanställning) var 
förenat med en högre risk för olyckor i samband med bilkörning. De fann också en 
högre risk för att somna vid ratten om anställda praktikanter hade arbetat 5 eller flera 
utökade arbetsskift under en månad. Många studier visar att körning under natten ökar 
risken för sömnighetsrelaterade olyckor flerfaldigt (5–6 gånger) (Åkerstedt & Kecklund, 
2001; Connor, Whitlock, Norton & Jackson, 2001; Horne & Reyner, 1995). Nattskifts-
arbete bidrar till en ökad risk för sömnighet (Åkerstedt, 1998; Mitler, Miller, Lipsitz, 
Walsh & Wylie, 1997) och studier har visat att lokförare (Torsvall & Åkerstedt, 1987) 
lastbilschaufförer (Kecklund & Åkerstedt, 1993), piloter (Samel et al., 1997), process-
operatörer (Torsvall & Åkerstedt, 1987; Torsvall, Åkerstedt, Gillander & Knutsson, 
1989) visar tydliga inslag av sömn under arbete nattetid. Den senare har även visats i en 
lastbilssimulator (Gillberg et al., 1996). Att köra hem efter avslutat nattskift leder även 
det till minst en fördubbling av risken för en krasch (Gold et al., 1992; Stutts et al., 
2003). Om körförmågan eller fysiologiska indikatorer på trötthet beaktas (Åkerstedt, 
Peters, Anund & Kecklund, 2005) så kan det konstateras att köra hem från nattskiftet är 
associerat med ett ökat antal incidenter (2 hjul utanför mitt eller kantlinjen) med 2,4 till 
7,6 gånger.  

En huvudorsak till detta är bottennivån i dygnsrytmen (cirka 4–5 timmar) och en lång 
vakentid (ofta vaken sedan föregående morgon och utan tupplur) (Dijk & Czeisler, 
1995). I en nyligen genomförd studie har man visat en ökad olycksrisk som beror på 
dygnsrytm, antal vakna timmar och antal timmar som man har sovit (Åkerstedt, Connor, 
Gray & Kecklund, 2008). Resultaten visar en stark förmåga att förutsäga olycksrisk. 
Risken att köra under tidig morgon har visats i en mängd studier (Åkerstedt, Kecklund 
& Hörte, 2001; Connor et al., 2002; Horne & Reyner, 1999). Effekten av minskad sömn 
på sömnighet har gjorts i många simulatorstudier för såväl hur man vinglar i körfältet 
(Åkerstedt, Ingre, Kecklund, Anund & Sandberg, 2009; Arnedt et al., 2001) som hur 
varaktiga ögonstängningen är (Wierwille et al., 1994). En annan faktor som ofta tas upp 
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är risken för sömnighet i samband med körning under en lång tid. Det är svårt att 
renodla effekten då den lätt sammanblandas med vakentid och dygnsrytm. Det finns 
studier som visar att det finns ett samband även om det är svårt att hålla isär effekterna 
(Hamelin, 1987). Resultat från simulatorstudier visar en uttalad effekt av s.k. ”time-on-
task” (Horne & Reyner, 1996; Otmani, Joceline et al., 2005). En kraschstudie (Hamelin, 
1987) visade ökad risk för lastbilskraschar med tiden vid ratten. I en studie genomförd 
under körning på väg visades effekter av 2, 4 och 8 timmars körning nattetid, utan 
avbrott (Sagaspe et al., 2008). Sömntid kan förväntas vara relaterade till en ökad 
olycksrisk. I en studie visades att om man sov färre än 5 timmar så var risken för olycka 
fördubblad (Connor et al., 2002).  

Risken för sömnighetskrascher är starkt kopplad till individuella skillnader. Unga förare 
är till exempel oftare inblandade i vägkraschar (Åkerstedt & Kecklund, 2001; Corfitsen, 
1994; Langlois, Smolensky, Hsi & Weir, 1985; Pack et al., 1995). Unga förare 
(18–24 år) har 5–10 gånger högre risk att råka ut för en trafikolycka sent på natten än 
äldre förare. Åldersskillnader i körprestation har observerats i tidigare studier 
(Campagne, Pebayle & Muzet, 2004; Otmani, Joceline et al., 2005). Dessa studier tyder 
på att unga förare är mer mottagliga för sömnighet än äldre förare. Orsakerna till varför 
unga förare visar ökad risk för olycka sent på natten är inte fastställt. Faktorer kopplade 
till självförtroende, risktagande och användning av narkotika har föreslagits (Gregersen, 
1996). Den ökade risken nattetid för unga förare kan också vara relaterad till ökad expo-
nering av bilkörande under denna tid på dygnet. En annan mycket trolig orsak är 
sömnighet (Connor et al., 2001; Cummings, Koepsell, Moffat & Rivara, 2001). Det 
finns en hypotes om att unga förare har lättare att somna eller nicka till i sömniga situa-
tioner och i samband med sömnbrist än äldre förare (Åkerstedt et al., 2001; Sagaspe 
et al., 2007). I en simulatorstudie (Anund, Kecklund, Peters, Forsman et al., 2008; 
Lowden, Anund, Kecklund, Peters & Åkerstedt, 2009) kan man se att unga förare (ålder 
18–24) var mer sömniga under körning på natten jämfört med förare i åldern 55–64 år. 
En förklaring till risk för ungdomar (Dahl, 2008) är sömnbrist och konsekvenserna av 
otillräcklig sömn (sömnighet, bortfaller i uppmärksamheten, känslighet för aggression 
och negativa synergieffekter med alkohol) i ungdomsåren. En ytterligare förklaring till 
en ökad risk är att en ung hjärna inte är tillräckligt utvecklad. Studier visar att väsentliga 
delar av hjärnan som reglerar känslor (pre-frontal cortex) inte är fullt utvecklad förrän 
ungdomar är över 18 år. Nära släkt med ålder är åldern på körkortet. Individer som just 
tagit körkort är involverade i ett oproportionerligt högt antal olyckor (Ferguson, 2003; 
Laapotti & Keskinen, 1998). 

 
4.4 Motåtgärder 
Med tanke på att många olyckor som sker, beror på alltför sömniga förare så borde 
motåtgärder inom detta område vara en viktig fråga. Om motåtgärder struktureras 
utifrån de tre nivåerna; strategiska, taktiska och operativa så kan man se att det finns en 
hel del att göra, se tabell 1. 
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Tabell 1  Exempel på motåtgärder separerade på strategiska, taktiska och operativa 
åtgärder. 

Strategisk Taktisk Operativ 

Övergripande management 
system riktad mot sömnighet 
hos förare 

Förarstöd 

(feedback – varning)  

Frästa räfflor 

Lagstiftning såsom: 

Trafikförordningen och  

Kör/vilotider 

 

Information på vägskyltar 

 

Förarstöd 

(varning & intervention) 

 

Information/Utbildningar 

 

Parkeringar och rastplatser 

Kampanjer i syfte att öka 
medvetenheten om vad man 
ska göra när man blir 
sömnig. 

Strategier för planering före 
avfärd 

Navigering och rutt 
planering till lämpliga 
parkeringsområden 

 

“Fit for duty” test 

 

  

Övervakning och kontroll   

 
4.4.1 Omvärld 
När det gäller motåtgärder på den strategiska nivån bör man naturligtvis undvika att 
köra på natten och om man måste, se till att föraren fått tillräcklig mängd sömn före 
körning. Här kan till exempel trötthetsprogram, s.k. ”Management Programs” och 
optimering av vakenhet vid schemaläggning för yrkesförare spela en viktig roll 
(Dawson & McCulloch, 2005). I de flesta länder finns lagstiftning som reglerar hur 
många timmar man får jobba och när man ska vila. Dessa tar inte hänsyn till det under-
liggande problemet (dygnsrytm, sömn och vakentid). I en genomgång av teorier inom 
området konstateras det att den mest lovande lösningen skulle vara att flytta fokuset från 
regler kring arbetstid och vilotid till ett så kallat Safety Management System (SMS), där 
sömnighet är en komponent (Dawson & McCulloch, 2005).  

 
4.4.2 Förare 
När en förare sitter och kör (taktisk och operativ nivå) är det ett flertal kritiska beslut 
som föraren måste klara av för att undvika en ökad risk för sömnrelaterad olycka. Först 
och främst ska föraren känna igen känslan av sömnighet. I nästa steg måste föraren vara 
motiverad att vidta en åtgärd och ha kunskap om vilka motåtgärder som är effektiva och 
hållbara. Slutligen bör det vara möjligt för föraren att handla enligt en effektiv strategi 
t.ex. stanna och sova, se figur 1. 
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 Sömnig 
                          

 
       
Känner inte igen känslan           Känner igen känslan  

 
     

   Inte motiverad               Är motiverad 
 
                               
Vet inte vad man ska göra                   Vet vad man bör göra 
 
 
Förhindrad att göra motåtgärd               Kan göra motåtgärd 

 
 

Figur 1  Beslutskedja hos en sömnig bilförare 
 

Känna igen känslan – förutsäga när man somnar 

Under senare år har det skett en del forskning som syftat till att beskriva om det går att 
förutsäga själva insomningstillfället. Resultaten är inte entydiga. Flera av studierna är 
gjorda i laboratorium med så kallat ”Maintance of Wakefulness Test” (MWT) 
(Herrmann et al., 2010). Testen går till så att förare får sitta stilla och försöka att strax 
före insomnandet trycka på en knapp för att markera detta. Knapptrycket jämförs sedan 
med personens fysiologiska sömnighet och där s.k. fragment av sömn, vilket ofta 
definieras utifrån förekomst av theta aktivitet i mer än 3 sekunder, slutna ögon och brist 
på rörelse. I de flesta studier ser man att det är vanligt att man inte kan förutsäga insom-
ningen. Detta kan dock ifrågasättas. I studien av (Herrmann et al., 2010) så fick 
försökspersonerna rapportera sin sömnighet på den subjektiva skattningsskalan KSS (1 
till 9= mycket sömnig, mycket ansträngande att vara vaken, kämpar mot sömnen) strax 
efter försökets genomförande. Samtliga personer under samtliga försök, utom ett, 
skattade sin sömnighet som 7 eller högre, vilket gör att det är ganska tydligt att del-
tagarna visste att de var sömniga men att de inte fick någon extra ökning strax före 
insomningen. Denna tanke är i linje med vad andra körsimulatorstudier även har visat 
(Åkerstedt et al., 2005; Anund, Kecklund, Vadeby, Hjälmdahl & Åkerstedt, 2008) och 
där det i den första studien tydligt gick att se att förare som somnade och körde ut på 
räfflor skattade sig på KSS med i genomsnitt 8.1. Studier som belyser förares möjlighet 
att bedöma risk att somna kommande tidsperiod, ofta 2 minuter, (Kaplan, Itoi & 
Dement, 2007) visar även de att detta är en svår uppgift. Tongivande studier har gjorts 
av Horne (2010) som visade att förare som uppmanades att betygsätta både graden av 
sömnighet och sannolikheten för att falla i sömn klarar av att indikera en ökad sömnig-
het, men misslyckades med att identifiera själva övergången till sömn. Sammantaget 
tyder resultaten på att man vet om att man är sömnig, men har en dålig förmåga att 
förutsäga när själva insomningen sker.  
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En kritik som kan väckas mot studier där s.k. MWT har nyttjats är att de inte är en 
uppgift där vakenhet är ett krav. Detta gör att test i sig inte är relevant för en köruppgift 
där en förutsättning för att lyckas är vakenhet, testet är inte en uppgift där ”obeveklig 
uppmärksamhet krävs för att vara vaken” (Dinges & Kribbs, 1991), vilket gör att 
resultaten inte kan anses relevanta för bilkörning. Erkännande av sömnighet är en fråga 
och om det bidrar till en risk är en annan. Anledningen att fortsätta köra, trots att man är 
sömnig kan till exempel bero på förarens motivation att nå slutdestinationen och att 
detta tar överhand vid beslut om att fortsätta eller stanna (Horne & Reyner, 1995a; 
Nordbakke & Sagberg, 2007). Bristen på förarnas insikt om farligheten minskar när 
sömnigheten ökar (MacLean, Davies & Thiele, 2003). För att undvika sömnrelaterade 
olyckor är det viktigt att nå ett samförstånd om vad som utgör "somna". Möjligen kan 
man komma fram till flera olika definitioner för att beskriva olika svårighetsgrad. 
Troligtvis är förare medvetna om att de är sömniga, men kan inte avgöra när insomnan-
det sker. Ur ett förarperspektiv bör tecken på sömnighet vara tillräckligt för att vidta 
åtgärder. Det saknas även kunskap om vilka fysiologiska indikatorer som bidrar till 
dessa uppfattningar. Utbildning och information är sannolikt en bra motåtgärd. 

 

Veta vad man ska göra 

Det framgår av litteraturen att åtgärder som att öppna ett fönster, sätta på radion eller ta 
en paus är vanligt (Anund, Kecklund, Peters & Åkerstedt, 2008). Tester i laboratorium 
visar att dessa tre föreslagna motåtgärder, inklusive motion i pausen, inte förbättrar den 
långsiktiga vakenheten (Horne & Reyner, 1996; Lisper, 1994). Horne och Reyner har 
även visat att koffein och att ta en kort tupplur (<30 minuter) avsevärt minskar subjektiv 
sömnighet och förekomst av tecken på sömnighet i hjärnvågor (EEG) ( Horne & 
Reyner, 1996). En matchad fallkontrollstudie visade att olycksrisken var lägre för förare 
som använt rastplatser utmed motorvägen vilat, druckit kaffe under de senaste två 
timmarna eller haft en radio på under körning jämfört med de som inte gjorde det 
(Cummings et al., 2001). Starkt ljus undertrycker melatonin, som har sin topp sen natt. 
Det visar att det ökar vakenheten (Bjorvatn et al., 2007; Lowden, Akerstedt & Wibom, 
2004). Det kan dock vara svårt att administrera starkt ljus i bilen utan att få problem 
med att se omgivande miljö.  

Förutom att förstå vilka motåtgärder som används, är det viktigt att veta om använd-
ningen av motåtgärder skiljer sig mellan olika förargrupper. Olämplig användning av 
motåtgärder kan vara relaterade till långsiktiga risker för kollision. Denna typ av 
kunskap kan bidra till att identifiera sårbara grupper som inte vet hur man hanterar 
sömnighet under körning. När det gäller skillnader i motåtgärder mellan förare 
(rapporterade av förarna själva) så har det visat sig att sömnighet motverkad med en 
tupplur (en effektiv metod) utövas av personer med erfarenhet av sömnighetsrelaterade 
olyckor eller körning under stark sömnighet, liksom yrkesförare, män och förare i åldern 
46–64 år (Anund, Kecklund, Peters & Åkerstedt, 2008). Ökningen av effektiva motåt-
gärder, med stigande ålder är intressant med utgångspunkt från den låga risken för 
sömnighetskrascher i högre åldersgrupper (Åkerstedt & Kecklund, 2001; Pack et al., 
1995). 

Förutom åtgärder vidtagna av föraren själv kan man överväga olika typer av information 
till föraren om risken av att köra i sömnigt tillstånd. Uppgifter i media skulle kunna vara 
ett sådant sätt. Offentliga kampanjer längs vägarna kan vara en annan. Information i 
samband med den årliga bilbesiktningen kan vara en tredje. Sammanfattningsvis bör 
man fundera på hur vanliga bilister och yrkesförare ska kunna vara medvetna om 
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trötthetstecken och veta vilka strategier och motåtgärder som är effektiva mot trötthet 
om inte ansvariga myndigheter sprider korrekt och bra information.  

 
4.4.3 Tekniska system i fordonet – förarstöd 
De flesta förarstöd för sömniga förare består av 2 delar: en detekteringsdel och en 
varningsdel. En stor del av forskningen har hittills fokuserat på detektering eller 
predicering av farligt beteende beroende på sömnighet och en mindre del handlar om 
hur man ska varna föraren. I följande stycke beskrivs först detekteringssystemen. 

 

Detektering 

Det har skett en betydande utveckling på området förarstöd under senare år. En stor del 
av utvecklingen har fokuserat på återkoppling om farlig körning när det gäller nedsatt 
lateral kontroll (Brookhuis & de Waard, 1993; Dinges & Mallis, 1998) eller på 
fysiologiska tillstånd av sömnighet (Åkerstedt & Folkard, 1997; Horne & Reyner, 1999; 
Wierwille et al., 1994). Den vanligaste indikatorn här handlar om mått som beskriver 
blinkningar eller ögonlocksöppningar/slutningar. 

Flera biltillverkare säljer förarstöd som är tänkta att upptäcka och varna föraren då han 
eller hon antingen uppvisar sömnighet eller bristande körning med anledning av 
sömnighet. Det är dock mindre vanligt att dessa har utvärderats i oberoende effekt-
studier.  

I en rapport från TRL har befintliga system på marknaden granskats och rangordnats 
med avseende på om de är tillräckligt väl fungerande för att vara värda att utvärderas 
vidare (Wright, Hornberry & Reed, 2009). Författarna summerar genom att peka ut 
15 detektionssystem som baserar sin detektion på antingen förarens fysiologiska bete-
ende, körbeteende eller kombinationer av dessa. De system som förordas som framtida 
lovande system är följande: 

 Ögonbaserad detektering: CoPilot, ETS-PC Eye Tracking System, FaceLAB 
2.0, MTI AM Eye, Onguard, Optalert, PERCLOSE, Smart Eye, APL Drowsy 
Driver System 

 Körbeteendedetektering (styrning och lateral position): DAS 2000 Road Alert 
System, SAMG 3Steer, SAFETRACK 

 Trötthetsmodeller: Sleep Watch 

 Kombinationer av modeller: ASTiD, SmartCar Driver Behaviour. 

 

System som baserar sin detektering på fusion av olika indikatorer ligger i tiden och 
forskare har nyligen visat att det behövs en kombination av indikatorer som baseras på 
förarens beteende och körförmåga för att säkra ett fungerande förarstöd (Liu, Hosking 
& Lenné, 2009). 

Det finns dock skäl att tro att förarnas acceptans kan förväntas variera beroende på vad 
systemet baserar sin diagnos på. En enkät visade att det mest accepterade tecknet på 
förarens sömnighet var återkoppling av körförmågan (Anund, Kecklund, Peters & 
Åkerstedt, 2008). Detta resultat är i linje med vad som har hittats i en fältstudie på last-
bilsförare (Dinges et al., 2005).  Det finns även studier som betonar att trötthetssystem 
ska varna förarna att de har försämrat körbeteende eller beteende med anledning av 
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sömnighet. De ska inte hjälpa föraren att kunna fortsätta köra i sömnigt tillstånd (Wright 
et al., 2009).  

 

Varning 

Även det bästa detekteringssystemet kommer att misslyckas med sin uppgift om inte 
varningsstrategin och det HMI (Human Machine Interaction) som nyttjas kan förmedla 
budskapet med en hög acceptans hos föraren. Oss veterligt sker det få vetenskapliga 
studier inom detta område. 

En genomgång av litteraturen kring varningsstrategi och HMI visar att majoriteten av de 
studier som görs arbetar i två steg: först för att öka vakenhetsgraden och sedan för att 
förmå föraren att stanna (Haworth & Vulcan, 1991; Knipling, Wang & Kanianthra, 
1996; Mabbott, Lydon, Ahartley & Arnold, 1999). I flera fall utgår systemen från att 
föraren ska reagera eller ge en återkoppling i form av ett manuellt svar. Om inte detta 
sker larmas föraren i en ökad grad (Mabbott et al., 1999). 

Endast ett fåtal studier har i någon mån försökt att utvärdera effekten. I en simulator-
studie har en varning som grundar sig på PERCLOS använts för att ge feedback till 
lastbilschaufförer (Mallis et al., 2000). Återkopplingen utformades i tre nivåer. 
PERCLOS-nivån beräknades varje minut och fördes samman för 3 minuter.  

Ett liknande system har även nyttjats för lastbilschaufförer, de så kallade Roadguard 
(Haworth & Vulcan, 1991). Systemet fungerar på ett liknande sätt då en lampa lyser på 
manöverpanelen var 4:e sekund och föraren måste reagera genom att trycka på en 
markering på ratten eller på golvet. Om föraren inte reagerar ges en akustisk varning.  

I en studie fick yrkesförare testa oregelbundna ljud (buller) för att utreda effekten i 
termer av påverkan på vakenhet (Landström, Englund, Nordström & Åström, 1999). 
Förarna fick själva sätta på ljudet när de var trötta. Detta skedde via en bärbar band-
spelare som hade olika toner (3 050, 3 700, 5 800, 1 075 Hz) med en varaktighet på 
58 ms och en period på 3–7 sekunder. Föraren ombads att bedöma sin dåsighet på en 
100 mm (visuell analog) skala och med hjälp av frågeformulär. Den subjektiva upp-
levelsen av förbättrad vakenhet med anledning av ljudet var positivt och det upplevs 
som en bra åtgärd. 

(Fairclough & Van Winsum, 2000) testade effekten av förarfeedback i en körsimulator-
studie. De testade två olika system: ett med tre nivåer och ett med nio nivåer. Resultaten 
visade att trots olika nivåer av feedback så lyckades man inte övertyga förarna att de 
skulle sluta köra. Även de konstaterade att få studier har handlat om förarens system-
interaktion som ligger bakom denna typ av teknik.  

En amerikansk studie av (Dinges et al., 2005) utvärderade ett flertal förarstöd. Utvärde-
ringen omfattade system baserade på information om behov av sömn ("Sleep Watch"), 
information om förarens vakenhetsnivå ("Copilot '), information om lateral position 
(SafeTRAC") och ett system för att minska fysisk trötthet i samband med styrverksam-
heten ("Howard Power Center Steering"). Fältstudien utfördes med en grupp kanadensi-
ska och amerikanska lastbilschaufförers arbetsdag och nattarbete. Resultaten visade att 
hypoteserna som testades dvs. att trötthetsvarningssystem på sikt leder till en ökad grad 
av sömn och en ökad vakenhet till stor del stämde. I rapporten formuleras råd för fram-
tiden: 
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 Fortsätt att utveckla förarstöd för trötta förare 
 Förare har en stor acceptans för systemen och vill ha stöd 
 Så kallade ”Psychomotor Vigilance Task” (PVT) bör utvecklas för att kunna 

nyttjas som ”fit for duty test” 
 Barriärer som gör att förare inte kan sova ordentligt före arbetspass bör 

elimineras. 
 

AWAKE Driver Warning System – DWS (AWAKE IST-2000-28062) var ett system 
som använde akustiska, visuella och haptiska utsignaler som varnade föraren beroende 
på allvarligheten i diagnosen. Olika nivåer och former av varningar gavs till föraren, 
enligt risknivån i trafiken i kombination med bedömningen av förarens tillstånd. De 
olika varningar som användes var vibration i bilbältet, ton med 1 Pip, ton med 3 Pip, 
talat meddelande, ljud i form av räfflor, ljus i backspegeln: grönt, gult eller rött ljus, 
varningstriangel i backspegeln. Det var möjligt att få flera modaliteter på samma gång.  

 

Modalitet  

Människa–maskin–interaktionen (HMI) kan ses som vägen för kommunikation mellan 
människa och dator. Detta kan ske via olika sinnen, till exempel syn, hörsel eller be-
röring. Olika typer av användargränssnitt förekommer för att göra förare uppmärk-
samma och informera dem om faran, påtala följden om de inte göra någonting och 
rekommendera vad man ska göra. Information kan förmedlas med olika typer av 
modalitet: syn-, hörsel, känsel eller smak.  

Majoriteten av varningssystemen som finns på marknaden använder en kombination av 
visuella och auditiva metoder, men även olika typer av vibrationer, företrädesvis i sätet. 
De auditiva metoder som nyttjas är allt från inspelad röst, akustisk varning i form av pip 
eller upprepade ljud. Visuella varningar utfärdas vanligen genom visuell mätare på med 
LED, ofta grön-gul-orange och röd. Ett fåtal använder även olika dofter (pepparmynta 
verkar vara den populäraste). 

Hur varningar upprepas och med vilka modaliteter man varnar varierar. I AWAKE, ett 
av flera system som liknar varandra, användes två sömnighetsnivåer, en som kallades 
dåsig och en andra som kallades sömnig. Vid dåsighet fick föraren ett pip och gul lys-
diod vid backspegeln. Vid sömnighet vibrerades bältet, tre pip gavs och ett talat med-
delande sändes. Om det dessutom hade identifierats ”lane departure” så fick föraren 
erfara en simulerad ”räffla”. Vad som är optimal varningsstrategi och HMI är inte vad 
vi vet systematiskt utvärderat.  

 

Utvärdering av effekter  

I de flesta studier har utvärderingen skett antingen i simulatormiljö eller i laboratorium. 
Att utvärdera effekter av ett varningssystem är svårt och det är en avvägning mellan hög 
extern validitet och hög grad av kontroll (Anund & Kircher, 2009).  

 

Rekommendationer avseende användning av tekniska system 

För att få en ökad förståelse av hur eventuella rekommendationer av nyttjande av förar-
stöd kan se ut så har dels fokusgrupper med förare av personbil och lastbil genomförts, 
dels besök gjorts hos olika bilförsäljare. För en närmare redovisning, se bilaga 1 och 2. 
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Arbetet har en utgångspunkt i när i tid (strategisk, taktisk och operativnivå) en förare 
(privat eller yrkesförare), transportplanerare, transportföretag och myndigheter kan 
tänkas ha nytta av tekniska system för att minska körning i trött tillstånd.  

Det är viktigt att komma ihåg att en förare alltid är ansvarig för sin körning t.ex. när det 
gäller val av hastighet, sidoläge och i synnerhet sitt eget tillstånd där trötthet är en 
faktor. Ansvaret för körningen kan till exempel inte delegeras till en systemtillverkare 
eller arbetsgivare. Det är vidare viktigt att komma ihåg att de flesta förarstödsystem har 
begränsade användningsspecifikationer vilket kan skilja sig mellan version (mjukvara 
utgåva), modellserie och tillverkare. Standardiserade varningsstrategier och gränssnitt 
saknas idag.  

Rekommendationer som kan ges är framförallt de som är adresserade till utbildning och 
information. Oavsett hur bra ett system är så måste föraren själv fatta beslutat att stanna 
när han eller hon uppvisar tecken på sömnighet. De rekommendationer som kan ges är i 
de flesta fall för att säkerställa att det inte finns en övertro på systemen och att de inte 
används felaktigt.  

 

Fokusgrupper med privata förare och yrkesförare 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att behoven och utgångspunkterna för yrkes-
förare och privata förare skiljer sig åt i flera avseenden. Dessutom fanns det skillnader 
mellan lastbilsförare och bussförare. Lastbilsförare upplevde att de har en inaktiv 
köruppgift. Detta uttryckte de i termer av att ”det finns lite aktiv körning och att en stor 
del av köruppgiften handlar om övervakningen. De gav uttryck för att vara en operatör 
istället för en förare. De ansåg att det till stor del beror på alla systemen i fordonen. Ett 
exempel som gavs var att ”åka vilse” i exempelvis Stockholm kan upplevas som roligt 
och stimulerande för då händer någonting. 

Lastbilsförare, till skillnad från bussförare, har tidsmässiga möjligheter att stanna för att 
vila under förutsättningen att de kan hitta ett lämpligt ställe. Bussförare har å andra 
sidan mycket begränsade möjligheter att stanna och vila på grund av påtryckningar från 
passagerare och arbetsledare (som drivs av de ekonomiska konsekvenserna av straff-
påföljder vid förseningar).  

Användning av GPS-applikationer var inte något som yrkesförare stöttade. Anledningen 
var framförallt en misstro till GPS-kartdata anpassad för stora fordon. Förarna ansåg 
dock att detta kan vara mer av intresse för förare av personbil.  

Yrkesförare, till skillnad från privata förare, vill endast ha kritiska varningar. Privata 
förare ville snarare ha en hierarki av varningsnivåer (exempelvis som ett trafikljus; 
grönt, gult och rött) och då gärna över lite längre tid. 

Både grupper vill ha stor valfrihet för förargränssnittet (HMI), exempelvis olika 
standardnivåer (som kan ställas in individuellt) för olika typer av körstil (beroende på 
omständigheterna). Knappsatsen kunde vara i stil med ”sport-”, ”normal-” och ”kom-
fort-” lägen.  

Yrkesförare, och då speciellt bussförare, byter fordon ofta och de önskade även möjlig-
heten att ta med sig sina egna preferenser i en dosa till fordonet. Dosan skulle kunna 
innehålla sovtider. Det var viktigt att kunna använda dosan oavsett fordonsmärke och 
modell. Detta skulle kräva en standardisering av förargränssnittet för dessa system hos 
olika fordonstillverkare samt kompatibilitet och homogenitet mellan system och märke 
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(alla ser likadana ut). Trots dessa restriktioner ansågs en sådan lösning vara önskvärd av 
yrkesförarna som deltog i gruppen. 

Utbildningsmöjligheterna upplevdes som lite bättre för lastbilsförare än för bussförare 
och privata förare (utom för första ägaren), men i övrigt så finns det ett rudimentärt kun-
skapsbehov om dessa förarstödsystem. En möjlig lösning som föreslogs av privata 
förare (dock inte yrkesförare som avvisade förslaget på grund av tidsbrist) var elektro-
nisk introduktion vid tändningen, men man bör kunna klicka bort den. Samstämmig-
heten var relativt stor mellan fokusgrupperna och de rekommendationer som presentera-
des för förarna (se bilaga 2). Det fanns dock två undantag där yrkesförare avvisade 
förslaget med återkopplingen till förare och återkopplingen till arbetsledare. 
Återkopplingen till föraren var relaterat till hur han eller hon presterat i termer av 
körning i sömnigt tillstånd. Yrkesförare trodde att sådan information snarare skulle 
användas till att pressa sig själv och därmed till att de skulle köra ännu längre och ännu 
tröttare. De trodde att återkoppling till arbetsledare som lägger schema inte skulle ha 
något värde då andra faktorer väger tyngre. 

 

Besök hos återförsäljare 

Bland de tillfrågade bilförsäljarna så fanns ett behov av ökad kunskap och medvetenhet 
kring trötthetssystem och dess användning. Utbildning och träning av personal som 
säljer dessa system i syfte att öka kunskapen om problemet trötthet i trafiken och de 
system som de fordon de säljer är bestyckade med, kan förväntas bidra till en ökad 
medvetenhet om faran av att köra trött och ett steg i rätt riktning för att säkerställa att 
de system som finns kommer till sin rätta. Bilförsäljare föreslås gå på regelbundna 
kurser för att hålla sig ajour med teknikutveckling bland olika märken och modeller. 
Potentiella kunder och kunder som köper ett fordon försedd med ett förarstödsystem 
rekommenderas få noggrann information om systemets funktioner och begränsningar 
samt att de även ges möjlighet att provköra fordonets förarstödssystem med handled-
ning.  
 
4.4.4 Fordon 
Forskning kring fordonsrelaterade faktorer med avseende på bidrag till sömnighet hos 
föraren är ganska begränsad under de senaste åren. I en enkätstudie fick förare själva 
ange vad som ansågs som bidragande faktorer till sömnighet (Anund, Kecklund & 
Peters, 2003). Det kunde då konstateras att ”svaga strålkastare”, ”ingen radio”, ”varmt i 
fordonet”, ”låg fordonsstandard” och ”hög bullernivå” var sådant som förare ansåg 
tröttande. Om det i praktiken är så är svårare att avgöra. 

 
4.4.5 Vägen 
En annan mer systematisk offentlig motåtgärd som inte bygger på individuella prefe-
renser, är de så kallade "räfflor". Räfflorna är frästa och ses som ojämnheter i vägbanan, 
normalt placerad nära kanten linjen och/eller vid mittlinjen. Syftet är att orsaka vibra-
tioner eller ljud när ett hjul på fordonet kommer i kontakt med räfflan. Räfflor har 
systematiskt utvärderats i flera studier och införandet av räfflor i mittlinje har minskat 
antal olyckor med ca 15 procent och effekten av räfflor i kanten på motorväg är ännu 
mer positiva (40 till 50 %) (Anund, 2005; Mahoney, Porter, Donnell & Pietrucha, 2003; 
Persaud, Retting & Lyon, 2003). Åtgärden är bra för såväl sömniga förare som distra-
herade förare. I en körsimulator studie har det visats att en sömnig förare som lämnar 
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körfältet och kommer ut på räfflor vaknar och visar ett förbättrat körsätt (Anund, 
Kecklund, Vadeby et al., 2008). Emellertid visade resultaten också att sömnighets-
tecknen är tillbaka efter 5 minuter och effekten kan därmed anses som kort. 

I Sverige pågår en större nationell utredning för att studera såväl förändringar i 
trafikantbeteende, olycksrisker och acceptans hos förare med anledning av räfflor frästa 
i mitten på vägen. Delresultat visar på en hög acceptans (Anund & Nyberg, 2009). 
Övriga resultat kommer att presenteras under 2010. 

 
4.5 Summering 
I följande kapitel sker en summering av kunskapsläget uppdelat på indikatorer, risk-
grupper och motåtgärder. Avslutningsvis summerar vi de kunskapsluckor som känns 
angelägna att arbeta vidare med för att på sikt verka för ett minskat antal sömniga förare 
och sömnighetsrelaterade olyckor på våra vägar. 

 
4.5.1 Indikatorer 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en mängd lovande indikatorer för att 
detektera sömnighet hos bilförare. De som oftast förekommer i litteraturen är relaterade 
till körbeteende, förarbeteende eller sömn/vakenhetsmodellering. Inom forskningen sker 
även en mängd insatser när det gäller hur man på bästa sätt ska kunna göra en tillförlit-
lig klassificering och fusion av olika indikatorer, i syfte att få en tillförlitlig bedömning 
både avseende individuella skillnader och bortfall av data i situationer då valda sensorer 
inte levererar en tillförlitlig diagnos. 

De indikatorer som förekommer vanligast är följande: 

Fordonsbaserade: 
 Fordons placering på vägen (lateral position och rörelse mönster) 

 

Förarbaserade: 
 Blink duration 
 Blink frekvens 
 Ögonlockets öppning/slutningsgrad 
 Öppnings- eller slutningshastighet i relation till blinkens amplitud 

 
Modellbaserade: 

 Tid på dygnet 
 Vakentid 
 Antal timmar personen sovit de senaste 24 timmarna. 

 

Förutom detta pågår forskning för att hitta till ”ground truth”, vilket i detta sammanhang 
ska ses som ett sant värde på sömnighet. Att mäta sömn fysiologiskt går i dagsläget bra 
med hjälp av sensorer som fästs på personen. Det är dock svårare att fysiologiskt mäta 
och identifiera sömnighet. De mått som förekommer är baserade på hjärnaktivitet och 
där framförallt alfa- och thetaaktivitet i kombination med ”slow eye movements” eller 
andra ögonbaserade mått. Ett mått som beskriver detta är Karolinska Drowsiness Score 
(KDS) som har som krav alfaaktivitet i en avledning (2 elektroder) tillsammans med 
”slow eye movements”.  
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Klassificering av indikatorer och fusion av indikatorer är ett område som har rönt stort 
intresse under senare år. Här återfinns en mängd olika ansatser. Någon enda lösning 
som fungerar under riktiga förhållanden i trafik har vi inte funnit. Forskningen inom 
området är dock stor. Här är det viktigt att säkerställa att de indikatorer som klassifi-
cering och fusion baseras på är robusta, det finns annars en risk att framtagna lösningar 
ofta baserade på simulatordata inte kommer att fungera under riktig bilkörning. 

 
4.5.2 Riskgrupper 
Det finns en mängd olika riskgrupper när det gäller körning i sömnigt tillstånd. Orsaken 
är dock av olika art. 

De grupper som kan identifieras är följande: 
- Unga förare 
- Yrkesförare 
- Förare med sömnstörningar 
- Skiftarbetare. 

Det är viktigt att öka kunskapen om vad som gör att dessa grupper är överrepresenterade 
i olycksstatistiken för sömnighetsrelaterade olyckor. Detta för att säkerställa att de 
insatser som görs har en potential att bidra till att minska risken. Det är även viktigt att 
säkerställa att i de fall olyckor sker, samla in data som på sikt leder till att faktorer som 
beskriver sömnighet och sömn kan beaktas i utredningsarbetet. 

 
4.5.3 Motåtgärder 
Motåtgärder för att minska körning i sömnigt tillstånd och därmed sömnighetsrelaterade 
olyckor kan ske såväl strategiskt, taktiskt som operativt. Det är viktigt att de insatser 
som görs sker med en holistisk ansats. Att endast utveckla ett förarstöd som detekterar 
sömnighet har ingen större potential att isolerat bidra till färre olyckor. Det kräver att 
föraren inser att det är farligt och vet vad han/hon ska göra. Vidare krävs att det för 
yrkesförare skapas villkor som gör att individens fysiologiska begränsningar eller 
förutsättningar får styra till exempel schemaläggning avseende arbetstider och kör/vilo-
tider. Att väga in hur man ska vara förberedd före arbetspass och att utbilda förare i 
vikten av att sova på rätt tider och i rätt mängd bör vara en naturlig del i ett företags 
”Safety Management System”. Strategiska åtgärder är de som i det långa loppet har 
störst potential att lyckas. Här har den nya delen ”risk 1” i förarutbildningen en viktig 
roll att fylla. Det krävs dock en utvärdering av utbildningen för att säga vilken effekt 
den i praktiken har och om innehållet är optimalt eller inte. Utvärdering är även en 
viktig del i ett ”Safety Management System”. 

Förarstöd (detektering och feedback/varning) är ett område som fordonsindustrin inten-
sivt arbetar med. Det är dock viktigt att komma ihåg att enbart detektering inte är till-
räckligt. De flesta förare som drabbats av sömnighetsrelaterade olyckor kände till att de 
var sömniga strax före. Den stora utmaningen i förarstöden handlar sannolikt om att, 
utifrån en detektion, övertyga föraren om att det är stanna och sova eller/och inta 
koffein som är de enda vetenskapligt bevisade effektiva åtgärderna av varaktig karaktär. 

Vidare är det viktigt att säkerställa att det finns platser som är säkra, trygga och tillgäng-
liga för förare som har behov av att stanna. Oss veterligt saknas det kunskap om hur en 
plats att stanna på för att vila ska vara utformad för att vara attraktiv för en sömnig 
förare. Det finns anledning att tro att olika förargrupper har olika önskemål. 
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Även om en förare är väl förberedd så kan det hända att man blir sömnig. Då är räfflor i 
kanten på vägen ett stöd för att uppmärksamma förare som ofrivilligt är på väg att 
lämna vägen på situationen. Räfflor i kanten på motorvägen och i mitten på 2-fältsvägar 
har dessutom visat sig ha en stor acceptans hos förare. 

 
4.5.4 Kunskapsluckor 
Det finns en mängd kunskapsluckor inom området trötthet och trafik. Nedan redovisas 
några av dem som utifrån kunskapsöversikten kan anses vara av stor betydelse. 
 

Detektering och varning till sömniga förare 
Det finns ett behov av kunskap inom området framförallt avseende att beakta indivi-
duella skillnader när det gäller att detektera sömnighet hos förare. Det är större skill-
nader mellan individer än inom en individ om man jämför hur han/hon kör som pigg 
jämfört med som sömnig. En av de stora utmaningarna för förarstöden är dock att över-
tyga den sömniga föraren om att han/hon måste vidta en varaktig åtgärd. Här tros en 
mer holistisk ansats vara nödvändig och där förarstödet kan nyttjas för att även ge en 
mer strategisk återkoppling på hur en förare har presterat som en del i ett långsiktigt 
lärande. Att utvärdera beteendeeffekter av redan befintliga och ”produktifierade” system 
är en viktig nyckel till framgång. Här finns all möjlighet att lära för framtiden. Lärandet 
kan även ske om denna typ av system ingår i de FOT-studier som pågår eller ligger i 
startgroparna såväl nationellt som internationellt. 
 

Utbildning och information 
Utbildning och information till förare är sannolikt helt avgörande för att minska antalet 
sömniga förare på våra vägar. Detta bör ske riktat mot de riskgrupper som identifierats. 
Orsaken till sömnig körning varierar och för att få gehör för det budskap som förs fram 
bör man närma sig unga förare, yrkesförare, personer med sömnstörningar och skift-
arbetare på olika sätt.  
 

Lagkrav 
Att lagen tydligt säger att det inte är tillåtet att köra i uttröttat tillstånd är bra. Tyvärr är 
inte begreppet i sig definierat. Detta gör det svårt att driva denna typ av ärenden vidare 
när det gäller skuld i samband med inträffade olyckor. En bidragande faktor till att 
minska antalet olyckor kan vara att tydligare definiera begreppet och tydliggöra vad 
som gäller till trafikanterna. Detta bör involvera såväl polisen som åklagare. 

De regler vi har kring kör- och vilotider har sin utgångspunkt i konkurrenskrav. Det 
finns studier som vittnar om att den nya lagen om arbetstider vid vägtransporter i än 
större grad negativt påverkar villkoren för ”vakna” transporter. Inom andra transport-
näringar, till exempel flyg, sker insatser för att säkerställa ej sömniga förare. Det finns 
all anledning att tro att även vägtrafiken skulle ha nytta av samma synsätt och här kan 
man önska ett ökat samarbete mellan transportslagen. 

Förslagsvis bör möjligheten till en ändrad lagstiftning utredas med syfte att inte enbart 
bedöma ”trötthet” utan även otillräcklig sömn. Detta tillämpas redan av domstolar i 
England och Australien. 
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5 Snabbutredning av beslutsunderlag till djupstudier 
5.1 Syfte och metod 
Syftet med denna del i arbetet har varit att ta fram en rekommendation till ett besluts-
underlag för hur djupstudieutredare vid Trafikverket på bästa sätt ska kunna identifiera 
om en dödsolycka beror på sömnighet hos föraren eller inte. 

Arbetet har utgått från tidigare genomförda studier (se kunskapsgenomgången) och i 
synnerhet den studie av personskadeolyckor som skett i Sverige (Anund, 2008). Check-
listan omfattade följande beaktanden: 

Faktorer    Ökad risk 

Väg 

 Rak väg   Ja 
 Avkörningsvinkel   Liten 
 Bromsspår   Nej 

Föraren 

 Ålder    Ung 
 Kön    Man 
 Yrkestrafik   Ja 
 Antal vakna timmar  > 16 h 
 Antal timmar man sovit senaste sömnen <   6 h 
 Sömnproblem   Ja 
 Antal körda timmar  > 4,5 h 
 Körning efter avslutat nattskift  Ja 
 Passagerare i bilen   Nej 
 Druckit alkohol de senaste 24 h  Ja 
 Avvikelser från normal dygnsrytm Ja 
 Skiftarbetare   Ja 
 Akut sjuk   Ja 
 Medicinering som upplevs påverka vakenhet Ja 
 Medgivande om risk för insomning Ja 

Vittnesuppgift 

 Uppgifter om vingling eller liknande Ja 

Polisens samlade bild 

 Tecken som talar för sömnighet/sömn  Ja 
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Av dessa är det några som väger extra starkt eftersom det finns vetenskapliga bevis eller 
en lång samlad erfarenhet. Dessa är följande: 

 sömnbrist (< 6 timmar) 
 varit vakna för länge (> 16 timmar) 
 kört när man är som sömnigast fysiologiskt (2–6 alt. 14–16) 
 sagt att de lider av sömnproblem 
 sagt att de kanske kunde hade somnat 
 polisen själv tror att de kan ha somnat. 

 

Från 2009 görs en bedömning om en person som omkommit har gjort detta med 
anledning av att han/hon var trött eller distraherad. Denna information kan på sikt visa 
även hur många personer som omkommer på grund av att någon involverad förare varit 
trött. I djupstudieklienten får utredaren under ”fliken” människa markera om personen 
man utreder var trött/distraherad. För att bedömningen, i detta fall avseende trötthet, ska 
vara densamma i hela landet och mest korrekt så har Trafikverketen önskan att ta fram 
en gemensam rekommendation av vad som ska beaktas med utgångspunkten i de 
variabler som Trafikverket äger.  

Arbetet som har skett nedan är gjort i tre olika faser; 

 Workshop med olycksutredare 
 Djupintervjuer med Trafikverket djupstudieutredare 
 Provanalys av några fall. 

 
5.2 Workshop med olycksutredare 
Workshopen ägde rum den 21 januari 2010 i SAFERs lokaler i Göteborg. Sammanlagt 
var det 10 personer som deltog. Dessa representerade Trafikverkets (Vägverkets) 
utredare, Transportstyrelsen, Volvo Car Cooperation, Volvo Lastvagnar, Stressforsk-
ningsinstitutet, Safer (Projekt Intact) och VTI.  

Efter en kort genomgång av tidigare studier så fick deltagarna berätta hur man i dags-
läget utreder en olycka och vad man tittar på för att avgöra om trötthet kan ha varit en 
bidragande orsak. Varje deltagare fick i uppgift att summera de variabler som man 
ansåg var de viktigaste för att avgöra detta. 

Om samtliga deltagares bästa tips summeras erhålls följande lista, se tabell 2. 
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Tabell 2  Olika aktörers bästa tips på vad man tittar på för att avgöra om sömnighet 
kan vara en bidragande orsak. I parenteser anges till vilken komponent i vägtransport-
systemet som observationen kan föras: M=Människa; F=Fordonet; V=Vägen, 
O=Omvärlden 

Vem Vilka 
INTACT Avkörningsvinkel (V) 
  Tecken på om föraren gjort något eller inte (V) 
  Hur platsen ser ut (V) 
  Intervjun om hur mycket man sovit och sömnproblem (M) 
  Sovit och tid på dygnet (M) 

Volvo 3P Landsväg (V) 
  Inga spår i vägbanan eller på vägren (V) 
  Liten avkörningsvinkel (V) 
  Vanligtvis rak väg strax före en kurva (V) 
  Nära byte eller nära slutligt mål (M) 

VCC Subjektiv bedömning (M) 
  Oförklaring avkörning (V) 
  Tangentens riktning (V) 
  Tid på dygnet (M) 
  Sedan två år tillbaka ställer man frågan när man senast sov (M) 
  Åkaren har uppgett att man avvikit för något utan att man ser vad. (O) 

Vägverket Inga spår av åtgärder (V) 
  Tid på dygnet (M) 
  Skfitarbete (M) 
  Avkörningsvinkel (V) 
  Ytterkurva (V) 
  Vittne (O) 

Vägverket Avkörningsvinkel (V) 
  Scenario (V) 
  Tidpunkt på dygnet (M) 

  
Bakgrunds information föraren t.ex. var jobbar de, har de sjukdomar 
t.ex. diabetes, suicid, sömnstörning, missbruk, skiftarbete (M) 

Transportstyrelsen Tidpunkt (M) 
  Avkörningsvinkel (V)  
  Omgivning i fordonet – sovande passagerare (O) 
  Vibrationer / avsaknad av vibrationer (F alt. V)) 

 

I tabell 3 har en summering skett utifrån vägtransportsystemets komponenter. Det kan 
då ses, att det som samtliga studerar i störst utsträckning, är vägrelaterade faktorer som 
kopplar till vägens linjeföring och avsaknaden av tecken på att föraren gjort något för att 
häva situationen. 
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Tabell 3  Summering av de viktigaste faktorerna att titta på för att avgöra förekomst av 
trötthet hos den drabbade. 

Grupp Observation 
Vägen  Avkörningsvinkel 
   Tecken på om föraren gjort något eller inte 
   Inga spår i vägbanan eller på vägren 
   Vanligtvis rak väg strax före en kurva 
  Ytterkurva 
  Tangentens riktning 
  Hur platsen ser ut 
  Scenario 
  Landsväg 
  Vibrationer/avsaknad av vibrationer 
  Oförklaring avkörning 

Människan  Intervjun om hur mycket man sovit och sömnproblem 
  Tid på dygnet 
  Antal timmar som man sovit 
  Skiftarbete 
  Nära byte eller nära slutligt mål 

 

 Bakgrundsinformation föraren t.ex. var jobbar de, har de 
sjukdomar, t.ex. diabetes, suicid, sömnstörning, missbruk, 
skiftarbete 

Omvärld  Omgivning i fordonet – sovande passagerare 
  Vittne 

 
 Åkaren har uppgett att man avvikit för något utan att man ser 

vad 

 
5.3 Djupintervjuer med Trafikverkets djupstudieutredare 
Det är viktigt att det som föreslås beaktas för att avgöra om en skadad människa var 
trött, inte strider mot de rutiner och de data som samlas in i dagsläget och därför har det 
varit extra viktigt att ta del av hur Trafikverkets djupstudieutredare arbetar idag. I 
bilaga 3 visas en mer detaljerad sammanställning av intervjuerna. 

Syftet med intervjuerna var att ta del av utredarens berättelse om hur en utredning går 
till, men även att få ta del av utredarens tankar och reflektioner på dels checklistan som 
använts i samband med polisens utredningsarbete av personskadeolyckor i Umeå, dels 
ett förslag till faktorer att beakta som kan ses som ett resultat av den genomförda 
workshopen.  

Det är två utredare som har intervjuats och deras beskrivningar skiljer sig åt, men majo-
riteten av det som beskrevs stämmer väl överens. Det är fullt klart och fullt naturligt att 
de data som samlas in i högsta grad är styrd av vilken information som begärs av djup-
studieklienten.  

Djupstudieklienten bygger på en struktur där data kring människan, fordon och om-
världen systematiskt samlas in. En stor del av data som begärs handlar om fordonet och 
vägmiljön och en mindre del om människan. Det som samlas in avseende människan 
redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4  Utdrag ur djupstudieklienten och de data som samlas in som berör människan. 

Ålder Kön Trafikantroll 

       

Placering, fritext Placering, kod Föraren har rätt körkortsbehörighet 

      
 

Skador 

Skador   

Tid för dödsfall   

Plats för dödsfall   

Beskrivning av 
skadorna 

  

Skadeorsak   

 

Annat (uppge källa)   
 

Misstanke om självmord Källa, motivering 

    

Naturlig 
död/sjukdomstillstånd 

Källa, motivering 

    

Misstanke om trötthets-/ 
distraktionsrelaterad olycka 

Källa, motivering 

    

Övigt om människan 

  
 

Klassificering på individnivå 

Övervåld   

Överrisk   

Utanför 
systembegräns-
ningarna 

  

Ej klassificerat   

Motivering 

 

  

 

Det samlas även in data från utrymning, räddning och vård och där plockas uppgifter 
från den rättsmedicinska undersökningen. 
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Tabell 5  Utdrag ur djupstudieklienten och de delar som berör människan avseende 
utrymning, räddning och vård. 

Läkemedel Specificering, källa 

    

Alkohol Promillehalt Specificering, källa 

     

Droger Specificering, källa 

    

 

För vägen samlas uppgifter in som handlar om en generell beskrivning av olycksplatsen 
som oftast kompletteras med kort och skisser från räddningstjänsten och polisen. Vidare 
samlas detaljerad information in om vägen i enlighet med VGU. Huvudområden är väg-
typ, hastighetsgräns, vägdata (bredder, vägren, stödremsa, lutning, bombering, väglag, 
spår, beläggning, siktstandard, trafikflöde, EuroRap), sidoområde, driftåtgärd och väg-
utrustning.  

Möjligheterna att lägga in data som begärs för såväl människa, fordon och väg är i 
högsta grad beroende av de trafikmålsanteckningar som polisen gör vid olycksplatsen. 
Trafikmålsanteckningarna har framförallt ett utredande syfte med fokus på kraschen. 
Utredarna själva säger att de har en önskan att även titta mer på det som föregår 
kraschen (pre-krasch) och det som sker efter kraschen (post-krasch). I dagsläget har de 
inte resurser i form av tid att göra detta. 

 
5.3.1 Utredningsprocessen  
I kommande text återges en kort sammanfattning av de två intervjuade utredares be-
rättelse av hur en utredning går till. För en mer detaljerad beskrivning se bilaga 3. 

 

Utredare A:s beskrivning 

Utredaren får vanligtvis ett SMS om att en allvarlig olycka eller dödsolycka har in-
träffat. I vissa fall ringer polisen direkt till utredaren. Att allvarliga olyckor ingår, beror 
på att de kan sluta i död. Det är dock bara dödsfall som utreds.  

Polisens uppgift är att utreda ansvarsfrågan och i detta arbete skrivs en trafikmålsan-
teckning. Den sänder polisen till Trafik Lednings Centralen (i Kristianstad) vanligtvis 
inom ett dygn från det att olyckan inträffat. Trafikmålsanteckningen faxas därifrån till 
utredaren och i och med det kan utredningen början. 

Utredaren börjar då med att slå i register på fordonet och föraren. Efter cirka 1–3 dagar 
gör utredaren en fordons- och platsbesiktning. Detta är ett arbete som det är ganska 
bråttom att göra speciellt då det är lastbilar involverade. I samband med polisens utred-
ning tas involverade fordon i beslag och därmed kan ägarna inte nyttja fordonen.  

Efter avslutad insamling av data kallar analysansvarig samman analysgruppen. Analys-
gruppen består av följande representanter: driftansvarig, fordonsexpert, beteendevetare, 
trafiksäkerhetsutredare, trafikingenjör, räddningstjänst, läkare, samhällsplanerare och 
utredare (i denna region sammankallande i analysgruppen). Inför mötet sänder samman-
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kallande ut förstahandsrapporten som gjorts utifrån plats och fordonsbesiktningen. Vid 
mötet går man igenom denna och därefter redogör läkaren för dödsorsaken. Huvudsyftet 
med analysgruppens möte är avvikelsehanteringen och att bestämma vad som är 
regionalt ansvar och vad som är nationellt ansvar. Vid mötet fattas beslut om vilka åt-
gärder som bör vidtas för att säkerställa att olyckan eller liknande olyckor inte sker igen. 
Åtgärderna läggs in Trafikverkets Management System (C2). I systemet identifieras åt-
gärd, ansvarig och när åtgärden ska vara vidtagen. Åtgärden följs sedan och ansvarig 
påminns via mail automatiskt till dess att åtgärden är vidtagen. 

 

Utredare B:s beskrivning 

• En olycka sker i Regionen 
• Nationella Informationscentral (NIC) skickar SMS till en av två utredare i 

Regionen (en yta som är nästan lika stort som England) 
• Utredaren ringer polisen, oftast länspolissamordnaren för trafikolyckor för att få 

första preliminära uppgifter 
• Många av de lokala polisstationerna har stängt helt eller delvis (utanför kontors-

tider) detta innebär att poliser utan lokalkännedom skickas ut för att utreda 
olyckan 

• Tidsfördröjning kan vara lång, speciellt om olyckan inträffa utanför kontorstider 
• Utredaren upplever att han i regel själv får jaga uppgifter 
• Konsulter kontaktas vid behov (mer regel än undantag) 
• Utredaren gör en plats och en fordonsbesiktning. I de fall det behövs, kontaktas 

räddningstjänsten för att få kopior på bilder från olycksplatsen och polisen för 
att få ta del av eventuella förhörsprotokoll. I detta arbete ingår även att söka in-
formation i register kring fordon och förare. Obduktionsprotokoll hämtas in. Det 
sker inga intervjuer med förare, vittnen eller anhöriga på grund av resursbrist. 

 

Slutsats 
Det finns en klar process för hur arbetet går till och även verktyg i form av djupstudie-
klienten som utredarna ger uttryck för att vara positiva till. De två olika beskrivningarna 
om processen vittnar om det betydelsefulla samarbetet mellan polisen och utredaren. 
Det finns all anledning att stärka detta för att säkerställa att den information som behövs 
samlas in på ett sätt som är till nytta, inte enbart polisen i arbetet med att utreda skuld, 
utan även djupstudieutredaren för att kunna identifiera relevanta åtgärder. Vidare kan 
det konstateras att inga intervjuer sker med vittnen, anhöriga etc. Detta beror inte på att 
man inte får eller vill, utan är snarare en resursfråga. Utredarna har inte tid. 

 
5.4 Rekommendation 
Med en utgångspunkt i forskningen, resultaten från workshopen och djupintervjuerna 
med utredarna så föreslår vi ett tvåstegsförfarande där man utifrån det som finns idag 
beaktar framförallt vägrelaterade aspekter och tid på dygnet. Parallellt förstärks arbetet 
tillsammans med polisen i syfte att få en ökad kunskap om den drabbades sömn och 
vakenhetshistorik, se tabell 6. Det är viktigt att betona att det råder brist på tid hos 
Trafikverkets utredare och att de med en ökad grad av resurser avsatta för djupstudie-
arbete sannolikt skulle öka kunskaperna kring orsaken till olyckan och framförallt sådan 
som relaterar till den mänskliga faktorn. Detta är viktigt då ett flertal studier tydligt 
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visar att majoriteten av olyckor som sker beror på den ”mänskliga faktor” helt eller 
delvis.  

Det vore önskvärt att kunna rangordna vikten av de kriterier som föreslås. Detta är dock 
svårt rent vetenskapligt. Ett förslag är dock att utgå från den information som berör 
människan. För dessa gäller sannolikt att det räcker att någon av dem som relaterar till 
förarens sömn och vakenhet senaste dygnet (C-G) är uppfylld. Vidare är det nog så att 
om polisen bedömt att föraren somnat (I) så är det tillräcklig information för att säga att 
föraren var sömnig. För kriterierna A, B och H så är det nog så att de är tillägg till de 
redan nämnda och endast bidrar med att få en säkrare bedömning. Hur det förhåller sig 
kvarstår att undersöka. 

 
Tabell 6  Förslag på kriterier att beakta. 
 
 
Kriterier 

Uppgifter 
finns i 

klienten 

Framtida lösning 

Vägen   
(A) Liten avkörningsvinkel Ja  
(B) Raksträcka, nära kurva Ja  
   
Människan   
(C)Sömnbrist (<6 h) Nej Går att få via anhöriga 
(D)Varit vaken för länge (>16 h) Nej Går att få via anhöriga 
(E) Kört när man är som sömnigast 
fysiologiskt (2–6 h; 14–16 h) 

Ja  

(F)Nattskiftsarbetare eller hem från 
avslutat nattskift 

Nej Går att få via arbetsgivare alt 
polis 

(G)Personen lider av sömnproblem  Nej Går att få via rättsmedicinsk 
utredning 

(H)Nära byte eller målet för resan Nej Går att få via anhöriga 
(I)Polisen tror att föraren somnat Nej Går att få via polisen 
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Rekommendationer för användning av trötthetsvarningssystem 
 

Syfte och metod 
De förarstöd som finns på marknaden idag har inte vetenskapligt kunnat bevisas bidra 
till ett reducerat antal olyckor. Detta är ett viktigt utredningsarbete för framtida forsk-
ning. Trots denna brist så finns det anledning att tro att systemen bidrar till att förare i 
mindre utsträckning kör trötta, ett argument för detta är att det säljs system vilket talar 
för att det finns förare som har behov av dem. 

Förarstöd finns på marknaden (se kapitel 4.4.3) och det är viktigt att dessa inte miss-
brukas. Ett led i detta är att ta fram rekommendationer för hur dessa system kan 
användas såväl strategiskt, taktiskt och operativt. 

Syftet med föreliggande studie är att bidra till att ta fram rekommendationer av använd-
ning för att minimera risken för felanvändning. 

 

Teoretisk möjlighet 
Utgångspunkten för att identifiera hur man ska rekommendera användning av förarstöd 
till sömniga förare kommer ifrån en struktur baserad på Michons beslutsmodell 
(Michon, 1985) och där den applicerats på vägtransportsystemets olika komponenter här 
kallat element, se tabell 7. I arbetet har utgångspunkten varit att ett befintligt system 
fungerar tekniskt sett korrekt och att det ska användas på ett säkert sätt. För varje 
element finns det flera undergrupper och för att stärka upp rekommendationerna för det 
som avser människan har vi genomfört 2 fokusgrupper, en med förare av personbilar 
och en med yrkesförare. För gruppen bilförsäljare har vi genomfört några besök hos 
försäljare av bilmärken där vi vet att märken säljs som har förarstöd för trötta förare. 
När det gäller övriga element har utgångspunkten varit den kunskap som är känd. 
 

Tabell 7  Matris som använts som utgångspunkt för att identifiera möjliga 
rekommendationer. 

BESLUTSPROCESS  

STRATEGISK TAKTISK OPERATIV 
Människa 
Privat förare 
Yrkesförare 

   

Fordon 
Biltillverkare 
Bilförsäljar 

   

Väg 
Vägtyp/väg-miljö 

   

ELEMENT 

Omvärld 
Transportföretag 
Arbetsgivare 
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Det är viktigt att komma ihåg att en förare alltid är ansvarig för sin körning t.ex. när det 
gäller val av hastighet, sidoläge och i synnerhet sitt eget tillstånd där trötthet är en 
faktor. Ansvaret för körningen kan inte delegeras till exempelvis en systemtillverkare 
eller arbetsgivare. Det är vidare viktigt att komma ihåg att de flesta förarstödsystem har 
begränsade användningsspecifikationer vilket kan skilja sig mellan version (mjukvara 
utgåva), modellserie och tillverkare. Standardiserade varningsstrategier och gränssnitt 
saknas idag.  

 

Människa 
Orsakerna till sömnighet kan vara ett flertal, men den grundläggande faktorn är som 
visats i kapitel 4 brist på sömn, för lång vakentid och tid på dygnet. Det kan även vara 
så att förare är trötta även om de inte lider av sömnbrist, för lång vakentid eller kör mitt 
i natten. Åtgärderna adresserade till detta mer trötta tillstånd är även de viktiga och 
förarstöd kan vara en lösning. 

I arbetet har människan delats upp för privata förare och för yrkesförare. I kommande 
text identifieras möjliga rekommendationer på de olika nivåerna (beslutsnivåerna). De 
flesta av rekommendationerna har identifierats i samråd med forskare inom området, 
men det har inte kunnat identifieras några vetenskapliga bevis för att de är relevanta 
eller effektiva. Vidare har rekommendationerna varit fokus vid genomförandet av de två 
fokusgrupperna. 

 

Privat förare 
Privata förare utgörs vanligtvis av förare av personbil, mc eller husbil. Rekommenda-
tionerna är riktade till den grupp som är pekad på om inget annat anges, i detta fall 
privata förare. 

 

Strategiskt 

Trötthetssystem och ”lane departure system” fungerar olika, därför bör du bekanta dig 
med systemet i bilen innan du kör.  

Planera inte för längre körtid tack vare systemet  

Framtida system kan innehålla en planerings del som integreras i navigatorn. När du 
lägger in var du ska så får du automatiskt upp var du bör stanna för att ta rast (sova, 
dricka kaffe…) (Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

 

Taktiskt 

Ett trötthetssystem ska inte användas för att kunna köra längre tid i trött tillstånd. Se 
systemet som en support som förstärker dina signaler. 

Om du känner trötthet och systemet dessutom talar om detta – vidta åtgärd. 

Det går inte att förutsäga insomningstillfället. 

Varningen som ges ska optimeras för att minimera falska varningar för att få en hög 
acceptans. (Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 
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Varningen som ges ska visa föraren vad som är orsaken och vad hon/han ska göra. 
(Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

 

Varningen som ges ska med fördel kopplas till kontexten och därmed vara adaptiv med 
avseende på var det är möjligt att stanna för att sova en kort stund eller ta kaffe. 
(Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

 

Operativ 

Om du under körning får en indikation från systemet att du är trött ska detta tas på 
allvar. 

Insomningstillfället går inte att förutsäga. 

 

Yrkesförare 
Yrkesförare kan vara en förare av såväl en taxi, en tjänstebil som en buss eller lastbil. 
De regler som finns adresserade till yrkesgrupperna ska följas, men är ingen garanti för 
att sömnighet inte kan uppstå.  

 

Strategiskt 

En yrkesförare som kör på natten behöver vara utsövd och inte alltför många vakna 
timmar i bagaget när han/hon startar.  

Trötthetssystem och ”lane departure system” fungerar olika, därför bör du bekanta dig 
med systemet i bilen innan du kör.  

Planera inte för längre körtid tack vare systemet. 

Ett ”fit for duty” test kan vara ett sätt att mäta förmågan. (Framtida möjlighet – Ej 
bevisat.) 

Det schema som föraren arbetar efter bör vara optimerat med en s.k. 3PM. (Framtida 
möjlighet – Ej bevisat.) 

Förarstödet kan kräva att antal vakna timmar, sovna timmar och tid på dygnet matas in. 
Detta kan vara en utgångspunkt för när man ska varna en förare som indirekt eller direkt 
visat tecken på sömnighet. (Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

Ett förarstöd bör innehålla en feedback till föraren på hur han eller hon har presterat i 
termer av sömnig körning. Detta kan leda till ett långsiktigt lärande och som en input till 
planering för var och när raster ska tas i framtida resor. Valda uppgifter kan tas direkt 
från färdskrivare (Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

Ett förarstöd bör innehåll en feedback till transportplaneraren för att undvika körning 
där trötthet är vanligt förekommande (Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 
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Taktiskt 

Ett trötthetsvarnande system eller dylikt ska inte användas för att kunna köra längre tid i 
trött tillstånd. Se systemet som en support som förstärker dina signaler och vidta 
varaktig åtgärd.  

Om du känner trötthet och systemet dessutom talar om detta – vidta åtgärd. 

Det går inte att förutsäga insomningstillfället. 

Varningen som ges ska optimeras för att minimera falska varningar. (Framtida 
möjlighet – Ej bevisat.) 

Varningen som ges ska visa föraren vad som är orsaken och vad hon/han ska göra. 
(Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

Varningen som ges ska med fördel kopplas till kontexten och därmed vara adaptiv med 
avseende på var det är möjligt att stanna för att sova en kort stund eller ta kaffe. 
(Framtida möjlighet – Ej bevisat.) 

 

Operativt 

Om du under körning får en indikation från systemet att du är trött ska detta tas på 
allvar. 

Insomningstillfället går inte att förutsäga. 

 

Fordon 
Alla förarstödsystem har tekniska begränsningar i 1) funktionalitet (vad systemet gör), 
2) avgränsningar och träffsäkerhet av funktionerna (hur väl systemet fungerar) och 3) 
gränssnittet (HMI) (hur displayen, symbolerna, varningssignaler och knapparna är ut-
formade).  

 

Bilförsäljare 
För att ta del av vilken information bilförsäljare ger till kund i dag har några besök 
gjorts hos olika bilförsäljare. Försäljarna marknadsförde Volvo, Mercedes, Citroën eller 
BMW. Samtliga försäljare svarade ja på frågan om de har ett trötthetsvarningssystem att 
sälja till deras bilar. Det var dock en mer skiftande kunskap om i vilka modeller som 
systemet fanns att tillgå. Försäljarna fick även frågan ”hur systemet fungerar”.  

Följande svar gavs: 

Försäljare A: 

Den piper och visar en kaffekopp. 

…men försäljare tycker att den är irriterande och brukar stänga av den i sitt eget fordon 
för att den pep hela tiden. Han tillägger att det kanske är bra att ha på längre resor. 

Information från försäljaren om systemets begränsningar saknades. 

Övrig information fanns kring många olika förarstödssystem vid bilarna och i broschyr-
materialet. 
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Försäljare B: 

Extremt kortfattad information (i broschyren). 

Enligt försäljaren så blinkar och piper systemet och visar en kaffekopp om man kör 
vingligt.  

Information från försäljaren om systemets begränsningar saknades. 

 

Försäljare C: 

Försäljaren var inte säker men försökte att ta reda på informationen i en broschyr. 

 

Försäljare D: 

Försäljaren var inte säker men försökte att ta reda på informationen i en broschyr. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att bland de tillfrågade bilförsäljarna så finns det 
ett behov av ökad kunskap och medvetenhet kring trötthetssystem och dess användning. 
Valda försäljare får anses representera kollegor inom området.  

Rekommendationer ges endast på strategisk nivå då de på taktisk och operativ nivå är 
svåra att identifiera utifrån den kunskap som finns idag. 

 

Strategiskt 

Utbildning och träning av personal som säljer dessa system i syfte att öka kunskapen 
om problemet trötthet i trafiken och de system som de fordon de säljer är bestyckade 
med. 

Bilförsäljare bör gå på regelbundna kurser för att hålla sig ajour med teknikutveckling 
bland olika märken och modeller.  

Potentiella kunder och kunder som köper ett fordon försedd med ett förarstödsystem ska 
informeras noggrant om systemet funktioner och begränsningar samt även ges möjlighet 
att provköra fordonets förarstödssystem.  

 

Biltillverkare 
För denna grupp har ingen fördjupad analys gjorts och det är svårt att identifiera rekom-
mendationer förutom att de strategiskt bör verka för att: 

Förarstödsystem uppgraderas och görs om regelbundet av fordonstillverkare, vilket 
kräver regelbundna utbildningsbehov. 

Verka för att utvärdera system som satts i produktion i syfte att förbättra och att undvika 
system som inte bidrar till avsett syfte. 
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Väg 
Rekommendationer för väg är samtliga på strategisk nivå. 

 

Strategiskt 

I Trafikverkets regionala vägplanering bör antalet rastplatser på vägnätet ökas och i 
synnerhet för större fordon så att de förarstöd som finns inte bara kan rekommendera att 
man ska stanna utan att detta även ska kunna göras. 

I anslutning till parkeringsfickor bör man sätta upp en ett P-vägmärke med tilläggstavla 
1 km för att underlätta möjligheten för bilförare att planera (taktiskt) en nödvändig rast. 

För större rastplatser på exempelvis huvudstråk bör man skylta med regelbundna inter-
valler avståndet till nästa rastplats samt avståndet till nästa efter denna. Därmed har man 
alltid avståndet till minst två rastplatser för att stödja taktiska beslut hos förare som 
börjar känna sig sömniga. 

 

Omvärld 
Rekommendationerna på omvärlds nivån för såväl myndighet som transportföretag/ar-
betsgivare är endast på strategisk nivå. 

 

Strategiskt 

Myndighet: 

Trafikverket och/eller Transportstyrelsen bör arbeta för att standardisera gränssnittet för 
kritiska varningar i förarstödsystem. 

Ett tillförlitligt förarstöd (alt. Event data recorder) som detekterat trötthet hos föraren 
strax före olycka rekommenderas vara en del i bevisföringen i framtida utredningar 
(Framtida möjlighet – Ej bevisat). 

 

Transportföretag/Arbetsgivare: 

Riktlinjer och ansvar för arbetsgivare, relaterat till körning i trött tillstånd, bör tas fram. 

Träning av användning av förarstöd och utbildning i trötthet bör ske inom företaget. 

Transportbeställare/köpare (exempelvis kommuner och landsting) bör uppmuntras till 
en ”Safety Management kultur” i sina anbudsförfrågningar genom att exempelvis 
optimera schemaläggning för att teoretiskt planera resandet så att förare kör när de är 
som mest vakna.  

Tidtabeller ska möjliggöra tid för stopp. 

Ansvar för korrekt användning av förarstöd bör tydliggöras. 

Transportföretag, i de fall de är arbetsgivare, ansvar även för delen av resan som är till 
och från arbetet. Ansvar och rekommendationer för dessa moment bör tydliggöras och 
där det speciellt för skiftarbete är en viktig fråga. Vilken praxis man har när man t.ex. 
åker hem från arbetet är en viktig del.  
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Transportföretag bör uppmuntra ett beteende när exempelvis ett system varnar en förare 
för trötthet, att denne tar nödvändiga åtgärder för att motverka trötthet som att stanna 
bilen på ett lämpligt och säkert ställe för att ta en paus. 

 

 



 

 VTI rapport 688 
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Fokusgrupp med privata förare och yrkesförare 
 
Syfte 
För att undvika att ”felaktiga” rekommendationer tas fram när det gäller användande av 
trötthetssystem så har ett syfte varit att ta del av trafikanters åsikter kring möjliga 
rekommendationer och att fånga rekommendationer vi inte kunnat förutsäga. Syftet med 
fokusgrupperna har således varit att fånga synpunkter från medtrafikanterna och där 
1) vanliga privat förare och 2) yrkesförare kring förarstödsystem för trötthet.  

 

Metod och analys 
Två fokusgrupper har genomförts.  

I gruppen med privatbilister deltog åtta personer, varav fyra var män och fyra var 
kvinnor. Personbilmärke som kördes av denna grupp var Volvo, Kia, Peugeot, Mazda 
och VW. I gruppen med yrkesförare deltog sju personer varav en var kvinna och sex var 
män. Två av förarna körde normalt skolbussar, en förare körde kyl- och fryslastbil, tre 
förare körde livsmedelslastbilar och en lastbil som transporterade allt utom livsmedel.  

De inleddes med en kort genomgång av området trötthet i trafiken och tanken med 
diskussionerna. Deltagarna fick i uppgift att beskriva vad de tror en förare i deras roll 
behöver ha för rekommendationer för att säkerställa att förarstöd till trötta förare inte 
används felaktigt. Först fick deltagarna själva tänka fritt och därefter presenterades 
några förberedda förslag på rekommendationer. Rekommendationerna gicks igenom 
stegvis från strategiskt, taktisk till operativ nivå.   

Analysen är anteckningsbaserad och återges i punktform och återger vad deltagarna 
fokuserade på. I vissa avseenden är det relaterat till rekommendationer till förare i deras 
roll, i andra avseenden till tillverkare av systemen för att säkerställa att framtida system 
används. 

 

Resultat 

Grupp 1 Privatbilister  

Strategisk: 
Planering av resan 

Privata bilister vill kunna ladda systemet med egna önskemål 

De vill kunna välja vilken informationen de får 

Valfrihet är extra viktigt vid långa resor 

Individuella profiler önskas, kanske i form av nyckel/kort eller i bilens minne 

Valfrihet önskas även avseende hur man vill bli varnad 

Koppling mellan trötthetssystemet och en GPS navigationssystem ansågs vara 
fördelaktig 
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Så kallade ”Reseprofiler” ska kunna inkludera ”favoriter” med exempelvis årliga 
fjällresor 

Utbildning 

Förarna var positiva till utbildning för att säkerställa korrekt användning 

Vem som utbildade var mindre kritiskt, även bilen kunde vara en utbildare, motivet till 
detta var att det skulle säkerställa att alla, oavsett om man var första ägare eller inte till 
bilen skulle få en genomgång  

Varningsgränssnitt 

Förarna önskade ett anpassat system, där de kan välja förinställda körlägen såsom 
”Sport”, ”normal” och ”komfort” med motsvarande varningshierarkistruktur.  

De önskade vidare ett bättre stöd för att strategiskt kunna ta med motåtgärder exempel-
vis medtag av kaffe eller Coke Cola. 

 

Taktisk: 
Förarna önskade valfrihet avseende varningar 

De vill ha möjligheten att kunna skjuta upp varningar 

De vill att systemet aktivt ska fråga om fortsatt önskat förarstöd 

Det uttrycktes en önskan att systemet ska ”tänka” taktiska åt föraren med eg. GPS hjälp 
(förslag med avstånd till rastplatser, vägkrogar) 

Upptrappning av varningssignaler i flera steg var något man gärna såg. 

 

Operativt: 
De förespråkade att konsekvenser av att somna vid ratten klargjordes 

De ville ha stöd för var kan man stanna någonstans 

Förslag på en yttre varning till andra trafikanter diskuterades och sågs av vissa som 
positivt 

De var även positiva till om systemet kan ”fånga” onyktra förare. [Gruppen tog fäste vid 
liknelse av svår sömnighet till alkohol påverkan.] 

 

Grupp 2 Yrkesförare  

Strategiskt: 
Individuell HMI önskas 

Standardiserad HMI bland tillverkare var önskvärt (man byter maskin regelbundet) 

Anonymitet av exempelvis sovtidsdata ansågs viktigt för att systemet skulle användas 

Förarna vill ha interaktion med systemet och mer aktiv körning. De återger att körupp-
giften är monoton och att de mer övervakar än kör 

Det bör vara tydligt vad systemet gör 
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De uttrycker en oro att det inte går att lita på ett trötthetssystem 

De saknar tid i början på en resa för att kunna läsa/mata in information 

Vissa uttrycker att de har en företagsledning som inte bevakar säkerhet och att de saknar 
en säkerhetskultur i företaget 

De önskar bättre villkor för att lär sig systemen 

Transportbeställare (kommuner m.fl.) skapar hårda ekonomiska villkor för transport-
företag (speciellt buss) beträffande förseningar m.m. De önskar utrymme att kunna 
stanna om det behövs. 

Färdskrivare följs slaviskt och den upplevs som rigid och oanpassningsbar. 

 

Taktisk: 
Ingenting ska kopplas till GPS. Enligt gruppen var det fortfarande ovanligt med GPS 
eftersom de inte gick att lita på (för lastbil) 

En mjuk varningssignal var inget de önskade. De ville ha en varning som var rejäl i 
panikläget 

Brist på lämpliga ställen att stanna vid, upplevdes som ett problem. De önskade 
information om avstånd till nästa rastplats (jmf europeiska motorvägar ”rastplats 3 km” 
”rastplats 65 km”) 

De återgav att de upplevde problem med hård konkurrens och därmed en ökad press på 
förare att komma i tid (speciellt buss). Höga böter kan delas ut till bussföretag vid 
förseningar vilket bestäms av transportbeställare (oftast kommuner). De önskade att 
detta var något som minimerades. 

 

Operativt: 
De var inte övertygade att trötthetssystem fungerar och vissa uttryckte att det kommer 
vara svårt att ta varningar på allvar. 

En varning utfärdades för flera varningsnivåer. Det finns en risk att det skapar ett 
beteende där man ”snoozar” tills nästa varning kommer.  

Lastbilsförare vill gärna stanna om det fanns möjlighet, men rastplatser saknas. 
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Intervjuer med utredare A och B på Trafikverket 
Anna Anund    2010-03-24 

MFT 

 

 

Intervju med en av Trafikverkets djupstudieutredare och till lika 
analysgruppsansvarig 
 

Intervjun har skett uppdelad i tre faser:  
 utredaren fick i uppgift att beskriva processen vid utredning 
 gemensam genomgång av djupstudieklienten 
 diskussion kring checklistan och de kriterier som kan vara aktuella för att beakta 

sömnighet som bidragande orsak till olycka. 

 

Utredaren har tidigare arbetat som bilinspektör. Utredaren ser målet med djupstudien 
som att arbetet ska förhindra att liknande olyckor sker igen och att identifiera och bidra 
till att systemfel och enskilda fall åtgärdas. Ibland kan ett fall vara både enskilt och 
generera en mer generell systemfråga. Fokus i utredningen är i dagsläget framförallt 
kraschrelaterat, men det finns en önskan att titta mer på ”pre-krasch” men även på 
”post-krasch”. Att det inte görs idag är en fråga om begränsade resurser. 

 

Utredning processen 
Utredaren får vanligtvis ett SMS om att en allvarlig olycka eller dödsolycka har 
inträffat. I vissa fall ringer polisen direkt till utredaren. Att allvarliga olyckor ingår är 
för att de kan sluta i död. Det är dock bara dödsfall som utreds.  

Polisens uppgift är att utreda ansvarsfrågan och i detta arbete skrivs en trafikmålsan-
teckning. Den sänder polisen till Trafik Lednings Centralen (i Kristianstad) vanligtvis 
inom ett dygn från det att olyckan inträffat. Trafikmålsanteckningen faxas därifrån till 
utredaren och i och med det kan utredningen början. 

Utredaren börjar då med att slå i register på fordonet och föraren. Efter cirka 1–3 dagar 
gör utredaren en fordons- och platsbesiktning. Detta är ett arbete som det är ganska 
bråttom att göra speciellt då det är lastbilar involverade. I samband med polisens 
utredning tas involverade fordon i beslag och därmed kan ägarna inte nyttja fordonen.  

Efter avslutad insamling av data kallar analysansvarig samman analysgruppen. Analys-
gruppen består av följande representanter: driftansvarig, fordonsexpert, beteendevetare, 
trafiksäkerhetsutredare, trafikingenjör, räddningstjänst, läkare, samhällsplanerare och 
utredare (i denna region sammankallande i analysgruppen). Inför mötet sänder samman-
kallande ut förstahandsrapporten som gjorts utifrån plats och fordonsbesiktningen. Vid 
mötet går man igenom denna och därefter redogör läkaren för dödsorsaken. Huvudsyftet 
med analysgruppens möte är avvikelsehanteringen och att bestämma vad som är regio-
nalt ansvar och vad som är nationellt ansvar. Vid mötet fattas beslut om vilka åtgärder 
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som bör vidtas för att säkerställa att olyckan eller liknande olyckor inte sker igen. 
Åtgärderna läggs in Trafikverkets Management System (C2). I systemet identifieras 
åtgärd, ansvarig och när åtgärden ska vara vidtagen. Åtgärden följs sedan och ansvarig 
påminns via mail automatiskt till dess att åtgärden är vidtagen. 

 

Djupstudie klienten 
Trafikverket har en databas där uppgifter läggs in kring varje olycka. Databasen inne-
håller uppgifter kring platsen, fordonet och föraren (ref)1. Vid fordon och platsbeskriv-
ningen har inte utredaren någon mall med sig. Han vet vad som ska samlas in då han är 
väl bekant med djupstudieklienten. Utredaren beskriver med egna ord det man i princip 
samlar in enligt följande: 

 

Fordon 
 Vad har hänt med fordonet i fråga om konsekvens av krockvåld 
 Konsekvensen på fordonet av inträngande föremål (person- eller fordonsrela-

terat) 
 Fysiskt föremål som orsakat personens skada 
 Man tittar på lite olika aspekter beroende på fordonstyp (t.ex. underkörnings-

skydd för lb). 

Vägen 
 Data som samlas in är i enlighet med VGU 
 Man försöker hitta var olyckan har hänt. Detta kan ibland vara ett problem då 

polisens skisser i vissa fall är bristande 
 Man identifierar kollisionspunkten 
 Utredaren mäter vägens bredd, vägren, stödremsans bredd. Han bestämmer 

beläggningstyp, siktförhållanden, standard och trafikflöde 
 Sidoområdet besiktigas: typ av sidoområde (A, B, C), inre och yttre lutning 
 Kollisionsobjekt identifieras 
 Driftåtgärder vidtagna identifieras 
 Förekomst av vägutrustning identifieras 
 Räckesförekomst 
 Räfflor tittar man på, läggs in som fritext. 

 

Människan 
 Alkohol 
 Droger 
 Trötthet/distraktion 
 Användning av bälte/skyddsanordning/synbarhet/skyddsanordning för barn. 

Övrigt 
 Typ av resa 
 Upphandlad eller privat resa. 

                                                 
1 Klienten är gjord av SWECO och utredarens kontakt person är Anders Burell 
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I arbetet intervjuar man inte vittnen eller anhöriga. Om det finns vittnen på plats och de 
vill berätta så lyssnar man, men man ställer inga frågor. 

 

Checklistan 
Utredaren fick i uppgift att i checklistan som användes av polisen i Umeå (olyckor med 
personskada exklusive döda) markera vilka uppgifter som är möjliga att samla in utifrån 
hur arbetet bedrivs idag. 

 

Följande frågor kan samlas in enligt utredaren: 

 

Väg 
Fråga 1, 2 och 3 

 

Föraren 
Fråga 10, 11, 15 

 

Vittnesuppgifter 
Fråga 17 

 

Frågor som handlar om vad föraren har med sig i bagaget kan i en framtid gå att samla 
in om resurser avsätts eller om polisen i en ökad grad tar reda på dessa i samband med 
utredningsarbetet. Frågor som då skulle kunna nyttjas är sannolikt fråga: 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 18. 

 

Fråga 6 skulle kunna tas via obduktionsprotokollet om läkaren kontrollerar riskfaktorer 
samt ev. om personen sökt för sömnstörning. 

 

Föreslagna kriterier 
Ett förslag på kriterier att nyttja som ett stöd vid beaktande av sömnighet hos föraren är 
följande: 

1. Sömnbrist (<6 h) 
2. Varit vaken för länge (>16 h) 
3. Kört när man är som sömnigast fysiologiskt (2–6 h; 14–16 h) 
4. Nattskiftsarbetare eller hem från avslutat nattskift 
5. Nära byte eller målet för resan 
6. Liten avkörningsvinkel 
7. Raksträcka, nära kurva 
8. Polisen tror att föraren somnat 
9. Personen lider av sömnproblem. 



Bilaga 3 

Sidan 4 (6) 

 

 VTI rapport 688 

 

Utredaren tror att det i dagsläget går att få information om fråga 3, 6 och 7. 

I en snar framtid och i samarbete med polisen kan man nog även få information om 
fråga 4, 5 och 8. 

Fråga 1 och 2 kan endast nyttjas om polisen tar reda på detta i utredningsarbetet. 

Fråga 9 kan eventuellt ingå som en del i det rättsmedicinska arbetet. 
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Christopher Patten    2010-03-22 
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Sömnighet hos förare involverade i olyckor Intervjuer med 
djupstudieutredare på Trafikverket  
En semistrukturerad intervju genomfördes den 22 mars 2010 på en av Trafikverkets 
regioner i mellersta Sverige. Intervju bestod av tre delar; 1) att utredaren skulle beskriva 
utredningsprocessen vid olycksutredningar, 2) att utredaren skulle bedöma rimligheten 
av att inkludera frågor från Checklistan och 3) att utredaren skulle få möjligheten att 
utrycka sig om utvecklingspotential i djupstudieutredningsprocessen. 

 

1. Utredningsprocessen  
• En olycka sker i Region Mitt 
• Nationella Informationscentral (NIC) skickar SMS till en av två utredare i 

Region Mitt (en yta som är nästan lika stort som England) varav den intervjuade 
är en av utredarna 

• Utredaren ringer polisen, oftast länspolissamordnaren för trafikolyckor för att få 
första preliminära uppgifter 

o Många av de lokala polisstationerna har stängt helt eller delvis (utanför 
kontorstider) i exempelvis Dalarna, vilket innebär att poliser utan 
lokalkännedom skickas ut för att utreda från polisen 

 Tidsfördröjning kan vara lång, speciellt om olyckan inträffa 
utanför kontorstider 

o Utredaren får i regel själv jaga uppgifter  
o Konsulter kontaktas vid behov (mer regel än undantag) 

• Regionen har ett avtal med Vectura och en ny upphandling är på gång. För 
tillfället finns det två personer på Vectura som utför utredningsarbete på plats 
för de flesta olyckor (pga. tidsbrist hos Trafikverkets anställda) 

o Konsulten lägger ner cirka 30–40 timmar per olycka 
o Det dröjer oftast ett antal dagar (eller fler) innan mätningar på plats kan 

göras 
• Vägen 

o Mätningar och fotografering av vägen görs 
o Räddningstjänsten kontaktas för deras insatsrapporter och kopior på 

deras egna bilder från olycksplatsen 
o Pressklipp på olyckan samlas 
o Eventuella polisförhör samlas in 
o Vectura matar data direkt in i djupstudieklienten 

• Fordonet 
o Bilder tas 
o Skisser av deformationer görs 
o Transportstyrelsens (CBKR) uppgifter på fordonet/fordonen samlas in 
o Däckmönsterdjup mäts 
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o Eventuella uppgifter om specifika förarstödssystem samlas in men endast 
deras om de är installerade i fordonet och inte om de var aktiverade 
eftersom det är svårt att avgöra 

 För närvarande är det kontroll för adaptiva farthållare, 
nödbromssystem, antispinnsystem och antisladdsystem 

• Förare/passagerare 
o Transportstyrelsens (CBKR) uppgifter på förare samlas in 
o Eventuella obduktionsrapporter samlas in 
o Eventuella polisförhör av vittnen och/eller förare samlas in 
o Inga egna intervjuer med förare, vittnen eller anhöriga görs (sedan 2005 i 

Region Mitt på grund av resursbrist) 
• Djupstudieklienten 

o Alla uppgifter som samlats in (ovan) läggs in i djupstudieklienten som 
”rådata” 

o Det finns en ruta, ”Händelseförloppet”, som en verbalbeskrivning av 
olycka görs. Dessutom finns det även möjligheter att spekulera kring 
eventuella olycksorsaker 

o Ytterligare en ruta, ”Brister”, kan användas för att föreslå åtgärder 
beträffande människa, fordon och väg 

 Fokus ligger dock i regel på vägförbättringsåtgärder 
 Underlaget från Brister skickas till Avvikelsehanteringen i 

Borlänge 
o Trötthet och distraktion klassificeras i samma grupp med fritext beskriv-

ningsmöjligheter 
o Alla i landet ska arbete likadant. 
o  

2. Checklistan  
• Frågorna 1–3, 10, 17–18 samlas in i regel 
• Frågorna 4–9 är helt möjliga att samla in (med vissa undantag) och läggas in i 

djupstudieklienten 
• Frågorna 11–16 är oftast svårare för många men inte alla olyckor. 

 

3. Utvecklingspotential  
• Pre-crash delen kunde utvecklas mer än idag 
• Egen personal som arbetar med utredningar vore att föredra 
• Utnyttjar (eller skapar resurser för att) egna tekniker som arbetar lokalt 
• Minskar på snuttifiering för att skapa kontinuitet i arbetet 
• Tillgång till CAN-bus data på fordonen önskas.  
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