
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LiU-ITN-TEK-A--11/059--SE

Korrelationen mellan
fotgängares skador i verkliga

olyckor och Euro NCAPs
testresultat för
fotgängarskydd

Simon Sternlund

2011-09-16



LiU-ITN-TEK-A--11/059--SE

Korrelationen mellan
fotgängares skador i verkliga

olyckor och Euro NCAPs
testresultat för
fotgängarskydd

Examensarbete utfört i transportsystem
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Simon Sternlund

Examinator Andreas Tapani

Norrköping 2011-09-16



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Simon Sternlund



 

1  Sternlund, 2011 

 

SUMMARY 

OBJECTIVE 

The aim of the present study was to estimate the 

correlation between Euro NCAP pedestrian rating 

scores and injury outcome in real-life car to 

pedestrian crashes, with special focus on long-term 

disability. The study also surveyed most frequently 

injured body regions and risk differences for 

specific elements of pedestrians hit by cars. 

Another aim was to determine whether Brake 

Assist systems affect the injury outcome in real-life 

car to pedestrian crashes and to estimate the effect 

in injury reduction of a high Euro NCAP ranking 

score combined with Brake Assist. 

METHODS 

In the current study, the Euro NCAP pedestrian 

scoring was compared with the real-life outcome in 

pedestrian crashes that occurred in Sweden 2003-

2010. The real-life crash data was obtained from the 

data acquisition system STRADA, which combines 

police records and hospital admission data. The 

medical data consisted of International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD) diagnoses and Abbreviated Injury 

Scale (AIS) scoring. In all approximately 500 

pedestrians submitted to hospital were included in 

the study. Each car model was coded according to 

Euro NCAP pedestrian scores. In addition, the 

presence or absence of Brake Assist (BA) was 

coded for each car involved. Pedestrians were 

grouped according to associated car scoring. Injury 

outcomes were analyzed with AIS and, at victim 

level, with permanent medical impairment. This 

was done by translating the injury scores for each 

individual to Risk of Serious Consequences (RSC) 

at 1, 5 and 10% level of medical disability or more. 

This indicates the total risk of a medical disability 

for each victim, given the severity and location of 

injuries. The mean RSC (mrsc) was then calculated 

for each pedestrian group and t-tests were 

conducted to ensure statistically significant 

differences in mrsc between groups. 

RESULTS 

The results showed a significant reduction of injury 

severity for pedestrians hit by cars with better 

pedestrian scoring, although pedestrians hit by cars 

with a high score (three or four stars) could not be 

studied, due to lack of cases. The reduction of RSC 

for pedestrians hit by medium performing (two-

star) cars in comparison with pedestrians hit by low 

performing (one-star) cars was 12, 19 and 28% for 

1 ,5 and 10% of medical impairment or more, 

respectively. These results applied to speed limits 

up to 90 km/h. In urban areas with speed limits up 

to 50 km/h the reduction of RSC was 17, 26 and 

38% for 1, 5 and 10% of medical impairment or 

more, respectively. Car to pedestrian crashes was 

most common at speed limits up to 50 km/h and 

leg, arm and head were the most frequently injured 

body regions. RSC for pedestrians hit by cars with 

Brake Assist was not statistically significant lower 

than for pedestrians hit by cars without Brake 

Assist. RSC for pedestrians hit by two-star cars 

with Brake Assist was 19, 31 and 46% lower for 1, 

5 and 10% of medical impairment or more, 

respectively, compared to pedestrians hit by one-

star cars without Brake Assist. 

CONCLUSIONS 

A significant correlation between Euro NCAP 

pedestrian score and injury outcome in real-life car 

to pedestrian crashes was found. The injury 

reduction was found to be larger for higher severity 

and level of permanent medical impairment. Car to 

pedestrian crashes was most common at lower 

speed zones. Leg, arm and head were the most 

frequently injured body regions. Brake Assist had 

no statistically significant effect measured in RSC 

on car to pedestrian crashes in this material. A high 

Euro NCAP scoring combined with Brake Assist 

was shown to give a high effect in reduction of 

RSC for pedestrians.  
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SAMMANFATTNING 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att uppskatta 

korrelationen mellan Euro NCAPs testresultat för 

fotgängarskydd och skadeutfall i verkliga olyckor 

med fotgängare och personbilar, med särskilt fokus 

på skador som ger medicinsk invaliditet. I studien 

kartlades även de mest frekvent skadade 

kroppsregionerna och riskskillnader för särskilda 

faktorer för fotgängare påkörda av personbilar. 

Studien syftar dessutom till att undersöka 

bromsassistanssystems påverkan av skadeutfallet 

för fotgängare i verkliga olyckor med personbil och 

att uppskatta den skadereducerande effekten av en 

hög Euro NCAP-poäng kombinerat med en 

bromsassistansutrustning.  

METOD 

I denna studie var Euro NCAPs 

fotgängarskyddspoäng jämförd mot skadeutfallet i 

verkliga olyckor som skett i Sverige 2003-2010. 

Data från verkliga olyckor inhämtades från 

databasen STRADA (Swedish Traffic Accident 

Data Acquisition) som kombinerar polis- och 

sjukvårdsrapporterad data. De medicinska data 

innehåller diagnoser av typen ICD (International 

Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems) och värden för AIS (Abbreviated 

Injury Scale). I helhet var omkring 500 fotgängare 

inkluderade i studien. Varje enskild 

personbilmodell kodades enligt Euro NCAPs 

fotgängarskyddspoäng. Dessutom kodades 

förekomst eller avsaknad av 

bromsassistansutrustning för varje enskild personbil 

inkluderad i studien. Fotgängarna grupperades 

enligt påkörande personbils fotgängarskyddspoäng. 

Skadeutfallet analyserades med AIS, på individnivå 

och med medicinsk invaliditet. Detta gjordes 

genom översättning av skadeutfall för varje 

fotgängare till risk för allvarliga konsekvenser 

(RSC, Risk of Serious Consequences) på 1, 5 och 

10 % medicinsk invaliditet eller mer. Detta påvisar 

den totala risken för medicinsk invaliditet med 

hänsyn till skadegrad och -lokalisering. 

Medelvärdet av RSC (mrsc) beräknades sedan för 

varje fotgängargrupp och t-test utfördes för att 

säkerställa statistiskt signifikanta skillnader mellan 

gruppernas mrsc. 

 

 

 

RESULTAT 

Resultaten visade en signifikant skadereduktion för 

fotgängare påkörda av personbilar med en högre 

fotgängarskyddspoäng, trots att fotgängarolyckor 

med personbilar som har hög poäng (stjärnbetyg tre 

och fyra) inte kunde studeras på grund av fåtaligt 

antal olycksfall. Reduktionen av RCS för 

fotgängare påkörda av medelpresterande 

(stjärnbetyg två) personbilar i jämförelse med 

fotgängare påkörda av lågpresterande (stjärnbetyg 

ett) personbilar var 12, 19 och 28 % för 1, 5 

respektive 10 % medicinsk invaliditet eller mer. 

Dessa resultat gäller olyckor på vägar med 

hastighetsgräns upp till 90 km/h. I stadsmiljö med 

hastighetsgräns upp till 50 km/h var reduktionen av 

RSC 17, 26 och 38 % för 1, 5 respektive 10 % 

medicinsk invaliditet eller mer. Fotgängarolyckor 

med personbil var vanligast på vägar med 

hastighetsgräns upp till 50 km/h och ben, arm och 

huvud var de mest frekvent skadade 

kroppsregionerna. RSC för fotgängare påkörda av 

personbilar utrustade med bromsassistans var inte 

statistiskt signifikant lägre än för fotgängare 

påkörda av personbilar utan 

bromsassistansutrustning. RSC för fotgängare 

påkörda av tvåstjärniga personbilar utrustade med 

bromsassistans var 19, 31 och 46 % lägre för 1, 5 

respektive 10 % medicinsk invaliditet eller mer 

jämfört med fotgängare påkörda av enstjärniga 

personbilar utan bromsassistansutrustning.  

SLUTSATSER 

En signifikant korrelation mellan Euro NCAPs 

fotgängarpoäng och skadeutfall i verkliga 

fotgängarolyckor med personbil påträffades. 

Skadereduktionen visade sig vara högre för högre 

skadegrad och nivå av medicinsk invaliditet. Det 

var vanligare att personbilar kör på fotgängare på 

vägar med lägre hastighetsgräns. Ben, arm och 

huvud var de mest frekvent skadade 

kroppsregionerna. Bromsassistans hade inte en 

statistiskt signifikant effekt mätt i RSC för 

fotgängarolyckor i detta material. En hög Euro 

NCAP poäng kombinerat med 

bromsassistansutrustning visade sig ge en hög 

effekt av att reducera fotgängares RSC. 
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1 FÖRKORTNINGAR 
 ABS (Anti-lock Brake System) 

 AIS (Abbreviated Injury Scale) 

 BA (Brake Assist) 

 BLE (Bonnet Leading Edge) 

 DAC (Driver Alert Control) 

 DAS (Diagnostiserad allvarlig skada) 

 DMAS (Diagnostiserad mycket allvarlig 

skada) 

 EEVC (European Enhanced Vehicle-safety 

Committee) 

 ESC (Electronic Stability Controll) 

 GIDAS (German In-Depth Accident 

Study) 

 ICD (International Statistical 

Classification of Diseases and Related 

Health Problems) 

 ISA (Intelligent Speed Adaption) 

 ISS (Injury Severity Score) 

 LDWS (Lane Departure Warning System) 

 MPV (Multi Purpose Vehicle) 

 MAIS (Maximum AIS) 

 NCAP (New Car Assessment Program) 

 RPMI (Risk of Permanent Medical 

Impairment) 

 RSC (Risk of Serious Consequences) 

 SBR (Seat Belt Reminder) 

 STRADA (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition) 

 VTI (Statens väg- och 

transportforskningsinstitut) 
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2 INTRODUKTION 

2.1 BAKGRUND 

Varje år dör 400 000 fotgängare världen över enligt 

Naci et al (2009) och endast i Europeiska Unionen 

dör fler än 5000 fotgängare (CARE, 2009). I 

Sverige dör ca 40 fotgängare varje år, vilket 

motsvarar 12 % av alla dödsfall i vägtrafiksystemet, 

och 250-300 fotgängare rapporteras årligen av 

Polisen vara svårt skadade. Under 2010 har 230 

fotgängare fått skador som bedöms ge medicinsk 

invaliditet (Trafikverket, 2011:1). I Diagram 1 

redovisas utvecklingen av antalet dödade 

fotgängare vid kollision med motorfordon över en 

tioårsperiod (Trafikverket, 2011:3). De senaste fyra 

åren har antalet dödade reducerats med i genomsnitt 

15 % årligen. 

 

Diagram 1: Utvecklingen av antalet dödade fotgängare vid 

kollision med motorfordon från år 2000 till 2010 (Trafikverket, 

2011:3). 

I Diagram 2 redovisas utvecklingen av antalet svårt 

och lindrigt skadade fotgängare vid kollision med 

motorfordon under en nioårsperiod (Trafikverket, 

2011:3).  

 

Diagram 2: Utvecklingen av antalet svårt och lindrigt skadade 

fotgängare vid kollision med motorfordon från år 2000 till 

2009 (Trafikverket, 2011:3). 

I Sverige är antalet dödade fotgängare per 100 000 

invånare 0,4 jämfört med en koefficient 6,4 globalt. 

(Trafikverket, 2010; SCB, 2011; Naci et al, 2009). 

Fotgängare utsatta för vägtrafikolyckor hade 

medelvårdtiden 9.9 dygn år 2009, vilket är den 

längsta av trafikantgrupperna personbil, mc/moped 

och cyklist vars medelvårdtid var 7.2, 6.0 

respektive 4.6 dygn under samma år (Trafikanalys, 

2010). 

Enligt flera studier är benskador vanligast bland alla 

skadade kroppsregioner gällande alla 

svårighetsgrader för fotgängare i kollisionsolyckor 

mellan fotgängare och personbil (Roudsari et al., 

2005; EEVC, 2002). Enligt en studie av Longhitano 

et al (2005) med amerikanska skadedata är 

huvudskador de vanligast förekommande bland 

svårare skador (AIS 3+) följt av ben- och 

toraxskador medan Fredriksson et al (2007) 

rapporterade att benskador, följt av huvud- och 

toraxskador är vanligast förekommande bland AIS 

3+ i en studie med tyska data från databasen 

GIDAS. Fredriksson et al (2007) rapporterar också 

att 30 % av alla överlevande fotgängare lider av 

medicinsk invaliditet och att huvudskador är den 

dominerande skadade kroppsregionen när det gäller 

medicinsk invaliditet av allvarligare grad. 

Trafiksäkerhetsarbetet styrs av vilka skador som är i 

fokus. 2010 infördes begreppet allvarlig skada 

vilket är en skada som förväntas ge minst 1 % 

medicinsk invaliditet och begreppet mycket 

allvarlig skada är en skada som förväntas ge minst 

10 % medicinsk invaliditet (Trafikverket, 2010). 

Allvarlig skada skiljer sig från begreppet svår skada 

som handlar om hot till livet. Polisen skattar 

skadade fotgängare lindrigt skadade, svårt skadade 

och dödade medan sjukvården bedömer 

fotgängarens enskilda skador, som tilldelas ett AIS-

värde (1-6). AIS-värdet anger risken att skadan ska 

vara dödande. Flera skador kan räknas samman till 

ett index för individens sannolikhet att överleva, 

ISS (Injury Severity Score). Vissa kroppsdelar som 

skadats har högre risk för medicinsk invaliditet. 

Skademåtten RPMI (Risk of Permanent Medical 

Impairment) och RSC (Risk of Serious 

Consequences) tar hänsyn till risken för medicinsk 

invaliditet. 

Processen för att utforma personbilens frontstruktur 

särskilt för att skydda fotgängare har drivits av både 

lagstiftning och testprogram för konsumenter. I 

slutet av 1987 sattes arbetsgruppen för 

fotgängaresäkerhet (EEVC WG 10) ihop av det 

europeiska myndighetssamarbetet EEVC (European 

Enhanced Vehicle-safety Committee). Mandatet för 
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denna grupp var att fastställa testmetoder för att 

bedöma en personbilsfronts förmåga att skydda 

fotgängare. År 1998 bildades arbetsgruppen EEVC 

WG 17 med syftet att granska testmetoder som 

föreslagits av EEVC WG 10 år 1994. Detta 

resulterade i rapporten "EEVC Working Group 17 

Report – Improved Test Methods to Evaluate 

Pedestrian Protection Afforded by Passenger Cars" 

som uppdaterades under år 2002 (EEVC, 2002). De 

föreslagna testerna är baserade på testdockors 

respons vid tre typer av islagsscenarion, vilka är 

huvud mot motorhuv, lår/bäcken mot motorhuvens 

främre kant och ben mot stötfångare. Metoden tar 

hänsyn till både barn och vuxna. Testerna ska 

motsvara att personbilen framförs i 40 km/h. 

Varierad kollisionshastighet och kollisionsriktning 

ska beaktas (EEVC, 2002). 

En väsentlig del av skadorna på fotgängare hänför 

sig till benen. Arbetsgruppen EEVC WG 17 

påpekar därför vikten av att förutom livshotande 

skador (AIS) ta hänsyn till risken för skador som 

ger bestående men/invaliditet (EEVC, 2002). Detta 

var ett nytt angreppssätt för EEVC som tidigare 

utvecklat sina provmetoder enbart utifrån 

dödsrisker. (Lie et al., 2011) 

Utformningen av ett fordons front har betydelse för 

en fotgängares skadegrad vid kollision enligt en 

studie om kofångare. Resultaten av studien visade 

att för ett fordon med kofångare är islagshastigheten 

för huvudet mot motorhuven högre än för ett fordon 

utan kofångare. Skillnaden i islagshastigheten beror 

på kofångarens geometri. (Anderson et. al., 2009) 

Arbetsgruppen för fotgängarsäkerhet i EEVC 

(EEVC WG 17) konstaterar att flera studier visar att 

en stor del av kollisionsolyckor mellan fotgängare 

och personbil sker vid islaget av personbilens 

frontstruktur (EEVC, 2002) och att frontens 

geometri och förmåga att absorbera kinetisk energi 

är avgörande för skyddsförmågan. 

I en kollision mellan fotgängare och personbil 

påverkas skadeutfallet inte bara av frontstrukturens 

utformning utan också av kollisionshastigheten och 

kontakt med marken. Marken bedöms dock ha en 

begränsad påverkan på skadornas svårighetsgrad. 

Zhang et al. (2008) uppskattade att kontakt med 

marken utgör ca 20 % av skadekällan. 

Kollisionshastigheten är dock avgörande och 

korrelerar starkt med skadegrad för både huvud-, 

bröst- och benskador (Fredriksson et al., 2007).  

I en typisk kollision mellan fotgängare och 

personbil sker först islag av ben mot stötfångare, 

följt av islag av lår, bäcken eller bröst mot 

motorhuvens främre kant. Därefter kastas 

överkroppen mot motorhuven, islag av axeln eller 

bröstkorgen sker mot motorhuven och slutligen sker 

islag av huvudet mot motorhuven, vindrutan och i 

vissa fall även taket. Fotgängarens rörelsemönster 

beror på kollisionshastigheten, personbilsfrontens 

höjd och fotgängarens längd. Baserat på dessa 

islagsscenarion har rekommendationer för 

frontstrukturens design tagits fram (EEVC, 2002; 

Fredriksson et al., 2007). EEVC WG 17 

rekommenderar att särskilt studera islag av ben mot 

frontstruktur, islag av bröst mot motorhuv och mot 

vindruta samt islag av huvud mot vindruta. I högre 

hastigheter bedöms personbilens frontutformning 

ha mindre betydelse (Lawrence et al., 2006; Liers 

och Hannawald, 2009) medan islaget mot vägbanan 

kan ha större betydelse för skadeutfallet då 

fotgängaren kan kastas upp i luften. 

EEVC visade att en stor andel skadade fotgängare 

har skadat underbenet och att andelen påkörda 

fotgängare som lider av skador på lårben har 

minskat över tiden, vilket kan bero på att moderna 

bilar har en mer strömlinjeformad design och 

motorhuvens främre ände inte längre är lika skarp 

som äldre bilmodeller (EEVC, 2002).  

För att dämpa islag av huvud mot motorhuv 

designas personbilar med ett större mellanrum 

mellan motorhuv och motorblock, dessutom kan en 

kortare motorhuv bidra till att huvudet fångas upp 

av vindrutan vilket generellt ger en lindrigare 

huvudskada (Fredriksson et al., 2011). För 

personbilar som ändå designas med en lägre front 

kan en motorhuv med pop up funktion dämpa islag 

genom att tillfälligt öka avståndet mellan huven och 

farliga strukturer under den (Nagatomi et al., 2005). 

Genom att motorhuvens framkant designas lägre 

kan islagsenergin minska på grund av att en mindre 

delmängd av fotgängarens massa träffas av den 

påkörande personbilens front (EEVC, 2002). 

Allvarliga höftskador kan på detta vis undvikas 

medan överbensskador som generellt klassas 

lindrigare ökas. En skada mitt på ett överben läker 

relativt enkelt till skillnad från en skadad höftled. 

Dessutom medför islag av knä mot stötfångare en 

högre risk för invaliditet än islag av underben mot 

stötfångare (Fredriksson 2011). Därför 
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rekommenderar EEVC riktmått för höjdplacering 

av stötfångare och motorhuvars framkant (BLE).  

Testmetoderna som föreslagits av EEVC låg år 

2005 till grund för ett EU-direktiv i de rättsliga 

kraven för fotgängarskydd (EG, 2003). 1997 

började konsumentorganisationen European New 

Car Assessment Program (Euro NCAP) att bedöma 

fotgängarskydd grundat på förslagen från EEVC 

WG 17. 

Euro NCAP har även utvärderat personbilars 

krocksäkerhet för personer i fordonet. Dessa tester 

har utvärderats vara lämpliga för ändamålet, och 

påskyndar och underlättar därför en implementering 

av personbilar som är högpresterande i testerna 

(Kullgren et al., 2010; Krafft et al., 2009; 

Trafikverket, 2010). 

Fram till 2008 ingick inte fotgängartestets betyg i 

något sammanvägt betyg, istället tilldelades 

personbilen ett separat stjärnbetyg utifrån antalet 

poäng i fotgängartestet. 1-9 poäng motsvarade en 

stjärna, 10-18 poäng motsvarade två stjärnor, 19-27 

poäng motsvarade tre stjärnor och 28-36 

motsvarade fyra stjärnor. År 2009 inkluderades 

fotgängarpoängen i det sammanvägda betyget trots 

att testmetoden och poängen inte var förändrade 

(Euro NCAP, 2009). De första åren var en eller två 

stjärnor vanligt som fotgängarbetyg och 1997 

tilldelades 30 % av de testade personbilarna en 

stjärna och 70 % två stjärnor. Detta antyder att 

testpoängen var ett resultat som beror på slumpen 

snarare än på medveten ingenjörskonst. Senare, 

under år 2007 tilldelades 13 % en stjärna, 65 % två 

stjärnor och 19 % ett trestjärnigt fotgängarbetyg 

(Euro NCAP, 2008). År 2009 var den nya 

totalpoängen för fotgängarskyddet i genomsnitt 

16.8 och år 2010 var den 19.1 (Euro NCAP, 2011), 

vilket antyder att de senare förbättringarna beror på 

en mer medveten ingenjörsmässig satsning på 

utformning av frontar som skyddar fotgängare. År 

2012 kommer 21 poäng i fotgängarskyddstestet att 

vara ett minimum för att kvalificera till fem stjärnor 

i den sammanvägda bedömningen (Lie, 2011). 

Tester för konsumenter och lagstiftning inom 

Europeiska Unionen har nu drivit på 

personbilstillverkarna att bättre uppfylla kraven i 

testprotokollen. Undersökningar för hur väl 

bedömningarna i laboratorier korrelerar med det 

verkliga skadeutfallet för fotgängare i kollisioner 

mellan fotgängare och personbil behöver göras för 

att verifiera testmetodernas relevans. 

I en studie av Delaney et al. (2006) med 

fotgängarskadedata från Storbritannien, Frankrike 

och Tyskland användes logistisk regression för att 

analysera skadornas svårighetsgrad från kollisioner 

mellan fotgängare och personbilar som bedömts 

med en respektive två stjärnor enligt Euro NCAPs 

fotgängartest. Något samband mellan antalet 

stjärnor i Euro NCAPs fotgängartest och skadornas 

svårighetsgrad hittades inte då data bröts ner på 

bilmodellnivå. I en annan studie som publicerades 

2009 användes en djupstudieanalys för 667 olyckor 

från den tyska databasen GIDAS (German In-Depth 

Accident Study) för att uppskatta nyttan av Euro 

NCAPs fotgängarbetyg (Liers och Hannawald, 

2009). Liers och Hannawald beräknade nyttan av 

Euro NCAPs testresultat för personbilar som redan 

introducerats på marknaden. Slutsatsen var att 

antalet svårt skadade fotgängare (MAIS 2+) 

minskade med 6.5-9.7 % om fordonsparken endast 

bestod av för marknaden nyetablerade modeller. 

Utöver nämnda studier, ger tidigare studier ingen 

tydlig bild av fördelar med en hög poäng i 

fotgängartester i förhållande till verkligt 

skadeutfall. En utvärderad effekt med data från 

verkliga olyckor är alltid överlägsen en bedömning 

av en potentiell effekt för framtida olyckor. 

Potentialens bedömning motiverar utveckling 

medan en utvärderad effekt motiverar större 

implementering. Därför är denna studie viktig trots 

att potentialen redan är bedömd (Liers och 

Hannawald, 2009). Dessutom, har ingen studie 

ännu utvärderat skadeförebyggande åtgärder med 

fokus på medicinsk invaliditet (RPMI) vilket är det 

skademått som enligt EEVC ska vara i fokus för 

bedömningen av fotgängarskyddet. 

Bromsassistanssystemet introducerades i slutet av 

90-talet som ett system för att hjälpa föraren att 

maximera bromstrycket vid paniksituationer. 

Studier hade visat att få förare använde hela 

bromspotentialen genom att ansätta bromsen för 

långsamt och för svagt. Bromsassistanssystem 

definieras enligt EU-direktiv (EG, 2009) som en 

funktion i bromssystemet som av förarens sätt att 

bromsa härleder att bromsningen gäller en 

nödbromsning. Systemet hjälper då föraren att få 

bästa möjliga bromsverkan, eller fullt ut aktivera 

systemet med låsningsfria bromsar (ABS) (Bosch, 

2011). I dagsläget tillhör bromsassistanssystemet 

standardutrustningen på näst intill samtliga nya 

personbilar och är oftast direkt kopplat till 

antisladdsystemet (Bilsweden, 2011). Eftersom 

systemet förbättrar bromsverkan och därmed 
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minskar kollisionshastigheten kan detta system ha 

en positiv effekt för fotgängares skadegrad. 

Hannawald och Kauer (2004) uppskattade att 

bromsning inträffat och därmed aktiverat ett 

bromsassistanssystem i 50 % av olyckorna. 

Lawrence et al. (2006) uppskattade att 

bromsassistanssystem har en effekt för att minska 

dödliga och svåra fotgängarskador med 10 %. Om 

fordonet skulle ha ett automatiskt bromssystem som 

inte är beroende av föraren, beräknade Rosén et al. 

(2010), skulle skadereduktionen öka till 40 % för 

dödliga skador och 27 % för svåra skador. 

Med dessa två skademekanismer i åtanke, 

frontstrukturens utformning för skadelindring och 

kollisionshastighet är möjligheten till kombinerade 

säkerhetslösningar också intressanta. Få studier har 

gjorts på detta område, men Fredriksson och Rosén 

(2010) konstaterade, efter att ha analyserat svåra 

skallskador (AIS 3+) för fotgängare som kolliderat 

med personbil, att ett kombinerat system skulle 

skydda 64 % av fotgängarna. Detta system skulle 

bestå av ett aktivt bromssystem och ett passivt 

system med en automatiskt öppnande och 

islagsdämpande pop up-motorhuv och airbags vid 

nedre delen av vindrutan samt vid A-stolparna 

(personbilens främre stolpar som ger stöd åt 

vindruta och tak). Dessa delsystem skattas vardera 

ge en skadereduktion på 34 respektive 44 %. 

Olycksförloppet för en potentiell kollision med 

personbil kan beskrivas enligt händelsekedjan i 

figur 1 (Rizzi et al, 2009). Bromsassistans aktiveras 

vid hård inbromsning vilket vanligen förekommer i 

kritiska situationer eller när en kollision är 

oundviklig. En skyddande utformning av fronten 

för att reducera skador är aktiv först när kollisionen 

uppstår och hör till den sista fasen i händelsekedjan, 

kollisionsfasen. Hannawald och Kauer (2004) 

uppskattade som tidigare påpekats att bromsning 

inträffat endast i 50 % av olyckorna. 

Bilindustrin har tidigare fokuserat det 

skadereducerande arbetet på de senare faserna i 

händelsekedjan, figur 1.  Exempel på detta är 

krockzoner, bilbälte och airbag.  Numera breddas 

trafiksäkerhetsinriktningen och närmar sig de tidiga 

faserna. Exempel på detta är automatiska 

bromssystem och Volvo City Safety som är aktiv 

vid fasen då kollision är oundviklig, 

antisladdsystem som är aktiv vid fasen kritisk 

situation, avåkningsvarnande system (LDWS) som 

är aktiv vid fasen hotande situation, 

trötthetsvarnande system (DAC) och intelligent 

stödsystem för anpassning av hastighet (ISA) som 

är aktiva vid fasen avvikelse från normal körning. 

(Volvo, 2011) 

 

Figur 1: En systemsyn, med händelsekedjan från tillgång till 

vägtrafik till kollision (Rizzi et al., 2009). 

 

2.2 SYFTE 

Det primära syftet med denna studie är att 

undersöka hur Euro NCAPs testresultat av 

fotgängarskydd på personbilar korrelerar med 

skadegraden i verkliga olyckor. Detta görs genom 

att gruppera bilar utifrån uppnådda poäng i Euro 

NCAPs provning. Om Euro NCAPs fotgängartest 

är ett realistiskt tillvägagångssätt att utvärdera 

personbilar, bör en jämförelse mot olycksutfall 

påvisa en synbar effekt för testresultatet.  

Skademönster för påkörda fotgängare med särskilt 

fokus på skador som ger medicinsk invaliditet 

undersöks även i denna studie.  
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I samband med undersökningen av Euro NCAPs 

fotgängarskyddsbedömning är det naturligt att 

undersöka vilken påverkan bromsassistanssystemet 

har och om det finns kombinationseffekter mellan 

dessa. 

Syftet med denna studie är att: 

i. undersöka korrelationen mellan Euro 

NCAPs testresultat för fotgängarskydd och 

skadeutfall i verkliga olyckor med 

personbil och fotgängare som skett på 

vägar med hastighetsgräns upp till 50 

km/h, med särskilt fokus på skador med 

risk för permanent medicinsk invaliditet. 

ii. visa skademönster för fotgängare i 

kollision med personbil på vägar med 

hastighetsgräns upp till 50 km/h. 

iii. undersöka hur bromsassistanssystem 

påverkar fotgängares skadeutfall i verkliga 

olyckor på vägar med hastighetsgräns upp 

till 50 km/h. 

iv. undersöka möjlig kombinationseffekt av 

en högre poäng i Euro NCAPs 

fotgängartest och bromsassistansutrustning 

för olyckor på vägar med hastighetsgräns 

upp till 50 km/h. 

3 TEORIÖVERSIKT 

3.1 EURO NCAP 

Euro NCAP är en organisation som drivs av ett 

antal medlemmar representerande Storbritannien, 

Frankrike, Tyskland, Sverige, Holland, regionen 

Katalonien i Spanien och Luxemburg. Trafikverket 

är en medlem från Sverige. Syftet med Euro 

NCAPs information är att underlätta konsumenters 

jämförelser av fordons trafiksäkerhet inom 

respektive fordonsklass. Dessa fordonsklasser är 

småbilar, liten familjebil, familjebil, stor familjebil, 

liten MPV (minibuss/flerfunktionsbil), stor MPV, 

sportbil, liten offroad, stor offroad och pick-up 

(Euro NCAP, 2011). 

Euro NCAPs tester av fotgängarskydd grundas på 

EEVCs rekommendationer som finns specificerade 

i rapporten EEVC WG17 (Euro NCAP, 2009). Euro 

NCAP har som mål att befinna sig i framkant vad 

gäller trafiksäkerhetsutveckling och genom att ge 

konsumentrådgivning drivs fordonsindustrin på av 

konsumenter att fortsätta utvecklingen av en höjd 

trafiksäkerhet (Euro NCAP, 2011). 

Euro NCAP har testat bilars krocksäkerhet sedan 

1997. De första bedömningarna var skydd för 

vuxna i bilen vid front- och sidokollisioner. Sedan 

1999 har även testresultat redovisats för 

fotgängarskydd och sedan 2003 har bilens skydd 

för barnsäkerhet i bilen redovisats separat. Sedan 

2009 testar Euro NCAP dessutom stödsystem för 

föraren. Idag ingår dessa testresultat i ett totalbetyg 

för personbilens trafiksäkerhet. (Euro NCAP, 2011) 

Vid Euro NCAPs tester av personbilars 

fotgängarskydd används attrapper av underben, 

överben och huvud för vuxna och barn. Dessa 

”skjuts” mot personbilen med en hastighet som 

motsvaras av att personbilen framförs i 40 km/h i 

kollisionsögonblicket. Över denna hastighet är 

potentialen för en skyddande frontutformning mer 

begränsad (Liers och Hannawald, 2009). Vid höga 

islagshastigheter kan man inte förvänta sig stora 

skillnader mellan olika frontutformningar eftersom 

bilens deformation skulle vara större än 

deformationen vid ett godkänt test (Lawrence et al., 

2006). Den undre och övre benattrappens massa 

och kinetiska energi är 13.4 kg och 825 J samt 17 

Kg och 1000 J. Barn- och vuxenhuvudattrappens 

massa och kinetiska energi är 2.5 Kg och 154 J 

respektive 4.8 Kg och 295 J. Dessa komponentprov 

har valts eftersom de ger högre repeterbarhet än 

eventuella prov med en hel krockdocka. 

 

 

Figur 2: Islagsposition för undre och övre benattrapp samt 

barn- och vuxenhuvud. Modifierad figur (EEVC, 2002)  

I fotgängartestet kan man uppnå 36 poäng. 12 

poäng för test av vuxenhuvud, 12 poäng för 

barnhuvud, 6 poäng för överben och 6 poäng för 

underben (Euro NCAP, 2011). 
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Poängen från fotgängartestet vägs in i den totala 

poängen för den testade personbilen. Utöver 

fotgängarskyddet testas vuxenskydd, barnskydd och 

skyddande stödsystem, vilka maximalt kan ge 36, 

49 samt 7 poäng. Euro NCAP höjer kraven för 

stjärnbetygen över tid då personbilarnas prestation 

ökar (Euro NCAP, 2011). Euro NCAP testar cirka 

20 bilmodeller per år och drygt 90 % av den 

svenska bilförsäljningen har ett Euro NCAP-betyg 

(Trafikverket, 2011:2). 

3.2 SKADEGRADERING 

Trafiksäkerhetsarbetet styrs av vilka skador som är i 

fokus. Den svenska Nollvisionen sätter död och 

allvarlig personskada i fokus (Trafikverket, 

2011:2). Med allvarlig skada menas sådana skador 

som inte läker utan lämnar livslånga men 

(Trafikverket, 2011:1). 

Polisen skattar skadade trafikanter med 

benämningarna lindrig (ej förd till 

sjukvårdsmottagning), svår (förd till 

sjukvårdsmottagning) och dödande skada. Polisen 

har i högre grad än sjukvården rapporterat skadade 

trafikanter. Alla sjukvårdsmottagningar är inte 

kopplade till STRADA och sjukvården rapporterar 

exempelvis inte dödsfall som sker på olyckplatsen. 

Polisens skademått är dock inte alltid tillräckligt 

detaljrikt för trafiksäkerhetsanalys. Dessutom, 

saknas vissa olyckstyper ofta i polisrapporteringen 

av naturliga skäl, exempelvis singelolyckor med 

cykel. Denna olyckstyp fångas däremot upp i 

sjukvårdsrapporteringen. 

Svensk sjukvård använder sig av den internationella 

medicinska klassificeringen ICD (International 

Statistical Classification) vid diagnossättning och 

utifrån denna genereras AIS-värden för respektive 

skadad kroppsdel (Vägverket, 2007). 

AIS och dess avledningar MAIS (maximal AIS) 

och ISS (index för sannolikheten att överleva vid 

multipla skador) bör refereras till som skador med 

viss svårighetsgrad medan skador som orsakar 

bestående men (medicinsk invaliditet) istället 

benämns som allvarlig eller mycket allvarlig skada. 

3.2.1 AIS 

1968 utvecklades AIS för att möjliggöra en metod 

för klassificering av skador som uppkommit i 

trafikolyckor. Denna AIS-skala baserades främst på 

medicinsk yrkeserfarenhet och beskriver i vilken 

grad en enskild skada är livshotande. En individ 

kan ha flera skador med varsitt AIS-värde. AIS-

bedömningen bekräftades vara valid på minst 80 % 

noggrannhet (States et al., 1971; Baker et al., 1974; 

Keller, 1971).  

Keller (1972) publicerade en studie med en 

skadeklassificeringsskala som tycks täcka upp för 

AIS-metodens brister som påstods vara att 

klassificeringen skedde subjektivt och med varierad 

hänsyn till aspekter som energiupptagning, hot till 

livet, bestående men, behandlingsperiod och den 

relativa frekvensen av förekomst. Sedan dess har 

metoden för gradering med AIS uppdaterats vid ett 

flertal tillfällen. Den senaste stora revideringen var 

AIS 2005, vilken diskuteras av bland andra 

Gennarelli och Wodzin (2006). Eftersom 

sjukvården blir allt bättre på att ta hand om skador 

förändras dödligheten på grund av skada och verkar 

för att dessa skadeklassificeringsuppdateringar 

krävs. 

Sjukvården rapporterar personskador till följd av 

trafikolyckor som registreras i databasen STRADA. 

Skadegraden klassificeras enligt ICD som kodas om 

till AIS, vilket anger risk att skadas till livet till 

följd av en specifik skada (Trafikanalys 2010). 

AIS-graderingen av en skada är framtagen för att 

passa den typ av skador som trafikolyckor kan 

medföra (Keller, 1971). Vid trafikolyckor beror 

karaktäristiska skador på i huvudsak två faktorer 

vilka är inträngning och acceleration (negativ 

acceleration) (Ydenius, 2010). Vid acceleration är 

det medelaccelerationen under den tid som utspelar 

sig strax efter kollisionen vilket kan handla om en 

tiondels sekund som är avgörande för skadeutfallet. 

Utöver medelaccelerationen är enskilda 

accelerationstoppar (hög acceleration under kortare 

tid) skadliga vilka tidsmässigt kan handla om 

hundradels sekunder (Ydenius, 2010). Vid 

skadeprevention eftersträvas att undvika dessa 

accelerationstoppar som vanligen visas som 

impulser i en tids/accelerations-graf genom att 

”smeta ut” arean som motsvaras av en 

hastighetsförändring över tiden.  

AIS anges på en skala från 1 till 6, Tabell 1, för 

respektive skadad kroppsdel, Tabell 2. 

Skadegradsskillnaden, uttryckt som dödsrisk, 

mellan AIS 1 och AIS 2 är inte densamma som den 

mellan AIS 4 och AIS 5. Skalan är alltså inte 

ekvidistant (Baker et al., 1974). Detta gör att det 

inte är trivialt att summera skadorna till en 

övergripande dödsrisk, eller ett skademått. AIS-

graderingen följer dock en ordinalskala, vilket 



 

13  Sternlund, 2011 

 

medför att en skada AIS 2 är svårare än en skada 

AIS 1. 

AIS 1+ betyder skador som är graderade AIS 1 eller 

högre (alla diagnostiserade skador) och AIS 2+ 

betyder på motsvarande sätt AIS 2 och högre AIS-

värden. 

Tabell 1: Skadetyp och tillhörande AIS-kod (Baker et al., 

1974; Fredlund, 2006). 

AIS-kod Skadetyp 

1 Lätt 

2 Moderat 

3 Allvarlig, icke livshotande 

4 Svår, livshotande, överlevnad sannolik 

5 Kritisk, livshotande, överlevnad osäker 

6 Dödlig 

9 Okänd (STRADA) 

 

Exempelvis innebär AIS-graderingen att övre 

extremiteter högst kan få skadegraden AIS 4 vilket 

innebär amputation (Baker et al., 1974). 

Tabell 2: Kroppsdelar som sjukvården skaderapporterar till 

STRADA (STRADA, 2011). 

Kroppsdelar som registreras i STRADA 

Ansikte Knä, ena sidan 

Armbåge, andra sidan Lår, andra sidan 

Armbåge, ena sidan Lår, ena sidan 

Axel, andra sidan Ländrygg, korsrygg 

Axel, ena sidan Mellanfot, andra sidan 

Bröstrygg Mellanfot, ena sidan 

Buk, bukvägg Mellanhand, andra sidan 

Finger, -rar, andra sidan Mellanhand, ena sidan 

Finger, -rar, ena sidan Torax, andra sidan 

Fotled, andra sidan Torax, ena sidan 

Fotled, ena sidan Torax, sternum 

Genitalia, perineum Tå, -r, andra sidan 

Hals, exklusive halsrygg Tå, -r, ena sidan 

Halsrygg Underarm andra sidan 

Handled, andra sidan Underarm ena sidan 

Handled, ena sidan Underben, andra sidan 

Huvud exklusive ansikte Underben, ena sidan 

Höft, andra sidan Överarm andra sidan 

Höft, ena sidan Överarm ena sidan 

Knä, andra sidan  

 

STRADA innehåller AIS-gradering för skadade 

kroppsdelar i. Okänd skada (AIS 9) används vid 

registrering till STRADA, Tabell 1,för uteblivna 

AIS-värden, vilket kan förekomma exempelvis vid 

smitningsolyckor (Fredlund, 2006).  

3.2.2 MAIS 

MAIS är ett skademått som används på individnivå 

och kan tyckas vara en trivial skattning av en 

individs totala skadebild. MAIS är en individs 

högsta enskilda AIS-värde. 

3.2.3 ISS 

ISS kan sägas vara ett prognostiskt index för 

sannolikheten att överleva vid flera skador 

(Vägverket, 2007). ISS togs fram av Baker et al 

1974 för att möjliggöra ett numeriskt beskrivande 

av den övergripande graden av skada för en individ 

som drabbats av skador lokaliserade till flera 

områden av kroppen, då MAIS inte tycktes vara 

tillräckligt på individnivå. Metoden för att beräkna 

ISS bygger på AIS-skalan. 

Då AIS-skalan inte är linjär ger inte en addering av 

flera skador en valid övergripande skadebild. 

Eftersom den enklaste formen av icke linjära 

förhållanden är kvadratiska, undersöktes metoden 

att addera två kvadrerade AIS-värden. Detta visade 

sig var ett mer giltigt tillvägagångssätt och Baker et 

al. adderade ännu en skadas kvadrerade AIS-värde. 

Denna indexsumma visade sig vara jämförbar med 

risken att dödas (Baker et al., 1974).  

ISS är definierad som summan av kvadraten för det 

högsta AIS-värdet för de tre respektive 

kroppsregionerna som har svårast skador (Baker et 

al., 1974). Om en skada har AIS-grad 6 sätts ISS-

värdet direkt till det högsta möjliga, vilket är 75. I 

övriga fall beräknas ISS-värdet på följande sätt 

(Baker et al., 1974; SIKA 2009): 

1. Notera det högsta AIS-värde inom varje 

kroppsregion 

2. Kvadrera de tre högsta AIS-värdena från 

punkt 1 

3. Summera de tre kvadrerade AIS-värdena 

från punkt 2 

ISS-värdet kan alltså sägas vara ett prognostiskt 

index (1 till 75) för sannolikheten att överleva vid 

flera skador (Vägverket, 2007). 

Följande kroppsregioner används vid beräkning av 

ISS (Fredlund, 2006): 

 Huvud (kalott, hjärna), hals, halsrygg 
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 Ansikte inklusive ansiktsskelett, näsa, 

mun, öga, och öra. 

 Torax inklusive diafragma och bröstrygg 

 Buk inklusive inre bäckenorgan och 

ländrygg 

 Extremiteter och bäckenskelett 

 Yttre mjukdelar (hud, underhud) 

Databasen STRADA genererar ISS-värden från 

sjukvårdsrapporterade personskador. ISS-intervall 

för att föra statistik över vägtrafikskador används 

bland annat av Trafikanalys (2011). Ibland benämns 

ISS-intervallen enligt lindrigt skadad, 

diagnostiserad allvarligt skadad och diagnostiserad 

mycket allvarligt skadad (Vägverket, 2007). Dessa 

benämningar kräver uppdatering för att särskilja 

begreppen allvarlig skada som handlar om 

medicinsk invaliditet och svår skada som handlar 

om livshotande skador. 

 ISS 1-8: Lindrigt skadad (L) 

 ISS 9-15: Diagnostiserad allvarligt skadad 

(DAS). Det räcker med att en kroppsdel 

diagnostiseras AIS 3 för att räknas till 

denna kategori 

 ISS 16-75: Diagnostiserad mycket 

allvarligt skadad (DMAS). Det räcker med 

att en kroppsdel diagnostiseras AIS 4 för 

att räknas till denna kategori. 

3.2.4 Risk att dö 

ISS-graden motsvaras av en risk att dö enligt en 

metod som i huvudsak följer Tabell 3 (Gustafsson 

et al, 1985; Håland et al., 1993). Om en individ har 

en skada AIS 6 betraktas skadan som direkt 

dödande. Om en individ har en skada AIS 5 

förväntas risken att dö vara minst 50 %. I övriga 

fall anges risken att dö utifrån ISS-värdet, enligt 

Tabell 3. 

Tabell 3: Från ISS till risk att dö (Gustafsson et al. 1985; 

Håland et al, 1993). 

ISS Dödsrisk 

1-3 

4-8 

9-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55- 

0.000 

0.001 

0.005 

0.040 

0.080 

0.160 

0.260 

0.370 

0.500 

0.650 

0.850 

1.000 

 

Allvarlig och svår skada bör skiljas åt. Svår skada 

handlar om dödlighet medan allvarlig skada handlar 

om skada som ger bestående men (medicinsk 

invaliditet) (Trafikverket, 2011:1). Därför kräver 

benämningen diagnostiserad allvarlig skada (DAS) 

och diagnostiserad mycket allvarlig skada (DMAS) 

uppdatering. 

3.2.5 RPMI 

För att mäta bestående medicinsk försvagning till 

följd av trafikolyckor används måttet RPMI (Risk 

of Permanent Medical Impairment), vilket tidigare 

har använts för förare och medpassagerare (Norin et 

al, 1997). 

RPMI är framtaget för att utifrån en individs 

enskilda skadors diagnoser i form av AIS-värde och 

kroppslokalisering ange risken att på en viss nivå få 

bestående men. De enskilda riskerna för en individs 

skador att ge medicinsk invaliditet räknas samman 

till en totalrisk för individen enligt Ekvation 1. 

RPMI anger alltså individens totala risk för 

permanent medicinsk invaliditet. Värdet i denna 

beräkningsmetodik är att låta skador som utgör en 

statistiskt större risk för medicinsk invaliditet väga 

tyngre. Tabell 4, 5 och 6 anger andelen skador av 

respektive typ som förväntas medföra medicinsk 

invaliditet (Malm et al., 2008). 

Detta sätt att mäta risk för medicinsk invaliditet 

används bland annat av Sveriges 

Försäkringsförbund för att bedöma lämplig nivå på 

ersättning (Sveriges Försäkringsförbund, 2004). 

Officiell statistik utgår från 1 % medicinsk 

invaliditet (Trafikverket, 2011:1). Alla skador som 

ger långtidseffekter ska vara med oavsett hur liten 

effekt de ger är argumentet. Försäkringsbolagen 

använder sig av medicinsk invaliditet för att värdera 

funktionsnedsättningar oberoende av orsak. 

Transportstyrelsen tillsammans med Folksam har 

beräknat risken för att en skada ska ge medicinsk 

invaliditet (Malm et al., 2008). Liknande 

riskberäkningar har tidigare gjorts av Norin et al. 

(1997) och Nygren et al. (1984). Detta har gjorts för 

flera nivåer av medicinsk invaliditet. Trafikverket, 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 

Trafikanalys och Transportstyrelsen använder sig 

av detta skademått vid analyser av 

trafiksäkerhetsutvecklingen (Trafikverket, 2011:1). 
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Tabell 4: RPMI (Risk of Permantent Medical Impairment) 

för minst 1 %, anges i procent (Malm et al, 2008). 

 AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 

Ansikte 5.8 28 80 80 n/a 

Arm 17.4 35 85 100 n/a 

Ben 17.6 50 60 60 100 

Bröstrygg 4.9 45 90 100 100 

Buk 0.0 2.4 10 20 20 

Huvud exkl. 

ansikte 
8.0 15 50 80 100 

Ländrygg 5.7 55 70 100 100 

Nacke/hals 16.7 61 80 100 100 

Torax 2.6 4.0 4 30 30 

 

Tabell 5: RPMI för minst 5 %, anges i procent (Malm et al, 

2008). 

 AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 

Ansikte 2.4 10 60 60 n/a 

Arm 4.2 10 65 100 n/a 

Ben 1.6 20 35 60 100 

Bröstrygg 0.9 20 55 100 100 

Buk 0.0 0.0 4.5 10 10 

Huvud exkl. 

ansikte 
5.0 12 45 80 100 

Ländrygg 1.6 25 45 100 100 

Nacke/hals 9.7 40 55 100 100 

Torax 0.0 0.5 0.7 15 15 

 

Tabell 6: RPMI för minst 10 %, anges i procent (Malm et al, 

2008). 

 AIS 1 AIS 2 AIS 3 AIS 4 AIS 5 

Ansikte 0.4 6 60 60 n/a 

Arm 0.3 3 15 100 n/a 

Ben 0.0 3 10 40 100 

Bröstrygg 0.0 7 20 100 100 

Buk 0.0 0.0 5 5 5 

Huvud exkl. 

ansikte 
2.5 8 35 75 100 

Ländrygg 0.1 6 6 100 100 

Nacke/hals 2.5 10 30 100 100 

Torax 0.0 0 0 15 15 

 

För att beräkna RPMI används det högsta AIS-

värdet för en skadad individs respektive 

kroppsregioner. AIS-värdena appliceras på 

riskmatriserna i Tabell 4, 5 och 6. RPMI för en 

individ beräknas enligt Ekvation 1 (Malm et al., 

2008). 

 

Ekvation 1: 

                                                

riskn: tabellvärde som anger risk för medicinsk invaliditet på viss 

nivå för viss kroppsregion enligt tabell 4, 5 eller 6, där n är 

antalet skadade kroppsregioner. 

Om en individ har skadats och har diagnoser på de 

skadade kroppsregionerna, AIS 2 underben, AIS 1 

armbåge och AIS 2 bröstrygg, är det ca 77 % risk 

att den skadade individen drabbas av minst 1 % 

medicinsk invaliditet. Tabell 4 har alltså används i 

detta exempel. 

Exempel på användning av Ekvation 1: 

                                                      

3.2.6 Riskklassificeringssystem för allvarliga 

konsekvenser 

Skademåttet RSC (Risk of Serious Consequences) 

används för att bedöma allvarliga konsekvenser på 

grund av trafikolyckor, vilket utöver risk att dö 

även inkluderar risk för medicinsk invaliditet. Detta 

mått har tagits fram för att komplettera den tidigare 

haltande skadebilden som enbart utgjordes av 

risken att dö (Gustafsson et al., 1985; Håland et al., 

1993).  

Risken att dö och risken att invalidiseras på viss 

nivå vägs samman till skademåttet RSC för varje 

person utifrån RPMI och ISS enligt Ekvation 2. 

Eftersom RPMI är en skadeprognostisering och 

ingår i RSC är även RSC ett prognostiserande 

skademått. Nivån av RSC avgörs av nivån för 

RPMI. 1, 5 och 10 %+ är de vanligt använda 

nivåerna för medicinsk invaliditet. (Håland et al., 

1993; Malm et al., 2008) 

Ekvation 2: 

                                                   

riskdödas: tabellvärde som anger dödsrisk enligt tabell 3. 

RPMIinvaliditetsnivå: risk för permanent medicinsk invaliditet, enligt 

ekvation 1. Invaliditetsnivån är minst 1, 5 eller 10 %. 
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Figur 3: Modell för beräkning av RSC. (*) Tabell 4,5 eller 6. 

(**) Tabell 3. 

3.3 INDUCERAD EXPONERING 

Inducerad exponering är en metod för 

effektberäkning. En analys med hjälp av inducerad 

exponering kan användas när sann exponering inte 

är tillgänglig, vilket visas av Evans (1998) och Lie 

et al. (2005). För denna metod antas att förhållandet 

mellan antalet skador eller olyckor som tros 

påverkas av ett system och antalet skador eller 

olyckor som antas vara oberoende systemet inte ska 

skilja mellan två grupper. Om förhållandet mellan 

två grupper skiljer sig och den enda 

anmärkningsvärda skillnaden är det skyddssystem 

som ska utvärderas, antas skillnaden bero på just 

detta system. 

Effekten E (Ekvation 4) av skyddssystemet anses 

vara noll om den relativa skaderisken R i Ekvation 3 

är lika med ett. 

Ekvation 3: 

  
           

           

 
            

            

 

A med system : antalet beroende skador med skyddssystem. 

Nmed system: antalet oberoende skador med skyddssystem. 

A utan system: antalet beroende skador utan skyddssystem. 

N utan system: antalet oberoende skador utan skyddssystem. 

Skadereduceringseffekten E av att tilldelas två 

stjärnor till skillnad från en stjärna ges av: 

Ekvation 4: 

              

R: relativ skaderisk, från Ekvation 3. 

Denna metod kan vara lämplig då sann exponering 

inte kan tillämpas, då skadorna eller olyckorna kan 

grupperas med hjälp av en oberoende faktor och då 

materialet med och utan skyddssystem är tillräckligt 

stort.  

4 MATERIAL 

4.1 INSAMLING AV DATA  

4.1.1 STRADA 

STRADA (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition) är en databas som innehåller data från 

svensk sjukvård, Polis, Trafikregistret och 

Körkortsregistret. För STRADAs 

inklusionskriterier gäller att endast 

personskadeolyckor ska rapporteras. Microsoft 

Office Access har använts för att göra ett uttag av 

data ur STRADA där sjukvårds- och polisdata 

matchas via olyckors identifieringsnummer. 

Individer som omkommer direkt vid olycksplatsen 

blir inte alltid registrerade i STRADA av 

sjukvården, utan endast av Polisen. Denna 

matchning medför därför ett visst bortfall av 

dödade. I uttaget av dessa data ingår 

fotgängarolyckor som är både polis- och 

sjukvårdsrapporterade från 2003 till och med juli 

2010. Endast data från rapporterade olyckor med 

fotgängare och personbil anropas vid uttaget, och 

endast sjukvårdens hälsobedömning (AIS) har 

använts i denna studie.  

Mer information om STRADA kan läsas på 

Transportstyrelsens hemsida. (Transportstyrelsen, 

2011)  

4.1.2 Polisrapporterad olycksdata 

Polisrapporterad data innehåller uppgifter som 

registreras av polisman på plats och registreras i 

databasen STRADA. Fotgängarolyckans 

påkörningshastighet registreras inte i STRADA, 

men skyltad hastighetsgräns finns att tillgå. Polisen 

rapporterar tre skadeklasser, lindrigt skadad 

(förväntas inte medföra intagning på 

sjukvårdsmottagning), svårt skadad (förväntas 

medföra intagning på sjukvårdsmottagning) och 

omkommen (Fredlund, 2006). Polisen 

skadeklassificerar generellt fler trafikanter än 

sjukvården, men sjukvårdens klassificering är mer 

nyanserad. Sjukvården rapporterar inte trafikanter 

som omkommit på olycksplatsen, vilket Polisen 



 

17  Sternlund, 2011 

 

gör. Utöver detta, rapporterar Polisen uppgifter 

som: 

 Identifieringsnummer  

 Olycksdatum 

 Beskrivning av olycksförloppet 

 Skyltad hastighetsgräns 

 Ljusförhållanden 

 Väglag 

 Ålder fotgängare 

 Kön fotgängare 

 Ålder förare 

 Kön förare 

 Skadeklassificering av trafikanter som inte 

kommit till sjukhus, exempelvis omkomna 

4.1.3 Data från Trafikregistret  

Polisrapporterad data kompletteras med uppgifter 

från Trafikregistret vid registrering i STRADA. I 

dessa uppgifter ingår bland annat följande. 

 Fabrikat och modell 

 Bilmodellens gruppkod (identifierar 

specifik bilmodell) 

 Årsmodell/Tillverkningsår (fr.o.m. 2001) 

 Tjänstevikt 

Data från fordonsregistret möjliggör identifiering 

av varje specifik bilmodell som ingår i studien. 

4.1.4 Olycksdata från sjukvård 

Data från sjukvården registreras då i detta fall den 

skadade fotgängaren förs till akutvårdmottagning. 

Fotgängarens diagnos ställs och registreras i 

databasen STRADA. Vårdmottagaren ges även 

möjlighet att vid ett senare tillfälle komplettera 

information om olycksförlopp och skador. 

 Identifieringsnummer 

 Olycksdatum 

 Beskrivning av olycksförloppet 

 Patienttyp (fotgängare) 

 Kollisionsfordon (personbil) 

 Ålder fotgängare 

 Kön fotgängare 

 Skadad kroppsdel 

 Skadetyp 

 AIS 

 MAIS 

 ISS 

4.1.5 Euro NCAP 

Insamlingen av testresultat för personbilarnas 

fotgängarskydd gjordes från Euro NCAPs hemsida. 

(Euro NCAP, 2011). Totalpoängen för 

fotgängarskyddet består av summan av delpoängen 

från tester av vuxenhuvud, barnhuvud, överben och 

underben. För att ett relevant dataset ska användas 

har endast trafikolyckor med fotgängare som har 

träffats av bilens front inkluderats. Olyckorna har 

skett med en fotgängare och en av Euro NCAP 

testad personbil. 

4.1.6 Bromsassistans 

Genom antagandet att personbilar utrustade med 

antisladdsystem (ESC) även är utrustade med ett 

bromsassistanssystem avgjordes personbilarnas 

utrustning vid samarbete med Rizzi (2011) och Lie 

et al., (2011:2). 

 

Figur 4: Materialet kombinerar data från Polisen, 

Trafikregistret, sjukvård, Euro NCAP och om personbilen är 

utrustad med bromsassistans. 

4.2 BEARBETNING AV DATA 

4.2.1 Sammankoppling av data 

 Dataset utgörs av ihopkopplad data från  

STRADA och från Euro NCAP. 

Kopplingen sker via bilmodell 

 Datasetet kompletteras med uppgift om 

personbilar är utrustade med ett 

bromsassistanssystem. Kopplingen sker 

via bilmodellens gruppkod 

 Varje fotgängare är kopplade till en 

personbil och varje personbil är kopplad 

till en fotgängare 

4.2.2 Urvalskriterier 

I materialet ingår: 

 olyckstypen personbil-fotgängare 

 olyckor från Sverige under perioden 2003-

2010 juli 
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 av sjukvården kända skadegrader för 

kända kroppsdelar. (1644 fotgängare, 4105 

skador) 

 personbilar som är testade av Euro NCAP 

ingår. (709 fotgängare, 1741 skador) 

 olyckor på vägar med hastighetsgräns upp 

till 50 km/h (bortsett från analysen av 

hastighetsgräns) eftersom fordonsfrontens 

design antas ha begränsad effekt vid högre 

hastigheter; (513 fotgängare, 1216 skador). 

Detta materialurval görs med motivet att 

frontens utformning testas i 40 km/h och 

har betydelse på områden med 

hastighetsgräns upp till 50 km/h 

 frontalolyckor (rensning av backning, 

överkörning, bogsering etc.) (488 

fotgängare, 1156 skador) 

4.3 MATERIALBESKRIVNING 

Materialet utgörs av 488 fotgängare med 1156 

skador, bortsett från analysen av hastighetsgräns då 

även olyckor på vägar med hastighetsgräns 70 km/h 

och 90 km/h (n=73) ingått och totalt inkluderar 561 

fotgängare. Eftersom antalet personbilar med 

stjärnbetyg tre är få (n=13) ingår dessa endast vid 

jämförelserna av tre grupper vars indelning inte 

görs enligt stjärnbetyget utan enligt 

poängintervallen 1-6, 7-12 och 13-18 poäng. 

4.3.1 Ålder på fotgängare  

 

Diagram 3: Åldersfördelning av fotgängare, n=475. 

Åldersfördelningen av påkörda fotgängare i studien 

är jämförbar med nationell olycksstatistik, Tabell 7. 

Tabell 7: Åldersfördelning för fotgängare i materialet 

jämförs med nationell statistik på vägar med hastighetsgräns 

50 km/h. 

Ålder 

fotgängare 

Material, 

n=475 

Nationell olycksstatistik, 

n=3570 

0-9 5 % 6 % 

10-17 18 % 18 % 

18-24 13 % 15 % 

25-64 36 % 39 % 

65+ 27 % 22 % 

 

4.3.2 Kön på fotgängare 

Materialet utgörs av 45 % manliga fotgängare. Ett 

STRADA-uttag av polisrapporterade olyckor med 

fotgängare som blivit påkörda av motorfordon 

under perioden 2003-2010 och klassats ha lindriga, 

svåra eller dödliga skador visar att 48 % av 

fotgängarna var manliga. Även utan dödade 

fotgängare, utgörs 48 % av de lindrigt och svårt 

skadade fotgängare av manliga. Kvinnliga 

fotgängare är alltså något överrepresenterade i 

studiens material. 

 

Diagram 4: Könsfördelning av fotgängare, n=475. 

4.3.3 Skadade kroppsregioner 

Den kroppsregion som utgör den största andelen 

skadedata i materialet är ben (38 %) följt av arm 

(18 %) samt huvud (16 %). 

 

Diagram 5: Fördelning av skadade kroppsregioner, n=1156 

(AIS 1+). 

4.3.4 Ålder på förare 

När det gäller fördelningen av ålder på förare som 

har kört på fotgängare som ingår i denna studie 

utgör 69 % av ålderskategorin förare som är 25-64 

år. 
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Diagram 6: Åldersfördelning av förare, n=473. 

4.3.5 Kön på förare 

69 % av materialet utgörs av manliga förare. 

 

Diagram 7: Könfördelning av förare, n=473. 

4.3.6 Poäng för testade personbilar 

Tabell 8 redovisar antalet testade bilar som är 

inkluderade i materialet samt tillhörande poäng för 

fotgängarskydd av Euro NCAP. 

Tabell 8: Antalet personbilar fördelat på stjärnbetyg och 

poängintervall. 

Stjärnbetyg Poängintervall Antal personbilar, n=488 

1 1-3 15 

1 4-6 58 

1 7-9 76 

2 10-12 99 

2 13-15 147 

2 16-18 80 

3 19-21 11 

3 22-24 1 

3 25-27 1 

 

Materialets tyngdpunkt är bland de tvåstjärniga 

personbilarna, medan antalet personbilar inom 

poängintervallen för stjärnbetyg ett och tre är 

mycket asymmetriska, Tabell 8. 

4.3.7 Bromsassistansutrustning 

129 fotgängare i materialet har blivit påkörda av 

personbilar utrustade med bromsassistans och 357 

fotgängare har blivit påkörda av personbilar utan 

bromsassistansutrustning. Två fotgängare har blivit 

påkörda av personbilar med okänd utrustning vad 

gäller bromsassistans. Detta åskådliggörs i Tabell 9. 

Tabell 9: Antalet personbilar utrustade med och utan 

bromsassistanssystem. 

Bromsassistans Antal personbilar, n=488 

Med 129 

Utan 357 

Okänd 2 

 

23 % av personbilarna med stjärnbetyg ett är 

utrustade med bromsassistans respektive 25 % av 

personbilarna med stjärnbetyg två. Appendix I 

redovisar inkluderade personbilmodeller. 

4.3.8 Årsmodell 

Diagram 8 redovisar fördelningen av 

personbilarnas årsmodeller som inkluderas i 

materialet. 16 % av alla personbilarna i materialet 

utgörs av årsmodell 1999. 

 

Diagram 8: Fördelning av materialets årsmodeller, n=488. 

Vidare redovisas materialets personbilar med 

stjärnbetyg ett och två fördelat på årsmodell i 

Diagram 9. 26 % av personbilarna med stjärnbetyg 

ett utgörs av årsmodell 1999, medan 12 % av 

personbilarna med stjärnbetyg två utgörs av samma 

årsmodell, Diagram 9. 
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Diagram 9: Materialets personbilar med stjärnbetyg ett och två 

fördelat på årsmodell, n=488. 

Medelvärdet av årsmodell för gruppen av 

personbilar med stjärnbetyg ett och utan 

bromsassistansutrustning är 2000 (n=112), medan 

gruppen med stjärnbetyg ett med bromsassistans är 

2005 (n=34). Detsamma gäller personbilar med 

stjärnbetyg två, då gruppen utan bromsassistans har 

medelvärdet 2000 (n=238) medan gruppen med 

bromsassistans har årsmodellmedelvärdet 2005 

(n=81).  

4.3.9 Tjänstevikt 

Medelvärdet och medianvärdet av personbilarnas 

tjänstevikt är ca 1400 kg. Därför lämpar sig 

materialet att redovisas med gränsvärdet 1400 kg 

vid jämförelser mellan lättare och tyngre 

personbilar, Tabell 10. 

Tabell 10: Fördelning av tjänstevikt, n=475. 

 1400+ kg <1400 kg 

Andel 56 % 44 % 

 

4.3.10 Hastighetsgräns 

Tabell 11 inkluderar till största del (79 %) 

fotgängarolyckor som skett på vägar med 

hastighetsgräns 50 km/h. Olyckor som skett på 

vägar med hastighetsgräns 70 och 90 km/h ingår 

endast i de analyser, diagram och tabeller där dessa 

hastighetsgränser särskilt anges. 

Tabell 11: Fördelning av hastighetsgräns, n=542. 

 30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 

Andel 8 % 79 % 9 % 4 % 

 

4.3.11 Väglag 

Fotgängarolyckor i materialet som skett på torrt 

väglag är vanligast (48 %), Tabell 12.  

Tabell 12: Fördelning av väglag, n=464. 

 Torr Våt/Fuktig Övriga 

Andel 48 % 43 % 9 % 

 

4.3.12 Ljusförhållanden 

Den största andelen fotgängarolyckor i denna studie 

har skett i dagsljus (55 %), Tabell 13. 

Tabell 13: Fördelning av ljusförhållanden, n=469. 

 Dagsljus Mörker Gryning/Skymning  

Andel 55 % 38 % 7 % 

 

5 METOD 
Varje personbilsmodell i olycksdata är kopplad till 

motsvarande fotgängarskyddspoäng från tester av 

Euro NCAP via information från Euro NCAPs 

hemsida. Dessutom avgörs, för varje personbil om 

denna är utrustad med bromsassistans eller inte 

genom antagandet att personbilar utrustade med 

antisladdsystem även är utrustade med 

bromsassistans. Fotgängarskador länkas till varje 

individuell personbil som inkluderas i materialet. 

Personbilarna delas in i grupper beroende på poäng 

från Euro NCAPs test av fotgängarskydd samt 

utrustning gällande bromsassistans. Eftersom 

testerna utförs i 40 km/h exkluderas personbilar 

som har kört på fotgängare på vägar med 

hastighetsgräns över 50 km/h, bortsett från resultat 

som redovisas i Tabell 20 och Diagram 25, 26 och 

27 då högre hastigheter särskilt undersöks. 

Studien jämför fotgängares skadeutfall indelade i 

grupper för jämförelsens ändamål. Skademått som 

används är risk för allvarliga konsekvenser RSC, då 

ett medelvärde (mrsc) beräknas och jämförs mellan 

grupperingar. Äldre begrepp, ”diagnostiserad 

allvarlig skada (DAS)” och ”diagnostiserad mycket 

allvarlig skada (DMAS)” för ISS-intervall har 

använts vid utvärderingen. Andelen diagnostiserad 

allvarlig skada och diagnostiserad mycket allvarlig 

skada (DAS+DMAS=ISS 9-75=ISS 9+) och 

diagnostiserad mycket allvarlig skada (DMAS=ISS 

16-75=ISS 16+) av alla skadade (ISS 1+) beräknas. 

RSC och ISS jämförs på individnivå medan andelen 

svårare skador (AIS 2+ och 3+) jämförs på 

skadenivå. I teoriöversikten beskrivs dessa 

skademått mer ingående. 
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Risken för allvarliga konsekvenser (RSC) beräknas 

för varje fotgängare i materialet. Skademönster 

kartläggs genom att gruppera påkörda fotgängare 

enligt parametrar som ålder och kön samt fordons- 

och omgivningsfaktorer. För varje grupp av 

fotgängare beräknas ett medelriskvärde av RSC 

(mrsc), vilket ligger till grund för studiens resultat. 

Medelriskvärdet av RSC på nivån 1 % eller mer 

(mrsc 1 %+) anges för alla grupper. Dessutom 

anges medelriskvärden av RSC på nivån 5 % eller 

mer och 10 % eller mer (mrsc 5 %+ och 10 %+) vid 

jämförelser av fotgängarskador fördelat på 

hastighetsgräns, fördelat på om påkörande personbil 

varit utrustad med bromsassistans eller inte, 

fördelat på stjärnbetyg och fördelat på 

poängintervall.  

Skademönster för kroppsregioner kartläggs med 

hjälp av AIS 2+ och 3+ i förhållande till AIS 1+ 

(alla diagnostiserade skador) för att använda ett 

skademått på skadenivå då inte mrsc på individnivå 

är tillräckligt. De 19 fotgängare som omkommit på 

grund av skador behandlas på samma vis som 

resterande fotgängare, vilket betyder att 

sjukvårdens bedömning av skador ligger till grund 

för beräkningen av RSC. 10 av de 19 omkomna 

fotgängarna beräknas ha 100 % RSC på alla tre 

nivåer (1, 5 och 10 %+) och medelrisken av RSC 

(mrsc 1, 5 och 10 %+) för dessa 19 fotgängare är 

93, 88 och 83 %. 

Vid beräkning av RPMI har i denna studie endast 

de tre allvarligaste skadorna för en fotgängare 

använts. En persons grad av bedömda skador 

bearbetas för att ett allsidigt och tidsrelevant 

skadegradsmått ska kunna användas för en rättvis 

utvärdering av fotgängarskyddsbetygets giltighet. 

Skadegradsmåttet, RSC, inkluderar både den 

kortsiktiga risken att skadas till livet (AIS) och 

risken att skadas permanent (RPMI). Dessa 

skadebedömningar görs endast i medicinsk mening 

för den fysiska kroppen, utan inkludering av 

psykiska skador eller liknande som troligen uppstår 

i viss utsträckning. Vid denna studie har risken att 

få ett bestående men på minst 1, 5 och 10 % 

medicinsk invaliditet använts. 

Fotgängare påkörda av personbilar utrustade med 

bromsassistans jämförs med fotgängare påkörda av 

personbilar utan bromsassistansutrustning vad 

gäller fotgängarskadornas svårighetsgrad enligt 

AIS-gradering och riskklassificeringssystemet för 

allvarliga konsekvenser (RSC), vilket beskrivs i 

kapitlet om RSC. Andelen svårare skador (AIS 2+ 

och 3+) i förhållande till alla skador (AIS 1+) inom 

respektive grupp jämförs. Skillnaden för dessa 

jämförelser prövas statistiskt på signifikansnivån 95 

%. Medelvärden för RSC (mrsc) jämförs mellan 

respektive grupp och skillnadens signifikans prövas 

på nivån 95 %. Effekten av bromsassistans 

undersöks för att inkluderas eller exkluderas vid 

utvärderingen av Euro NCAPs poäng för 

fotgängarskydd.  

Eftersom dessa jämförelser görs enkelt via sann 

exponering, som just innebär en direkt jämförelse 

av skador, krävs inte metoden inducerad 

exponering. 

Korrelationen mellan poäng för fotgängarskydd och 

verkligt skadeutfall är uppskattad baserat på 

skadornas svårighetsgrad (AIS-gradering och RSC) 

mellan testade personbilar tilldelade en och två 

stjärnor. Dessutom delas fotgängare in i grupper 

enligt påkörande personbils poäng då tre 

poängintervall (1-6, 7-12 och 13-18) används. Detta 

för att få en något högre upplösning än 

nedbrytningen enligt stjärnbetyg ett och två. Även i 

denna jämförelse säkerställs resultatet på 95 % 

signifikansnivå. Den genomsnittliga 

skadereducerande skattningen beräknas för enskilda 

poäng för fotgängarskyddet. 

Effekten av bromsassistans och en högre 

fotgängarpoäng utvärderas genom systematiska 

grupperingar och jämförelser vars skillnader 

kontrolleras statistiskt. För detta används mrsc på 1, 

5 och 10 %. Gruppen personbilar med 

bromsassistansutrustning och högre stjärnbetyg 

jämförs med gruppen av personbilar utan 

bromsassistansutrustning och ett lägre stjärnbetyg. 

Effekten av hastighet genomförs på motsvarande 

sätt. En grupp med viss hastighetsgräns på vägar 

jämförs med närliggande (i hastighetsgräns) grupp. 

Om ingen statistiskt signifikant skillnad på nivån 95 

% förekommer och p>0.05 för mrsc, slås grupperna 

ihop för att jämföras med en grupp vars olyckor 

skett på vägar med en annan hastighetsgräns. Detta 

görs till dess att det förekommer en statistiskt 

signifikant skillnad på nivån 95 % (p≤0.05) mellan 

alla grupper. Inom de nya grupperingarna jämförs 

ett högre stjärnbetyg mot ett lägre. Om det 

förekommer en skillnad inom gruppen läggs en 

närliggande grupps olycksdata till för att jämföras 

mellan högre och lägre stjärnbetyg.  
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När väl ett jämförande resultat har beräknats, bör 

kontroller utesluta att resultatet inte beror av andra 

faktorer än de som studien syftar till att utvärdera. 

Sådana kontroller genomfördes i denna studie, 9.5 

Kontroller. 

5.1 STATISTISK METOD VID 

JÄMFÖRELSER 

5.1.1 Statistisk metod vid jämförelse av RSC 

För att statistiskt säkerställa resultaten används 

hypotesprövning och ett dubbelsidigt t-test för två 

oberoende stickprov. Nollhypotesen var att det inte 

föreligger någon skillnad mellan två grupper. Om 

nollhypotesen kan förkastas antas 

alternativhypotesen gälla, vilken innebär att det 

förekommer skillnad mellan grupperna. 

Signifikansnivåerna som huvudsakligen används är 

90 % (*), 95 % (**) och 99 % (***) med respektive 

sannolikhet att skillnaden beror på slump p=0.1, 

p=0.05 och p=0,01. Grupper som jämförs antas vara 

normalfördelade då det inte föreligger någon 

misstanke om annan fördelning. 

Materialet som behandlas i Microsoft Excel 

fördelas i grupper enligt faktorer som stjärnbetyg, 

bromsassistansutrustning, ålder och kön på 

fotgängare och förare, skadade kroppsregioner på 

fotgängare, personbilars årsmodell och tjänstevikt, 

skyltad hastighet, väglag och ljusförhållanden. 

Gruppindelningarna och resultat från jämförelser 

redovisas i text, tabeller och diagram. Resultaten 

består främst av jämförelser i vilka sammanhang 

olyckor oftast har skett och hur andelen svårare 

skador (AIS 2+ / AIS 1+ och AIS 3+ / AIS 1+) 

förhåller sig till de undersökta faktorerna. Särskilt 

fokus är på att utvärdera Euro NCAPs testresultat i 

förhållande till risk för medicinsk invaliditet på 

minst 1 %.  

Metodiken för att beräkna en fotgängares RSC-

värde beskrivs i rapportens teoriöversikt. 

Vid en jämförelse av två fotgängargruppers skador 

(RSC) beräknas ett medelvärde för varje grupps 

RSC-värde (mrsc) enligt Ekvation 3 och 4. 

Ekvation 3 

   
 

  

   

  

   

 

xi: fotgängare i:s RSC-värde för en viss grupp 

nx: antalet RSC-värden för grupp x 

Ekvation 4 

   
 

  

   

  

   

 

yi: fotgängare i:s RSC-värde för en viss grupp 

ny: antalet RSC-värden för grupp y 

Stickprovsavikelsen, s, för dessa grupper beräknas 

enligt Ekvation 6 och 7. 

Ekvation 6 

    
 

    
         
 

   

 

  : mrsc för en viss fotgängargrupp 

xi: fotgängare i:s RSC-värde för en viss grupp 

nx: antalet RSC-värden för grupp x 

Ekvation 7 

    
 

    
         
 

   

 

  : mrsc för en viss fotgängargrupp 

yi: fotgängare i:s RSC-värde för en viss grupp 

ny: antalet RSC-värden för grupp y 

T-testets t-kvot beräknas enligt Ekvation 8. 

Ekvation 8 

  
     

 
  
 

  
 

  
 

  

 

  : mrsc för en viss fotgängargrupp 

  : mrsc för en fotgängargrupp att jämföra    med 

sx: standardavvikelsen för grupp x 

sy: standardavvikelsen för grupp y 

nx: antalet RSC-värden för grupp x 

ny: antalet RSC-värden för grupp y 

p-värdet ges via tabell för t-fördelningen givet en t-

kvot och antalet frihetsgrader. En t-fördelning där 

antalet frihetsgrader går mot oändligheten är en 

normalfördelning. 
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Exempelvis motsvarar t-kvoterna 1.645, 1.960 

respektive 2.576 p-värdena 0.10, 0.05 respektive 

0.01och signifikansnivåerna 90 (*), 95 (**) 

respektive 99 % (***). Ett lägre p-värde anger alltså 

en lägre sannolikhet för att skillnaden i jämförelsen 

beror på slump. I de fall en särskild tabell för p-

värden inte redovisas, anges endast om p-värdet 

överstiger 0.05 eller inte, vilket motsvarar ett 

statistiskt säkerställande på signifikansnivån 95 % 

eller om denna nivå inte uppnås. Detta för att 

underlätta arbetsbördan samt förenkla 

redovisningen. 

5.1.2 Statistisk metod vid jämförelse av andel 

svårare skador 

Andel svårare skador (AIS 2+ respektive 3+ eller 

ISS 9+ respektive 16+) jämförs dessutom mellan 

grupper. Grupperna utgörs av två oberoende 

stickprov och antas vara normalfördelade då ingen 

misstanke om annan fördelning föreligger. Då 

datamängden är begränsad används ett t-test. T-

testets t-kvot för jämförelser av proportionstal 

beräknas enligt Ekvation 9. Proportionstalet P är 

andelen AIS 2+ (respektive AIS 3+) av AIS 1+ 

samt andelen ISS 9+ (respektive ISS 16+) av ISS 

1+. 

Ekvation 9 

  
     

        
 
  

 
 
  

 

 

Px: andelen svårare skador (AIS 2+ / AIS 1+ eller AIS 3+ / AIS 

1+) för en viss fotgängargrupp. 

 Py: andelen svårare skador (AIS 2+ / AIS 1+ eller AIS 3+ / AIS 

1+) för en fotgängargrupp att jämföra med. 

P: totala andelen svårare skador (AIS 2+ / AIS 1+ eller AIS 3+ / 

AIS 1+) för alla fotgängare inkluderade i de två grupperna som 

jämförs. 

nx: antalet fotgängare i grupp x 

ny: antalet fotgängare i grupp y 

p-värdet ges via tabell för t-fördelningen givet en t-

kvot och antalet frihetsgrader. 

5.1.3 Jämförelser av skademönster 

Vid jämförelser av skademönster för mrsc redovisas 

endast om det finns en statistiskt signifikant 

skillnad mellan närliggande grupper eller inte på 

signifikansnivån 95 % (p≤0.05). 

5.1.4 Relativ differens 

Den relativa differensen för ett skademått som 

jämförs, utgör en skadereduktion mellan två 

grupper. Beräkningen exemplifieras i Ekvation 10 

och 11 för respektive skademått (andelen AIS 2+ 

och 3+, andel ISS 9+ och 16+, och mrsc 1, 5, 10 

%+). 

Ekvation 10 

           
          

                   
      

          
       

P: andelen svårare skador (AIS 2+ / AIS 1+ eller AIS 3+ / AIS 1+) för 

gruppen fotgängare som blivit påkörda av en personbil med stjärnbetyg ett 

eller två. 

Ekvation 11 

           
             

                    
    

          
          

mrsc: medelvärdet av en fotgängargrupps RSC-värden på invaliditetsnivå 

1, 5 eller 10 %, där gruppen består av fotgängare som blivit påkörda av en 

personbil med stjärnbetyg ett eller två. 

5.2 LÄMPLIGA OCH JÄMFÖRBARA 

SKADEMÅTT 

Vilken typ av skademått som används vid en 

jämförande studie är avgörande för studiens 

kvalitet. RSC är diagnosbaserad och bygger på 

professionell skadediagnosticering vilket gör den 

mer nyanserad och trovärdig än till exempel 

Polisens skadegradering. Riskmåttet beräknas för 

enskild individ, vilket gör måttet lätt att jämföra 

mellan individer och grupper. Vid beräkning kan 

RSC föredras framför RPMI då dödsfall även 

inkluderas och bidrar till ett större dataset. Måttet 

RSC kan föredras framför risken för dödlig skada 

då RSC dessutom inkluderar en estimering av en 

permanent skada (medicinsk invaliditet). 

Litteraturstudien visar alltså att riskklassificeringen 

för allvarliga konsekvenser (RSC) är ett relevant 

skademått i denna studie. Detta då måttet tillåter 

jämförelser av medicinsk invaliditet, vilket används 

av försäkringsbolag (Sveriges Försäkringsförbund, 

2004; Malm et al., 2008) och vid Trafikverkets 

trafiksäkerhetsmålsättning (2011). Avgörande är att 

testerna är utformade för att utvärdera risken för 

skador som ger bestående men och dödliga skador 

(EEVC, 2002; Euro NCAP, 2009). Dessutom 

tillåter måttet RSC att inkludera avlidna fotgängare 

vilket är fördelaktigt ur datamässig synpunkt till 

skillnad från RPMI. 
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5.3 FRÅN SKADENIVÅ TILL 

PERSONSKADENIVÅ 

Kroppsdelarna från STRADA har grupperats i 

kroppsregioner för att matcha RPMI-tabellen, se 

Appendix II. 

Den svåraste skadan (högst AIS-värde) per 

kroppsregion har använts. De tre allvarligaste 

skadade kroppsregionerna med tillhörande 

allvarligaste skadegrad enligt AIS-graderingen har 

använts för att beräkna en persons risk för 

medicinsk invaliditet på minst 1, 5 respektive 10 % 

enligt Tabell 4,5 respektive 6 samt Ekvation 1. Om 

flera skador har samma AIS-värde sorteras 

skadegrad efter störst risk enligt respektive RPMI-

tabell. Från AIS-värden beräknas även varje 

fotgängares ISS-värde. Tabell 3 ger risk att dö via 

ISS-värdet. RSC ges av Ekvation 2 då RPMI och 

risk att dö vägs samman. 

 

5.4 INDUCERAD EXPONERING 

Om inducerad exponering används på ett material 

motsvarande denna studies material, kan materialet 

grupperas enligt stjärnbetyg och testresultatkänsliga 

skador samt icke testresultatkänsliga skador. Om 

förhållandet skiljer sig mellan stjärngrupperna och 

den enda anmärkningsvärda skillnaden är Euro 

NCAPs tilldelning av stjärnbetyg, antas skillnaden 

beror på just denna tilldelning av betyg. Effekten E 

(Ekvation 6) av poängsystemet mellan att en 

personbil tilldelas en eller två stjärnor anses vara 

noll om den relativa skaderisken risken R i Ekvation 

5 är lika med ett. 

Ekvation 5: 

  
           

           

 
          

          

 

A2 stjärnor : antalet testresultatkänsliga skador där personbilar är 

inom gruppen med två-stjärnigt poängintervall.  

N2 stjärnor: antalet icke testresultatkänsliga skador där personbilar 

har tilldelats två stjärnor.  

A1 stjärna: antalet testresultatkänsliga skador där personbilar har 

tilldelats en stjärna.  

N1 stjärna: antalet icke testresultatkänsliga skador där personbilar 

tilldelats en stjärna i fotgängar testet.  

Skadereduceringseffekten E av att tilldelas två 

stjärnor till skillnad från en stjärna ges av: 

 

Ekvation 6: 

              

R: relativ skaderisk, från Ekvation 5. 

Inducerad exponering har inte använts i denna 

studie då sann exponering kan tillämpas, materialet 

är begränsat och en oberoende faktor är 

svårdefinierad. Med ett större material kan 

möjligen, fotskador eller olyckor som sker vid hög 

hastighet, med antagandet att stjärnbetyget för 

fotgängarskyddet inte har betydelse i dessa fall, 

användas som oberoende faktor. 

6 RESULTAT 

6.1 SKADEMÖNSTER 

Risk för allvarlig skada givet skada, som är ett 

inklusionskriterie, redovisas i detta kapitel och är 

strukturerad för tre övergripande områden, vilka är 

mänskliga parametrar, fordons- och 

omgivningsfaktorer. Dessutom redovisas 

fördelningen av skador på kroppsregionnivå för 

fotgängare inkluderade i studien. 

6.1.1 Mänskliga parametrar 

För de mänskliga parametrarna redovisas 

skadefördelningen på fotgängare i Diagram 10 och 

11 för fotgängarens ålder respektive kön, och i 

Diagram 12 och 13 för förarens ålder respektive 

kön. 

Medelvärdet av RSC för gruppen fotgängare som är 

65 år eller äldre visar en 34 % högre relativ risk för 

allvarlig skada än de övriga sammanslagna 

ålderskategorierna. Resultatet är statistiskt 

säkerställt (p<0.001). 

Ålder fotgängare 

 

Diagram 10: Fotgängares medelrisk för allvarliga 

konsekvenser (mrsc 1%+) fördelat på ålder, n=475. 
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Tabell 14: Fotgängares medelrisk för allvarliga 

konsekvenser (mrsc 1%+) fördelat på ålder, n=475. 

Ålder fotgängare Andel mrsc 1%+ 

0-9 5 % 27 % 

10-17 18 % 34 % 

18-24 13 % 42 % 

25-64 36 % 43 % 

65+ 27 % 53 % 

mrsc 1%+: risken att skadas allvarligt (medicinsk invaliditet på 

minst 1 %) sammanvägt med risken för dödlig skada, 

beräkningsmetod anges i teoriöversikten. 

 

Diagram 11: Andel fotgängare inom respektive ålderskategori 

för stjärnbetyg ett och två, n=475. 

Kön fotgängare 

Fotgängares medelvärde av RSC på minst 1 % är 

43 % bland manliga och kvinnliga fotgängare. 

 

Diagram 12: Manliga och kvinnliga fotgängares medelrisk för 

allvarliga konsekvenser (mrsc 1%+), n=475. 

Tabell 15: Manliga och kvinnliga fotgängares medelrisk för 

allvarliga konsekvenser (mrsc 1%+), n=475. 

Kön fotgängare Andel mrsc 1%+  

Man 45 % 43 %  

Kvinna 55 % 43 %  

 

Skadade kroppsregioner 

Skadefördelningen av materialet redovisas i 

Diagram 13. För AIS 1+ (n=1156), AIS 2+ (n=464) 

och AIS 3+ (n=130) är ben den mest frekvent 

skadade kroppsregionen (47, 48 och 43 % för AIS 

1+, 2+ respektive 3+). Vid en högre svårighetsgrad 

är huvud- och toraxskador proportionellt mer 

frekventa, samtidigt är andelen armskador lägre. 

Detta sammanfaller även med observationer av 

Fredriksson et al. (2007). 

 

Diagram 13: Fördelning av skadade kroppsregioner, n=1156. 

Diagram 14 anger fördelningen av svårare skador 

(AIS 2+ och 3+) i förhållande till alla skador (AIS 

1+) inom respektive kroppsregion. Andelen AIS 2+ 

och 3+ av alla toraxskador är 56 % och 39 %, vilket 

är relativt högt och tyder på att när torax väl skadas 

är det inte ovanligt att det är en svårare skada. 

Andelen svårare skador (AIS 2+ och 3+) är lägre 

bland armskador (33 % och 2 %) och de skador 

som sker på armar är vanligen småskador. 

 

Diagram 14: Fördelning av andelen svårare skador inom 

respektive kroppsregion, n = AIS 1+ = 1156. 

Ålder förare 

Skadade fotgängare grupperas efter påkörande 

personbils förarålder. Medelrisken för allvarliga 
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konsekvenser (mrsc 1%+) jämförs mellan 

grupperna och det förekommer ingen statistiskt 

signifikant skillnad på nivån 95 % (p>0.05), 

Diagram 15. 

 

Diagram 15: Fotgängares medelrisk för allvarliga 

konsekvenser (mrsc 1%+) fördelat på förarålder, n=473. 

Tabell 16: Fotgängares medelrisk för allvarliga 

konsekvenser (mrsc 1%+) fördelat på förfarålder, n=473. 

Ålder förare Andel mrsc 1%+ 

18-24 14 % 40 % 

25-64 69 % 43 % 

65+ 17 % 45 % 

 

Kön förare 

Fotgängares medelvärde av RSC på minst 1 % är 

44 % gruppen då påkörande personbil förare är 

manliga och 41 % för gruppen kvinnliga förare. Det 

förekommer dock ingen statistiskt signifikant 

skillnad på nivån 95 % (p>0.05). 

 

Diagram 16: Fotgängares medelrisk för allvarliga 

konsekvenser (mrsc 1%+) fördelat på manliga och kvinnliga 

förare, n=473. 

Tabell 17: Fotgängares medelrisk för allvarliga 

konsekvenser (mrsc 1%+) fördelat på manliga och kvinnliga 

förare, n=473. 

Kön förare Andel mrsc 1%+ 

Man 69 % 44 % 

Kvinna 31 % 41 % 

 

6.1.2 Fordonsfaktorer 

Fördelning av årsmodell 

Eftersom Euro NCAPs testmetoder förändrades 

under år 2005 är det intressant att undersöka hur 

skadeutfallet är fördelat före och efter dessa 

förändringar. Tabell 18 redovisar medelvärdet av 

RSC på minst 1 % medicinsk invaliditet för 

fotgängare som blivit påkörda av personbilar med 

årsmodell fram till och med 2004 och för 

fotgängare påkörda av personbilar med årsmodell 

från och med 2005. Det förekommer ingen 

statistiskt signifikant skillnad på nivån 95 % 

(p>0.05) av mrsc 1%+ mellan grupperna av 

påkörda fotgängare. Det finns inte heller någon 

signifikant skillnad mellan gruppernas medelpoäng 

(p>0.05) vilket antyder att förändringarna av 

frontskyddsprovet inte har stor påverkan på 

poängnivån. 

Tabell 18: Fördelning av årsmodell, n=466. 

 -2004 2005- 

Andel 84 % 16 % 

mrsc 1%+ 44 % 42 % 

Medelpoäng 11.62 12.11 

 

Fördelning av tjänstevikt 

I Tabell 19 redovisas andelen personbilar med en 

tjänstevikt om minst 1400 kg och mindre än 1400 

kg. Fotgängares medelvärde av RSC på minst 1 % 

risk som har blivit påkörda av dessa personbilar är 

43 % i båda fallen. Medelvikten i dessa två fall är 

1.59 samt 1.22 ton.  

Tabell 19: Fördelning av tjänstevikt, n=475. 

 1400+ kg <14 00 kg 

Andel 56 % 44 % 

mrsc 1%+ 43 % 43 % 

Medelvikt (ton) 1.59  1.22 

 

6.1.3 Omgivningsfaktorer 

Hastighetsgräns 

Vid kartläggningen av risker differentieras 

olyckorna enligt vägars hastighetsgräns, även 

olyckor på vägar med hastighetsgräns 70 km/h och 

90 km/h inkluderas trots att dessa olyckor inte 

tillhör materialets dataset för den övriga studien. Av 

de 542 olyckor som redovisas i Tabell 20 har 79 % 

skett på vägar med hastighetsgräns 50 km/h. 
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Fotgängares medelvärde av RSC ökar med 

hastighetsgräns. Närliggande 

hastighetsgränsgruppers mrsc 1, 5 och 10 %+ för 

påkörda fotgängare jämförs. En signifikant 

skadereduktion på 22 % för mrsc 1 %+ förekommer 

vid vägar med hastighetsgräns 30 km/h jämfört med 

50 km/h. Vägar med hastighetsgräns 50 km/h har 

en skadreduktion på 22, 43 och 61 % för mrsc 1, 5 

respektive 10 %+ jämfört med 70 km/h. Mellan 

hastighetsgräns 70 km/h och 90 km/h förekommer 

ingen skillnad av mrsc. Vid en jämförelse av den 

sammanslagna gruppen av 70 km/h och 90 km/h 

(eftersom ingen statistiskt signifikant skillnad på 

nivån 95 % förekommer dem emellan) och den 

närliggande gruppen 50 km/h visar sig det finnas en 

signifikant skadereduktion på 22, 44 och 62 % för 

mrsc 1, 5 respektive 10 %+. Det är en 28 % större 

relativ risk att skadas allvarligt (mrsc 1%+) som 

fotgängare påkörd på vägar med hastighetsgräns 70 

km/h jämfört med 50 km/h (p=0.01). 

Tabell 20: Fördelning av hastighetsgräns, n=542 (≥70 km/h, 

n=73). 

 30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h 

Andel 8 % 79 % 9 % 4 % 

mrsc 1%+ 34 % 44 % 56 % 56 % 

mrsc 5 %+ 16 % 23 % 40 % 42 % 

mrsc 10 %+ 8 % 11 % 29 % 32 % 

 

Väglag 

I Tabell 21 redovisas andelen fotgängarolyckor på 

respektive väglag. Kategorin övriga innehåller 

olycksdata från olyckor som skett vid tunn is/synlig 

vägbana, tjock is/packad snö och lös snö/snömodd. 

Tabell 21: Fördelning av väglag, n=464. 

 Torr Våt/Fuktig Övriga 

Andel 48 % 43 % 9 % 

mrsc 1%+ 43 % 45 % 40 % 

 

Ljusförhållanden 

Tabell 22 redovisar fördelningen av olyckor som 

skett i dagsljus, mörker och gryning/skymning. 

Fotgängares medelvärde av RSC på minst 1 % 

medicinsk invaliditet är 17 % högre i mörker 

jämfört med dagsljus (p=0.006). Det finns ingen 

statistiskt signifikant skillnad vid jämförelser med 

kategorin gryning/skymning då datamängden är 

begränsad (7 %). 

Tabell 22: Fördelning av ljusförhållanden, n=469. 

 Dagsljus Mörker Gryning/Skymning  

Andel 55 % 38 % 7 % 

mrsc 1%+ 41 % 48 % 37 % 

 

6.2 BROMSASSISTANS 

Jämförelser av personbilar med och utan 

bromsassistans redovisas i Tabell 23. Fotgängare 

påkörda av personbilar utrustade med 

bromsassistans har en lägre andel skador av typen 

AIS 2+ och 3+, en relativ minskning med 4 % 

respektive 16 %. Den statistiska signifikansen i 

denna skillnad kan dock inte säkerställas på nivån 

95 % (p>0.05). Fotgängares medelvärde av RSC för 

personbilar utrustade med bromsassistans är lägre 

på alla tre invaliditetsnivåerna. Skadereduktionen är 

2, 5 och 4 % för invaliditetsnivå 1, 5 respektive 10 

%+.  

Tabell 23: Antalet skador och skadade fotgängare, samt 

fotgängares skadegrad i olyckor med personbilar med och 

utan bromsassistans samt personbilarnas medelpoäng för 

fotgängarskydd. Totala antalet skador är 1152 och antalet 

fotgängare är 486. 

 Utan BA Med BA Rel. diff. 

Antal skador 839 313  

Antal fotgängare 357 129  

Medelpoäng 11.47 12.28  

AIS 2+ 40.6 % (341) 39.0 % (122) -4 % 

AIS 3+ 11.8 % (99) 9.9 (31) -16 % 

ISS 9+ 23.2 % 20.9 % -10 % 

ISS 16+ 8.4 % 10.1 % +20 % 

mrsc 1 %+ 43.6 % 42.5 % -2 % 

mrsc 5 %+ 22.6 % 21.5 % -5 % 

mrsc 10 %+ 11.2 % 10.8 % -4 % 

 

Det råder inte någon signifikant skillnad på nivån 

95 % (p>0.05) i medelvärdet av RSC, AIS 2+ och 

3+ eller ISS 9+ och 16+ mellan personbilar 

utrustade med bromsassistans och personbilar utan 

bromsassistansutrustning. Därför kan dessa 

olycksdata bidra till utvärderingen av Euro NCAPs 

bedömning av fotgängarskydd utan att 

bromsassistanssystem stör utvärderingen. Trots att 

skillnaden inte är signifikant är den relativa 

skillnaden negativ i alla fall utom ett (DMAS=ISS 

16+, Tabell 24). Med tillräckligt mycket olycksdata 

kanske framtiden kan utvisa en signifikant 

fotgängarskadereduktion vid olyckor med 

bromsassistansutrustade personbilar. 
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Tabell 24: Statistiskt signifikanstest för skillnaden mellan 

fotgängares skador i grupperna med och utan 

bromsassistans. 

 t-kvot p-värde Rel. diff. 

AIS 2+ 0.51 0.6080 -4 % 

AIS 3+ 0.90 0.3659 -16 % 

ISS 9+ 0.54 0.5898 -10 % 

ISS 16+ -0.57 0.5663 +20 % 

mrsc 1 %+ 0.39 0.6986 -2 % 

mrsc 5 %+ 0.43 0.6684 -5 % 

mrsc 10 %+ 0.16 0.8713 -4 % 

 

 

Diagram 17: Andelen AIS 2+ och 3+ för personbilar utrustade 

med och utan BA, n=1152. 

 

Diagram 18: Andelen ISS 9+ och ISS 16+ för personbilar 

utrustade med och utan bromsassistans, n=486. 

 

Diagram 19: Medelvärden av RSC på nivåerna 1, 5 och 10 % 

för personbilar med och utan bromsassistans på, n=484. 

6.3 STJÄRNBETYG AV EURO NCAP VID 

TEST AV FOTGÄNGARSKYDD 

I Tabell 25 redovisas skadegraden för fotgängare 

påkörda av personbilar med stjärnbetyg ett 

respektive två. Skadereduktionen mellan en- och 

tvåstjärniga personbilar är större för allvarligare 

skador, 17 % för mrsc 1 %+, 26 % för mrsc 5 %+ 

och 38 % för mrsc 10 %+. Dessutom, är 

skadereduktionen större för svårare skador, 17 % 

för AIS 2+ och 28 % för AIS 3+. Även för 

skademåttet ISS förekommer en skadereduktion på 

43 och 39 % för ISS 9+ och 16+ för fotgängare som 

tillhör gruppen med tvåstjärniga personbilar. 

Medelpoängen för en- och tvåstjärniga personbilar 

är närmare varandra än medianpoängen i 

poängintervallen. Detta antyder att den verkliga 

skadereduktionen kan vara större. 

Resultatens statistiska signifikansnivå på minst 99 

% (***), 95 (**) % och 90 % (*) redovisas i 

tabellform. 

Tabell 25: Fotgängares svåra och allvarliga skador jämförs 

vid påkörning av en- och tvåstjärniga personbilar. 1121 

skador och 475 fotgängare ingår. 

 1 stjärna 2 stjärnor Rel. diff. 

Antal skador 376 745  

Antal 

fotgängare 
149 326  

Medelpoäng  6.24 13.84  

Medianpoäng 5 14  

AIS 2+ 45.7 % (172) 37.9 % (282) -17 % ** 

AIS 3+ 13.8 % (52) 9.9 (74) -28 % * 

ISS 9+  31.5 % (47) 18.1 % (59) -43 % *** 

ISS 16+  12.1 % (18) 7.4 % (24) -39 % * 

mrsc 1 %+ 48.6 % 40.5 % -17 % *** 

mrsc 5 %+ 27.1 % 20.0 % -26 % *** 

mrsc 10 %+ 14.8 % 9.2 % -38 % ** 

 

Tabell 26 redovisar t-kvot (Ekvation 8 och 9) och p-

värde. Jämförelsen avser en- och tvåstjärniga 

personbilsgrupper. Gruppen med tvåstjärniga 

personbilar har en statistiskt signifikant 

skadereduktion för alla jämförda fotgängares 

skademått. AIS 3+ och ISS 16+ är de två 

jämförelserna med lägst antal skadedata. Med ett 

större antal skadedata kan även dessa jämförelser 

förväntas utgöra en skadereduktion på högre 

statistisk signifikansnivå. 
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Tabell 26: Statistisk signifikans för skillnad mellan 

fotgängares skador i grupperna en- och tvåstjärniga 

personbilar. 

 t-kvot p-värde Rel. diff. 

AIS 2+ 2.54 0.0112 ** -17 % 

AIS 3+ 1.95 0.0514 * -28 % 

ISS 9+ 3.27 0.0012 *** -43 % 

ISS 16+ 1.68 0.0935 * -39 % 

mrsc 1 %+ 3.12 0.0019 *** -17 % 

mrsc 5 %+ 2.74 0.0063 *** -26 % 

mrsc 10 %+ 2.26 0.0244 ** -38 % 

 

 

Diagram 20: Andelen AIS 2+ och AIS 3+ för en respektive två 

stjärnor, n=1121. 

 

Diagram 21: Andelen ISS 9+ och 16+ för en respektive två 

stjärnor, n=475. 

 

Diagram 22: mrsc 1, 5 och 10 %+ för en respektive två 

stjärnor, n=475 (x3). 

För att undersöka vilka kroppsregioner som bidrar 

till den signifikanta skadereduktionen för AIS 2+ 

mellan grupperna med en- och tvåstjärniga 

personbilar fördelas andelen AIS 2+ på 

kroppsregionerna i Diagram 23. 

 

Diagram 23: Andelen AIS 2+ fördelat per kroppsregion och 

stjärnbetyg ett och två, n=1121. 

Tabell 27 kompletterar Diagram 23, då mängden 

skador inom respektive kroppsregion är relevant för 

skadeskillnadens påverkan. Den största relativa 

minskningen av andel AIS 2+ från gruppen en- till 

gruppen tvåstjärniga personbilar är för nacke/hals 

(46 %) och torax (27 %), men gäller även arm (17 

%), ben (14 %), buk (13 %) och huvud (10 %). För 

bröstrygg och ländrygg föreligger istället en ökad 

andel AIS 2+ för tvåstjärniga personbilar jämfört 

med enstjärniga (9 respektive 46 %). För 

kroppsregionerna bröstrygg, ländrygg och buk 

inkluderar endast materialet 10, 14 respektive 10 

skador. Endast nacke/hals ger en statistiskt 

signifikant (p=0.005) relativ minskning av andelen 

AIS 2+. Då materialet är hårt nedbrutet minskar 

datamängden i varje grupp, vilket försvårar ett 

statistiskt säkerställande för resterande 

kroppsregioner. 

Tabell 27: Andelen AIS 2+ (n) per kroppsregion fördelat på 

en- och tvåstjärniga personbilsgrupper, n=1121. 

Skadad 

kroppsregion 
1 stjärna 2 stjärnor 

Rel. 

diff. 
p-värde 

Ansikte 17 % (35) 16 % (81) - 6 % 0.8841 

Arm 37 % (65) 31 % (131) - 17 % 0.3703 

Ben 50 % (141) 43 % (288) -14 % 0.1756 

Bröstrygg 40 % (10) 44 % (16) +9 % 0.8522 

Buk 40 % (10) 35 % (20) -13 % 0.7907 

Huvud 52 % (63) 47 % (113) -10 % 0.4867 

Ländrygg 43 % (14) 63 % (16) +46 % 0.2912 

Nacke/Hals 65 % (17) 24 % (41) -62 % 0.0052 *** 

Torax 67 % (21) 49 % (39) -27 % 0.1878 
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För att verifiera konsistensen i materialet kan det 

vara av intresse att undersöka RSC för andra 

poängintervall än de som gäller stjärnbetyget. 

Poängintervall, medelpoäng och antal personbilar 

för en materialindelning om tre grupper presenteras 

i Tabell 28. 

Tabell 28: Tre grupper av fotgängarskyddspoäng jämförs 

för mrsc 1, 5 och 10 %+. 

 Grupp I Grupp II Grupp  III 

Poängintervall 1-6 7-12 13-18 

Medelpoäng 4.47 9.69 15.08 

Medianpoäng 3.5 9.5 15.5 

Antal fotgängare 73 175 227 

mrsc 1%+ 48.2 % 44.5 % 40.3 % 

mrsc 5 %+ 25.4 % 24.8 % 19.2 % 

mrsc 10 %+ 14.3 % 12.8 % 8.6 % 

 

Endast jämförelsen mellan Grupp I och III för mrsc 

1%+ och jämförelsen mellan Grupp II och III för 

mrsc 5 %+ ges en statistiskt signifikant skillnad på 

nivån 95 % (p≤0.05) i skadereduktion, vilken är 16 

respektive 23 %. Följaktligen, det analyserade 

resultatet bekräftar att en skadereducerande trend 

förekommer även vid hårdare nedbrytning av 

materialet (tre grupper), vilket stödjer de statistiskt 

signifikanta resultaten vid stjärnjämförelsen (två 

grupper).  

I Diagram 23 har medelpoäng och motsvarande 

mrsc plottats för invaliditetsnivå 1, 5 och 10 %+. I 

genomsnitt minskar mrsc 1, 5 och 10 %+ med 0.8, 

0.6 respektive 0.5 procentenheter per Euro NCAP-

poäng inom poängintervallet 1-18 (avrundat), vilket 

uppskattas till en skadereducerande effekt på ca 1.5, 

2.3 och 3.8 % för respektive invaliditetsnivå. 

 

Diagram 24: Euro NCAPs poäng för fotgängarskydd mot  

mrsc, n=475. 

För analysen av hastighetsgräns vars resultat 

redovisas i Diagram 25, 26 och 27 är även 

fotgängarolyckor med personbil på vägar med 

hastighetsgräns 70 km/h och 90 km/h (n=73) 

inkluderade. 79 % av fotgängarolycksdata på vägar 

med hastighetsgräns upp till 90 km/h är på vägar 

med hastighetsgräns 50 km/h. Diagram 26, mrsc 

5%+, åskådliggör tydligast att skadereduktionen har 

större effekt på vägar med hastighetsgräns upp till 

50 km/h.  

Endast inom gruppen med hastighetsgräns 50 km/h 

finns en signifikant skadereduktion, vilken är 15, 25 

och 37 % för mrsc 1, 5 respektive 10%+ för 

fotgängare påkörda av tvåstjärniga personbilar 

jämfört med enstjärniga. 

Trots att det inte finns en statistiskt signifikant 

skillnad på nivån 95 % för mrsc och stjärnbetyg 

inom gruppen 30 km/h finns en större skillnad 

(effektstorlek) som är statistiskt signifikant på nivån 

95 % (p≤0.05) inom den sammanslagna gruppen av 

30 km/h och 50 km/h än skillnaden inom gruppen 

50 km/h. 
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Diagram 25: Jämförelse av mrsc 1%+ för en- och tvåstjärniga 

personbilar vid flera hastighetsgränser, n=542. 

 

Diagram 26: Jämförelse av mrsc 5%+ för en- och tvåstjärniga 

personbilar vid flera hastighetsgränser, n=542. 

 

Diagram 27: Jämförelse av mrsc 10%+ för en- och tvåstjärniga 

personbilar vid flera hastighetsgränser, n=542. 

Effekten av stjärnbetygen för fotgängarskydd testat 

och bedömt av Euro NCAP är fördelat mellan 

fotgängares ålderskategorier, vilket visas i Diagram 

28. Tvåstjärniga personbilar ger lägre mrsc 1%+ i 

alla ålderkategorier utom för kategorin barn 0-9 år. 

Dock är olycksdata i denna kategori knapp (5 %). 

Stjärneffekten kan dock inte styrkas med statistisk 

signifikans (p>0.05) inom någon av 

åldersgrupperna. 

 

Diagram 28: Jämförelse av mrsc 1%+ mellan en- och 

tvåstjärniga personbilar för fotgängares åldersgrupper, n=475. 

6.3.1 Fotgängarolyckor på vägar med högre 

hastighetsgräns, upp till 90 km/h 

Utöver materialet av fotgängarolyckor som skett på 

vägar med hastighetsgräns upp till 50 km/h 

undersöks olyckor på vägar med hastighetsgräns 70 

och 90 km/h. Fotgängare som blivit påkörda av 

tvåstjärniga personbilar jämfört med enstjärniga har 

en lägre medelrisk för allvarliga konsekvenser även 

då dessa olyckor inkluderas. Medelrisken för att 

skadas allvarligt eller dödas är 12, 19 och 28 % 

(mrsc 1, 5 respektive 10 %) lägre för fotgängare 

som blivit påkörda av tvåstjärniga personbilar, 

Tabell 29. 

Tabell 29: Fotgängare påkörda av en- och tvåstjärniga 

personbilar på vägar med hastighetsgräns upp till 90 km/h. 

 1 stjärna 2 stjärnor Rel. diff. p-värde 

Antal 

fotgängare 
164 384   

mrsc 1 %+ 49.0 % 43.1 % -12 % 0.0220 ** 

mrsc 5 %+ 28.5 % 23.1 % -19 % 0.0453 ** 

mrsc 10 %+ 16.8 % 12.1 % -28 % 0.0718 * 

 

6.4 EURO NCAP-BETYG OCH 

BROMSASSISTANS 

Effekten av ett högre fotgängarskyddsbetyg och 

bromsassistans är uppskattad. Tvåstjärniga 

personbilar utrustade med bromsassistans jämförs 

med enstjärniga personbilar utan 

bromsassistansutrustning, vilket resulterar i 19, 31 

och 46 % relativ minskning (uppskattad 

skadereduktion) för minst 1, 5 och 10 % mrsc, 

Diagram 29, 30 och 31. Denna relativa minskning 

säkerställs statistiskt, Tabell 30. 
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Tabell 30: Jämförelse av Euro NCAP-betyg kombinerat med 

bromsassistans, n=196. 

 
1 stjärna 

och utan BA 

2 stjärnor 

och med BA 

Rel. 

diff. 
p-värde 

Antal 

fotgängare 
114 82   

mrsc 1 %+ 48.8 % 39.4 % -19 % 0.0128 ** 

mrsc 5 %+ 27.1 % 18.7 % -31 % 0.0131 ** 

mrsc 10 %+ 14.0 % 7.5 % -46 % 0.0288 ** 

 

 

Diagram 29: Medelvärden av RSC på invaliditetsnivå 1 % eller 

mer fördelat på stjärnbetyg ett och två samt 

bromsassistansutrustning, n=473. 

 

Diagram 30: Medelvärden av RSC på invaliditetsnivå 5 % eller 

mer fördelat på stjärnbetyg ett och två samt 

bromsassistansutrustning, n=473. 

 

Diagram 31: Medelvärden av RSC på invaliditetsnivå 10 % 

eller mer fördelat på stjärnbetyg ett och två samt 

bromsassistansutrustning, n=473. 

 

6.5 KONTROLLER 

Kontroller görs för att undersöka om 

skadegradsskillnaden beror av något annat än Euro 

NCAPs betygsättning. Materialet fördelas därför 

enligt fordonsfaktorer, mänskliga parametrar, och 

faktorer gällande olycksplatsens omgivning vid 

denna undersökning.  

Allmänt vid följande kontroller gäller att det för 

grupper som utgörs av en liten andel av den 

undersökta populationen är svårt att dra några 

statistiskt relevanta slutsatser för skillnader av 

skadeutfall på grund av liten datamängd. 

6.5.1 Fordonsfaktorer 

 
Årsmodell 

Personbilar med årsmodell med 2004 eller tidigare 

har medelpoängen 6.53 (n=121) och 13.68 (n=271) 

för en- respektive tvåstjärniga personbilar. 

Medelpoängen för personbilar med årsmodell 2005 

eller senare är 4.87 (n=25) och 14.83 (n=49) för 

personbilar med stjärnbetyg ett respektive två.  

Det finns en statistisk signifikant skillnad (p<0.05) 

mellan de en- och tvåstjärniga grupperna inom båda 

årsmodellgrupperna vid jämförelse av mrsc 1%+. 

Den relativa differensen av mrsc 1%+ mellan de en- 

och tvåstjärniga grupperna är 16 (-2004) och 29 % 

(-2005) inom årsmodellgrupperna. 

 

Diagram 32: Jämförelse av mrsc 1 %+ mellan en- och två 

stjärniga personbilar inom respektive årsmodellgrupp, före och 

från och med 2005, n=466. 

Tjänstevikt 

Diagram 33 åskådliggör mrsc 1, 5 och 10 %+ 

fördelat på stjärnbetyg för fordon som väger 1400 

kg och mer. Det förekommer en signifikant 

skadereduktion av mrsc 5 och 10 %+ om 29 

respektive 50 %. 
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Diagram 33: Jämförelse av en- och tvåstjärniga personbilar 

som väger 1400 kg och mer, och motsvarande fotgängarskador 

av mrsc 1, 5 och 10 %+. 

Diagram 34 åskådliggör mrsc 1, 5 och 10 %+ 

fördelat på stjärnbetyg för fordon som väger under 

1400 kg. På signifikansnivån 95 % förekommer det 

en statistiskt säkerställd relativ minskning 

(uppskattad skadereduktion) på 19 % för mrsc 1 %+ 

inom gruppen av lättare fordon, vid jämförelser av 

stjärnbetygsgrupper. 

 

Diagram 34: Jämförelse av en- och tvåstjärniga personbilar 

som väger under 1400 kg, och motsvarande fotgängarskador 

av mrsc 1, 5 och 10 %+. 

6.5.2 Människliga parametrar  

Mänskliga parametrar som kontrolleras för är ålder 

på förare, kön på förare och kön på fotgängare. 

Ålder på förare 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad på 

nivån 95 % (p>0.05) av mrsc 1%+ mellan de tre 

grupperna för ålder på förare. Däremot finns det en 

signifikant skadereduktion av mrsc 1 %+ inom 

grupperna 18-24 år och 25-64 år fördelat på en- och 

tvåstjärniga personbilar på 28 respektive 19 %. 

Diagram 35 visar mrsc 1 %+ fördelat på 

åldersgrupper samt stjärnbetyg för personbil. 

 

Diagram 35: Jämförelse av mrsc 1 %+ för en- och tvåstjärniga 

personbilar inom grupperingar efter förarens ålder, n=473. 

För att kontrollera att resultatet inte enbart beror på 

gruppen 18-24 år undersöks mrsc 1%+ fördelat på 

en- och tvåstjärniga personbilar inom gruppen med 

föraråldern 25+, med en signifikant skadereduktion 

på 15 %. 

Kön på förare 

Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad på 

nivån 95 % (p>0.05) mellan mrsc 1%+ för män och 

kvinnor. Inom gruppen för kvinnliga förare finns en 

signifikant skadereduktion av mrsc 1 %+ på 26 % 

för fotgängare påkörda av tvåstjärniga personbilar 

jämfört med enstjärniga personbilar.  

 

Diagram 36: Jämförelse av mrsc 1% för påkörda fotgängare 

fördelat på manliga och kvinnliga förare samt en- och 

tvåstjärniga personbilar, n=473. 

Kön på fotgängare 

Diagram 37 redovisar mrsc 1%+ för fotgängare 

fördelat på kön samt en- och tvåstjärnigt betyg av 

personbil. Av de fotgängare som blivit påkörda av 

enstjärniga personbilar är 41 % män.  Av de 

fotgängare som blivit påkörda av tvåstjärniga 

personbilar är 47 % män. Det finns inga 

signifikanta skillnader mellan mannliga och 

kvinnliga fotgängare när det gäller mrsc 1%+. 

Diagram 37 visar mrsc 1 %+ fördelat på manliga 

och kvinnliga fotgängare samt en- och tvåstjärniga 

personbilar. Inom gruppen manliga fotgängare 

förekommer en signifikant skadereduktion (mrsc 
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1%+) på 22 % för manliga fotgängare påkörda av 

tvåstjärniga personbilar jämfört med enstjärniga 

personbilar. 

 

Diagram 37: Jämförelse av mrsc 1% för manliga och kvinnliga 

fotgängare påkörda av en- och tvåstjärniga personbilar, 

n=475.  

6.5.3 Omgivningsfaktorer  

Omgivningsfaktorer som kontrolleras för är väglag 

och ljusförhållanden. 

Väglag 

Det förekommer ingen statistiskt signifikant 

skillnad på nivån 95 % (p>0.05) mellan mrsc 1%+ 

för fotgängare påkörda vid torr och våt/fuktig 

vägbana. Diagram 38 redovisar mrsc 1 %+ för 

fotgängare som blivit påkörda av en- och 

tvåstjärniga personbilar vid torr respektive 

våt/fuktig vägbana. Inom kategorin torr vägbana 

förekommer en signifikant skadereduktion mrsc 

1%+ för fotgängare påkörda av tvåstjärniga 

personbilar jämfört med enstjärniga personbilar. 

 

Diagram 38: Jämförelse av mrsc 1 %+ för fotgängare påkörda 

av en- och tvåstjärniga personbilar på torr och våt/fuktig 

vägbana, n=423. 

Ljusförhållanden 

Det förekommer en signifikant 15 % 

skadereduktion av mrsc 1 %+ för fotgängare 

påkörda av personbilar i dagsljus jämfört med 

mörker. Diagram 39 visar mrsc 1 %+ för 

fotgängare påkörda av en- och tvåstjärniga 

personbilar vid dagsljus och mörker. Inom båda 

kategorierna dagsljus och mörker förekommer en 

signifikant skadereduktion av mrsc 1%+ för 

fotgängare påkörda av tvåstjärniga personbilar 

jämfört med enstjärniga, vilken uppnås till 15 

respektive 18 %. 

 

Diagram 39: Jämförelse av mrsc 1%+ för fotgängare påkörda 

av en- och tvåstjärniga personbilar vid dagsljus respektive 

mörker, n=434. 

7 DISKUSSION 

7.1 MATERIAL 

Studiens huvudsakliga syfte var att utvärdera Euro 

NCAPs provresultat av personbilars fotgängarskydd 

mot skadeutfallen i verkliga fotgängarolyckor. Då 

bromsassistans starkt misstänktes störa denna 

utvärdering krävdes även en undersökning av 

bromsassistans påverkan. Eftersom gruppen 

fotgängare påkörda av personbilar utrustade med 

bromsassistans inte hade en lägre medelrisk för 

allvarliga konsekvenser inkluderades dessa olyckor 

i utvärderingen av Euro NCAPs provresultat. 

Olyckor från 2003 till 2010 har använts och var alla 

tillgängliga i STRADA när uttaget gjordes i juli 

månad 2010. Dessa data har en överlappande 

olycksrapportering från både polis och sjukvård. 

Eftersom inte alla skadade fotgängare intagits till en 

sjukvårdsmottagning saknas exempelvis olycksfall 

varvid fotgängaren har avlidit på olycksplatsen 

bland sjukvårdsrapporterade olycksfall. Endast 

fotgängare med sjukvårdsdiagnos registrerad i 

STRADA ingår alltså i denna studie.  

Polisrapporteringen har varit heltäckande sedan 

2003 men eftersom inte alla sjukvårdsmottagningar 

har varit anslutna till STRADA går viss data 

förlorad. Andelen anslutna sjukvårdsmottagningar 

har ökat de senaste åren. Våren 2011 var 94 % av 

Sveriges akutsjukhus anslutna till STRADA. 

(Transportstyrelsen, 2011) 
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Datakvalitén som ligger till grund för studien 

begränsas av Polisens kvalitet av rapportering bland 

annat gällande bilmodell, personbilens årsmodell 

och skyltad hastighet. Förutom möjliga brister vid 

rapportering är Polisens skadegradering något 

trubbigare än sjukvårdens, med skadeklasserna 

oskadad, lindrig, svår, och död. Sjukvården som har 

en större erfarenhet av att bedöma skador använder 

sig utav en väletablerad skadeklassificering för 

enskilda kroppsdelar, AIS, och för en 

helhetsbedömning av en individs skador, ISS. 

Bedömning vad gäller skador för påkörda 

fotgängare samt rapportering till STRADA 

begränsar troligen inte studiens kvalitet nämnvärt. 

AIS-värdet ligger till grund för skaderiskmåttet 

RSC. Tillsammans med risktabeller för dödsrisk 

och risk för medicinsk invaliditet beräknas RSC. 

Dessa risktabeller är väletablerade och används för 

att prognostisera utfall och uppdateras med tiden då 

skadebilden förändras. Regelverk för AIS-

diagnostisering uppdateras också med tiden. 

Risktabellerna och AIS-diagnostisering kan ge 

upphov till felskattningar av studiens resultat men 

dessa ligger utanför studiens kontroll. Då endast 

enhetliga skademått jämförs i denna studie bör inte 

sådana möjliga felskattningar påverka resultatet i 

stort. 

Materialet rymmer 19 (av 488) fotgängare som 

avlidit till följd av skador vid olyckstillfället och 

STRADA-rapporterade av sjukvård. För dessa 19 

dödsfall har RSC beräknats enligt samma metod 

som övriga skadade fotgängare. Detta medför att 

inte alla har RSC-värdet 100 %. Eftersom 

fotgängarna de facto avlidit kan det vara bättre att 

tilldela dessa RSC 100 % istället för att använda 

riskberäkningen för RSC. I denna studie är troligen 

detta inte ett avgörande val, då de 19 avlidna har 

medelrisken 93, 88 och 83 % för RSC 1, 5 

respektive 10 % eller mer. 

Då Euro NCAPs provresultat grundar sig på tester 

som motsvaras av påkörningshastigheten 40 km/h 

valdes att främst göra denna studies utvärderingar 

med olyckor som skett på vägar med 

hastighetsgräns 50 km/h. Resultatet visar att om 

även olyckor på vägar med hastighetsgräns 70 och 

90 km/h inkluderas i materialet kan en statistiskt 

signifikant lägre medelrisk för allvarliga 

konsekvenser i gruppen tvåstjärniga personbilar i 

jämförelse med enstjärniga påvisas. 

Signifikansnivån är lägre i denna jämförelse, trots 

att datamängden är större, vilket betyder att 

resultatets osäkerhet är större, och beror troligen på 

att nyttan av en skyddande frontutformningen inte 

är stor i de högre hastigheterna. Av olyckor som 

skett på vägar med hastighetsgräns upp till 90 km/h 

har 79 % skett på vägar med hastighetsgräns 50 

km/h. Den stora nyttan av fotgängarskyddet 

kommer alltså från dessa olyckor. 

Kompensation för äldre bilars krocksäkerhet 

bedömdes inte krävas då båda grupperna av 

fotgängare fördelat på stjärnbetyg var av likartad 

fördelning gällande årsmodell, Diagram 9. 

Dessutom, finns ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan mrsc 1%+ för fotgängare påkörda 

av äldre (årsmodell 2004 och tidigare) och yngre 

(årsmodell 2005 och senare) personbilar, Tabell 18. 

I Tabell 8 redovisas hur antalet personbilar var 

fördelade på poängintervall. Materialet var mycket 

asymmetriskt fördelat bland en- och trestjärniga 

personbilar, medan materialets tyngdpunkt i antal 

var bland tvåstjärniga personbilars intervall 13-15 

poäng. 

Hastigheten som föraren höll vid påkörningen av 

fotgängaren registrerades inte i STRADA. 

Trafikverkets Djupstudieklient är en databas som 

innehar samma information som registreras i 

STRADA, och utöver denna en kvalitativ 

bedömning utförd av Trafikverkets olycksutredare. 

Bland dessa uppgifter bedömer utredaren om 

hastigheten varit inom rådande hastighetsgräns, 

över eller mycket över (30 km/h över 

hastighetsgränsen). Dessa uppgifter kan möjligen 

förbättra studiens resultat, men det finns samtidigt 

datamässiga fördelar med att ha få och stora 

grupper och en enkel metod. 

7.2 METOD 

Det är värdefullt att utvärdera potentialen i 

säkerhetssystem, men grundläggande för utveckling 

av fordonssäkerhet är att säkerhetssystem 

utvärderas i den verkliga trafikmiljön varvid de är i 

bruk. I denna studie har säkerhetssystem 

utvärderats mot skador i den verkliga trafikmiljön. 

Metoden som användes var sann exponering där 

varje fotgängares risk för allvarliga konsekvenser 

(RSC) beräknades. Detta skademått sammanväger 

risken för medicinsk invaliditet (RPMI) och risken 

för dödlig skada. Genom beräkning av ett riskvärde 

för varje enskild fotgängare blev materialet 

lätthanterligt. Inkluderade fotgängare grupperades 
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enligt parametrar som påkörande personbils poäng 

för fotgängarskydd och bromsassistansutrustning. 

Dessutom grupperades fotgängarna enligt faktorer 

som ålder och kön för fotgängare och förare, 

hastighetsgräns, väglag, ljusförhållanden och 

påkörande personbils tjänstevikt. Genom dessa 

grupperingar som kombinerades med gruppering 

enligt fotgängarskyddsbetyg (stjärnbetyg ett och 

två) beräknades gruppernas medelvärde för 

riskmåttet för allvarliga konsekvenser (mrsc). Dessa 

medelvärden var vad som huvudsakligen jämfördes 

i denna studie. Fotgängargruppernas storlek och 

variation av RSC var avgörande för jämförelsernas 

kvalitet. Därför säkerställdes signifikanta skillnader 

statistiskt. Ojämn exponering som ofta kräver 

kompensation för att göra grupper jämförbara 

undveks genom metoden att jämföra medelrisker 

där varje enskild fotgängares riskvärde beräknades 

och riskvärdet endast kan anta värden mellan noll 

och ett. 

I ett tidigt skede av studien testades metoden 

inducerad exponering på materialet, då svårigheten 

handlade om att hitta en oberoende (icke 

testresultatkänslig) faktor. Fotskador, tidiga Volvo-

modellers platta frontutformning och hög 

hastighetsgräns användes som oberoende faktorer 

men då dessa faktorer inte är helt oberoende är 

metoden inte helt lämplig. Dessutom, kräver 

metoden ett större material för att möjliggöra 

nedbrytning.  

I denna studie jämfördes även andelen skador som 

till högre grad är livshotande. Vid dessa jämförelser 

användes andelen AIS 2+ och AIS 3+ av alla AIS-

diagnostiserade (AIS 1+) skador, vilket är ett 

väletablerat tillvägagångssätt för att bedöma risker i 

trafikmiljö. Även mått för en fotgängares totala risk 

för livshotande skador jämfördes, vilka är andelen 

ISS 9+ och ISS 16+ av alla skadade (ISS 1+). 

Osäkerheten var större för svårare skador (särskilt 

AIS 3+ och ISS 16+) då materialet inte fullt ut 

utnyttjas. Vid användandet av RSC som är kopplat 

till varje enskild fotgängare kunde generellt hela 

materialet användas. 

Det är viktigt att skilja på svår skada och allvarlig 

skada. En svår skada grundar sig på risken att 

skadan är livshotande medan en allvarlig skada 

handlar om att få bestående men.  

Skademåttet RSC ger större vikt åt skador på 

nacke/hals, ben och armar, särskilt på den lägre 

nivån av invaliditet (1 %). Intressant är att skador 

på dessa kroppsregioner vanligen inte är 

livshotande skador och därför med tidigare 

skademått inte haft stor påverkan. Exempelvis, 

huvudskador är vanliga bland livshotande skador 

men ger sällan bestående men, medan nackskador 

sällan är livshotande skador men däremot vanliga 

bland skador som ger men för livet. Med ett större 

fokus på allvarlig skada vid fordonsutveckling kan 

risken för dessa skador minskas. 

Medelpoängen som Euro NCAP givit en- och 

tvåstjärniga personbilar för testat fotgängarskydd 

var 6.24 respektive 14.84. Reduktionen av dödlig 

risk kombinerat med risken för permanent 

medicinsk invaliditet (RSC), andelen ISS 9+ och 

AIS 2+ säkerställdes statistiskt på signifikansnivån 

95 % eller högre, medan reduktionen av andelen 

ISS 16+ och AIS 3+ endast kunde säkerställas 

statistiskt på signifikansnivån 90 %. Den lägre 

signifikansnivån bland andelen AIS 3+ och ISS 16+ 

berodde troligen på att materialet var mer begränsat 

för dessa andelar. 

Det är viktigt att vara medveten om att denna studie 

utvärderar Euro NCAPs testresultat i relation till 

verkliga skadeutfall, och inte hur enskilda 

personbilsmodeller korrelerar med skadeutfall i 

verkligheten. 

Denna studie tydliggör att diagnostiserad AIS-

kodning för enskilda skador (inte bara MAIS-

kodning) är användbar för att studera faktiska 

skadesamband. ISS 9+ påvisar den största 

skadereduktionen för ett högre stjärnbetyg (43 %), 

men inkluderar inte risk för permanent medicinsk 

invaliditet. Även medelvärdet av RSC påvisade stor 

skadereduktion och är ett robust skademått på flera 

nivåer som inkluderar både risk för permanent 

medicinsk invaliditet och risk för att skadas till 

livet. Detta skademått är även samstämmigt med 

regeringens transportpolitiska mål. Hänsynsmålet 

anger att transportsystemets utformning, funktion 

och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt. Genom att utforska 

transportsystemets skadebild när det gäller 

allvarligt skadade kan skadeförebyggande åtgärder 

utvecklas för att bidra till att regeringens mål 

uppnås.  

Att tidigare studier inte har hittat korrelationer 

mellan fotgängarskyddspoäng och verkligt 

skadeutfall kan delvis bero på att olämpliga 

skademått har använts vid dessa utvärderingar. 
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RSC anger en risk och är alltså en prognos av ett 

förväntat utfall, vilket medför att det faktiska 

skadeutfallet kan vara mer eller mindre allvarligt. 

Risken baseras dock på uppföljning av en större 

mängd skador (Malm et al., 2008) och kan 

förväntas vara giltig för studiens ändamål. 

Skillnaden mellan RSC och RPMI är till stor del i 

materialet liten, vilket beror på att risken att dö ofta 

är låg i förhållande till RPMI. Vid de fall då risken 

att dö är hög (50 %) är RPMI ofta (endast fyra fall 

avviker, och RPMI är minst 80 % för medicinsk 

invaliditet om 1 % i dessa fyra fall) 100 % vilket 

gör att även RSC är 100 %. Detta tyder på att en 

utvärdering med RPMI troligen inte skiljer sig åt 

mycket, vid användning av RPMI istället för RSC. 

En datamässig fördel med RSC är dock 

inkluderandet av fotgängare med en dödande skada, 

vilka inte inkluderas vid beräkning av RPMI. 

297 fotgängare har fått fyra eller fler skador 

registrerade. 625 skador är lika eller mindre 

allvarliga än en fotgängares tre allvarligaste skador. 

Dessa 625 skador ingår alltså inte i denna studies 

beräkning av RPMI samt RSC. Om fler än tre 

skador per fotgängare skulle ligga till grund för 

beräkningen av RPMI och RSC förändras troligen 

inte resultatet anmärkningsvärt. 

7.3 FOTGÄNGARSKYDD 

Denna studie visar en statistiskt signifikant 

korrelation mellan testresultat av fotgängarskydd 

genomfört av Euro NCAP och verkligt skadeutfall 

för fotgängare. Ingen korrelation för specifika 

personbilsmodeller redovisas då detta begränsas av 

materialet. Inte heller utvärderades högpresterande 

(stjärnbetyg tre) personbilars korrelation på grund 

av samma orsak. Personbilar som var 

medelpresterande (stjärnbetyg två) i 

fotgängarskyddstestet var även bättre presterande i 

verkliga förhållanden, jämfört med personbilar som 

var lågpresterande (stjärnbetyg ett) i testet. 

Skillnaden mellan medelpoängen i stjärngrupperna 

är lägre än skillnaden mellan medianpoängen. Detta 

antyder på att resultatet är konservativt, vilket 

argumenterar för att resultatet troligen inte är 

överskattat. En korrelation för enskilda poäng ges 

bättre av tre grupper än två, vilket uppskattades till 

en genomsnittlig skadereduktion på 1.6 till 3.8 % 

per poäng av Euro NCAP beroende på nivå av 

medicinsk invaliditet (risk för allvarlig skada 

respektive mycket allvarlig skada). Detta sätt att 

utvärdera poängen för fotgängarskydd lämpar sig 

troligen framöver då fler högpresterade personbilar 

tillkommer bland olycksdata och stjärnbetyget för 

fotgängarskyddet ersätts av en procentsats. Den 

skadereducerande effekten av fotgängarskyddet är 

större för ett allvarligare skadeutfall, vilket kan bero 

på att testet för fotgängarskydd är utformat för att 

efterlikna allvarligare olyckor med fokus på 

långsiktiga skador. 

Att separat utvärdera deltesten för huvud, överben 

och underben möjliggjordes inte då antalet verkliga 

olyckor i materialet är begränsat. Kroppsregionen 

nacke/hals ger en statistiskt säkerställd (p=0.005) 

relativ minskning av andelen AIS 2+ trots att 

materialet är hårt nedbrutet i jämförelsen mellan 

grupperna en- och tvåstjärniga personbilar. För 

övriga kroppsregioner kan inte en statistiskt 

signifikant skadereduktion säkerställas på någon 

nämnvärd nivå vilket kan bero på att materialet inte 

är tillräckligt stort för denna typ av analyser. Bland 

de skador som ligger till grund för beräkning av 

risk till permanent medicinsk invaliditet har ingen 

enskild kroppsregion bidragit utmärkande till 

skadereduktionen (nacke/hals utgör endast 5 % av 

materialets samtliga skadade kroppsregioner) för 

fotgängare som blivit påkörda av tvåstjärniga 

personbilar jämfört med enstjärniga personbilar. 

Detta kan tolkas som att inget specifikt deltest är 

mer relevant än något av de andra och att den 

skadereducerande effekten korrelerar med 

fotgängarskyddets totalpoäng. För att undersöka 

denna aspekt mer krävs fortsatta studier. 

Anmärkningsvärt är att personbilarnas 

frontutformning tycks ge stor effekt endast vid 

lägre hastigheter (upp till 50 km/h). Om en 

utvärdering skulle vara baserad endast på skador 

med hög dödsrisk, kräver detta troligen att vägar 

med högre hastighetsgräns inkluderas. Men, vid 

dessa hastigheter gör frontutformningen troligen 

ingen större nytta. Därför lämpar sig särskilt ett 

skademått som inkluderar risk för medicinsk 

invaliditet så som RSC. Denna studie visar att det 

finns en statistiskt signifikant skadereduktion 

mellan stjärngrupper på vägar med hastighetsgräns 

50 km/h, där majoriteten av personbilarna högst 

troligt har färdats med lägre hastighet än 50 km/h 

vid påkörningstidpunkten. Detta motiverar Euro 

NCAP att testa personbilars fotgängarskydd på ett 

vis som motsvarar en påkörningshastighet kring 40 

km/h. Då ungefär 80 % av alla polisrapporterade 

dödliga och svårt skadade fotgängare i Sverige blir 
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påkörda på vägar med hastighetsgräns upp till 50 

km/h (Kullgren et al., 2011) borde inte 

frontutformningens effekt, som begränsas till dessa 

lägre hastigheter, vara ett stort problem. I denna 

studies material har 87 % av olyckorna skett på 

vägar med hastighetsgräns upp till 50 km/h. 

En minskande trend för årligt antal döda och svårt 

skadade (Diagram 1 och 2) kan vara ett resultat av 

att kommunerna har satsat på att hastighetssäkra 

övergångsställen och separera oskyddade 

trafikanter från motorfordon (Trafikverket, 2011:1) 

Då fotgängarskyddet uppskattades ha större 

skadereducerande effekt på vägar med 

hastighetsgräns 30 km/h än 50 km/h kan denna 

hastighetssäkrande åtgärd förväntas bidra till att 

fotgängarskyddet utnyttjas mer effektivt. 

Potentialen att skydda fotgängare är stor med 

hastighetssäkrande åtgärder i kombination med 

ökad fotgängarskyddsimplementering i 

fordonsflottan då fotgängares exponering av 

motorfordon är hög vid vägar med hastighetsgräns 

50 km/h (79 % av olyckorna i denna studie har skett 

på vägar med hastighetsgräns 50 km/h). 

7.4 KONTROLLER 

Även om inte statistisk signifikans kunde redovisas 

vid hård nedbrytning av materialet kan ändå 

effekten av fotgängarskyddet ses återkomma i de 

flesta grupperingar som gjorts vid fördelning på 

kontrollerande parametrar, vilket stöder det 

statistiskt signifikanta fotgängarskyddsresultatet. 

Ett robust säkerhetssystem bör kännetecknas av att 

effekten av skadereduktionen återfinns vid 

nedbrytning på kontrollerade parametrar. Ålder för 

fotgängare är en viktig kontrollparameter och visar 

en robusthet av säkerhetssystemet, då effekten av 

ett högre stjärnbetyg verkar inom alla 

ålderskategorier (Diagram 28). Detta gäller dock ej 

för barn 0-9 år, vilka utgjorde endast 5 % av 

fotgängarna inom alla ålderskategorier (Diagram 

3). 

Om en hög fotgängarskyddspoäng hade visat sig 

vara skadereducerande även vid högre 

hastighetsgräns, vilket inte är fallet i denna studie, 

kan det finnas anledning att misstänka möjliga 

felkällor. På grund av en stor skillnad i 

rörelsemängd mellan en personbil och en 

fotgängare samt personbilens begränsade förmåga 

att absorbera krockvåld, är det rimligt att 

fotgängarskyddets effekt minskar vid högre 

hastigheter. 

Om det finns anledning att tro att personbilarna kör 

med högre hastigheter än skyltad hastighetsgräns, 

kan resultatet förväntas vara underskattat då 

fotgängarskyddet troligen utgör en lägre nytta i 

högre hastigheter. 

Utöver kontroll av fotgängarskyddets effekt vid 

olika hastighetsgränser undersökte studien möjligt 

påverkande faktorer, som; personbilens årsmodell 

och tjänstevikt, hastighetsgräns, väglag, 

ljusförhållanden, ålder och kön för förare och 

fotgängare. Fotgängare som blivit påkörda av en 

personbil med det högre stjärnbetyget har i 

genomsnitt en lägre risk för allvarliga konsekvenser 

(RSC) även vid fördelning på de kontrollerade 

faktorerna. Ett statistiskt säkerställande av 

fotgängarskyddseffekten vid nedbrytning på 

kontrollparametrar kan ej påvisas då materialets 

storlek troligen begränsar detta. Endast i två fall är 

medelvärdet av RSC högre (utan att vara statistiskt 

signifikant högre) för gruppen med det högre 

stjärnbetyget jämfört med det lägre. Barn 0-9 år 

som utgörs av 5 % (Diagram 28) och förare 65 år 

eller äldre som utgörs av 17 % (Diagram 35). Dessa 

grupper utgör endast 17 %.  

Man bör inte jämföra testresultat mellan olika 

biltyper, men i denna studie har all tillgänglig data 

används. Detta är troligen inte ett problem i denna 

studie då den skadereducerande effekten 

återkommer inom gruppen av fotgängare som 

påkörts av personbilar med högre och lägre 

tjänstevikt vid jämförelse mellan två- och 

enstjärniga personbilsgrupper (Diagram 33 och 34). 

Detta visar även att Euro NCAPs provresultat har 

relevans för både tyngre och lättare 

personbilsmodeller. 

Eftersom en äldre fotgängare är känsligare för yttre 

våld är risken att denne får en allvarligare samt 

svårare skada större än vad det är för en yngre 

fotgängare, och därmed tilldelas denne ett högre 

AIS-värde vid skadediagnosen, dock ej för att 

kompensera för hög ålder utan för att skadan är 

värre. Samtidigt, är konsekvensen av skadan 

troligen värre för en äldre än en yngre fotgängare. I 

denna studie ligger sjukvårdens AIS-diagnoser till 

grund. Ingen särskild hänsyn togs i denna studie för 

fotgängarens ålder. Studiens resultat stöds av att 

effekten av ett högre stjärnbetyg verkade inom alla 

ålderskategorier (Diagram 28). 
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7.5 SKADEMÖNSTER 

Skaderiskreduktionen för fotgängare påkörda vid 

vägar med hastighetsgräns 70 km/h jämfört med 50 

km/h var 22 % (Tabell 20) för mrsc 1 %+. Samma 

skadereduktion (22 %) förekommer i en jämförelse 

mellan hastighetsgräns 50 km/h och 30 km/h. En 

hastighetsreduktion (skyltad hastighetsgräns) med 

20 km/h gav alltså en skaderiskreduktion på ca 22 

% i denna studie och på vägar med dessa 

hastighetsgränser. Fotgängarskyddets 

skaderiskreducerande effekt för mrsc 1 % eller mer 

var 17 % och för mrsc 5 % eller mer var den 26 %. 

Fotgängarskyddets effekt förhåller alltså sig i en 

jämförbar effektstorlek med en hastighetsreduktion 

på knappt 20 km/h beroende på nivå av medicinsk 

invaliditet. 

Gruppen fotgängare som blev påkörda av manliga 

förare uppnådde 44 % av mrsc 1 %+, medan 

gruppen fotgängare som blev påkörda av kvinnliga 

förare uppnådde 41 %. Detta kan tyda på att män 

generellt framför en personbil med högre hastighet 

än den hastighet som kvinnor vanligen framför en 

personbil i. 

Det fanns ingen skillnad i medelrisk att skadas med 

allvarliga konsekvenser mellan fotgängarna 

påkörda av tyngre (1400 kg eller tyngre) och lättare 

(upp till 1400 kg) personbilar. 56 % av 

personbilarna tillhörde gruppen tyngre. 

7.6 BROMSASSISTANS 

Antagandet att personbilar som var utrustade med 

antisladdsystem även har bromsassistansutrustning 

var en osäkerhetskälla till möjliga resultatfel. Men, 

det var mer troligt att en personbil var utrustad med 

bromsassistans utan antisladdsystem än omvänt, 

vilket gör att den resulterande effekten i denna 

studie kan vara en underskattning. Antagandet kan i 

detta avseende aldrig bidra till att den resulterande 

skadereducerande effekten överskattas. 

Det var dock inte troligt att bromsassistans var den 

faktor som gav den stora skadereducerande effekten 

som i denna studie påvisades komma från 

fotgängarskyddet, då bromsassistans i denna studie 

ej uppnådde en statistiskt signifikant 

skadereducerande effekt för mrsc 1 % eller mer, 

medan fotgängarskyddets högre stjärnbetyg 

beräknats uppnå 17 % för samma skademått. 

Då alla skademåttjämförelser för fotgängare som 

blev påkörda av personbilar utrustade med 

bromsassistans i förhållande till fotgängare som 

blev påkörde av personbilar utan 

bromsassistansutrustning visar en minskning (dock 

ej ISS 16+ med bromsassistans, n=13). Vilket leder 

mistankar till att bromsassistans troligen gjort nytta, 

men då en för liten datamängd ej möjliggjorde ett 

statistiskt säkerställande. 

7.7 FRONTUTFORMNING OCH 

BROMSASSISTANSUTRUSTNING 

Då gruppen fotgängare påkörda av personbilar med 

tvåstjärnigt betyg och bromsassistansutrustning 

jämfördes mot gruppen fotgängare påkörda av 

personbilar med enstjärnigt betyg och utan 

bromsassistansutrustning fanns en statistiskt 

signifikant skillnad av mrsc 1, 5 och 10 %+ och 

effekten var 19, 31 respektive 46 % på vägar med 

hastighetsgräns upp till 50 km/h.  

Följaktligen var effekten av en högre poäng för 

fotgängarskydd och bromsassistansutrustad 

personbil (19, 31 och 46 %) större än de separata 

effekterna för fotgängarskydd och 

bromsassistansutrustning (17, 26 och 38 % 

respektive 2, 5 och 4 %). Trots att effekten av 

bromsassistansutrustning enbart, inte kan 

säkerställas statistiskt på signifikansnivån 95 %, 

kan ändå en tendens ses av att bromsassistans kan 

påverka även då materialet brutits ner ytterligare 

(Diagram 29, 30 och 31). 

Detta kan antyda till att det finns stor potential i att 

kombinera frontutformning och automatiska 

kollisionshastighetsreducerande bromssystem. I ett 

kombinerat system kan möjligen ett automatiskt 

bromssystem reducera kollisionshastigheten till en 

nivå som frontutformning ger skyddande effekt vid, 

vilket kan skapa mervärde för ett fotgängarskydd. 

7.8 AVSLUT 

Tidigare studier har visat en positiv korrelation 

mellan säkerhetsbedömning för förare och 

passagerare gjord av Euro NCAP och högre faktisk 

krocksäkerhet (Lie et al., 2001; Kullgren et al., 

2010), vilket har uppmuntrat tillverkningen av 

personbilar med högre provpoäng och utgör en 

prestandaindikator för trafiksäkerhet. Även denna 

studie kan förväntas uppmuntra till en 

trafiksäkerhetshöjande tillämpning.   

Det förefaller vara relevant att även inkludera 

poäng för skydd av fotgängare i det sammanvägda 

stjärnbetyget och låta detta utgöra en 
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prestandaindikator för trafiksäkerhet, liksom skydd 

för personer i fordonet gör. 

Det kan finnas trafiksäkerhetsmässiga fördelar med 

konsumenttest när det gäller pådrivande av 

marknaden i förhållande till pådrivning via 

lagstiftning. Den tydligaste fördelen är kanske 

implementeringens tidiga genomslag. 

RSC är en sammanvägning av RPMI och risk att 

dö. Denna sammanvägning kan viktas mer eller 

mindre åt ett av dessa sammanvägda mått om det 

representerar verkligheten bättre. En tredje risk kan 

även vägas in om framtida forskning påvisar detta 

vara nödvändigt för att komplettera skademåttet. 

Fler studier med fokus på individer som är allvarligt 

skadade behövs för att styra trafiksäkerhetsarbetets 

åtgärdssatsningar till att minska risken för 

permanent medicinsk invaliditet. 

8 SLUTSATSER 
i. En statistiskt signifikant korrelation mellan 

Euro NCAPs testresultat av 

fotgängarskydd och fotgängares 

skadeutfall i verkliga olyckor har påvisats. 

Skadereduktionen var större för en högre 

nivå av medicinsk invaliditet. 

Risken för allvarliga konsekvenser var 

lägre för fotgängare påkörda av 

tvåstjärniga personbilar än enstjärniga. För 

fotgängarolyckor som skett på vägar med 

hastighetsgräns upp till 50 km/h var den 

relativa reduktionen av medelrisk att 

skadas allvarligt eller dödas mellan en- 

och tvåstjärniga personbilar vars 

fotgängarskydd har testats av Euro NCAP: 

- 17 % för mrsc ≥ 1 % 

- 26 % för mrsc ≥ 5 % 

- 38 % för mrsc ≥ 10 % 

 

- 17 % för AIS 2+ 

- 43 % för ISS 9+ 

 

För motsvarande jämförelse av 

fotgängarolyckor, fördelat på stjärnbetyg 

ett och två, på vägar med hastighetsgräns 

upp till 90 km/h var den relativa 

reduktionen av medelrisk att skadas 

allvarligt eller dödas: 

- 12 % för mrsc ≥ 1 % 

- 19 % för mrsc ≥ 5 % 

- 28 % för mrsc ≥ 10 % 

 

ii. Kartläggningen av skademönster visade att 

flest olyckor med personbil och fotgängare 

sker på vägar med hastighetsgräns upp till 

50 km/h och att ben, armar och huvud är 

de kroppsregioner som oftast skadas bland 

skador sjukvårdsrapporterade i STRADA. 

Ben och huvud löper störst risk att skadas 

svårt av de i studien jämförda. 

Risken att skadas allvarligt eller dödas var 

större: 

- på vägar med högre 

hastighetsgräns.  

- i mörka ljusförhållanden.  

- bland äldre fotgängare. 

 

iii. Bromsassistans gav inte en statistiskt 

signifikant skillnad i medelrisk för 

fotgängare att skadas allvarligt eller dödas 

på vägar med hastighetsgräns upp till 50 

km/h. 

 

iv. Den relativa reduktionen av medelrisk att 

skadas allvarligt eller dödas för fotgängare 

påkörda på vägar med hastighetsgräns upp 

till 50 km/h av tvåstjärniga personbilar 

utrustade med bromsassistans jämfört med 

enstjärniga personbilar utan 

bromsassistansutrustning var: 

- 19 % för mrsc ≥ 1 % 

- 31 % för mrsc ≥ 5 % 

- 46 % för mrsc ≥ 10 % 
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APPENDIX I 

INKLUDERADE PERSONBILAR FÖR HASTIGHETSGRÄNS UPP TILL 50 KM/H 
  

Personbilar med stjärnbetyg 1 

och med BA 

n 

 AUDI A2 2 

 AUDI A4 01- 4 

 AUDI A6 04-  1 

 BMW 1 SERIE 04- 1 

 BMW 3 SERIE 98-05 1 

 BMW 5 SERIE 03-  4 

 BMW 5 SERIE 96-02  3 

 BMW X3  1 

 MAZDA 6  1 

 MERCEDES-BENZ A CLASS 

W169  

1 

MERCEDES-BENZ E CLASS 02-

09  

4 

OPEL ASTRA 04-    2 

OPEL VECTRA 02-  5 

SAAB 9-3 04-  4 

VOLVO C30 1 

 SUMMA 

 

35 

 

Personbilar med stjärnbetyg 1 

och utan BA 

n 

BMW 3 SERIE 98-05 1 

BMW 5 SERIE 96-02 8 

CHRYSLER PT CRUISER 1 

CHRYSLER VOYAGER 2 4 

CITROEN XANTIA 3 

FIAT PUNTO 94-98 1 

FORD FIESTA 96-02 3 

FORD KA 1 

MERCEDES-BENZ VITO 03- 1 

MINI COOPER 2 

MITSUBISHI COLT 04- 3 

NISSAN ALMERA 98-00 1 

OPEL ASTRA 04-    4 

OPEL ASTRA 99-03 8 

OPEL CORSA 00- 1 

OPEL MERIVA 1 

PEUGEOT 306 3 

RENAULT CLIO 06- 1 

RENAULT CLIO 91-98 3 

RENAULT MEGANE 97-03 14 

RENAULT MODUS          1 

SAAB 9-3 04- 2 

SAAB 9-3 98-03 7 

TOYOTA AVENSIS 03- 3 

VOLVO S40 96-04 26 

VW POLO 02-05 4 

VW POLO 95-00 7 

 SUMMA 

 

114 

 

Personbilar med stjärnbetyg 2 

och med BA 

n 

AUDI A3 97-03  1 

AUDI A4 94-00  1 

AUDI A6 97-04  1 

CITROEN C5  1 

FORD FOCUS 05- 2 

FORD MONDEO 01-06 1 

FORD MONDEO 07- 1 

HYUNDAI I30      1 

LEXUS GS 450  1 

MERCEDES-BENZ B CLASS 1 

MERCEDES-BENZ C CLASS 01-

07 

1 

MERCEDES-BENZ E CLASS 96-

01  

7 

NISSAN QASHQAI 1 

OPEL ZAFIRA 05- 1 

PEUGEOT 206  6 

PEUGEOT 307  5 

PEUGEOT 406 1 

PEUGEOT 407 2 

SAAB 9-5 99-10 3 

TOYOTA COROLLA 02-  2 

TOYOTA YARIS 05- 1 

VOLVO S40/V50 04-  6 

VOLVO S60 2 

VOLVO V70 N 00-06  17 

VOLVO V70 N2 07- 3 

VOLVO XC90  2 

VW PASSAT 4 97-04  5 

VW PASSAT 5 05- 5 

VW SHARAN 95-10 1 

 SUMMA 

 

82 

 

Personbilar med stjärnbetyg 2 

och utan BA 

n 

AUDI A3 97-03 2 

AUDI A4 94-00 7 

AUDI A6 97-04 1 

BMW 3 SERIE 91-97 9 

CITROEN BERLINGO 1 

CITROEN C3 2 

CITROEN C5 1 

CITROEN XSARA 1 

FIAT PUNTO 99- 1 

FORD ESCORT 91- 5 

FORD FIESTA 03- 7 

FORD FOCUS 05- 2 

FORD FOCUS 98-04 6 

FORD MONDEO 93-00 7 

FORD MONDEO 01-06 2 

HYUNDAI ACCENT 3 

HYUNDAI ATOS 1 

MERCEDES-BENZ C CLASS 93-

00 

1 

MERCEDES-BENZ E CLASS 96-

01 

2 

MITSUBISHI 

SPACESTAR/WAGON 99- 

4 

MITSUBISHI CARISMA 2 

MITSUBISHI COLT 96-04 2 

MITSUBISHI WAGON/GEAR 

96- 

1 

NISSAN ALMERA 00-06 1 

NISSAN MICRA 92-03 1 

NISSAN PRIMERA 98- 4 

OPEL CORSA 92-00 2 

OPEL OMEGA 94-99 1 

OPEL VECTRA 97-02 2 

OPEL ZAFIRA 05- 2 

OPEL ZAFIRA 99-05 2 

PEUGEOT 206 9 

PEUGEOT 406 8 

RENAULT CLIO 99-06 2 

RENAULT LAGUNA 3 

RENAULT LAGUNA 2 3 

RENAULT MEGANE SCENIC 

04- 

1 

ROVER 75 1 

SAAB 900 3 

SAAB 9-5 99-10 15 

SEAT IBIZA/CORDOBA 93-98 1 

SEAT IBIZA/CORDOBA 99- 3 

SKODA FABIA 3 

SKODA OCTAVIA 4 

SUZUKI BALENO 2 

TOYOTA AVENSIS 98-02 2 

TOYOTA COROLLA 02- 1 

TOYOTA COROLLA 98- 9 

TOYOTA COROLLA VERSO 

04- 

1 

TOYOTA PICNIC 1 

TOYOTA PRIUS 04- 5 

TOYOTA YARIS 99-05 2 

VOLVO 800/S70 21 

VOLVO C70 2 

VOLVO S60 9 

VOLVO S80 2 

VOLVO V70 N 00-06 18 

VW GOLF 4 98-03 9 

VW LUPO 1 

VW NEW BEETLE 1 

VW PASSAT 4 97-04 11 

VW POLO 00-02 4 

SUMMA 

 

242 

 

Personbilar med stjärnbetyg 2 

och BA okänt 

n 

SAAB 9-5 99-10 2 

SUMMA 

 

2 

 

Personbilar med stjärnbetyg 3 

och med BA 

n 

CITROEN C4               1 

TOYOTA AURIS             2 

VW GOLF 5 04- 7 

VW TOURAN  2 

SUMMA 12 

 

Personbilar med stjärnbetyg 3 

och utan BA 

n 

HONDA CIVIC 02- 1 

SUMMA 

 

1 
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APPENDIX II 

KROPPSDELAR FRÅN STRADA GRUPPERAS I KROPPSREGIONER 

 

Ansikte 

Ansikte 

 

Arm, andra sidan 

Armbåge, andra sidan 

Axel, andra sidan 

Finger, -rar, andra sidan 

Handled, andra sidan 

Mellanhand, andra sidan 

Underarm, andra sidan 

Överarm, andra sidan 

 

Arm, ena sidan 

Armbåge ena sidan 

Armbåge, ena sidan 

Axel, ena sidan 

Finger, -rar, ena sidan 

Handled, ena sidan 

Mellanhand, ena sidan 

Underarm ena sidan 

Överarm ena sidan 
 

Ben, andra sidan 

Fotled, andra sidan 

Höft, andra sidan 

Knä, andra sidan 

Lår, andra sidan 

Mellanfot, andra sidan 

Tå, -r, andra sidan 

Underben, andra sidan 

 

Ben, ena sidan 

Fotled, ena sidan 

Höft, ena sidan 

Knä, ena sidan 

Lår, ena sidan 

Mellanfot, ena sidan 

Tå, -r, ena sidan 

Underben, ena sidan 
 

Bröstrygg 

Bröstrygg 

 

 
 

Buk 

Buk, bukvägg 

Genitalia, perineum 

 

Huvud exklusive ansikte 

Huvud exklusive ansikte 

 

Ländrygg 

Ländrygg, korsrygg 

 

Nacke/hals 

Hals, exklusive halsrygg 

Halsrygg 

Torax 

Torax, andra sidan 

Torax, ena sidan 

Torax, sternum 
 

 


