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Förord 
Under de senaste 40 åren har mycket gjorts för att minska risken för tågincidenter och 

begränsa skador för passagerare, men vad vet vi om effekter av olika skadeförebyggande 

insatser? I syfte att besvara denna fråga undersöks i föreliggande kunskapsöversikt vad 

forskningen säger om effekterna av skadeförebyggande insatser inom detta fält. 

 

Denna rapport har utarbetats inom ramen för det femåriga forskningsprogrammet 

”Säkerhetsarbetets relevans och effekter” som bedrivs vid Umeå Universitet. Forskare inom 

kirurgi, omvårdnad, beteendevetenskapliga mätningar, kulturgeografi och statsvetenskap 

medverkar i programmet. Eftersom forskarna har verkat inom olika vetenskapliga traditioner 

har en rapport (”Metodologiska utgångspunkter för forskningsprogrammet – 

Säkerhetsarbetets relevans och effekter”) författats som vägledning i hur insamling och analys 

av vetenskapliga resultat till kunskapsöversikterna skall genomföras. Kunskapsöversikten 

gällande effekter av säkerhetsarbete kring oavsiktliga skadehändelser med tåg har därmed 

sammanställts utifrån dessa metodologiska utgångspunkter i ett samarbete mellan enheten för 

kirurgi och institutionen för omvårdnad. 

 

Denna rapport bör kunna användas av forskare, beslutsfattare, arbetsledare, personal inom 

räddningstjänst samt hälso- och sjukvård. Rapporten är inte heltäckande inom området men 

förhoppningsvis väcker många nya frågor och intresse för fortsatt kunskapssökande genom 

forsknings – och utvecklingsprojekt. 

 

Ett stort tack till Ulf Björnstig, Rebecca Forsberg och Anders Hanberger som varit behjälpliga 

för sammanställningen av denna rapport. Vi tackar även Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap (MSB) för finansiering av detta forskningsarbete. 

 

 

Umeå december 2011 

 

Britt-Inger Saveman 

professor, biträdande projektledare 
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Definitioner  

Skadehändelse: Inom transportsäkerhet och skadeforskning så har ordet ”olycka” slutat 

användas till förmån för termer såsom ”krasch”, ”kollision”, ”incident” och ”skadehändelse”. 

Denna förändring i vokabulär har sin grund i försök att frångå den fatalism som ligger i ordet 

”olycka”, vilket kopplas till händelser som är utom mänsklig kontroll och därmed en 

oundviklig del av livet (Anikeef 1997). Därmed har de alternativa termerna en större bredd 

och kan även användas då man inte vet vad eller vem som orsakade incidenten, d.v.s. om den 

var avsiktlig eller oavsiktlig. Inom ramen för denna rapport kommer därför termen 

skadehändelse att användas som beteckning för något sorts haveri eller fallering av 

säkerhetssystem där personskador uppkommit. 

Säkerhet: Kontroll av risk, frånvaro av eller få olyckor [skadehändelser] och skador, avsaknad 

av risk samt trygghet i betydelsen upplevd säkerhet (All et al 2006).  

Säkerhetsarbete: Insatser som syftar till att hantera risker och förebygga, åtgärda eller följa 

upp skadehändelser som kan orsaka/har orsakat skador på människa, produkt eller miljö. 

 

Förkortningar 

ATC: Automatic Train Control alternativt ATP: Automatic Train Protection  

(Olika säkerhetssystem i förarhytten för att undvika misstag i samband med den mänskliga 

faktorn) 

 

CEM: Crash Energy Management (exempelvis deformationszoner) 

HF: Human Faktor/ den Mänskliga Faktorn 

MTO: Människa-Teknik-Organisation 

SPAD: Signal Passed At Danger. (Innebär att tågföraren kör vidare fastän ljussignalen 

indikerar att tåget måste stanna). 
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INLEDNING 

Statistiskt sett är tågresande relativt säkert.  

Passagerartrafiken ökar dock och likaså hastigheterna, både nationellt och internationellt, 

vilket medfört att mängden skadehändelser och deras allvarlighetsgrad ökat internationellt 

sett. Detta har skett trots att externa säkerhetssystem i form av exempelvis signalsystem har 

blivit allt fler. 

I Sverige har antalet skadehändelser emellertid minskat markant efter 1970-talet (Forsberg & 

Björnstig 2008). Detta kan ha påverkats positivt av det säkerhetsprogram som sedan 1980-

talet pågått för att öka skyddet vid plankorsningar varefter antalet skadehändelser vid 

plankorsningar minskat med cirka två tredjedelar (Andersson & Vedung 2010). En annan 

viktig åtgärd har varit införandet av Automatic Train Control (ATC), som inbegriper olika 

säkerhetssystem för att minska incidenter orsakade av den mänskliga faktorn (Forsberg & 

Björnstig 2008). Å andra sidan är det svenska järnvärnssystemet i dagsläget på flertalet 

sträckor överbelastat och denna belastning försvårar underhåll samtidigt som behovet ökar på 

grund av tyngre och tätare trafik (Trafikverket 2011).  Antalet inrapporterade incidenter som 

inneburit allvarlig fara för att en skadehändelse skulle inträffa har stigit de senaste åren 

(Statens Haverikommission 2011a; 2011b; 2011c), vilket kan vara en följdeffekt av ökat 

slitage. Dessutom har två större skadehändelser med tåg skett i Sverige under den senaste 10-

årsperioden, i Nosaby år 2004 och Kimstad år 2010. 

Fastän det är oacceptabelt för personer i auktoritetsposition att uttala det offentligt så är det 

omöjligt att garantera en 100 – procentig säkerhet vare sig på järnvägen eller någon 

annanstans, speciellt inte till ett resonabelt pris. Därför kan ekonomiska kalkyler genomföras 

som beräknar värdet av ”ett statistiskt liv” och värdet av skademinimering, för att göra 

rationella investeringsbeslut (Wilson & Norris 2006). Förutom nyttokostnadsanalys finns 

även andra perspektiv för att prioritera säkerhetsåtgärder såsom industriella riskuppfattningar 

och synsättet att alla undvikbara skadehändelser ska elimineras (Evans 1994). Inom ramen för 

denna debatt ligger kärnan till problematiken kring beslutsfattande om investeringar i 

varnings- och skyddssystem på tåg. Mer investeringar i dyrare säkerhetsåtgärder kan betyda 

att resande med tåg blir dyrare (Wilson & Norris 2006). Om tågtrafiken kostar mer i 

jämförelse med vägtrafiken kommer vissa resenärer välja att resa med bil istället vilket leder 

till att den totala risken för skadehändelser höjs, eftersom bilresande skördar många fler 

dödsoffer och skadade statistiskt sett per personkilometer. Denna motsatta effekt kan alltså 
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uppstå genom åtgärder för att höja säkerheten inom ett trafikslag, ifall ett helhetsorienterat 

synsätt uteblir (Andersson & Vedung 2010). Den mediala uppmärksamheten på oavsiktliga 

och avsiktliga skadehändelser med tåg kan också medföra en skev uppfattning av riskerna 

med tågresande i relation till bil, vilket får en liknande effekt då folk istället väljer ett ännu 

osäkrare transportmedel (Litman 2005). Dessa tendenser i mänskligt beteende tydliggör den 

balansgång som krävs vid prioritering av säkerhetsåtgärder, dess kostnadseffektivitet och 

behovet att se till hela samhället och dess medborgare för att de ska få en korrekt 

riskuppfattning, kunna kräva förbättringar och ta beslut. Av denna anledning är det viktigt att 

ta reda på vilken forskning som finns om effekter av säkerhetsåtgärder för resenärer med tåg. 

Evans (2011) har konstaterat att den vanligaste orsaken till dödliga tågkollisioner och 

urspårningar är körning mot röd singal s.k. Signal Passed At Danger (SPAD). De 

övergripande orsakerna till skadehändelserna med tåg visar inte på någon större skillnad från 

tidigare, vilket indikerar att säkerhetsförbättringar haft effekter på säkerheten överlag. Till 

skillnad från antalet kollisioner och urspårningar som minskade under perioden 1990-2009 så 

skedde lika många skadehändelser vid plankorsningar i relation till antal resta tågkilometrar. 

Således utgör sådana skadehändelser en ökande proportion av det totala antalet allvarliga 

händelser. De allra flesta av dessa skadehändelser beror på felbedömningar eller överträdelser 

ifrån biltrafikanternas sida. Både tågförares körning mot rött ljus och misstag gjorda av 

bilförare vid plankorsningar är vanliga orsaker till att skadehändelser sker i samband med 

järnväg, vilket indikerar att mänskliga beslut och handlingar är en viktig del av 

problematiken. 

Jämfört med forskning på flyg- och biltrafik i samband med den mänskliga faktorn har 

området i relation till tågsektorn varit relativt negligerat av forskare till och med mitten och 

slutet av 1990-talet. Forskning om ”den mänskliga faktorn” (Human Faktor, HF) ryms inom 

kontexten av teknologi, investeringar, konkurrens samt kulturella och säkerhetsmässiga krav 

och begränsningar. I samband med säkerhet på tåg inkluderar denna forskning områden såsom 

körning, signalering och kontroll, underhåll, händelserapporteringssystem, passagerare samt 

förändringar i planering och tekniska system. En svårighet med forskning om den mänskliga 

faktorn är dock att den framtill relativt nyligen antingen varit kommersialiserad eller annars 

utförts av konsultfirmor som inte haft samma intresse av att publicera i vetenskapliga 

tidskrifter (Wilson & Norris 2006) och därför inte varit tillgänglig eller kvalitetsgranskad. 
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På andra sidan av spektrumet, där människan sätts in i ett större sammanhang, finns ett 

bredare orsaksperspektiv som bl.a. ifrågasätter socioekonomisk inverkan på tågsäkerheten 

genom privatisering. De få studier som gjorts på detta indikerar emellertid att avreglering 

snarast ökat säkerheten på tåg, men denna koppling är inte nödvändigtvis kausal (Elvik 2006). 

Förutom medel som är till för att utesluta direkta orsaker till tågkrascher så finns det även en 

annan sida av myntet enligt Haddon (1980), som innebär skadepreventiva och 

skademinimerande åtgärder. Då kan faktorer som tågsättets externa och interna design 

påverka. I utfallet av sin studie fann dock Kinnersley och Roelen (2007) inte tillräckligt med 

data för att bygga en kvantitativ analys på vad gäller järnväg, men design visade sig vara en 

signifikant faktor åtminstone vid de senaste inträffade skadehändelserna. Andra kritiska 

faktorer som spelar in vid skadehändelser med tåg är geografiska och fysiska förhållanden 

likväl som vilka samhällsresurser som finns tillgängliga genom kringliggande infrastruktur, 

räddningspersonal och sjuktransport. 

Ett av synsätten som återfinns inom krishanteringsteori kan vara behjälpliga för att kartlägga 

säkerhetsåtgärder inom järnvägen. Om man först har insikt i att järnvägsorganisationen är ett 

komplext, integrerat system (Perrow 2006), kan det vara lättare att sedan se nyttan som 

Haddons matris utgör genom listade påverkansfaktorer. Om en organisation är komplex 

snarare än linjär och integrerad snarare än löst kopplad så kommer små fel att interagera på 

oväntade sätt och integrationen kommer att innebära en flod av allt större fel. Till skillnad 

från ett komplext system så är fel på ett linjärt system mer förståeligt och generellt synligt 

samt lättare åtgärdat. Integrerade system medför i sin tur att begynnande fel inte kan 

begränsas och systemet stoppas varpå mindre fel kommer fortsätta påverka resten av systemet 

(Perrow 2006). Exempel på detta kan vara förseningar i tågtrafiken som kan påverka 

ankommande och avgående trafik vilket gör att problemet även kan sprida sig geografiskt. 

Järnvägen kräver professionalitet; experter på specifik teknik, mekanik och manövrering samt 

kunniga inom planering och underhåll. Dessutom är den beroende av speciella komponenter 

för att fungera vilket kan orsaka problem om någonting går sönder. Alltså är järnvägen 

beroende av speciella tjänster i form av produkter, service och speciellt utbildad personal. 

Dessa delar är i sin tur avhängiga av varandra, integrerade, eftersom de alla måste fungera 

parallellt. Personalen och tekniken fungerar inte var för sig och dessa kräver i sin tur 

koordinering. De många inblandade aktörerna gör också att helheten blir svår att överblicka 

eftersom dessa i sin tur påverkas av personaltillgång, leveranser, organisationsklimat och den 

bredare samhällskontexten såsom transportpolitiken. Aktörerna har heller inte samma 
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förutsättningar att uppfylla sina mål och det krävs bara att en del skall felprioriteras för att ett 

allvarligt fel ska uppstå. Utifrån detta synsätt kan antas att det kan vara svårt att mäta effekter 

av säkerhetsarbete, vilket ofta ses linjärt i ett orsak - verkan sammanhang. 

Ifrån krishanteringsteori kan utläsas att två sorters förberedande säkerhetsarbete 

rekommenderas, vilka även är relevanta vid hantering av riskerna för skadehändelser med tåg. 

Den första strategin innebär förberedande åtgärder som innebär en bättre motståndskraft att 

hantera en viss händelse, så kallade resiliensstrategier. Den andra strategin innebär skapandet 

av ett krishanteringssystem som täcker ett flertal funktionella system och stora geografiska 

områden (Boin, Ekengren & Rhinard 2008). Dessa två strategier kan igenkännas i Haddons 

skadepreventiva tänkande (Haddon 1980). Det finns alltså flera skäl till varför forskningen 

som finns inom området bör samlas ihop. 

SYFTE 

Denna kunskapsöversikt kartlägger och beskriver relevans och effekter av skadereducerande, 

passagerarcentrerat säkerhetsarbete före, under och efter en skadehändelse med tåg. 

UPPLÄGG 

Rapporten har disponerats så att den bakomliggande teorianknytningen redogörs för efter 

introduktionen. Därefter följer metodavsnittet som tydliggör ramarna för kunskapsöversikten 

med inklusionskriterier, avgränsningarna, sökord och hur sammanställningen gått till. 

Tyngdpunken av rapporten ligger i den efterföljande resultatdelen som dels kartlägger 

forskningsfältet kopplat till tågsäkerhetssektorn och dels mer ingående redogör för dessa 

studiers innehåll och effekter. Efter resultatavsnittet kommer summerande slutsatser samt en 

mer utförlig diskussion. Längst bak i rapporten finns bilagor till metod- och resultatavsnitten 

med mer detaljerad information om de funna artiklarna, för den intresserade läsaren. 
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TEORIANKNYTNING  

Haddons teori (Haddon 1980; Haddon & Baker 1981), om faktorer som påverkar skadeutfallet 

vid skadehändelser med tåg, har använts som en central utgångspunkt för att kartlägga 

relevant säkerhetsarbete i teori och praktik. En matris som är väl beprövad och framtagen av 

Haddon (1980) har använts, men modifierats något för att passa tåg och utmaningar för dess 

säkerhet. Matrisen i detta arbete behandlar mänskliga faktorer, fordons- och produktfaktorer, 

fysiska miljöfaktorer, samt socioekonomiska miljöfaktorer och dess inverkan på skador hos 

människan.  Med hjälp av Haddons strukturerade ansats kan en uppskattning underlättas om 

huruvida ett systematiskt skadepreventionsarbete har förlöpt, samt vilka direkta och 

bidragande faktorer som påverkar skadeutfallen. Exemplet i Tabell 1 bygger på ett scenario 

där säkerhetsarbetet är inriktat på att förebygga och minimera skador gällande skadehändelser 

med tåg såväl innan, under som efter krasch.  

Tabell 1. Faktorer som påverkar skadeutfall vid skadehändelser med tåg utifrån Haddons matris. 

(Exempel modifierade för kunskapsöversikten). 

 Mänskliga 

faktorer 

Produkt/ utrustning Fysisk miljö Socioekonomisk miljö 

 

Innan krasch 

Ålder  
Kön 

Utbildning 

Erfarenhet 
Berusning 

Trötthet  

Räls 
Tågset 

Signalsystem  

 

Underlag 
(lövhalka, 

solkurva, 

isbildning, 
snö) 

Plankorsningar 

Företagspolicys 
Hastighetsbegränsning  

Trafikledning  

Möjlighet till 
utbildning 

 

Under krasch  

Hur kroppen 

rör sig i en 
krasch och 

dess styrkor 

och svagheter 

Exteriörens 

hållfastighet 
Interiörens utformning 

och utbud  

Lösa föremål i 

tåget  
(ex. bagage) 

Yttre objekt 

(ex. träd) 

Formella krav på tågets 

yttre och inre 
konstruktionssäkerhet 

Bälteslag 

Banområdeslagar  

 

Efter krasch 

Kunskap i 

evakuering av 

tåg  
Första hjälpen 

 

Tydliga och effektiva 

evakueringsmöjligheter 

Extern utrustning för 
losstagning och 

medicinsk behandling 

Geografisk 

placering  

Väder  

Tränad och erfaren 

räddningspersonal 

Transportmedel för 
avtransport 

 

Strukturering efter kategorierna mänskliga faktorer, produkt/utrustning, fysisk miljö och 

socioekonomiska miljö kan ses som olika nivåer eller kontexter som ligger i fokus. Mänskliga 

faktorer behandlar den enskilda människan och dess egenskaper, både hos förare och 

passagerare. Produkt och utrustningskategorin behandlar tågets konstruktion, styrning, inre 

design och utrustning. Fysisk miljö går ett steg längre till det utrymme som omger tåget men 

inte kan påverkas av tåget i sig. Väderförhållanden, plankorsningar och lösa, medhavda 

föremål hamnar i denna kategori. Socioekonomisk miljö är den mest övergripande kategorin 



 
10 

 

där samhället i stort behandlas genom järnvägsorganisationen, nationella lagar, sjukvård och 

resurser.  

 

Haddons matris utformades från början för att behandla biltrafiken, men kan även tillämpas 

på järnvägen. De omgivande organisatoriska och strukturella ramarna för vägtrafik och 

spårgående trafik skiljer sig varför Haddons matris modifierats (se Tabell 1) för att kunna 

appliceras på tågsäkerheten. Skillnaderna ligger främst i uppdelningar mellan kategorin 

produkt och utrustning kontra kategorin fysisk miljö. Till skillnad från studier om bilsäkerhet 

så har räls och signalsystem lagts in under produkt och utrustning efter som dessa aspekter är 

direkt kopplade till det komplexa, integrerade system som järnvägen utgör med dess 

omgivande organisation och styrning. Biltrafiken å andra sidan är mindre kontrollerad så till 

vida att den kan äga rum i utrymmen utan vägar och signalsystem samt framföras av 

privatpersoner frikopplade ifrån varandra, vilket tågens slutna system inte tillåter. 

Plankorningar kan i relation till detta ses som en problematisk komponent. Dessa har dock 

ansetts vara en faktor inom den fysiska miljön eftersom den korsande vägtrafiken inte 

praktiskt kan kontrolleras ifrån tåget. Den andra skillnaden från originalet av Haddons matris 

gäller bagaget som avseende järnvägen klassats som fysisk miljö eftersom den inte ingår i 

tåget som sådant, utan tas med av passagerarna. Tåget kan innehålla utrustning för lämplig 

förvaring av bagage, men bagaget i sig ses som en frikopplad miljöfaktor.  Denna modifiering 

ansågs nödvändig för att andemeningen av Haddons teori skulle bevaras; som fokuserar på 

identifiering av ursprunget till skadebringande energi i samband med transportrelaterade 

skadehändelser för att sedermera ge förslag på eliminering av skadebringande agenter samt 

lindrande av skadegrad och skadekonsekvenser.  
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METOD 

Denna kunskapsöversikt är designad som en ”narrative review”, för att sammanfatta kunskap 

om effekter av tågsäkerhetsarbete. Den baseras på vetenskapliga artiklar framtagna med hjälp 

av utvalda databaser, genom att använda specifika sökord och avgränsningar.  

MATERIAL  

Litteratursökningarna genomfördes i de två databaserna TRID och PubMed som valdes ut på 

grund av sin anknytning till ämnesområdet, som med sina olika grundperspektiv skulle kunna 

belysa olika faktorer enligt Haddons matris. Den relativa sällsyntheten av tågkrascher 

berättigade det längre tidsperspektivet 20 år, således fr.o.m. 1991. Grunden till detta var att å 

ena sidan inte inkludera allför föråldrad information men å andra sidan inkludera 

uppdateringar och studier i efterloppet av tågkrascher. Eftersom fokus i kunskapsöversikten 

var att finna forskning angående säkerhetsarbetets effekter och relevans avseende 

passagerartåg, så har typen av publikationsform anpassats till att inkludera forskning från 

olika forum. Därför valdes förutom originalartiklar från vetenskapliga tidskrifter även att 

inkludera konferenspapers. Ett fåtal artiklar valdes även ut manuellt genom snöbollsurval. 

AVGRÄNSNING 

Fokus var passagerarcentrerat säkerhetsarbete i samband med resande på tåg. Det innebar att 

annan spårgående trafik som tunnelbana och spårvagn exkluderades, liksom godståg. Vidare 

beaktades inte antagonistiska handlingar såsom terroristattentat och ej heller våld, 

personpåkörning och psykologiska aspekter. Dessutom studerades fasen efter tågkrascher 

endast prehospitalt, d.v.s. vård på sjukhus uppmärksammades inte och inte heller utvecklingen 

av triage-system allmänt. Information som inte fanns tillgänglig på svenska eller engelska 

exkluderades också.   

SÖKNINGAR I DATABASERNA TRID OCH PUBMED 

För att möjliggöra bra sökningar identifierades först de MeSH-termer som används inom 

databasen PubMed. MeSH-termerna innebar att en viss indexeringsterm hade valts för att 

kategorisera artiklarna och dessa förenklade identifiering av artiklar av intresse. Dessa MeSH-

termer fanns kopplade till de flesta av databasens artiklar bortsett från de allra nyaste, som 

inte blivit indexerade än. Detta kräver dock kunskap i användning av sökord och MeSH-
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termer för att inte missa relevanta artiklar. Till skillnad från PubMed hade TRID inte exakta 

MeSH-termer men väl en begreppsordbok som kontrollerades innan sökningarna 

genomfördes. Av den anledningen anpassades sökorden till materialet, vilket gjorde att 

sökorden skiljde sig lite mellan TRID och PubMed. Dessa sökord indelades i olika sök-

kategorier som korsmatchades med varandra (Tabell 2). Fyra av sök-kategorierna handlade 

om vad som eftersöktes medan den femte användes som filter för att ta bort artiklar efter 

angivna ramar i avgränsningarna. Den fjärde sökkategorin användes endast i PubMed. 

Tabell 2. Sökorden som låg till grund för korsmatchningarna i databaserna: 
 

Kategori I Kategori  II Kategori III Kategori IV* (PubMed) Kategori ”Filter” 

Railroad 

Railway  
Rail bound 

Rail 

Disaster 

Accident 
Crash 

Catastrophe 

Collision 
Derailment 

Incident 

Accident prevention 

Injuries and wounds 
Mass casualties 

Etiology  

Rescue work  
Safety  

Trauma and severity 

indices* (PubMed) 
Hazards and 

emergency operations* 
(TRID) 

Safety  

Safety management 
Security measures 

Stress disorders, 

Post-traumatic 
Mental disorders 

Suicide  

Pedestrian  
Tram  

Subway  

Violence 
Hazardous 

substances* 
(PubMed)  
Freight* (TRID) 

    Cargo* (TRID) 
*unikt ordsök anpassat till respektive databas 

För att artiklarna skulle inkluderas krävdes således att artiklarna skulle innehålla något om tåg 

och hur säkerhet i relation till dessa kunde förbättras för att skydda passagerare från att en 

krasch skulle inträffa eller reducera skador i efterloppet. 

LITTERATURSÖKNING I PUBMED 

I PubMed kunde fler söksträngar korsmatchas samtidigt men materialet hanterades i två 

sökningar för att inte göra sökningen allför snäv. En allt-i-ett-sökning hade uteslutit 

säkerhetsarbete som tagit plats utan direkt koppling till en skadehändelse, det vill säga mycket 

av det preventiva säkerhetsarbete som åsyftas i den första delen av Haddons matris. För att 

belysa flera aspekter hade den ena sökningen fokus på säkerhet och den andra på 

skadehändelser. Dock innebär de separata sökningarna att en och samma artikel kunde dyka 

upp två gånger (se Bilaga 1: Tabell 3).  

 



 
13 

 

LITTERATURSÖKNING I TRID 

I subjektsök-funktionen i TRID identifierades de två relevanta ämnesområdena benämnda 

”Security and Emergencies” och ”Safety and Human Factors”. Sökningarna begränsades 

därifrån ytterligare genom att välja det snävare ”only articles and papers” istället för ”all 

publications”. Dock visade det sig under arbetets gång att TRID inte var så exakt, eftersom 

publikationer som gavs ut i cd-rom format kom med trots att detta urval gjordes. Således fick 

många artiklar exkluderas manuellt. Fyra simultana korsmatchningar hade varit att föredra 

men TRID klarade bara tre stycken heltäckande kategorier kontra en sökordskomponent. Det 

gick alltså inte att söka de tre kategorierna som var intressanta samtidigt som filterkategorin 

användes. Därmed krävdes separat eftersökning avseende vardera sökord i kategori III i 

kombination med de andra sökkategorierna (se Bilaga 1: Tabell 4 och Tabell 5).  

SAMMANSTÄLLNING AV KUNSKAPSÖVERSIKT 

Samtliga studier som var relevanta utifrån sökkriterierna är klassificerade och sammanställda 

utifrån matrisen nedan (se Figur I).   

 
Figur I. Matris för klassificering av utvalda studier till kunskapsöversikten. 

 

För att kunna sortera materialet utifrån Haddons matris lättare fick var och en av de 12 

områdena en kod. Mänskliga faktorer fick koden HF, Produkt/utrustning kod PU, Fysisk 
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miljö kod FYS och Socioekonomisk miljö kod SE. Beroende på tidsaspekten kopplades 

koden ihop med ett nummer mellan 1 och 3; där 1 representerade ”innan krasch”, 2 ”under 

krasch” och 3 ”efter krasch”. Således fick en studie som behandlade signalsystemets inverkan 

på säkerheten koden PU1. Eftersom säkerhetsarbete kunde vara inriktat på att ge effekt på och 

stärka flera av faktorerna, så kunde en och samma artikel identifieras i flera områden d.v.s. få 

flera koder. Exempelvis kodades en studie som utredde kopplingen mellan säkerhet, den 

enskilde tågföraren och järnvägsorganisationen både som HF1 och SE1.    
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RESULTAT 

Fyrtiofem artiklar och rapporter utgör grunden för denna kunskapsöversikt. Utav dem 

identifierades 16 som före-efter studier, utvärdering genom Bayensisk metod samt mätning av 

effekter ifrån interventioner. Ur samtliga 45 rapporter har de olika faktorerna i Haddons 

matris identifierats, vilket redovisas nedan i Tabell 6. En och samma studie kunde behandla 

flera olika faktorer varför de kunde finnas i flera av de 12 områdena (se Metod). 

Tabell 6. Antal studier i kunskapsöversikten som berörde forskning kring olika faktorer i matrisen. 

 Mänskliga 

faktorer 

Produkt/ utrustning Fysisk miljö Socioekonomisk miljö 

 

Innan krasch 

11 artiklar: 

Ålder  

Erfarenhet 
Trötthet 

Utbildning 

av förare  
 

7 artiklar: 

Styrningsteknik 

ATP-system 
Signalsystem 

12 artiklar: 

Kringliggande 

infrastruktur 
Tunnlar 

Plankorsningar 

16 artiklar: 

Trafikledning  

Organisation 
Privatisering 

Säkerhetskultur 

Utbildning av 
biltrafikanter 

 

Under krasch  

8 artiklar: 

Skador på 

passagerare 

12 artiklar: 

Skademekanismer 

genom exteriörens och 
interiörens utformning  

3 artiklar: 

Skademekanismer 

genom lösa 
föremål i tåget  

 

1 artikel: 

Förbud mot tågvissla 

 

Efter krasch 

1 artikel: 
Passagernas 

evakuering 

ur tåg  
 

1 artikel: 
Evakueringsmöjligheter 

genom lämplig design 

av nödutgångar och 
utrustning 

1 artikel: 
Access till 

skadeplats 

 

5 artiklar: 
Räddningsinsats 

Transportmedel för 

avtransport 

 

Det framkom under arbetet med kunskapsöversikten att det var ganska jämn uppdelning 

mellan de olika kategorierna, det vill säga vad studierna hade för fokusområde. Skillnaderna 

vad gällde de olika faserna ”innan krasch”, ”under krasch” och ”efter krasch” vad dock 

väldigt stor totalt likväl som inom varje kategori. Totalt identifierades faktorer som inverkade 

”innan krasch” 46 gånger, vilket var i mer än hälften av studierna. Detta kan kontrasteras med 

”efter krasch” som endast identifierades åtta gånger (Figur II). I samtliga kategorier så gjordes 

främst forskning som inverkade ”innan krasch” förutom i produkt och utrustningskategorin 

där kraschsimuleringar kodades in ”under krasch” (Figur III).  

Utifrån kategoriseringen av materialet verkar det som om väldigt lite forskning är gjord kring 

säkerhetsförbättringar genom lag (SE2), evakuering (HF3, PU3) samt skadeplatsens 

tillgänglighet (FYS3). Endast tre artiklar behandlade dessa aspekter mer ingående (Tabell 6).  
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Figur II.  Illustration över belyst kraschfas i studier kring säkerhetsarbete i samband med tåg.  

 

 

Figur III. Illustration över fokusområde i studier kring säkerhetsarbete i samband med tåg. 
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MÄNSKLIGA FAKTORER 

”Den mänskliga faktorn” kan syfta till olika saker beroende på kontexten. Det kan handla om 

hur de flesta människor agerar i en given situation men även den enskilda människans fysiska 

förutsättningar att klara av ett visst våld samt sannolikheten att hamna i en situation på grund 

av erfarenhet och personlighet. Dock används ofta begreppet för att åsyfta människans 

benägenhet att missuppfatta, göra felbedömningar och misstag, vilket kontrasteras mot 

maskiners mer kontinuerliga, förutsägbara beteende. Relativt många artiklar behandlade 

aspekter av den mänskliga faktorn genom utredningar av kraschorsaker och användarvänliga 

instrument och verktyg. 

Skadehändelserna vid Ladbroke Grove, Storbritannien år 1999 (Lawton & Ward 2005) och 

Amagasaki, Japan år 2005 (Nagata et al. 2006) utgör exempel när den mänskliga faktorn visat 

sig vara den direkta orsaken till krascherna genom körning mot röd signal. Den mänskliga 

faktorn anses vara en bidragande orsak till fallering av de flesta komplexa system. Till 

exempel har många av de föregående osäkra handlingarna till tågkrascher i Australien kunnat 

kopplas till brist på uppmärksamhet från föraren, ofta beroende på trötthet. Dock 

identifierades även otillräcklig eller olämplig design på utrustning (såsom förarsystem) som 

ett stort problem i samband med dessa skadehändelser (Baysari et al. 2008). Kecklund et al. 

(2000) har inom den svenska kontexten påtalat problem gällande samspelet mellan föraren 

och ATP-systemen. Dessutom visade de att osäkra situationer kunde orsakas av brist på 

information och förfallen automatisk övervakningsteknik i kombination med ofördelaktiga 

arbetsscheman, stress och låg motivation. De fann även att förare rapporterade allvarliga 

trötthetsproblem, speciellt på de tidiga morgonskiften.  

Hur länge en förare har kört inverkar också på säkerheten. Chang och Ju (2008) påvisade i sin 

studie att risken för en skadehändelse ökade ju längre körningarna varade och 

efter fyra timmar var den dubbelt så stor som under första timmen. Ackumulerad  

trötthet p.g.a. högt arbetstryck och monotont arbete ansågs vara en del av problemet. För att 

undvika mänskliga misstag föreslog författarna en förbättring av säkerhetsutrustningen, 

träningsprogram för förare och etablerande av ett passande revisionssystem. Dorrian et al. 

(2011) utvecklade detta genom att studera längd på nattsömn, längd på skift, nattskift och 

arbetsbelastning, vilket visade sig vara relevant för de anställdas upplevelse av trötthet. 

Deltagarna rapporterade att de var väldigt trötta eller helt utmattade på ett av åtta skift. Under 

46% av skiften blev något av de uppsatta tröskelvärdena överskridna och på nästan 20% av 
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skiften var det fler än ett tröskelvärde som överskreds. Dorrian et al (2011) konstaterar vidare 

att detta kan vara anledning till oro för tågens operationella säkerhet. Dessutom så 

tydliggjorde deras studie att man måste se till mer än bara föraren, eftersom medeltalen för 

anställda signalister och underhållsarbetare visade sig vara över tröskelvärden vad gällde 

skiftens längd och procent nattskift. För att öka möjligheterna till en säker järnväg krävs 

således bra arbetsförhållanden och tider för samtliga anställda. I anslutning till detta har 

Edkins och Pollock (1997) studerat inverkan av sammanhängande uppmärksamhet på 

tågkörning. Det visade sig vara den vanligaste bidragande orsaken till mänskliga misstag 

eftersom att detta ofta ledde till brister i koncentration, speciellt avseende ouppmärksamhet på 

järnvägssignaler. Författarna föreslog att förarnas vaksamhet eller brist därav kunde vara ett 

symptom på latenta brister inom organisationen genom de anställdas attityder såsom låg 

självkänsla, nytta och mening. Enligt Edkins och Pollock indikerar detta att en viktig del i 

förbättringen av förarnas uppmärksamhet ligger i utvecklingen av en säkerhetskultur och syfte 

på jobbet. Detta återkopplas till inom kategorin socioekonomiska miljöfaktorer. 

Lawson och Ward (2005) varnar dock för att lägga alltför mycket skuld enbart på den 

mänskliga faktorn och därmed missa faktorer som annars kan åtgärdas och fungera preventivt. 

Bakom de mänskliga misstagen kan finnas överträdelser av säkerhetsprocedurer, oerfarna 

förare, förväntningar som driver missuppfattningar, distraktion, otydliga interna och externa 

varningssignaler, miljöfaktorer som motljus och skymd sikt, otillräcklig utbildning, 

komplicerat spårsystem, dålig kommunikation, otillräckliga säkerhetsmekanismer med mera. 

”Den mänskliga faktorn” måste alltså sättas in i sin kontext. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att få av de studier som redovisas har gjorts med syfte att 

utvärdera effekterna av insatta, specifika säkerhetsåtgärder. Istället beskrivs problemområden 

och förslag ges till införande av säkerhetsåtgärder. I samband med den mänskliga faktorn har 

dock Weyman et al. (2005) studerat hur evakueringsutrustning de facto fungerar, vilket vi 

återkommer till i nästa sektion. 
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PRODUKT- OCH UTRUSTNINGSFAKTORER  

Tåg innefattar en stor mängd teknik och designaspekter som både kan inverka på 

sannolikheten att en krasch inträffar samt påverka skadeutfallet. Vad avser kategorin som 

berörde produkt och utrustning hittades främst artiklar som beskrev olika simulerade och 

experimentella kraschtest, skademekanismer genom tågets exteriör och interiör samt 

omgivande signalsystem och styrningsteknik. 

 

Längre tillbaka var tåg tillverkade av trä vilket 

medförde att tågets vagnar totalförstördes vid en 

krasch, i ett fenomen som kallas för teleskopering. 

Detta innebar att tågets vagnar trycktes in i varandra, 

pådrivna av lokomotiv, och chansen att överleva var 

liten trots betydligt lägre hastigheter än idag. Många 

krascher komplicerades också av bränder. Vid år 1950 

hade de flesta vagnar tillverkade av trä fasats ut och 

nya vagnar av metall introducerats.  Dessa vagnar 

förblev relativt intakta vid en krasch, men ledde till att 

ett nytt kraschfenomen uppenbarade sig, kallat 

överkörning. Detta ägde rum när ett abrupt stopp 

gjorde att den vertikala kraften fick vagnarna att 

klättra på varandra, vilket framförallt skadade 

passagerare i de undre vagnarna. För att få bukt med 

detta problem infördes deformationszoner och anti-           Figur IV: Illustrationer av kraschfenomen 

korrigeringsplattor (anti climb devices) som dock              (Källa: Koenig & Schultz 2010)     

medförde ännu ett kraschfenomen, benämnt fällknivseffekten. De starkare kopplingarna som 

minimerade risken för överkörning ledde i sin tur att de svagare sidoväggarna slogs ihop när 

tågvagnar spårade ur (Figur IV) (Forsberg & Björnstig 2010; Forsberg & Björnstig 2011). Ett 

exempel på fällknivseffekten sågs vid tågkraschen i Eschede, Tyskland år 1998, då 101 

passagerare miste livet och ytterligare 103 personer skadades, när ett tåg fick hjulbrott och 

spårade ur i 200 km/tim (Oestern et al. 2000).  
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Effekten av konstruktions-

förändringarna på tågets 

exteriör visade sig på antalet 

döda per katastrof eftersom det 

för första gången understeg 

antalet skadade mellan 1950-

1959 (Figur V). Dock ökar 

antalet katastrofer (> 10 döda 

och/eller >100 skadade) i 

världen i takt med ökade 

passagerarkilometrar och stigande Figur V. Antalet avlidna kontra skadade vid tågkrascher åren 1910-2009. 

hastigheter. Stigande antal             Källa:EM-DAT: The International Disaster Database www.emdat.be 

skadade skapar mer komplexa räddningsinsatser (Forsberg & Björnstig 2008). Detta ökar i sin 

tur behovet av skadepreventiva interna strukturer och en välorganiserad 

krishanteringsorganisation. 

                              

Förändringar i konstruktionen av tågen exteriör fortsätter att utvecklas, vilket kan ses i ett 

flertal artiklar med ingenjörsvetenskap som grund (ex. Gao och Tian 2007; Kirk et al. 1999; 

Tyrell och Perlman 2003) där både simulerade och experimentella kraschtest är vanligt 

förekommande för att utvärdera konstruktionsförändringarnas effektivitet. En tågvagns 

externa kraschvärdighet kan testas på ett flertal sätt, bland annat genom skalenliga test med 

dataprogram så kallade finita-element simuleringar. Simons och Kirkpatrick (1999)  har till 

exempel med detta instrument uppskattat sannolikheten att överleva i vardera vagn av ett tåg 

genom att visa på antal förväntade dödsoffer från sekundära skador och förlorat 

kupéutrymme. Sådana simuleringar är enligt Kirkpatrick et al. (2001) en underskattad 

testmetod för att uppskatta hur säkert tåget är i sig, samt en metod som spar mycket pengar. 

Fullskaliga experimentella kraschtest är dock nödvändiga i slutskedet för att validera 

simuleringsresultaten. Även Omino et al. (2002) förespråkar användbarheten med 

datasimuleringar för att uppskatta passagerarnas rörelsemönster vid en krasch, i syfte att skapa 

skadepreventiva motåtgärder. Vidare har Tyrell och Perlman (2003) jämfört 

kraschvärdigheten hos konventionellt byggda tågvagnar med vagnar som tillvaratog Crash 

Energy Management-strategier (CEM), som bygger på att utrymmet för passagerarna ska 

bibehållas medan början och slutet på vagnen tillägnas deformationszoner. Resultatet visade 

att dessa krockzoner signifikant ökade den maximala hastigheten som passagerarna kunde 

http://www.emdat.be/
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överleva både i skadehändelser vid plankorningar och mellan tåg. Gao och Tian (2007) har 

också framfört exempel på externa modifieringar för att öka kraschvärdigheten, genom att 

skapa deformationszoner i början och i slutet av tågvagnen samt stärka den mittersta delen, 

där passagerarna befinner sig. Detta medförde att vagnen deformerades mer kontrollerat vid 

en krasch istället för att drabba en större del av vagnens främre parti (Figur VI). Kirk et al. 

(1999) har också med hjälp av kraschtest visat att lågkostnadsåtgärder på existerande vagnar 

var en fungerande metod för att förbättra dess säkerhet. 

Figur VI. Simulerade kraschtest visar deformation i 100 m/s, överst med originalkonstruktion och den nedre efter 

modifiering (Gao & Tian 2007:23, 26) 

Efter inträffade krascher i Danmark (Ilkjær och Lind 2001) och Storbritannien (Cugoni et al. 

1994; Fothergill et al. 1992) har det framgått att även inre konstruktioner inverkar på 

passagerarnas skadebild. Cugoni et al. (1994) konstaterade att passagerare som stod upp vid 

skadehändelsen i Ladbroke Grove, trots den låga hastigheten, riskerade att få huvudtrauma på 

grund av de lågställda bagagehyllorna (som fanns i den typen av tåg). Vid Purley kraschen i 

Storbritannien år 1989 skadades passagerare också av metall och trä då sitsarna på sätena 

lossnade, medan en del slogs av bagage och andra passagerare. Somliga flög också ut genom 

fönstren och hamnade under vagnarna (Fothergill et al. 1992). Även Ilkjær och Lind (2001) 

har påvisat att lösa objekt såsom bagage utgör en fara vid tågkrascher. Nackstöd å andra sidan 

visade sig reducera risken för whiplashskador. I sin studie av tågkraschen i Mundelstrup, 

Danmark visade de att passagerarna som satt ned vid utfällbart bord oftare fick ansiktsskador 

medan de som satt vid sätesgrupper med bord emellan oftare fick bålskador. Författarna 

diskuterade därför designen på borden och drog slutsatsen att bord som lossnat hade minskat 

skadorna, varför medveten konstruktion med sådan funktion borde vara att föredra (Ilkjær & 

Lind 2001). Enligt en senare studie av Parent et al. (2005) bör dock borden vara ordentligt 

förankrade för att kompartmentalisera personen, så att denna inte slängs runt i vagnutrymmet. 

Borden måste sedan begränsa kraften mot personens bål. Genom att införskaffa bord med en 
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deformerbar kant som ger efter, kan skadlig energi absorberas av borden istället för av 

personen under en krasch. I en efterföljande studie gav Severson och Parent (2006) ett 

praktiskt förslag för hur ett bord kan konstrueras för att minimera skador vid en kollision 

(Figur VII). Bordet var uppbyggt av ett kompressionskänsligt, energiabsorberande 

aluminiummaterial i ett vertikalt våffelformat in till bordets mittdel, där en stabilare balk 

förhindrade att personen förflyttades längre eller att bordet lossnade. Bordet var även täckt av 

ett lager melamin och hade en rundad gummikant, för en mer godartad träffyta gentemot 

kroppen vid en krasch (Figur VIII).  

Figur VII & VIII. Schematisk bild av energiabsorberande bord och bild efter kraschtest (Severson & Parent 2006:7, 10). 

Vidare har Omino et al. (2008) genom datasimuleringar visat på inverkan av intern design i 

japanska tåg, orsakade av skiljeväggar vid sidorna om sittplatserna. Dessa tåg har bänkar 

utmed tågets sidor, så att sittande passagerare färdas sidledes. Därför har designdetaljer på 

bänkens kanter visat sig vara viktiga för skadeutfallet vid en krasch, beroende på om de 

bestod av ett flertal runda stänger eller plana paneler (Figur IX). Omino et al. (2008) 

genomförde både simuleringarna och experimentella test (Figur X) som visade att skador mot 

passagerarens bröstkorg var mindre sannolika om hela paneler användes än separerade, runda 

stänger.  

Figur IX. Lateral, schematisk bild av två olika sorters           Figur X. Simulering av krasch för att utvärdera  

skiljeväggar bredvid sittplatserna (Omino et al. 2008:48.)    skador på bröstkorg (Omino et al. 2008:49.)     
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Vid en tågkrasch är det många faktorer som spelar roll för utfallet; inte bara om tågvagnen 

byggts för att skydda passagerarna utan även möjligheterna för dessa att sedan ta sig ut. 

Weyman et al. (2005) har påvisat att det fanns allvarliga brister i funktionaliteten bland 

nödutgångar och evakueringsutrustning vid tågkraschen i Ladbroke Grove. Dessa berodde 

både på konstruktion samt mänskligt beteende och kapacitet. Speciellt problematiskt visade 

sig vara access till utgångar i vagnar som hamnade på sidan, att interna dörrar stängde in 

passagerare, att nödöppning av externa dörrar krävde handling på både ut- och insidan, att 

hammare för att krossa fönster var icke-funktionella samt informationssystem mellan personal 

och passagerare var dåliga (Weyman et al. 2005). 

Såsom nämnts tidigare måste kostnader för säkerhetsförbättringar sättas i kontrast till den 

gagn som förväntas. Detta har gjorts bland annat av Brett et al. (1999) som utfört en 

komparativ värdering av passiv säkerhetsutrustning vilken resulterade i en modell som 

kopplade ihop ingenjörsparametrar såsom hastighetsförändringar med kostnader för samhället 

mätt i medicinska, juridiska och begravningskostnader samt förlust av produktivitet för offret 

baserat på skada och död. I en studie (Evans & Verlander 1996) som ämnade beräkna hur 

många liv som skulle kunnat räddas om ATP-system infördes i Storbritannien kom författarna 

fram till att i medeltal 3.97 liv/år skulle kunnat räddas om tågen varit utrustade med ATP-

system. Dessa är dock mycket dyra varför de oftast inte anses ekonomiskt rättfärdigade 

eftersom ett statistiskt liv då studien genomfördes var värderat till 740 000 pund och det 

skulle kostat ca 14 miljoner pund per räddat liv att införa systemen. Schafer II och Barkan 

(2008) har gått utöver rena konstruktionsmässiga aspekter till användande genom att utreda 

operationell praktik såsom tåglängd och dess effekt på antalet skadehändelser. Vidare 

påvisade Baysari et al. (2008) att användningen av utrustning sätter sina spår. I deras studie 

framgick det att näst intill hälften av alla skadehändelser med tåg i Australien orsakades av 

undermålig granskning och underhåll av utrustning.  

Sammanfattningsvis kan inom detta område visas på forskning där experiment, tester och 

datasimuleringar kan leda till förbättringar av säkerhetsarbetet med minskade skaderisker. 

Under dessa kontrollerade former kan även kostnadsaspekter medräknas. Vad som dessvärre 

rapporteras är att det inom evakueringsfasen återstår mycket att beforska. Dessutom ses 

brister i tillsyn och underhåll i befintlig utrustning - en säkerhetsrisk i sig.  
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FYSISKA MILJÖFAKTORER 

Den fysiska omgivningen genom geografi, väderförhållande och omgivande infrastruktur kan 

inverka på järnvägssäkerheten, samt försvåra för ett bra omhändertagande om en 

skadehändelse sker. Förutsättningarna för att en räddningsinsats skulle kunna påverkas 

avsevärt av exempelvis kyla eller terräng som begränsar användning av vanliga vägfordon. 

Inom denna kategori hittades dock främst artiklar om hur säkerhet vid plankorsningar kunde 

förbättras för att minska antalet skadehändelser antingen genom tekniska medel eller 

utbildning.  

Plankorsningar utgör en stor utmaning för järnvägssäkerheten och många studier har fokuserat 

på problemområdet (Davey et al. 2008; Khoudour et al. 2009; Metaxatos et al. 2004; 

Millegran et al. 2009; Mok & Savage 2005; Saccomanno et al. 2007; Savage 2006; 

Washinton & Oh 2006; Wigglesworth & Uber 1991; Wigglesworth 2001; Witte & Donahue 

2000; Yan et al. 2010). Varje år dödas mer än 400 personer i över 1200 

plankorningsincidenter inom EU. Sådana skadehändelser står för så mycket som 29 % av 

dödligheten i samband med järnvägens bruk. Den enda effektiva lösningen på detta problem 

har hitintills varit att uppgradera de omgivande tekniska skyddssystemen, trots att mer än 90 

% av fallen orsakats av otillräckligt eller opassande mänskligt beteende utav bilförarna. 

Plankorsningar delas vanligtvis in i två grupper, aktiva och passiva. Aktiva plankorsningar är 

försedda med utrustning som varnar bilföraren när det är osäkert att passera spåret, genom till 

exempel lampor, ljudsignaler och bommar. Passiva plankorsningar anger inte när det är 

osäkert att passera korsningen utan indikerar bara, till exempel med en skylt, att vägen korsar 

en tågräls, vilket lägger allt ansvar på föraren att själv utvärdera om det är säkert att köra 

(Khoudour et al. 2009). I en studie över plankorsningsincidenter i USA visade Mok och 

Savage (2005) att antalet skadehändelser markant hade minskat under den senaste 30-

årsperioden trots stora ökningar i både bil- och tågtrafik. Slutsatsen som drogs var att 

förbättringar i säkerhet vid plankorningar inte kunde ses som isolerade ifrån generella 

förbättringar i vägtrafiksäkerhet såsom minskad mängd personer som kör berusade, utvecklad 

teknologi för bromsning samt förbättrad akutsjukvård. Dessa bredare effekter på 

korsningsincidenter var ungefär dubbelt så stor som nyttan av aktiv varningsutrusning. 

Installationen av bommar och/eller blinkande ljus minskade skadehändelser med en femtedel. 

Utbildningskampanjer och installation av ”dikesljus” på lokomotiv ledde till en sjundedels 

reduktion i skadehändelser vardera och nedlagda linjer minskade mängden incidenter med en 

tiondel. Den som minns inledningen kommer dock ihåg att Evans (2011) funnit att krascher 
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och urspårningar minskat medan antal skadehändelser vid plankorsningar varit konstant under 

åren 1990-2009 och således utgjorde en större del av den totala mängden skadehändelser. 

Evans (2011) undersökning skiljde sig ifrån den Mok och Savage (2005) utförde då den var 

mer uppdaterad samt behandlade data från Europa. Skillnaden kan ha fler förklaringar; till 

exempel att Europa faktiskt har fler skadehändelser vid plankorsningar eller att flera 

skadehändelser skedde under perioden 2005-2009, vilket påverkade statistiken. 

 

Många forskare (Khoudour et al. 2009; Millegran et al. 2009; Wigglesworth och Uber 1991; 

Wigglesworth 2001; Yan et al. 2010) har genom effektstudier sökt att mäta hur verkningsfulla 

olika säkerhetsåtgärder varit vid passiva och aktiva plankorningar. Två studier (Millegran et 

al. 2009; Yan et al. 2010) visade att amerikanska plankorsningar endast utmärkta med 

kryssmärke hade mycket högre skadetal innan stoppskylt infördes där, men effektiviteten 

skiljde sig beroende på andra omgivande faktorer. Slutsatsen drogs att ett sådant relativt 

billigt medel var effektivt för att förbättra säkerheten (Millegran et al. 2009). Enligt Savage 

(2005) är en majoritet av plankorsningarna passiva i USA och mer än hälften av alla 

skadehändelser vid plankorningar sker vid dessa korsningar, trots att de är mycket mindre 

trafikerade. Khoudour et al. (2009) visade dock att den högsta risken på europeiska 

plankorningar var vid de som utrustats med varningsljus, men utan bommar. Den näst största 

risken var vid automatiska plankorningar med både varningsljus och bommar. Återigen verkar 

dessa uppgifter motsäga varandra, men det råder en osäkerhet om det är en reell skillnad eller 

bara en fråga om olika definitioner av begrepp och variabler. Wigglesworth och Uber (1991) 

utvärderade plankorsningar som blivit uppgraderade från blinkade varningsljus till bommar 

och fann att bommar effektivt minskade antalet skadehändelser och deras dödlighet gentemot 

när det endast var ljus. Dessutom var det komparativt mycket lägre antal skadehändelser 

jämfört med omgivande korsningar, där antalet och dödligheten gick upp under samma 

period. Efter en förändring i skyltningssystem vid passiva plankorsningar i Australien gjorde 

Wigglesworth (2001) en observationsstudie för att se dess inverkan på säkerheten. Då 

uppmärksammades att ungefär en tredjedel tittade åt båda håll, en tredjedel tittade bara åt ena 

hållet medan en tredjedel inte såg sig för alls. Dock framhöll författaren att metodens 

begränsningar också begränsade möjligheten att värdera dessa förares representativitet och 

konstaterade att bättre metoder för att utvärdera effektiviteten krävs. Även Washington och 

Oh (2006) samt Saccomanno et al. (2007) har utfört studier för att uppskatta effektiviteten hos 

olika säkerhetsåtgärder för att reducera kollisioner vid plankorsningar. 
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Flera forskare har utfört studier som utmynnade i skapandet av utbildningsprogram för att 

uppmärksamma skolbarn, bilförare och andra samhällsgrupper på riskerna vid plankorsningar 

och säkert beteende vid dessa (Savage 2005; Davey et al. 2008; Witte & Donahue 2000). 

Tekniska förbättringar är trots allt bara en del av lösningen eftersom många bilförare har dålig 

uppfattning om farorna med plankorningar. Förare missuppfattar ibland tågens hastighet eller 

frestas på grund av stress att köra runt fällda grindar eller ignorera varningsljus. Till exempel 

beror över 80 % av dödsfallen vid aktiva korsningar i USA på att bilföraren ignorerat 

varningsanordningarna. Offentliga utbildningskampanjer i berörda stater visade också att 

utbildning förbättrade säkerheten vid plankorsningar (Savage 2006). Förutom utbildning 

föreslog också Davey et al. (2008) att korsningarnas design och placering borde ses över, 

eftersom de ofta var olämpliga för stora fordon både vad gällde fysiskt utrymme och skymd 

sikt. Witte och Donahue (2000) fann att personlighet också inverkade på körstilen vid 

plankorsningar, då 10-20 procent av deltagarna i deras enkätundersökning hade ett extremt 

risktagande beteende såsom att försöka ”hinna före tåget”. Dessa personer var oftast män (av 

alla åldrar) med ”starka sensationssökande tendenser”, som ville ha nya erfarenheter och 

undvika uttråkning (Witte & Donahue 2000:127). Denna profil för risktagare gjorde att 

författarna sedan kunde rekommendera lämpliga målgrupper och strategier för 

informationskampanjer. 

Förutom plankorsningar kan även andra strukturer kring spåret utgöra en sekundär risk när ett 

tåg spårar ur, kolliderar eller börjar brinna. Vid kraschen i Eschede (Oestern et al. 2000) 

kolliderade tåget med en bro och vid tågkollisionen i Purley (Forthergill et al. 1992) trycktes 

det ena tåget ihop som en fällkniv efter att ha slagit i ett träd. Även tunnlar har visat sig kunna 

innebära allvarliga risker då de kan vara trånga samt ha begränsade evakueringsvägar, vilket 

kan få ödesdigert resultat under förhållanden då många måste ta sig ut. Detta sågs bland annat 

vid tunnelbranden i Kaprun, Österrike år 2000, som involverade två bergbanevagnar. Branden 

skördade 155 människoliv och endast 12 passagerare överlevde.  Till och med tre människor 

på den angränsande övre stationen miste livet på grund av rökförgiftning och trots ett 

omfattande räddningspådrag kunde bara en person räddas genom rökdykarinsats (Larsson 

2004). Diamantidis et al. (2000) har studerat stora tunnelprojekt i England, Frankrike, Japan, 

Schweiz, Österrike, Italien och Danmark och deras associerade risker för att sedan ge 

rekommendationer av säkerhetssystem. De skiljer på fyra sorters säkerhetsåtgärder för 

tunnlar: preventiva åtgärder, lindrande åtgärder, självräddningsåtgärder och åtgärder för 

assisterad räddning. Inom dessa grupper infanns totalt 22 specifika aspekter som med hjälp av 
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riskanalys kunde lägga grund för prioriteringar av tunnlars konstruktion och följaktligen de 

mest passande säkerhetsåtgärderna för att reducera risker i samband med tunnlar.  

Sammanfattningsvis har plankorsningar rönt stort intresse bland säkerhetsforskare, som tittat 

på effekter av olika lösningar. Varierande och ibland motsägelsefulla resultat kan bland annat 

härledas till olika metoder och definitioner använts. Här behövs metodutveckling. Även här 

diskuteras den mänskliga faktorn och genom utbildningsprogram kan säkerheten vid 

plankorsningar öka.  
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SOCIOEKONOMISKA MILJÖFAKTORER 

Den socioekonomiska miljön kan påverka sannolikheten av en tågkrasch genom proaktiv 

samhällsplanering och utarbetade krisplaner. Även under en krasch kan dessa faktorer fungera 

skadepreventivt genom lagar medverkat till ett passivt skydd för passagerarna såsom specifika 

konstruktionskrav för tågsättet och fungerande nödutgångar. I den reaktiva fasen är också en 

väl fungerande räddningsinsats avhängig på räddningspersonalens kunskap och 

förberedelsegrad, tillgång till transportmedel och sedermera kvalificerad sjukvård för 

behandling av fysiska och psykiska skador. Till den socioekonomiska miljön kategoriserades 

flest artiklar, vilka mestadels handlade om olika aspekter av järnvägsorganisationen och dess 

säkerhetskultur samt olika översikter avseende räddningsinsatser. 

Såsom nämnts tidigare involverar en säker järnväg många aktörer i roller som inbegriper både 

långsiktig planering och underhåll liksom flexibilitet och snabba beslut. Organisatorisk 

påverkan har kopplats till ett stort antal incidenter, vilket tydliggör att förbättrad 

resurshantering, organisatoriskt klimat och processer är en kritisk del för att göra 

säkerhetsarbetet effektivt och minska antalet skadehändelser (Baysari et. al. 2008). Att säkert 

föra ett tåg till sin tänkta destination kräver således en bredare fokus än tågförarens beteende 

eller tågets konstruktion. Organisationen kring dessa komponenter spelar också roll, vilket 

flera forskare belyser (se ex. Sanne 2008; Santos-Reyes & Beard 2006). Efter ett flertal 

skadehändelser i Storbritannien uppmärksammades behovet att använda en systemansats i 

hantering av säkerhet. Detta tillämpades praktiskt efter skadehändelsen vid Ladbroke Grove, 

vilket belyste underliggande problem genom en fragmenterad järnvägsorganisation med 

dåliga kommunikationskanaler (Santos-Reyes & Beard 2006). Sanne (2008) har genom 

fältstudier med bantekniker i Sverige studerat problemen kring låga antal 

tillbudsrapporteringar som i sin tur underminerade möjligheter till organisatorisk lärande och 

åtgärdande av grundproblemet. En anledning till att tillbud inte rapporterades var på grund av 

skamkänslor hos inblandade men även på grund av okunskap kring vad rapporterna är bra för 

och dålig feedback. Istället återberättades ofta incidenter som anekdoter inom den mindre 

gruppen kollegor som således var de enda som fick del av denna information. Enligt Sanne 

hamnar systemorsaker bakom skadehändelser och tillbud ofta i skymundan då yrkesutövande 

inom reparationer härleder orsaken till närliggande och omdömesmässiga misstag. Denna 

förvridning är allvarlig eftersom ett sådant komplext system med starka beroendeförhållanden 

mellan olika yrken, uppgifter och organisationer kräver att den bakomliggande systemorsaken 

behandlas för att råda bot på problemet. Kopplingen mellan tillbudsrapportering, 
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systemorsaker och tillbudsrapportering måste därför bli tydligare för samtliga 

järnvägsarbetare. Dessutom bör man arbeta mot att rädsla för disciplinära åtgärder lindras och 

att minska oro över att bli retad av kollegor överkommas genom att alla blir medvetna hur 

skadligt detta kan vara för tillbudsrapporteringen och det organisatoriska lärandet i det långa 

loppet (Sanne 2000:1220-1221).Vidare påvisade Morrow et al. (2010) att säkerhetsklimat 

inom en järnvägsorganisation främst påverkades av spänningar mellan arbete och säkerhet, 

vilket drev fram ett osäkert beteende hos de anställda. För att minska på spänningarna mellan 

uppfattade krav på arbetsuppgifter och säkerhetsföreskrifter så föreslog forskarna en 

deltagande ansats för att klargöra säkerhetsprioriteringarna inom organisationen, uppmuntra 

botten-upp kommunikation om säkerhet samt bemyndiga arbetarna att föreslå och genomföra 

förändringar i sina arbetsrutiner utan att kompromissa på säkerheten. 

Folks beteende påverkas av organisationen där de jobbar vilket gör att privatisering skulle 

kunna påverka antal händelser, både positivt och negativt. Det finns dock inget som styrker 

påståendet att privatisering förvärrar säkerheten på tågen, vilket studerats i Storbritannien 

(Evans 2007) och Japan (Evans 2010). Men, det kan heller inte bevisas att privatiseringen 

förbättrade säkerheten, eftersom det kan ha berott på andra faktorer. De flesta skadehändelser 

hade inte inträffat under andra förutsättningar då det handlar om en kedjereaktion som beror 

på flera personer och om dessa handlade annorlunda kunde incidenterna förebyggts (Evans 

2007; Evans 2010). 

Den enda studie som hittades som berörde lagars inverkan på skadehändelser var ifrån 

Chicaco i USA (Metaxatos et al. 2004), som utvärderade effekten av signalhornsförbud på 

antalet skadehändelser vid plankorsningar. Efter att Florida i mitten på 80-talet gjorde så att 

nattliga signalhornsförbud kunde införas så mättes dess effekt på antalet skadehändelser vid 

plankorningar varpå man kom fram till att antalet kollisioner nästintill tredubblats efter att 

förbudet infördes. Den statliga järnvägsadministrationen (FRA) rapporterade att korsningar 

med förbud i medeltal hade 84 % fler skadehändelser än de som tillät signalhorn. Dock varnar 

Metaxtos et al. (2004) för förhastade slutsatser eftersom andra faktorer såsom daglig 

tågtrafikvolym, årligt medeltal av daglig vägtrafik, exponering samt riskförekomst kunde ha 

inverkat på detta resultat; flera faktorer i kombination med varandra kan hämma effekterna av 

en säkerhetsåtgärd. Således kan en generell säkerhetsåtgärd ha olika effekt på skilda platser. 

Genom studien uppmärksammades faran med alltför simplistiska svar på komplex 

problematik, som är ett resultat av en mängd faktorer inom en given kontext. 
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Ett flertal artiklar beskrev inte bara passagerarnas skador och skademekanismer ifrån 

skadehändelser med tåg utan även lärdomar av räddningsinsatserna och krishantering (Cryer 

et al. 2010; Nagata et al. 2006; Assa et al. 2009; Oestern et al. 2000). Cryer et al. (2010) har 

till exempel jämfört hanteringen av två masskadehändelser i samband med tågkrascher i USA 

där förändring av krisplaner möjliggjorde bättre användning av trauma center, jämnare 

fördelning mellan sjukhus och mer användande av flygevakuering, vilket gjorde att 

patienterna fick rätt vård fortare och således förbättrades vårdkvaliteten. Nagata et al. (2006) 

redogjorde från tågkraschen i Amagasaki, Japan å andra sidan att helikopter dröjde för länge 

samt fann andra problem med kommunikation, ledning och behov av mer träning samt allför 

snabbt avslut på räddningsinsatsen. Assa et al. (2009) har också beskrivit vikten av 

flygevakuering vid masskadehändelser för bättre hantering, behandling och evakuering från 

skadeplatsen. De kom fram till att det snabba omhändertagande som flygevakueringen 

möjliggjorde minskade dödlighet vid svårframkomlig terräng. Detta kunde också avhjälpa 

överföring av medicinsk personal till den plats där behovet var som störst.  Dock tillades att 

detta krävde en tydlig, genomtänkt landningsplats samt kommunikation och samarbete för 

avtransport. Oestern et al. (2000) har skrivit om omhändertagandet vid tågkraschen i Eschede, 

Tyskland, som blev lyckat på grund av tidigare övning av räddningspersonal och etablerad 

krisplan. Detta medförde att krislarm snabbt gick ut till sjukhus efter händelse och personalen 

hade kunskap i organisationsstrukturen. Lärdomar därifrån var behovet av att skapa en strategi 

för att förhindra överbelastning av telekomradio- och mobilnätet, se till att ledare fick tydlig 

markering på skadeplats och genomföra årliga samträningar mellan räddningstjänst och 

medicinsk personal. Hovden et al. (2011) diskuterar vidare kring lärande genom utredningar 

av skadehändelser från både tåg-, flyg- och båthaverier. 

Sammanfattningsvis betonas organisationens betydelse. Lagstiftning och tillbudsrapportering 

liksom träning förs fram i studierna. Inga experiment- eller teststudier har hittats men däremot 

har flera förfatatre analyserat genomförda räddningsinsatser och påtalar vikten av ett snabbt 

och effektivt omhändertagande som en viktigdel i att se effekter av säkerhetsarbetet. 
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SLUTSATSER 

 

 De flesta av studierna som gjorts kring tågsäkerhet är inte interventionsstudier. Inom 

ramen för denna kunskapsöversikt har 16 av totalt 45 studier identifierats som före-

efter studier, utvärdering genom Bayensisk metod samt mätning av effekter ifrån 

interventioner. Hälften (n=8) av dessa behandlade säkerhet vid plankorsningar, fem 

behandlade kraschvärdighet, två utredde effekten av privatisering och en utvärderade 

förbättringar av räddningsinsats genom ändrad krisplan.  

 

 De olika effektstudier som ändå utförts om tågsäkerhet visar överlag på en positiv 

inverkan av gjorda interventioner eller förändringar, även om somliga uttryckte en 

försiktighet avseende om dessa resultat var direkt kausala. Dessutom visade en studie 

att en och samma åtgärd kunde ha olika effekt beroende på omgivningen; varje plats 

kräver noggrant övervägda insatser. Det komplexa, integrerade system som detta 

gäller kräver metodutveckling och att komplementär forskning bedrivs. 

 

 Relativt begränsad forskning finns om effekten på tågsäkerhet genom lagstiftningens 

(n=1), nödutgångar och evakueringsmateriell (n=1) samt access till skadeplats (n=1). 

Totalt hittades endast sex artiklar som behandlade efter-krasch fasen med syfte att 

minimera konsekvenserna av en krasch då den inträffat. Således krävs mer forskning 

för att belysa vilka effekter dessa aspekter har på tågsäkerheten för att förhindra att 

skadhändelser inträffar, minimera den skadebringande energin och för att utveckla 

material och strategier så att evakuerings- och räddningsinsatser kan optimeras. 

 

 Flera forskare har efterlyst en systemansats för att komma åt olika utmaningar och öka 

tågsäkerheten. Det system som järnvägsbranschens komponenter ingår i, med sina 

medföljande risker och möjligheter, har i denna kunskapsöversikt belysts genom att 

använda en modifierad version av Haddons matris, som ett sätt att kategorisera 

materialet. Denna belyser hur olika aspekter av tågsäkerhet har ett 

beroendeförhållande till varandra som måste beaktas för att komma åt 

grundproblemet. Ett exempel kan vara att införa lagar för bagageförvaring (SE) för att 

utrusta tågen på ett lämpligt sätt (PU) så att medhavt bagage (FYS) ej skall skada 

passagerare under en krasch (HF).   
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DISKUSSION 

I denna kunskapsöversikt har vi kartlagt forskning som gjorts angående passagerarsäkerhet på 

tåg genom att identifiera relevant forskning och beskriva viktiga bidrag detta medfört för 

transportsäkerheten. I detta arbete har Haddons matris (1980) modifirats och använts för att 

belysa olika teman inom forskningen och hitta eventuella kunskapsluckor. Av resultatet 

framgår att området är ganska ojämnt utforskat i sin helhet med mycket forskning gjort 

framförallt inom fasen ”innan krasch”. Samtidigt visade det sig att kopplingen mellan 

säkerhetsåtgärder i anslutning till tåg och lagstiftning i stort är outforskat. Dock kan det finnas 

publikationer i andra forum än som vetenskapliga tidskrifter. Lagar kan skydda passagerare 

passivt, såsom bälteslag syftar att göra i bil och buss. Vad gäller tåg skulle detta bland annat 

kunna innebära krav på hur inredning konstrueras, bagageförvaring samt underhåll. Lagar kan 

även motivera för tillbudsrapportering inom tågbranschen, något som är centralt inom flyget, 

vilket omges av en påtaglig säkerhetskultur. Övriga områden med begränsad forskning var 

angående evakueringsmateriell och möjligheter till självevakuering för passagerare, samt 

svårighet att komma fram till en skadeplats efter en skadehändelse inträffat. Begränsade 

möjligheter till självevakuering har samtidigt visat sig kunna få allvarliga konsekvenser, 

såsom i Kaprun (Larsson 2004), varför detta område bör ses som ytterst viktigt att utforska 

och förbättra.  

Denna översikt har visat att den mänskliga faktorn är den vanligaste direkta orsaken till 

skadehändelser med tåg. Vid kollisioner och urspårningar var den vållande ofta tågföraren och 

vid plankorsningar skedde skadehändelser främst efter att misstag begåtts av biltrafikanten. 

Kollisioner och urspårningar av detta slag har setts i Ladbroke Grove (Lawton & Ward 2005) 

och Amagasaki (Nagata et al. 2006) samt Sverige där Nosabykraschen utgjorde ett exempel 

på en skadehändelse vid en plankorsning. Trötthet låg ofta bakom dessa misstag och 

felbedömningar, men även andra missgynnande faktorer såsom olämplig design på utrustning, 

ofördelaktiga scheman, stress och låg motivation. Dock bör ett varningens finger höjas för att 

generellt skylla på den mänskliga faktorn eftersom detta kan underminera preventiva åtgärder 

som annars kunnat uppmärksammas. Vidare är bara ”den mänskliga faktorn” en liten del av 

vad Haddon (1980) åsyftat med mänskliga faktorer. Beteende är bara en komponent som 

inverkar främst innan och efter krasch medan människans fysiska förutsättningar inverkar på 

skadeutfallet under själva kraschen.  
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Dessa mänskliga förutsättningar bör utgöra grunden för tågens konstruktion, så att de kan 

utformas för att på bästa sätt skydda passagerare om en skadehändelse inträffar. Denna 

potential att testa skadeutfall kopplade till olika konstruktioner är i nuläget i hög grad möjligt, 

tack vare simulerade kraschtest och experimentella sådana (ex. Omino et al. 2002; Parent et 

al. 2005; Simons & Kirkpatrik 1999; Tyrell & Perlman 2003). Med hjälp av dessa kan 

utvecklingen av tågens exteriör ytterligare förbättras så att fällknivseffekten i framtiden kan 

undvikas som kraschfenomen. Historien har visat att säkerhetsarbetet på denna arena varit 

effektivt, till exempel genom att trävagnar byttes ut mot metall, vilket gjorde att fler personer 

överlevde en krasch (Forsberg & Björnstig 2008). Deformationszoner kan nu vara ett sätt att 

anpassa säkerheten på de allt snabbare tågen, för att öka överlevnadsmöjligheterna (Gao & 

Tian 2007).  

 

Utmaningar kvarstår dock i att utforma inredningen på ett passande sätt så att bagagehyllor, 

säten och bord kan användas skadepreventivt istället för skadeframkallande. Sådana idéer har 

nu till exempel utmynnat i konstruktion av bord, som gick emot tidigare rekommendationer 

om att bord skulle lossna vid en krasch (Severson & Parent 2006). Detta visar på den 

framgång som forskning kan leda till och vidare att sådan forskning sker just nu. Ytterligare 

en viktig lärdom är att inte bara inse vikten av konstruktion utan även hur centralt det är med 

tillsyn och underhåll, då bristfällig sådan påvisats vara en annan vanlig orsak till tågkrascher 

(Baysari et al. 2008). 

 
Mycket forskning har gjort om säkerhet i anslutning till plankorningar (ex. Khoudour et al. 

2009; Mok & Savage 2005; Washington & Oh 2006; Saccomanno et al. 2007), men trots 

detta är det inte entydigt vilka åtgärder som bäst reducerar sannolikheten att en skadehändelse 

ska inträffa. Detta påverkas antagligen av att sådana skadehändelser till stor grad beror på den 

mänskliga faktorn och lösningarna ofta fokuserat på teknik. Dessutom har det visats att 

omgivande generella förbättringar i vägtrafiksäkerhet haft en väldig stor inverkan på 

säkerheten jämfört med andra säkerhetsåtgärder (Mok & Savage 2005). Förutom den delvis 

motsägande informationen om uppgraderingar av korsningar så har det anförts att genomtänkt 

samhällsplanering med fokus på förbättrat utrymme och bättre sikt vid plankorningar samt 

riskutbildningar för biltrafikanter (och gångtrafikanter) kan öka säkerheten (Davey et al. 

2008; Savage 2006). I USA har även dikesljus varit positiva för att hjälpa vägtrafikanterna att 

bedöma tågens avstånd och hastighet (Mok & Savage 2005). Förutom plankorsningar har 

även andra strukturer i närheten av järnvägen såsom broar, träd och tunnlar visat sig kunna 
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förvärra utfallet vid en skadehändelse. I sammanhanget så har brand i tunnel setts som ett 

mardrömsscenario och mer forskning finns tillgänglig kring lösningar på denna problematik, 

men som låg utanför fokus för denna översikt. 

 

Det är absolut nödvändigt att sätta in saker i sin kontext om grundproblemet ska få en lösning; 

i likhet med att behandling av en sjukdom bör riktas mot grundorsaken, inte bara symptomen. 

I fallet med säkerhet på tåg så spelar människan en stor roll, men människor existerar inte i ett 

vakuum. Istället måste järnvägssäkerheten bemötas som det komplexa, integrerade system 

(Perrow 2006) det är. Förutom en tågförares egna erfarenheter och utbildning omges denne av 

avancerad teknik (med komplicerade spårsystem och varningssignaler) och utgör samtidigt en 

del av en organisation som kan ha motstridiga krav, förväntningar och säkerhetsprocedurer. 

Denna relation är vedertagen inom ergonomin som behandlar säkerhetssystem med 

utgångspunkten att människan, teknik och organisation samspelar (MTO-system). För att 

uppnå ett mer generellt organisatoriskt lärande genom tillbudsrapportering krävs vidare att 

den enskilda personen inom järnvägsbranschen förstår betydelsen av inrapportering av 

incidenter och problem samt ser dess effekter. Inom den svenska järnvägen har denna del 

visat sig bristfällig vilket inte bara kan korrigeras genom den enskilda anställda utan genom 

en övergripande förändring i det organisatoriska klimatet som främjar utvecklingen av en 

säkerhetskultur och ger feedback på anmärkningar.  

 

Översikten har visat att det finns väldigt få utredningar kring effekten av lagar på 

tågsäkerheten, som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Den enda som hittades inom ramen 

av de gjorda sökningarna (Metaxatos et al. 2004) poängterade att det var svårt att påvisa 

inverkan av endast en variabel, eftersom andra faktorer i kombination med varandra kan 

hämma eller upphäva effekterna av individuella faktorer. Således kan olika säkerhetsåtgärder 

ha kontextspecifik inverkan, varför generella, rikstäckande slutsatser och åtgärder på vissa 

håll skulle kunna vara direkt kontraproduktiva.  

 

Utifrån tidigare skadehändelser har även framkommit att räddningsinsatserna när tåg är 

inblandade både skiljer sig och liknar hantering av andra masskadehändelser. Förberedda och 

inövade krisplaner med fördelning av skadade, tillgängliga transportmedel och tydlig struktur 

för ledning och kommunikation behövs vid alla större skadehändelser (Johnsson et al. 2004). 

Dock kan tågkrascher innebära ytterligare utmaningar med omhändertagandet i och med 

problem att arbeta inom begränsat utrymme, svårigheter att få ut de skadade samt att det kan 
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ha skett i väglöst land. Detta kräver speciell taktik och teknik som utmanar 

räddningspersonalen och kan äventyra tillståndet för skadade, ifall tågspecifika 

räddningssituationer inte övats på förhand (Forsberg & Björnstig 2008). Därför behövs inte 

bara forskning på hur skadehändelser med tåg kan undvikas utan även praktisk träning i den 

reaktiva hanteringen. 

 

Det finns många olika metoder för att angripa forskning inom säkerhetsåtgärder i samband 

med tåg, vilka påverkas av den stora mängden inblandade aktörer med sina respektive 

specialiteter och perspektiv. Således krävs flera forskningsfrågor, utgångspunkter och metoder 

för att täcka de olika aspekterna som är relevanta för studier om effekter av 

tågsäkerhetsåtgärder. Tåg och organisationen kring dem måste konstrueras för att skydda 

människan både preventivt och reaktivt genom ett holistiskt perspektiv som beaktar alla 

inblandade aktörer vid en tågrörelse. Att endast se till föraren är otillräckligt. Denna 

kunskapsöversikt medför både fördelar och nackdelar genom utvidgat urval som inte enbart 

innehöll effektstudier. I detta fall har det varit en nödvändighet för att få en inblick i det breda 

forskningsområdet eller snarade de forskningsområden som anknyter till passagerarsäkerhet 

på tåg. Å andra sidan innebär områdets bredd och mängden aktörer, att kunskapsöversikten ej 

kan ses som heltäckande inom alla dessa områden. Inom flera områden har säkerligen en del 

litteratur missats och nya forskningsresultat publiceras ständigt. Med andra sökord och 

urvalskriterier kunde troligen andra intressanta resultat framkommit, varför denna rapport bör 

ses som en grundläggande utgångspunkt inom området passagerarcentrerad säkerhet på tåg. 

Förhoppningsvis kan den också väcka tankar om intressanta forskningsfrågor och projekt för 

framtiden. De engagerade i utvecklingen av detta forskningsområde, såsom forskare, 

ingenjörer, ergonomer, statistiker och räddningspersonal, är alla centrala och relevanta för 

säkerhetsarbetet i samband med tåg. Effekten av deras arbete är dock varierande och svåra att 

överblicka, eftersom systematisk dokumentation ofta saknas. 

Det går inte alltid att göra randomiserade effektstudier och det bör heller inte alltid vara 

nödvändigt för att informationen ska värderas och komma till användning. Om tidigare 

skadehändelser analyserats varvid en viss riskfaktor uppmärksammats så måste denna lärdom 

tas tillvara. Först när nya säkerhetsåtgärder föreslagits, krävs test för att validera att dessa får 

önskvärt resultat jämfört med den gamla strukturen. Simuleringar kan säga oss mycket om 

eventuella fysiska skador som kan uppkomma vid en krasch men samtidigt så saknas en viktig 

komponent; simuleringar kan inte redogöra för hur det känns att uppleva en sådan händelse. 
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Forsberg och Saveman (2011) har i sin unika studie beskrivit hur överlevande från en 

tågkrasch upplevt händelsen, t.ex. som att slängas omkring som om i en torktumlare. Denna 

del är även viktig att beakta och forska om eftersom det inte bara är den fysiska säkerheten 

som är målet av säkerhetsåtgärder utan även t.ex. känslan av trygghet. Om upplevd säkerhet 

förbises kan en säkerhetsparadox uppstå som driver passagerare från tågtrafiken till mindre 

säkra transportmedel.  

Vidare är det ytterst viktigt att ha en resonabel ansats till tågsäkerhet som å ena sidan är 

realistisk och ambitiös i arbetet med säkerhet samtidigt som riskerna inte överdrivs. Uttryck 

som ”det ska inte kunna hända” bör i denna kontext ses som oroväckande. En blind tilltro till 

säkerheten inom befintliga system och organisation är inte tecken på ett adekvat 

säkerhetstänkande, speciellt inte om man tar hänsyn till det ökade slitaget och användningen 

av järnvägen i dagens Sverige. Forskningen måste drivas vidare, och dess resultat 

implementeras, för att skadehändelser och dess konsekvenser för passagerare och samhället i 

stort skall minimeras.  
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BILAGA 1: TABELLER ÖVER GENOMFÖRDA DATABASSÖKNINGAR  

 

Tabell 3. Redovisning av träffar genom litteratursök gjord i PubMed
1
: 

Fokusområde 

Urvalssteg 

Säkerhet i fokus Skadehändelser i fokus 

(Kategori I + IV) (Kategori I + II + III) 

Totalt 90 254 

Endast ”filtrerade” publikationer 77 187 

Manuellt urval efter titel 40 68 

Manuellt urval efter abstract & typ 17 31 

 

Tabell 4. Redovisning av träffar inom området ”Security and Emergencies” i TRID. 

          Fokusområde 

 

Urvalssteg 

Security and Emergencies 

I+II+III I+II +  

accident prevention 

I+II +  

safety 

I+II +  

injuries 

I+II +  

mass casualties 

I+II +  

etiology 

I+II +  

rescue work 

I+II +  

hazards and 

emergency operations 

Allt publicerat 648 242 644 102 7 2 3 3 

Endast artiklar 368 180 367 59 1 0 3 1 

Endast filtrerade 

publikationer 

- 141 287 45 1 0 3 1 

Manuellt urval efter 

titel 

- 28 54 6 0 0 2 1 

Manuellt urval efter 

abstrakt & typ 

- 6 9 1 0 0 1 0 

 

                                                             
1
 De olika fokusområdena uteslöt inte att samma artikel kunde återfinnas i båda sökningarna. 
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Tabell 5. Redovisning av träffar inom området ”Safety and Human Factors” i TRID. 

          Fokusområde 

 

Urvalssteg 

Safety and Human Factors 

I+II+III I+II +  

accident prevention 

I+II +  

safety 

I+II +  

injuries 

I+II +  

mass casualties 

I+II +  

etiology 

I+II +  

rescue work 

I+II +  

hazards and 

emergency operations 

Allt publicerat 3748 296 3748 725 22 4 10 8 

Endast artiklar 1823 216 1823 275 6 2 6 4 

Endast filtrerade 

publikationer 

- 169 1433 220 4 1 6 3 

Manuellt urval efter 

titel 

- 35 171 38 1 1 5 1 

Manuellt urval efter 

abstrakt & typ 

- 7 51 11 1 1 1 1 
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BILAGA 2: UTVALDA ARTIKLAR FÖR KUNSKAPSÖVERSIKT 

Författare, årtal,  

ursprungsland 

Titel & 
Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare/  

Val av fall 

Fokus 

Assa et al. (2009),  

Israel 

Role of air-medical evacuation in mass 

casualty incidents  

- a train collision experience 

Prehospital and Disaster Medicine 

"Analysera rollen av flygevakuering 

vid masskadehändelser avseende 

hantering, behandling och  

evakuering från skadeplatsen." 

Fallstudie Tågkrasch i Revadim,  

Israel (289 skadade  

varav 7 avled) 

Räddningsinsats  

(FYS3, SE3) 

Baysari et al. (2008), 

Australien 

Understanding the human factors 

contribution to railway accidents and 

incidents in Australia 

Accident Analysis and Prevention 

"Identifiera misstag som 

associerades med tågolyckor i  

Australien" 

Olycks- 

utredningar + 

Mänsklig  

faktor- 

analys och 

klassificerings- 

system 

(HFACS) 

40 utredningar av  

skadehändelser i  

samband med tåg i 

Australien från åren 

1998-2006. 

Orsak (HF1, 

PU1, SE1) 

Brell et al. (1999),  

Australien 

Train crashworthiness and its impact on 

society 

International Journal of  

Crashworthiness 

"Beskriver hur samhällskostnads- 

modeller kan assistera vid 

prioritering av säkerhet och risk- 

reduktion." 

Komparativ 

studie 

(Ekonomisk 

kalkyl) 

Kostnadskalkyler för 

skador i samband med 

krascher.  

Kraschvärdighet &  

Samhällskostnader 

(PU2, SE1) 

Chang & Ju (2008), 

Taiwan 

Effect of consecutive driving on 
accident risk: A comparison between 

passenger and freight train driving 

Accident Analysis and Prevention 

Utforska effekterna på olycksrisken 
av att köra under längre tid. 

Komparativ 
studie 

Data från den  
taiwanesiska  

tågadministrationen 

under perioden 1996-

2006 för att mäta 

andelen olyckor i 

relation till olika lång 

körtid med passagerar-

tåg och godståg 

Förare (HF1)  

Cryer et al. (2010),  

USA 

Improved Trauma System Multicasualty  

Incident Response: Comparison of Two  

Train Crash Disasters 

The Journal of Trauma 

"Utvärdera om förändringar av 

krisplanen i Los Angeles ledde till 

bättre hantering av masskade-

händelser genom dess trauma 

system." 

Komparativ 

studie * 

Krishantering vid 2  

tågkrascher 

Räddningsinsats  

(SE3) 
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Cugnoni et al. 

(1994),  

Storbritannien 

Cannon Street Rail disaster  

- lessons to be learned 

Injury 

"Studera skadetyper och mekanismer 

hos passagerare som var med i 

tågkraschen vid Cannon Street." 

Enkätstudie 

Statistisk analys 

Tågkrasch vid Cannon  

Street. (91 av 104 pat.  

fr. 1 av 3 sj.h.) 

Skador & 

Skademekanismer 

(HF2, PU2, FYS2) 

Davey et al.(2008),  

Australien 

The experiences and perceptions of 
heavy vehicle drivers and train drivers  

of dangers at rail level crossing 

Accident Analysis and Prevention 

Fånga erfarenheterna hos 
lastbilsförare och tågförare av plan- 

korsningar 

Flertal semi- 
strukturerade 

fokusgrupper  

17 tågförare &  
26 lastbilsförare 

Förare & Plan- 
korsningar (HF1, 

PU1, FYS1, SE1) 

Diamantidis et al. 

(2000),  

Tyskland, Italien 

och Österrike 

Safety of long railway tunnels 

Reliability Engineering 

and System Safety 

"Illutrera praktik relaterad till 

riskanalys för långa tågtunnlar" 

Statistisk 

Analys 

Olycksstatistik  

från järnvägs- 

tunnlar 1970-1993  

i Österrike, Italien 

och Tyskland. 

Tunnlar  

(FYS1) 

Dorrian et al. (2011), 

Australien 

Work hours, workload, sleep and fatigue 

in Australian Rail Industry employees 
Applied Ergonomics 

Studien syftade till att utreda trötthet 

hos arbetande inom den 
australiensiska tågbranschen. 

Fältstudier  

under 14 dagar, 
aktigraf data,  

sömndagböcker. 

(Statistisk 

analys) 

Data ifrån total 713 

skift ifrån 90 anställda 
inom tågindustrin. 

Förare &  

Organisation  
(HF1, SE1) 

Edkins & Pollock 

(1997), 

Australien 

The influence of sustained attention on 

railway accidents 

Accident Analysis and Prevention 

Studien syftade till att fastställa de  

bidragande faktorerna som verkar 

vanligast förekommande vid  

missöden på järnväg, genom att 

studera olika skadehändelser och 
tillbud inom en statlig australiensisk 

järnvägsmyndighet. 

Retrospektiv 

studie av  

olyckor och 

tillbud, fokus- 

grupper samt 
enkätstudie. 

Data ifrån tågkrascher  

och tillbud under 3-års- 

period inom en statlig 

australiensisk  

järnvägsmyndighet. 
454 tågförare fick även 

fylla i en enkät om 

säkerhet. 25 av dessa 

454 valdes slumpvis ut 

till fokusgrupper samt 

40 personer med 

ledningspositioner, 

baserat på deras 

operationella 

erfarenhet. 

Förare &  

Organisation 

(HF1, SE1) 
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Evans & Verlander 

(1996), 

Storbritannien 

Estimating the consequences of 

accidents: the case of automatic train 

protection in Britain 

Accident Analysis and Prevention 

"Uppskatta det antal döda per år på 

tåglinjer skötta av British Railways 

som skulle kunnat räddas genom 

installationen av automatiska 

tågskyddssystem (ATP)." 

Statistisk  

analys 

Data över skade- 

händelser 1964-1993  

i Storbritannien 

ATP-system 

(PU1) 

Evans (2007), 

Storbritannien 

Rail safety and rail privatisation in 

Britain 

Accident Analysis and Prevention 

"Utreda om privatiseringen av 

spårbunden trafik i Storbritannien 

påverkat säkerheten" 

Statistisk  

analys * 

Data över skade- 

händelser 1946-2003  

i Storbritannien 

Utvärdering (av 

privatiseringens  

inverkan på  

säkerhet, mätt  

i antal skade- 

händelser) (SE1) 

Evans (2010),  

Storbritannien 

Rail safety and rail privatisation in Japan 

Accident Analysis and Prevention 

"Utreda om privatiseringen av 

spårbunden trafik i Japan påverkat 

säkerheten" 

Statistisk  

analys * 

Data från tågbranschen 

i Japan 1971-2006 

Utvärdering (av 

privatiseringens  

inverkan på  

säkerhet, mätt i  

antal skade- 

händelser (SE1) 

Fothergill et al. 

(1992),  

Storbritannien 

The Purley train crash mechanism: 

injuries and prevention 

Archives of Emergency  

Medicine 

"Redogör för kraschmekanismer och 

skadorna hos passagerare från tåg-

kraschen vid Purley och ger förslag 

på förbättring av signalsystem och 

design av vagnar som kan minska 

risken för kollision och 

allvarlighetsgraden på skador vid en 

framtida händelse." 

Fallstudie Tågkrasch i Purley,  

Storbritannien  

(55 skadade varav 5 

avled) 

Skador  

(HF2, PU2, FYS2) 

Gao & Tian (2007),  

Kina 

Train's crashworthiness design and 

collision analysis 

International Journal of  

Crashworthiness 

"Att jämföra skillnader i  

kraschvärdighet mellan  

originalkonstruktion och  

modifierad konstruktion på 

tågvagn" 

Komparativ 

studie * 

(genom  

kraschtest) 

Data om deformering,  

inre energi, 

acceleration,  

och förflyttning  

genom simuleringar 

av krascher 

Extern 

kraschvärdighet 

(PU2) 

Hovden et al. (2011), 

Norge 

Multilevel learning from accidents  

- Case studies in transport 

Safety Science 

"Utforska lärande på flera nivåer 

efter masskadehändelser samt 

identifiera lärdomskriterier" 

Komparativ 

studie 

Flygkrasch i Nomsos,  

båthaveri i västra  

Norge, tågkollision i 

Åsta. 

Lärande (genom  

utredningar efter 

skadehändelser) 

(SE3) 
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Ilkjær & Lind 

(2001),  

Danmark 

Passengers' injuries reflected  

carriage interior at the railway  

accident in Mundelstrup, Denmark 

Accident Analysis and Prevention 

"Identifiera skador och 

skademekanismer hos passagerare 

vid tågkraschen i Mundelstrup för att 

relatera till design på och inom 

tågvagnen" 

Enkätstudie 

Statistisk analys 

Tågkrasch i  

Mundelstrup, Danmark  

(113 av 128 svarade) 

Skador  

(HF2, PU2, FYS2) 

Kecklund et al. 

(2000), 

Sverige 

(Konferens) 

The TRAIN-project: 

Railway Safety and the Train 

Driver Information Environment 

and Work Situation  

- A Summary of the Main Results 

Signalling Safety Conferens 

"Utreder risker relaterade till  

trafiksäkerheten, speciellt med fokus 

på tågförarens arbetssituation och  

användning av information,  

men även den stödjande  

säkerhetsorganisationen" 

Intervjuer, 

enkäter,  

dagböcker, 

aktivitets- 

övervakning  

och videoband 

Ca 400 tågförare 

från SJ 

Förare &  

Teknik 

(HF1, PU1) 

Khoudour et al. 

(2009), Frankrike 

Towards safer level crossings: existing 
recommendations, new applicable 

technologies and a proposed simulation 

model 

European Transportation  

Research Review 

"Redogör för forskning på möjliga 
tekniska lösningar för att reducera 

antalet olyckor vid plankorningar 

och demonstrerar dess effektivitet" 

Sammanställning 
av annan  

forskning och  

statistik för att 

sedan utvärdera 

Statistisk data om 
plankorsningar inom 

25 EU-länder 2004-

2005 samt tekniska 

lågkostnadsåtgärder 

riktade mot att minska 

antalet skadehändelser 

vid plankorsningar 

Korsningar (FYS1) 

Kirk et al. (1999),  

Storbritannien 

Modifications to Existing Rolling Stock 

to Improve Crashworthiness 

International Journal of  

Crashworthiness 

"Beskriver arbete som  

nyligen genomförts för 

att förbättra krasch- 

värdigheten på en 45 år 
gammal tågvagn" 

Experimentella  

och datoriserade 

simuleringar av  

statiska och  
dynamiska  

kraschtest * 

Data från 

experimentella 

test och finite  

simuleringar 

Extern 

kraschvärdighet  

(PU2) 

Kirkpatrick et al. 

(2001), USA  

Evaluation of passenger rail vehicle 

crashworthiness 

International Journal of  

Crashworthiness 

"Att utvärdera krasch- 

värdighet på vagnar  

till passagerartåg,  

genom olika metoder" 

Komparativ 

studie 

Jämför experimentella, 

analytiska och  

datoriserade 

simuleringar  

för att utvärdera  

kraschvärdighet 

Extern 

kraschvärdighet 

(PU2) 

Lawton & Ward 

(2005),  

Storbritannien 

A systems analysis of the Ladbroke 

Grove rail crash 

Accident Analysis and Prevention 

"Summerar identifierade nyckel-

faktorer som resulterade i körning 

mot röd signal, (som ledde till 

tågkollision), genom ett 

systemanalysramverk"  

System  

analys 

Tågkrasch i Ladbroke 

Grove (Drivande  

faktorer/Orsak) 

Orsak (HF1, PU1, 

SE1) 
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Metaxatos et al. 

(2004), USA 

Effects of Whistle-Blowing Bans on 

Accidents at Gated Rail-Highway 

Crossings: The Northeastern Illonois 

Experience 

Journal of Transportation Research 

Forum 

"Utreder effekten av 

förbud mot att använda 'tågvisslan' 

på skadehändelser vid bommade 

plankorsningar" 

Statistisk 

analys* 

Databaser över plan-

korningar i Chicagos 

statsregion, olycksdata  

samt lokalisering av 

förbud att använda 

tågtuta kopplat till 

plankorsnigarna. 

Korsningar (FYS1, 

SE2) 

Millegan et al.  

(2009), USA 

Evaluation of Effectiveness of Stop-Sign 

Treatment at Highway-Railroad Grade  

Crossings 
Journal of Transportation  

Safety & Security 

"Utvärderar effektiviteten 

av stopskyltsbehandling  

på säkerheten vid  
plankorsningar" 

Före- och efter  

studie samt  

korssektoriell 
statistisk 

analys * 

Data över 26 år av  

kollisioner mellan tåg 

och fordon i USA vid 
7394 korsningar som  

uppgraderats med  

stopskylt från 

kryssmärke 

Korsningar (FYS1, 

SE1) 

Mok & Savage 

(2005) 

USA 

Why has Safety Improved at 

Rail-Highway Grade Crossings? 

Risk analysis 

"Utreder de relativa bidrag som olika 

faktorer haft på att förbättra 

säkerheten vid plankorsningar" 

Statistisk 

analys* 

Data ifrån 49 stater i 

USA åren 1975-2001 

Korsningar 

(FYS1) 

Morrow et al. (2010) 

USA 

Relationship between psychological  

safety climate facets and safety behavior 

in the rail industry: A dominance 
analysis 

Accident Analysis and Prevention 

"Studiens syfte var tvåfaldigt: (1) att 

bekräfta relationen mellan anställdas 

perception av psykologiskt 
säkerhetsklimat och säkerhets- 

beteende hos anställda samt (2) att 

utforska de relativa styrkorna av  

relationerna mellan specifika 

komponenter av säkerhetsklimatet 

och säkerhetsbeteende" 

Enkätstudie 

Statistisk analys 

421 enkätsvar av 

underhållsarbetare och 

mekaniker inom 
järnvägsindustrin 

Säkerhetskultur 

(SE1) 

Nagata et al. (2006),  

USA & Japan 

Express Railway Disaster in  

Amagasaki: A Review of Urban 

Disaster Response Capacity in Japan 

Prehospital and Disaster Medicine 

"Beskriver räddningsinsatsen och 

kapaciteten hos Japans urbana 

krishantering." 

Fallstudie  

(Offentliga  

rapporter &  

Intervjuer) 

Tågkrasch i 

Amagasaki,  

Japan (549 skadade, 

107 döda)  

Räddningsinsats  

(HF1, SE1, SE3) 

Oestern et al.  

(2000), Tyskland 

Facts about the disaster at  

Eschede 

Journal of Orthopedic Trauma 

“Beskriver tågkraschen i Eschede 

och räddningsinsatsen” 

Fallstudie Tågkrasch i Eschede,  

Tyskland (103 skadade, 

107 döda) 

Räddningsinsats  

(HF1,  

SE1, SE3) 
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Omino et al.(2002), 

Japan 

Estimation of Passenger Movements 

against the Impact in Train Collision 

Quarterly Report, Railway  

Technical Research Institute 

"Beskriver en metod för att 

 uppskatta passagerarnas  

rörelser under en tågkrasch 

för att komma fram till 

skademinimerande åtgärder" 

Komparativ 

studie  

(genom  

kraschtest) 

Data ifrån simuleringar 

av passagerarnas 

rörelser under krasch 

kontrasteras mot data 

ifrån bilkrascher 

Skador  

(HF2, PU2) 

Omino et al.(2008), 

Japan 

Behavior Analysis of Passengers on 

Bench Seats in a Train Collision 

Quarterly Report, Railway  

Technical Research Institute 

"Uppskattar sannolikheten 

för thoraxskador av  

sidopaneler för sittande 

passagerare vid en 

tågkollision" 

Komparativ 

studie  

(genom 

kraschtest) * 

Data ifrån simuleringar  

testades praktiskt 

genom experimentell 

kraschtest med 

krockdocka. 

Intern 

kraschvärdighet 

& Skador  

(HF2, PU2) 

Parent  et al. (2005),  

USA & 

Storbritannien 

Evaluating Abdominal Injury in 

Workstation Table Impacts 

Journal of the Transportation  

Research Board 

"Att utveckla skydds- 

strategier mot bål- 

skador för tågpassagerare 

sittande vid bord" (genom 

kollisonsutredningar,  
datasimuleringar och  

fullskaliga kraschtester,) 

Kraschtest Data från 

experimentella  

fullskaliga kraschtest 

med krockdockor och 

datoriserade 
simuleringar av statiska 

och dynamiska 

krascher 

Intern 

kraschvärdighet  

& Skador 

(HF2, PU2) 

Saccomanno et al.  

(2007), Canada 

Estimating countermeasure effects for 

reducing collisions at highway-railway 

grade crossings 

Accident Analysis and Prevention 

"Uppskattar åtgärdernas 

effekt på reduktion av  

kollisioner vid  

plankorsningar" 

Statistisk analys 

(Bayensisk 

metod)* 

Sammanställer tidigare  

forskning på 

effektiviteten av 

åtgärder vid plan-

korningar och 

information om olika 

regioner. 

Korsningar (FYS1) 

Sanne (2008), 

Sverige 

Incident reporting or storytelling? 

Competing schemes in an safety-critical 

and hazardous work setting 
Safety Science 

"Undersöka bakgrunden 

till den låga nivån av  

rapportering av incidenter 
från underhållstekniker 

vid den svenska järnvägen" 

Etnografiska  

fältstudier, 

intervjuer &  
fokusgrupper 

Data ifrån 5 månaders  

fältstudier, intervjuer 

och fokusgrupper 

Organisatoriskt 

lärande &  

säkerhetskultur 
(HF1, SE1) 

Santos-Reyes & 

Beard (2006) 

A Systemic Analysis of the  

Paddington Railway Accident 

Journal of Rail and Rapid  

Transit 

”Presenterar en systemanalys av  

tågkraschen vid Ladbroke Grove” 

Systemanalys Tågkrasch i Ladbroke 

Grove  

Orsak (HF1, PU1, 

SE1) 
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Savage (2006), USA Does public education improve  

rail-highway crossing safety? 

Accident Analysis and Prevention 

"Uppskattar huruvida variationer i 

aktivitet genom Operation Lifesaver-  

utbildningar i olika stater från år till 

år påverkade antalet kollisioner och 

dödsfall vid plankorsningar" 

Statistisk 

analys* 

Årligt data ifrån 

Operation  

Lifesavers utbildnings- 

kampanj i 46 

amerikanska stater åren 

1996-2002 

Korsningar & 

Utbildning  

(FYS1, SE1) 

Schafer II & Barkan  

(2008), USA 

Relationship between train length and 

accident causes and rates 

Journal of the Transportation  

Research Board 

Studien syftade till att utreda och 

utvärdera ADLs orsaksklassifikation 

av tågkrascher för att förstå hur  

operationell praktik såsom 

tåglängd påverkar sannolikheten av 

en tågkrasch. 

Statistisk analys Olycksdata från den 

amerikanska federala 

tågmyndigheten 

Orsak (PU1) 

Severson & Parent 

(2006),  

USA 

(Konferens) 

Train-to-Train Impact Test of Crash 

Energy Management Passenger Rail 

Equipment: Occupant Experiments 

Proceedings of 2006 ASME 

International Mechanical Engineering 

Congress and Exposition 

"Utvärdera skaderisken för 

passagerare samt stolarna och 

bordens beteende under en  

kollision" (genom användning av  

krockdockor) 

Kraschtest * Data från 

experimentella  

fullskaliga kraschtest 

med krockdockor och  

datoriserade 

simuleringar av  

krascher 

Intern 

kraschvärdighet  

& Skador  

(HF2, PU2)  

 

Simons & 

Kirkpatrick  

(1999) 

High-speed passenger train  

crashworthiness and occupant  

survivability 

International Journal of  

Crashworthiness 

"Utföra riskanalys av  

amerikanska höghastighets- 

tåg för att bekräfta säkra 

nivåer av passagerarsäkerhet" 

Kraschtest 

(simulering) 

Data från simuleringar 

av tågkrasch 

Kraschvärdighet 

(PU2) 

Tyrell & Perlman 

(2003), USA 

Evaluation of Rail Passenger Equipment 

Crashworthiness Strategies 

Journal of the Transportation  

Research Board 

"Beskriver och jämför  

strategierna 'krasch energi 

hantering' (CEM) och  

konventionell design av 

passagerartåg för att  

utvärdera den strukturella 

kraschvärdigheten av  

utrustningen i syfte att  
utveckla en kunskapsbas  

som behövs för att utvärdera de 

potentiella ekonomiska vinsterna av 

CEM-strategin."  

Komparativ 

studie  

(genom 

kraschtest) * 

Data genom 

simuleringar 

Extern 

kraschvärdighet  

(HF2, PU2) 
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Washington & Oh  

(2006), USA och 

Korea 

Bayesian methodology incorporating 

expert judgment for ranking 

countermeasure effectiveness under  

uncertainty: Example applied to grade 

railroad crossings in Korea 

Accident Analysis and Prevention 

"Beskriver formaliseringen och  

användningen av Bayensisk 

metod för att utvärdera  

säkerhetsförbättringar 

vid osäkerhet, med koreanska 

plankorsningar som exempel" 

Statistisk analys 

(Bayensisk  

metod) * 

18 åtgärder för att  

förbättra säkerhet vid 

plankorsningar i Korea,  

relevanta lagar samt  

expertutlåtanden mm. 

Korsningar (FYS1) 

Weyman et al. 

(2005),  

Storbritannien 

Investigation into issues of passenger 

egress in Ladbroke Grove rail disaster 

Applied Ergonomics 

"Beskriver faktorer i samband med 

den mänskliga faktorn avseende 

passagerares evakuering vid 

tågkraschen i Ladbroke Grove" 

"Fallstudie" Tågkrasch i Ladbroke 

Grove (Över 400 

skadade, 31 dog) 

Design & 

evakuering (HF3, 

PU3) 

Wigglesworth & 

Uber (1991),  

Australien 

An Evaluation of the Railway  

Level Crossing Boom Barrier  

Program in Australia 

Journal of Safety Research 

"Utvärderar effektiviteten i ett 

program för att förbättra säkerheten 

vid plankorsningar-  mätt i 

dödlighet- före och efter 
uppgraderingen av 91 urbana 

plankorsningar från varningsljus till 

bommar under åren 1971-1989" 

Statistisk 

analys * 

2 databaser; den  

ena om olyckor vid 

plankorsningar och  

den andra med  
diverse information 

om Victorias plan- 

korsningar, med 91 

utvalda korsningar 

som blivit 

uppgraderade mellan 

1971-1989. 

Korsningar  

(FYS1) 

Wigglesworth 

(2001),  

Australien 

A Human Factors Commentary 

on Innovations at Railroad- 

Highway Grade Crossings 

in Australia 

Journal of Safety Research 

"Studien syftade till att utreda 

skadehändelser där någon omkommit 

vid plankorsningar i Victoria, 

kopplat till urban och rural miljö 

samt passiva och aktiva korsningar" 

Fältstudier  

Statistisk analys 

Polisprotokoll från 85 

efterföljande 

plankornings- 

krascher i Victoria, 

Australien samt  

observationer ifrån 

fältstudier 

Korsningar 

(HF1, FYS1) 

Witte & Donohue 

(2000), USA 

Preventing vehicle crashes with train at 

grade crossings: the risk seeker 

challenge 

Accident Analysis and Prevention 

"Syftar till att identifiera de individer 

som är mest sårbara för tågkrascher i  

samband medplan-korsningar samt 

till att utvärdera vilka beteenden och 

uppfattningar som bör fokuseras på i 

informationskampanjer" 

Enkätstudie 

Statistisk  

analys 

891 slumpmässigt 

utvalda personer i 

Michigan, USA 

Korsningar &  

Utbildning 

(FYS1, 

SE1) 
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Yan et al. (2010), 

Kina och USA 

 

Train-Vehicle Crash Risk Comparison 

Between Before and After Stop Signs 

Installed at Highway-Rail Grade 

Crossings 

Traffic Injury Prevention 

Studien syftade till att utreda 

huruvida och till vilken grad antalet 

tågkrascher förändrades på plan-

korningar som gick ifrån att vara 

passiva till att utmärkas med 

stoppskylt samt om och hur  

kraschernas karaktär  

förändrats 

Statistisk 

analys * 

Data över 26 år av  

kollisioner mellan tåg 

och fordon i USA vid 

7394 korsningar som  

uppgraderats med  

stopskylt från 

kryssmärke 

Korsningar (FYS1) 

* Före och efter-studie, utvärdering genom Bayensisk metod samt utvärdering av intervention (inkl. modifierad konstruktion, privatisering). 

Exkl. effekt på olycksrisk eller skaderisk av x (utan intervention). 
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Reviews 

Författare, årtal,  

ursprungsland 

Titel & 

Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare/  

Val av fall 

Fokus 

Elvik (2006), 

Norge 

Economic deregulation and transport 

safety: A synthesis of evidence from 

evaluation studies 

Accident Analysis and Prevention 

"Presenterar en  

sammanställning av bevis från 

studier som utvärderat inverkan av 

ekonomisk avreglering på 

transportsäkerheten" 

Review 

(Litteratur- 

studie & 

Metanalys) 

Review av relevanta  

artiklar på området 

privatisering och  

transportsäkerhet 

Utvärdering (av 

privatiseringens  

inverkan på  

säkerhet) (SE1) 

Evans (1994),  

Storbritannien 

Evaluating Public Transport and Road 

Safety Measures 

Accident Analysis and Prevention 

"Diskutera tre olika synsätt för 

utvärdering av transportsäkerhets- 

åtgärder" 

Statistisk  

analys 

Review av olika sätt att 

mäta transportsäkerhet 

Utvärdering (av 

transport- 

säkerheten i 

Storbritannien)  

Evans (2011),  

Storbritannien 

Fatal train accidents on Europe’s 

railways: 1980-2009 

Accident Analysis and Prevention 

Presenterar en analys av dödliga 

tågkrascher och trender i Europa 

1980-2009. 

Statistisk  

analys 

Data över skade- 

händelser i EU:s 25  

medlemsländer samt 

Norge och Schwiez  

1980-2009 

Statistisk  

samman- 

ställning  

Kinnersley & 

Roelen  

(2007), 

Storbritannien 

The contribution of design to  

accidents 

Safety Science 

Studien syftade till att fastställa och 

förstå grunden och validiteten i 

påståendet att 50-60% av  

skadehändelser har sin grund i 

design 

Review 

(Litteratur 

studie) 

Sammanställning 

av litteratur om orsaker  

till haveri (och dess 

koppling till  

design) 

Orsak & Design 

(TD1) 

Wilson et al. (2006),  

Storbritannien 

Human factors in support of a  

successful railway: a review 
Cognitition, Technology and Work 

"Redogör för forskning om den 

mänskliga faktorn i samband med 
järnväg" 

Review Sammanställning av  

information från 
böcker, konferenser 

och vetenskapliga 

tidskrifter 

Mänskliga  

faktorn (HF1) 

 


