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BAKGRUND och ÖVERSIKT  

Rättsväsendet behöver bättre kunskaper om hur trafikskador kan rekonstrueras. Det 

bekräftas i polisens utredning av dödsfallet 19 juni 2007, då en motorcyklist blev 

överkörd och dödad på en grusväg nära Sveneby. Skulden lades på den omkomne 

mc-föraren, trots att den mötande bilens förare tillstod att hon styrt åt vänster i sin 

högerkurva – och alltså var på fel sida när hon körde över 17-åringen.  
 
För att kunna identifiera trafikskador, som är av-
siktliga och skilja dem från olyckor behöver polis, 
åklagare och domstolar bättre kunskaper om 
komplexiteten bakom haverier i vägtrafiken. Annars 
bibehålls möjligheten att provocera fram 
trafikhändelser som denna och få mord eller miss-
handel omtolkade till olyckor av polis och rättsvår-
dande instanser.  

Här fanns kanske inga skäl att misstänka bilisten 
för att med avsikt ha kört över den 17-årige Magnus 
på motorcykeln. Men okunnighet om trafikskade-
dynamik och dess vetenskaper leder lätt till att 
utredarna förbiser relevanta spår eller missar att 
säkra dem.  

Denna förundersökning innehåller många sådana 
förbiseenden. Ett flagrant exempel är att bilens 
slutläge inte markerades eller dokumenterades, in-
nan den flyttades till ett av vägens sidoutrymmen.  
Därför krävdes flygfotografering (utförd 2009 av 
mc-förarens far) för att falsifiera en av polisutred-
ningens skisser och verifiera en annan, som visar 
att bilen stod över Magnus’ kropp nästan helt på 
vänster väghalva – sett i bilens körriktning.  

Frånvaron av alkohol och droger i Magnus’ kropp är 
noggrant dokumenterad i obduktionsprotokollet. 
Men trots att inget alkoholutandningsprov har tagits 
på bilföraren, uppges i polisens rapportformulär att 
hon inte misstänks för att vara påverkad. 

Senare har uppgifter framkommit om att hon innan 
mötet höll på med något i bilen.  

Utan adekvat utbildning är det praktiskt taget 
omöjligt för trafikskadeutredare att analysera 
snabba händelseförlopp, så att vetenskapligt 
konsensus kan uppnås. Den som ändå väljer att 
själv prioritera bland alla framlagda observationer, 
löper stor risk att redovisa en subjektiv rekonst-
ruktion, som är direkt vilseledande.  

Redan i förundersökningens rubrik ”Lätt motorcykel 
och personbil frontalkolliderar på en smal och 
krokig grusväg” finns fel (min understrykning) och 
värderingar som leder tankarna bort från fakta att 
bilen körde över mc-föraren på hans egen halva av 
den 4,5 meter
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 breda vägen.  

Motorcykelns bromsprestanda och dess bortkopp-
lade hastighetsmätarwire har fått anmärkningsvärt 
stor uppmärksamhet i polisutredningen. Men ingen 
tycks ha uppmärksammat att bilen saknade ABS-
bromsar. På grusväg blir den därför ostyrbar långt 
under den retardationsnivå som uppnåddes i de re-
dovisade bromsproven (troligen utförda på asfalt).  

På begäran av advokat Peter Falck (PF), redovisar jag nedan 
mer detaljerade kommentarer till polisutredningen och den 
förundersökning som åklagaren lade ned 2007-11-07. Min 
analys baserar sig på information från PF, från fadern till den 
dödade mc-föraren (Magnus) och på upplysningar som jag 
inhämtat i samtal och efterforskningar av fakta.  

  

 
Figur 1 Flygfoto över olyckskurvan från Magnus far. Motorcykeln kördes åt höger på bilden och bilen åt vänster. 
Ungefär mitt på bilden låg Magnus under Volvon på dess vänstra väghalva enligt en skiss

2
 upprättad av Polisen 

efter redogörelse från den brandman som tog hand om Magnus under bilen.  
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1. Händelseförloppet och mitt uppdrag 
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2. Observationer  

… 

3. Slutsatser  
… 

4. CV och min bakgrund inom ämnesområdet  
2000- Undertecknad, Lennart Strandberg, är professor (emeritus) i färdsäkerhet vid Linköpings universitet (LiU)
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 och tekniska högskola, 

institutionen för teknik och naturvetenskap. Professuren vid LiU tillträdde jag år 2000 och 2005-11-01 lämnade jag anställningen med 

pension. 2005- Enligt praxis och avtal behåller jag som professor emeritus mina professionella LiU-kontakter som egenföretagare via den 
enskilda firman STrandbergs OlycksPrevention, som bl.a. utreder trafikskadeförlopp på uppdrag av olika parter. Mer detaljerad CV med 
publikationer etc kan nås via www.stop.se/lennarts/ eller via www.liu.se/vidi/lennarts/  

1977-2000 var jag anställd som laborator och professor i teknisk olycksfallsforskning vid dåvarande Arbetarskyddsstyrelsens Arbets-
medicinska avdelning i Solna.  

Under två perioder (1970-1977, 1983-1994) tjänstgjorde jag vid statens väg- och trafikinstitut, VTI
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, senast i Linköping som forskningsledare.  

Min akademiska utgångspunkt är civilingenjörsexamen
5
 (flygteknik, KTH 1969) kompletterad med bl.a. betyg i psykologi (Stockholms 

Universitet).  

Praktisk erfarenhet från bilkörning med egna avåkningar, krascher och avvärjda tillbud har jag ackumulerat sedan tiden som tävlings-
förare i svenska eliten på 1960-talet och fyllt på mer systematiskt i FoU-projekt med förare- och fordonstester sedan 1970. Där ingår 
avsiktliga provokationer av fordonsrörelser, som ofta leder till skador i verklig vägtrafik. Moped och motorcykel har jag också kört 
tävlingsmässigt (enduro och motocross) med registrerade maskiner som jag använde även på allmän väg innan jag tog bilkörkort 1962. 
På senare tid har bekanta inom bil- och mc-sporten lånat mig lämpliga fordon och låtit mig köra även under tävlingsmässiga förhållanden, 
då man ofta är nära gränsen för vad människan klarar och naturlagarna tillåter. 

Analys av fordonsrörelser och skadeförlopp för utveckling av olyckspreventiva åtgärder har alltid varit en viktig del av min yrkesverk-
samhet. Då har komplexa orsakssamband visat sig ligga bakom många händelseförlopp, som ytliga betraktare har förbisett. Se 

exempelvis min artikel trafikolycka i Nationalencyklopedin
6
.  

Lennart Strandberg  

Professor, oberoende olycksutredare (www.stop.se/utred/) 
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