
Trafikolyckor 

 
 

Orsaker till olyckor 
 

Det finns 3 huvudorsaker till att trafikolyckor sker: 

 Mänskliga faktorn – att begå misstag ligger i människans natur. 
 

 Osäkra vägar – en smal och krokig landsväg är betydligt farligare än en 
motorväg med vajerräcken. 
 

 Osäkra fordon – dåligt mönsterdjup kan orsaka en livsfarlig 
vattenplaning. 
 
 

 

https://korkortonline.se/teori/landsvag/
https://korkortonline.se/teori/motorvag-motortrafikled/
https://korkortonline.se/teori/dack/#monsterdjup
https://korkortonline.se/teori/styrning/#vattenplaning


Att göra vid större olyckor 
 

När du själv befinner dig på olycksplatsen i ett tidigt skede 

 

1. Överblicka 
Antal skadade? Fler risker? 
 

2. Prioritera 
Vad måste göras först? 
 

3. Varna 
Är det skymd sikt kanske ytterligare bilar krockar och förvärrar olyckan. 
 

4. Larma 112 
Du har vid det här laget samlat på dig viktig information (antal skadade 
till exempel). 
 

5. Första hjälpen (LABC):  
 

1. Livsfarligt läge 
Flytta undan person som ligger mitt i vägen eller sitter i en 
brinnande bil. 

2. Andning 
Ta reda på om orörliga personer andas. Om personen andas, lägg 
honom eller henne i stabilt sidoläge (framstupa sidoläge). Om 
personen inte andas:  

 Utan puls 
Hjärt- och lungräddning krävs. 

 Med puls 
Mun-mot-munmetoden. 

3. Blödning 
Stoppa blödningen genom att knyta fast ett tygstycke mot såret. 

4. Chock 
Personen är ofta blek och kallsvettig. Se till att personen andas fritt 
och ge inget att dricka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Att göra vid mindre olyckor 
 

Du bör ha en skadeanmälningsblankett (tillhandahålls av försäkringsbolag) i 

bilen, anteckna annars: 

 Tid, datum och plats för olyckan. 
 Namn och adress på vittnen och vad de har sett. 
 Motpartens namn, adress, telefonnummer, fordon, registreringsnummer 

och försäkringsbolag. 
 Alla skador som uppstått. 

 

 

Viltolyckor 
Varning för djur 

Störst risk för vilt på vägen 

 

 Gryning och skymning. 
 Maj–juni och september–oktober. 
 Vintersaltade vägar. 
 Öppna fält. 
 Nära vattendrag. 
 Början och slut av viltstängsel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Varningstriangel  
Alla bilar ska vara utrustade med  

en varningstriangel.  

Blir din bil stående på en väg där hastighetsbegränsningen  

är högre än 50 km/h 

https://korkortonline.se/teori/forsakring/
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/varningsmarken/a19/
https://korkortonline.se/teori/vagmarken/varningsmarken/a19/


Trafikolyckor – ordlista 

 

Olycka ......................................................................................................................  

Orsak ........................................................................................................................  

Begår ........................................................................................................................  

Misstag ....................................................................................................................  

Krokig ......................................................................................................................  

Livsfarlig .................................................................................................................  

Överblicka ...............................................................................................................  

Prioritera ..................................................................................................................  

Varna .......................................................................................................................  

Larma .......................................................................................................................  

Andning ...................................................................................................................  

Puls ..........................................................................................................................  

Blödning ..................................................................................................................  

Chock .......................................................................................................................  

Skadeanmälan ..........................................................................................................  

Vittne .......................................................................................................................  

Skada .......................................................................................................................  

Vilt ...........................................................................................................................  

Risk ..........................................................................................................................  

 

 



SUBSTANTIV 

SINGULAR PLURAL 
OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM OBESTÄMD FORM BESTÄMD FORM 

en olycka olyckan olyckor olyckorna 

en orsak orsaken orsaker orsakerna 

ett misstag misstaget misstag misstagen 

en skada skadan skador skadorna 

en blödning blödningen blödningar blödningarna 

ett vittne vittnet vittnen vittnena 

 

VERB 
begå begick har begått 

varna varnade har varnat 

larma larmade har larmat 

blöda blödde har blött 

skada skadade har skadat 

prioritera prioriterade har prioriterat 

 

Film: Hur undviker man trafikolyckor 

https://www.youtube.com/watch?v=S2ZFq28yKLQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2ZFq28yKLQ

