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1 INLEDNING 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde. 
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2 SAMMANFATTNING 

Denna studie ska öka förståelsen för och kunskapen kring vilka drivkrafter, faktorer, verktyg och 

metoder som bidrar till ett framgångsrikt, långsiktigt och systematiskt arbete med 

trafiksäkerhetsfrågor i mindre svenska kommuner. Den huvudsakliga källan till studien är 

tjänstepersoner hos mindre kommuner. 

 

Studien har genomförts i fem steg. 

1. Litteraturstudie 

2. Dialog med nyckelpersoner 

3. Övergripande kartläggning 

4. Fördjupade intervjuer 

5. Workshop om utvecklingsidéer 

 

Resultatet av studien pekar på många aspekter av trafiksäkerhetsarbetet och andra 

påverkansfaktorer på detsamma som beskriver hur trafiksäkerhetsarbetet i mindre kommuner 

fungerar idag och vilka möjliga potentialer till förbättring som finns. 

 

 

 

Generellt kan det konstateras att 

 Det är positivt för trafiksäkerheten om de mindre kommunernas arbete med 

trafiksäkerhetsfrågor är långsiktigt och systematiskt. 

 Det konkreta arbetet med trafiksäkerhet hos de mindre kommunerna sker ofta i ad hoc-

stil. 

 Det finns flera anledningar till att mindre kommuners arbete med trafiksäkerhet inte är 

långsiktigt och systematiskt. 

 

Det fortsatta arbetet med att utveckla trafiksäkerhetsarbetet i mindre kommuner kan baseras på 

fyra teman. 

 Resurshantering – både inom kommunen och i form av stöttning från staten. 

 Underlag – den kunskap och det material som redan finns behöver göras mer tillgängligt 

och vissa delar kan analyseras i de mindre kommunernas kontext för att bli användbara. 

 Styrdokument – skapa en strategi och handlingsplan för trafiksäkerhetsarbetet och ge 

dem rätt dignitet. 

 Samarbeten och forum – utveckla och formalisera. 

 

  

Det finns dokumenterad kunskap att använda

God ambition men liten "verkstad"

Omvärldens stöd är svagt

Svag struktur

Trafiksäkerhetsarbetet är ad hoc

Sårbar bemanning

Svagt intresse hos beslutsfattare

Med kunskap kommer "drivet"

Förutsättningar

Planering och genomförande

Uppföljning
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3 BAKGRUND 

 

Såväl Trafikverket som Sveriges Kommuner och Landsting pekar ut arbetet med att minska 

antalet döda och skadade cyklister och gående som nästa stora utmaning i 

trafiksäkerhetsarbetet. Kommunerna har i det arbetet en nyckelroll i det nationella 

trafiksäkerhetsarbetet. Utgångspunkten för projektet är att det är positivt för trafiksäkerheten 

att kommunerna arbetar med trafiksäkerhetsfrågorna utifrån en tydlig strategi och 

målmedvetenhet som gör att trafiksäkerhetsfrågorna ligger högt på agendan. Detta uttrycks i nu 

gällande etappmål för säkerhet inom vägtransportsystemet (prop. 2008/09:983) på följande 

sätt: Etappmålet uppnås genom ett långsiktigt, effektivt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete.  

 

Tidigare studier inom området har visat att många små och medelstora kommuner tycker att det 

är svårt att angripa frågor som har med trafikstrategier att göra och att enbart ekonomisk 

kompensation inte är ett tillräckligt incitament för att påbörja ett sådant arbete. Det är därför 

troligt att detsamma gäller för kommunernas trafiksäkerhetsarbete, det vill säga att de tycker att 

det är svårt att arbeta långsiktigt och systematiskt med trafiksäkerhet och att det därför inte 

prioriteras särskilt högt. 

 

Visserligen sker det kanske inte så många allvarliga trafikolyckor i de mindre kommunerna men 

likväl inträffar årligen många trafikolyckor som orsakar stora samhällskostnader. Under det 

senaste decenniet har det visat sig att gåendes och cyklandes cykelolyckor utgör en 

överväldigande stor del av de trafikskadade i tätorter. Denna kunskap kan nästan helt tillskrivas 

STRADA och den olycksregistrering som sker vid akutsjukhusen. 

4 SYFTE 

 

Projektets huvudsakliga syfte är att öka förståelsen för och kunskapen kring vilka drivkrafter, 

faktorer, verktyg, metoder etc. som bidrar till ett framgångsrikt, långsiktigt och systematiskt 

arbete med trafiksäkerhetsfrågor i mindre kommuner.  

 

Projektet syftar vidare till att klarlägga hur trafiksäkerhetsfrågorna hanteras i dagsläget och hur 

högt arbetet med trafiksäkerheten står på agendan. Ett tredje syfte med projektet är att belysa 

orsakerna till varför man i en del kommuner inte prioriterar trafiksäkerhetsarbetet särskilt högt 

eller varför man arbetar mer ”ad hoc” med frågorna. 

 

Utifrån resultatet kan arbetet som exempelvis Trafikverket och SKL bedriver med att stötta 

mindre kommuner i deras trafiksäkerhetsarbete förhoppningsvis riktas på ett bättre sätt och bli 

mer effektivt. 

 

Den bakomliggande målsättningen med projektet handlar om att minska antalet dödade och 

skadade i trafiken, dels genom att kommunerna arbetar mer systematiskt och mer långsiktigt 

med frågorna, dels genom att kommunerna får ett ökat fokus på 

trafiksäkerhetsäkerhetsfrågorna, såväl på politisk nivå som på tjänstepersonsnivå. 
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5 METOD 

Studien har genomförts i fem steg med vissa avgränsningar. 

 

Steg 1: Litteraturstudie 

I detta steg kartläggs vilka verktyg/hjälpmedel som kommunerna har att tillgå i sitt 

trafiksäkerhetsarbete, både gällande planering och vid uppföljning. Det kartläggs också vilket 

statistiskt underlag som finns inom trafiksäkerhetsområdet och som kommunerna har att arbeta 

utifrån. Slutligen undersöks det vilka studier som redan finns gällande hur mindre kommuner 

arbetar med trafiksäkerhet. 

 

Steg 2: Dialog med nyckelpersoner 

I detta steg undersöks hur det arbetas med trafiksäkerhet i mindre kommuner baserat på 

tidigare erfarenheter hos personer med stor erfarenhet av detta arbete. Syftet med detta steg är 

att få en överblick av hur trafiksäkerhetsfrågorna hanteras och prioriteras i dagsläget, var 

arbetet eventuellt brister och var potentialen finns. 

 

Steg 3: Övergripande kartläggning 

I detta steg görs en övergripande kartläggning av i hur stor utsträckning dagens mindre 

kommuner arbetar med trafiksäkerhetsfrågor. Syftet är att samla och dokumentera statistik som 

utvecklar resonemangen från steg 2. Undersökningen görs genom en enklare webbenkät med 10 

konkreta frågor med svarsalternativ, som skickas ut till de ca. 240 kommuner med färre än 

50 000 invånare. Kontaktinformation till kommunerna inhämtades i första hand från interna 

källor och därefter från kommunernas egna hemsidor. Alla enkätsvar lämnades anonymt. Valet 

att genomföra enkäten anonymt gjordes för att få så ärliga svar som möjligt och därmed få en så 

hög kvalitet som möjligt på analysen av helheten. 

 

Steg 4: Fördjupade intervjuer 

I detta steg görs en djupstudie av orsakerna bakom resultatet i steg 3, i syfte att dokumentera 

vilka faktorer som bidrar till och som krävs för ett långsiktigt och systematiskt arbete i de 

mindre kommunerna. Studien utförs genom att ett urval av kommuner från steg 3 kontaktas för 

telefonintervju. Urvalet hämtas från enkätundersökningen där kommunerna uppger sin 

kontaktinformation i det tillfället de är intresserade av en uppföljande intervju. Intervjuerna, som 

bygger vidare på enkätundersökningen, tar fasta på bakomliggande faktorer och önskvärda 

åtgärder. De består av öppna frågor för att uppmuntra till utvecklande svar. För att alla intervjuer 

ska genomföras så snarlikt och effektivt som möjligt tas en frågemanual fram för respektive 

kommun beståendes av enkätfrågorna, kommunens enkätsvar och förslag på möjliga faktorer.    

 

Steg 5: Workshop 

Som ett sista steg i studien genomförs en workshop på Kommunförbundet Skånes årliga 

trafikkonferens. Syfte med workshopen är att sprida och diskutera resultatet från steg 3 och 4 

och knyta ihop studien.  

 

Hela studien utgör en ögonblicksbild av hur mindre kommuner arbetar med 

trafiksäkerhetsfrågor. Det är i hög grad tjänstepersoner hos kommunerna som ger sin syn på 

trafiksäkerhetsarbetet. Personliga bedömningar och personlig insikt spelar in på resultatet. 

Kommunernas politiska inställningar, ambitioner och ställningstaganden kan dessutom 

förändras på relativt kort tid.  
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6 RESULTAT 

6.1 LITTERATURSTUDIE 

 

Verktyg/hjälpmedel för att planera 

Handboken Trafiksäkra staden, [1], är framtagen av SKL i samråd med Trafikverket. Handboken 

vägleder kommunerna  i hur de stegvis tar fram ett trafiksäkerhetsprogram som stödjer ett 

systematiskt och effektivt trafiksäkerhetsarbete i kommunen. Arbetsprocessen som handboken 

förespråkar består av sex moment som är visade i Figur 1. För varje moment ger handboken 

konkreta förslag på vad som bör ingå och den redovisar praktiska exempel. Handboken hänvisar 

också till andra dokument och metoder som är centrala i arbetet med 

trafiksäkerhetsprogrammet; 

 Rätt fart i staden, [2] – vägleder kommunerna i hur man stegvis tar fram en 

hastighetsplan i syfte att säkra rätt hastighetsgränser i tätorten. 

 Säkra gångpassagen, [3] – vägleder kommunerna i arbetet med att bedöma och planera 

för förbättrad trafiksäkerhet på gångpassager. 

 Åtgärdskataloger, [4], [5], [6] – ger kommunerna vägledning i bedömning av 

trafikolycksrisker och val av åtgärder.   

 TRAST, [7] – visar hur kommunen kan foga in trafikplaneringen och härunder  

trafiksäkerheten i de olika planskedena. 

 

Figur 1 – Processen för ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram. 

 

För att inspirera och stödja kommunerna i deras arbete med trafiksäkerhetsprogram har SKL 

också tagit fram en inspirationsskrift, där olika kommuner visar vägen genom tips och råd från 

egna erfarenheter, [8].  

 

Vid förverkligande av trafiksäkerhetsprogrammet kan kommunerna få hjälp av statlig 

medfinansiering, där staten kan bidra med upp till 50% av kostnaden vid åtgärder inom miljö 

och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar.  

 

Verktyg/hjälpmedel för att följa upp 

Ett sätt att utvärdera och kontrollera om trafiksäkerhetsarbetet i en kommun bedrivs effektivt är 

att genomföra en kommunal trafiksäkerhetsrevision. SKL har utarbetat en metod för detta, där 

det för de mindre kommuner också finns möjlighet att genomföra en förenklad revision. 

Revisionen som utförs av en utomstående revisor omfattar både kommunens arbetssätt och det 

faktiska resultatet inom trafiksäkerhetsområdet. Med utgångspunkt i resultatet får kommunen 

konkret hjälp med hur de ska gå vidare i sitt trafiksäkerhetsarbete. 

 

 

Tillgängligt underlag 

Transportstyrelsens system STRADA utgör ett informationsunderlag som kommunerna kan 

använda för att inhämta kunskap om trafikolyckor i kommunen. Statistiken i STRADA baseras på 

både polis- och sjukhusrapporter från akutsjukhusen. 

 

 

Tidigare studier 

I en studie av VTI från 2005, [9], blev 20 kommunpolitiker som var ansvariga för 

trafiksäkerhetsfrågor i 13 kommuner intervjuade gällande deras syn på trafiksäkerhet. Det 
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undersöktes också hur deras inställning avspeglades i beslutsprocesser rörande 

trafiksäkerhetsfrågor. I studien kartlades om resultatet skilde mellan större och mindre 

kommuner. Resultatet från studien visade att beslutsprocessen såg liknande ut i kommunerna, 

men att de mindre kommunerna oftast hade en kortare beslutsgång. Trafiksäkerhetsfrågorna 

värderades ofta som viktiga, men de blev samtidigt också ofta bortprioriterade vid konflikt med 

andra intressen. Oavsett kommunstorlek fanns det en frustration över de snäva ekonomiska 

resurserna, vilket ibland också innebar att beslutsprocessen fördröjdes. Vilka trafikområden som 

prioriterades var relativt likt oavsett kommunstorlek, men synen på val av trafikåtgärder 

varierade mellan kommunpolitikerna. Endast fyra av de 13 kommuner som deltog i studien 

använde sig av olycksdatabasen STRADA och de var alla större kommuner. Få kommuner hade 

någon systematisk utvärdering av genomförda åtgärder och trafiksäkerhetsarbetet i övrigt. 

 

En studie av VTI från 2003, [10], har utförts i syfte att beskriva och analysera trafik- och 

trafiksäkerhetssituationen på kommunnivå utifrån kommunernas storlek, typ och olycksstatistik. 

Resultatet är redovisat fördelat på Kommunförbundets gruppering om nio kommungrupper, som 

speglar bland annat förhållandet mellan tätort och landsbygd och mellan storstad och mindre 

stad. I studien konstateras att skillnaden i risknivåer mellan olika kommungrupper i hög grad 

beror på skillnader i resvanor, utformning av trafikmiljön och inte minst hur trafikanterna 

exponerades i trafikmiljön. Resultatet från studien visade bland annat på att risken att dödas 

eller skadas svårt som oskyddad trafikant eller bilist var lägst i de kommuner som hade en hög 

kollektivtrafikandel framför bilresande, där den tillryggalagda sträckan som bilist var kortare, 

där stor andel av trafikarbetet skedde på motorväg eller sträckor med skyltad hastighet på 

70km/h eller lägre, och där andelen planskilda korsningar var hög i förhållande till 

invånarantalet. 

 

I en studie från 2004, [11], undersöktes trafiksäkerhetsarbetet i Sveriges tio största kommuner 

gällande förhållningssätt och vilka möjligheter och hinder de ställs inför i arbete med att försöka 

förverkliga nollvisionen. Studien baserar sig huvudsakligen på en enkätundersökning och djup-

intervjuer med tjänstepersoner och politiker i kommunerna. Resultatet från studien visar att 

viktiga framgångsfaktorer i trafiksäkerhetsarbetet är att: 

 Kommunen har ett aktuellt och uppdaterat trafiksäkerhetsprogram. 

 Det finns konkreta mål och etappmål för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. 

 Akutsjukhusen är anslutna till STRADA. 

 Politikerna har god kunskap om nollvisionen. 

 Det finns en god informations- och kommunikationsstrategi riktad mot 

kommuninvånarna, med särskilt fokus på viktiga målgrupper. 

 Det läggs stort fokus på att öka cyklisternas kunskaper om regelverket och medvetenhet 

i trafiken. 

 Bildandet av mobilitetskontor och bilpooler samt utvecklandet av cykel,- gång- och  

kollektivtrafiken har högsta prioritet i kommunen. 

 

I en debattskrift från 2003, [12], görs ett försök att belysa nollvisionens potential genom att 

undersöka hur centrala aktörer i det svenska samhället förhåller sig till nollvisionen och vad de 

själva anser om möjligheten att ta ett djupare ansvar för att minska trafikolyckorna. Skriften är 

resultatet av 27 intervjuer med företrädare för myndigheter, forskningsinstitutioner, 

motororganisationer och bilindustri, yrkesförargrupper, media, Uppsala kommun och 

riksdagspartierna. Resultatet från studien visar på att det finns en politisk samstämmighet om 

att nollvisionen behövs, men att det över tid verkar ha smugit sig in en acceptans för 

trafikolyckorna. De centrala aktörerna har i dagsläget också olika förhållningssätt till 

nollvisionen samtidigt som det finns en bristfällig förankring av visionen bland medborgarna. Att 

trafiksäkerheten inte är ett prioriterat område i allmänhetens ögon ger en obalans i det delade 

trafiksäkerhetsansvaret, där en hel del görs på systemsidan medan få förbättringar sker i fråga 

om trafikanternas beteende.  
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6.2 DIALOG MED NYCKELPERSONER 

 

För att få en djupare bakgrund med kunskap och erfarenheter av mindre kommuners arbete med 

trafiksäkerhet har en dialog via telefonintervju förts med personer som under lång tid arbetar 

eller har arbetat på Trafikverket, SKL och i kommuner. Dessa personer har lång erfarenhet av 

och olika infallsvinklar på hur mindre kommuner arbetar med trafiksäkerhet. 

 

De intervjuade är Hans-Olov Åström på Trafikverket med erfarenhet från arbete i Gävle kommun, 

Lars Ahlman som är egenkonsult med erfarenhet från SKL och Malmö stad samt Patrik Wirsenius 

på Strängnäs kommun med erfarenhet från SKL och Södertälje kommun. 

 

Synen på långsiktigt och systematiskt arbete hos de mindre kommunerna 

Alla tre intervjuade uttrycker att det ofta saknas delar av eller helt och hållet ett strukturerat 

arbete med trafiksäkerhet i de mindre kommunerna. 

 

Det är viktigt och bra med något att utgå från och förhålla sig till som kommuntjänsteperson i 

en mindre kommun. Att se hur ”kulturen” för trafiksäkerhetsfrågor ser ut bland andra liknande 

kommuner kan stärka drivet för frågan.  

 

Att arbeta långsiktigt och strukturerat ger styrka i möjligheten att genomföra åtgärder. Med 

beslutade strategiska dokument, till exempel en trafikplan eller ett trafiksäkerhetsprogram, som 

visar ambitionen och tydligt visar hur denna ambition kan förverkligas, finns det väl förankrade 

och tydliga argument för varför en satsning ska göras. Det kan vara avgörande för att till 

exempel få finansiering från statligt eller EU-håll. 

 

Eftersom trafiksäkerhetsfrågor anses vara så närvarande i medborgarnas medvetande borde 

politikerna ha tid och respekt för frågorna. Trots detta är inte trafiksäkerhetsfrågorna ”en het 

fråga” hos kommunerna. Kanske till stor del för att vi trots allt kommit långt med 

trafiksäkerhetsarbetet i Sverige; det finns inte längre så mycket av ”black-spots” där det sker 

olyckor ofta utan det blir istället enstaka olyckor med många skadade eller allvarligt skadade 

som aktualiserar frågan. 

 

Det systematiska arbetet hos mindre kommuner resulterar inte givet i ett särskilt program för 

trafiksäkerhet. Kommunernas arbete med trafiksäkerhet bakas ofta in som en del i begreppet 

hållbarhet, där trafiksäkerhet är en del. Nu kommer till exempel frågan om trygghet i trafiken 

som en för medborgarna allt viktigare del. Kommunerna använder sig ofta av ett forum för 

dialog och diskussioner om aktuella trafiksäkerhetsfrågor i exempelvis så kallade 

”trafiksäkerhetsråd” med framförallt polis, räddningstjänst och Trafikverket men även med andra 

aktörer. 

 

Det hålls en årlig presidiekonferens för tekniska nämnder i SKLs regi, där trafikfrågor ofta 

kommer upp men det är inte givet att trafiksäkerhet tas upp. De mindre kommunernas 

deltagande vid denna konferens har dessutom varit låg. 

 

En erfarenhet från tidigare är arbetet som gjordes med trafiknätsanalyser enligt dokumentet 

”Lugna gatan” (1998, Svenska Kommunförbundet). När denna skrift kom ut erbjöds kommunerna 

bidrag från dåvarande Vägverket för att genomföra trafiknätsanalyser, vilket många nappade på. 

 

Upplevelsen är alltså att mycket av arbetet med trafiksäkerhet i mindre kommuner görs ”ad hoc”. 

I många fall är det åtgärder som behöver genomföras som konsekvens av någon annan insats 

som gjorts, till exempel flyttning av en busshållplats eller anläggandet av en skola. En möjlig 

”katalysator” för att få upp intresset och engagemanget för frågan är att genomföra en 

trafiksäkerhetsrevision. 

 

Utmaningar 

Överlag är satsningar på trafik och trafiksäkerhet en fråga som har svårt att stå sig i 

konkurrensen med frågor om de grundläggande välfärdsfrågorna vård, skola och omsorg när 

kommunerna måste göra en prioritering inom eller förändring av budgeten och utgifterna. 
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Fokus i trafiksäkerhetsfrågorna hamnar ofta på de statliga vägarna, där kommunen inte har 

någon direkt rådighet, även om den skulle gå genom en tätort. Trafikverket har då en viktig roll. 

Kommunen kan hamna i kläm mellan de boendes och verksammas önskemål om en säker väg i 

kontrast till ett rese- och transportbehov genom orten. Kommunerna är då beroende av hur 

Trafikverket hanterar behov och önskemål både längs och tvärs de statliga vägarna. 

 

Trafiksäkerhet behandlas på olika sätt i planeringsprocessen. Ett alltför generaliserat synsätt på 

trafikfrågor när till exempel en detaljplan tas fram medför ofta att enstaka frågor inom det breda 

spektrum av frågor som ingår i ”trafik” inte blir behandlade tillräckligt väl. Trafiksäkerhet är ett 

specialistområde (som många andra) och kräver specifik kompetens om det ska bli bra. Risken 

är annars att kommunen får hantera nya ärenden och göra förändringar eller ombyggnader på 

nyanlagda gator. 

 

I många av de mindre kommunerna är exploateringstrycket inte lika högt som i kommuner i 

storstadsområden. Detta medför att det inte finns möjlighet att använda exploateringsavtal som 

verktyg för att få till goda trafiksäkerhetsåtgärder i exploateringar och få en god effekt i mer än 

det exploaterade området. 

 

Det finns flera aspekter av kompetensfrågan. Det kan finnas kompetens att tillgå men den 

utnyttjas inte då beslut i frågor ibland anses kunna tas ändå. Å andra sidan finns det tendenser 

till resursbrist också, det utbildas få trafikplanerare och det sker fortfarande ett 

generationsskifte inom branschen. Möjligheten till vidareutbildning är dessutom begränsad, 

särskilt hos de mindre kommunerna, där det är svårt att avvara personalens tid för 

specialisering. En trafikingenjör eller trafikplanerare hos en mindre kommun får vanligtvis ta alla 

frågor inom trafikområdet och kan då inte fördjupa sig särskilt mycket i en enskild del. Det kan 

även finnas bristande kompetens hos högre tjänstepersoner som ändå förväntas ta beslut i 

frågorna. 
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6.3 ÖVERGRIPANDE KARTLÄGGNING 

En webenkät med 10 frågor om hur de arbetar med trafiksäkerhet skickades ut till alla 

kommuner med mindre än 50 000 invånare. Av de 240 kommuner som enkäten skickades ut till 

svarade 117 stycken, dvs enkäten hade en svarsfrekvens på ca. 50 %. 

 

Enkätstudien är inte heltäckande med tanke på svarsfrekvensen för enkäten och resultatet är 

analyserat utifrån de förutsättningar och begränsningar som finns i det framtagna materialet. Vi 

vet exempelvis inte hur svarsfördelningen ser ut bland de mindre kommunerna med liten 

befolkning respektive stor befolkning inom det studerade spannet. 

 

Resultatet av enkäten redovisas fördelat på tre kategorier beroende på vilket skede av 

trafiksäkerhetsarbetet som frågorna värderas ha starkast anknytning till: 

 

1. Frågor om förutsättningar 

2. Frågor om planering/genomförande 

3. Frågor om uppföljning 

 

 

Förutsättningar 

I detta kapitel dokumenteras de grundläggande förutsättningarna för trafiksäkerhetsarbetet i 

kommunerna, dvs om kommunerna har avsatt pengar för arbetet, om de aktivt följer med på 

trafikolycksläget i kommunerna samt om personalen nyttjar tillgängliga utbildningar inom 

området som kan stötta upp i arbetet. Resultatet från enkätundersökningen är sammanställt i 

Figur 2 och Figur 3. 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att en femtedel av kommunerna har avsatt en egen 

budget för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen, medan en fjärdedel inte har det. Drygt hälften 

av kommunerna verkar se till att trafiksäkerhetsarbetet omfattas av någon typ av budget, vilket 

kan innebära att detta inte finns specificerat eller att det är i begränsad omfattning. 

 

Av de tillfrågade kommunerna är det endast var sjunde kommun som årligen gör en analys av 

trafikolycksläget, medan en dryg tredjedel av kommunerna uppger att de inte gör det. Hälften 

av kommunerna verkar göra någon typ av analys, men att detta kanske inte görs årligen eller att 

analysen omfattar mer än trafikolycksläget. 

 

Dokumentationen av aktuell utbildningsnivå visar att endast var sjunde kommun har personal 

som gått kursen ”Trafiksäkra staden” och att knappt hälften av kommunerna har personal 

som gått kursen ”Rätt fart i staden”.  
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Figur 2 – Förutsättningar gällande ekonomi och underlag 

 

 

Figur 3 – Förutsättningar gällande utbildning  
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Planering och genomförande 

I detta kapitel dokumenteras hur trafiksäkerhetsarbetet planeras och genomförs i kommunerna, 

dvs om kommunerna har satt upp mål för arbetet, om de utgår ifrån en aktuell och gällande 

trafiksäkerhetsplan och om de arbetar aktivt med informations- och kommunikationsinsatser för 

att involvera allmänheten i trafiksäkerhetsarbetet. Resultatet från enkätundersökningen är 

sammanställt i Figur 4. 

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att endast en av tjugo kommuner har satt upp 

mätbara mål trafiksäkerhet i kommunen, medan en dryg tredjedel inte har det. Något mer än 

häften av kommunerna verkar ha någon typ av målbild som omfattar trafiksäkerhetsarbetet i 

kommunen, vilket kan innebära att målen omfattar mer än trafiksäkerhetsarbetet eller att målen 

är mer strategier än mål och därför inte är mätbara. 

 

Av de tillfrågade kommunerna är det knappt var tionde kommun som har en aktuell och 

gällande trafiksäkerhetsplan, medan drygt två femtedelar av kommunerna uppger att de inte 

har det.  

 

Endast var tjugonde kommun arbetar aktivt med informations- och 

kommunikationsinsatser inom trafiksäkerhet, medan en dryg femtedel inte gör det alls. Tre 

av fyra kommuner verkar ha ett arbete med informations- och kommunikations i större eller 

mindre grad, även om det kanske inte sker aktivt eller omfattar både information och 

kommunikation. 

 



 

 

 

 

Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner 2017-09-05 

 Slutrapport 

 

 

  15(27) 

 

Figur 4 – Grad av planering/genomförande 

  

5,1% 
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Uppföljning 

I detta kapitel dokumenteras hur trafiksäkerhetsarbetet följs upp i kommunerna, dvs om 

kommunerna gör en trafiksäkerhetsrevision för att följa upp sitt arbetssätt, om de kontinuerligt 

utvärderar genomförda åtgärder och trafiksäkerhetsarbetet i övrigt och om de delger resultaten 

politiskt inom kommunen. Resultatet från enkätundersökningen är sammanställt i Figur 5.  

 

Resultatet från enkätundersökningen visar att endast var tionde kommun har gjort en 

trafiksäkerhetsrevision de senaste 10 åren, medan mer än hälften inte har det. Drygt två 

femtedelar av kommunerna uppger att de har gjort någon typ av trafiksäkerhetsrevision, vilket 

kan innebära att den gjordes i begränsad utsträckning, i en liknande form eller att det var mer 

än tio år sedan den gjordes. 

 

Av de tillfrågade kommunerna är det knappt var tjugonde kommun som kontinuerligt 

utvärderar genomförda åtgärder och trafiksäkerhetsarbetet i övrigt, medan drygt en 

fjärdedel av kommunerna uppger att de inte gör det. Tre femtedelar av kommunerna verkar göra  

någon form av utvärdering, vilket kan innebära att detta inte sker kontinuerligt, att det görs i 

begränsad omfattning eller som en del i en större utvärdering. 

 

Drygt en tiondel av kommunerna uppger att de årligen redovisar trafiksäkerhetsläget i 

kommunen för berörd nämnd eller kommunstyrelsen, medan drygt en tredjedel inte gör det. 

Hälften av kommuner verkar göra någon typ av redovisning av trafiksäkerhetsläget för 

politikerna i kommunen. 
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Figur 5 – Grad av uppföljning. 

  

4,2% 
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6.4 FÖRDJUPADE INTERVJUER 

I detta kapitel dokumenteras vilka faktorer som bidrar till och som vore önskvärda för ett 

långsiktigt och systematiskt arbete i de mindre kommunerna. Detta görs genom en uppföljande 

telefonintervju på 1-1,5 timme med ett urval kommuner från enkätundersökningen. I 

Intervjuerna dokumenteras faktorerna som ligger till grund för respektive kommuns enkätsvar. 

Vidare får kommunerna resonera kring tänkbara förbättringar åtgärder. 

 

De nio kommunerna som deltog i den uppföljande telefonintervjun visas i Tabell 1. Urvalet av 

kommuner täcker in en stor del av spannet av befolkningsmängd hos de mindre kommunerna.  

 

Tabell 1 – Kommunerna som deltag i den uppföljande  

telefonintervjun sorterade efter folkmängd.  

 Kommun Folkmängd  

år 2015 

1. Mönsterås kommun 13 144     

2. Vimmerby kommun 15 419     

3. Eksjö kommun 16 790     

4. Håbo kommun 20 279     

5. Stenungsunds kommun 25 508     

6. Ludvika kommun 26 362     

7. Mjölby kommun 26 602     

8. Kävlinge kommun 30 104     

9. Lidköpings kommun 39 009     

 

Förutsättningar 

Nedan listas de faktorer som bedöms ha störst påverkan på förutsättningarna för 

trafiksäkerhetsarbetet i de mindre kommunerna. 

 

Externa krav  

Kommunerna behöver idag inte följa kraven i till exempel VGU och har ingen skyldighet att 

bygga om vid problem. Det innebär att det kan vara svårt att få tyngd i besluten och motivera 

politikerna till att lägga resurser på trafiksäkerhetsarbetet. Myndigheter och lagstiftning sätter 

dock viss press på kommunerna att prioritera och arbeta med trafiksäkerhet, både politiskt och 

på tjänstepersonsnivå.  

 

Interna krav  

Vilja/intresse politiskt skapar efterfrågan och kravet på redovisningsnivån från politikerna sätter 

ramarna för hur kommunerna prioriterar och arbetar med trafiksäkerhet.  

 

Struktur och kontinuitet  

Med struktur menas goda arbetsrutiner och kunskap om tillvägagångssätt. Om kommunerna har 

fasta riktlinjer som de kan förhålla sig till underlättas trafiksäkerhetsarbetet, samtidigt som det 

är enklare att uppdatera ett befintligt material än att ta fram rutiner och tillvägagångssätt helt 

från grunden.   

 

God kontinuitet i form av låg personalomsättning och kunskapsöverföring via strategiska 

dokument gör trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna mindre sårbart. 

 

Samarbeten, möjlig medfinansiering  

Kommunernas samverkan med bland annat. polisen, Trafikverket, räddningstjänsten, andra 

kommuner och frivillighetsorganisationer som NTF, helnykterhetsorganisationer och PRO är ett 

viktigt stöd i kommunernas arbete, både resursmässigt och kunskapsmässigt. I kommunerna 

fanns det tidigare trafiksäkerhetsråd bestående av Trafikverket, NTF och Räddningstjänsten som 

tillsammans ansvarade för en riktad trafiksäkerhetsinsats i kommunen. Dessa har med tiden 

avvecklats eller gått över till att drivas av frivilliga kommuninvånare, samtidigt som Trafikverket 

har slutat ge stöd i kommunernas kampanjarbeten. Detta har inneburit att  
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trafiksäkerhetsfrågorna idag bedrivs av kommunerna själva, parallellt med kommunernas övriga 

verksamhet. 

 

Andra aspekter 

 God transparens/öppen kultur, både gentemot allmänheten och mellan kommuner, medför 

ett trafiksäkerhetsarbete som är synligt och tillgängligt vilket skapar intresse och 

gemenskap och möjliggör erfarenhetsutbyte. 

 God ekonomi är en förutsättning för att kommunerna ska kunna avsätta pengar till 

trafiksäkerhetsåtgärder. 

 Tillgänglig tid påverkar kommunernas prioritering. Medborgardialogerna upptar i dagsläget 

mycket av kommunernas tid.  

 Tillgänglig data, både i form av olycksstatistik och andra mätningar, och om det finns 

kompetens för att hantera denna påverkar hur kommunerna använder sig av olycksdatan. I 

de tillfällen statistiken inte räcker till behöver kommunerna finna nya sätt att kartlägga 

trafikolycksläget, tex. genom detaljstudier av olyckorna eller genom kompletterande studier. 

 

Planering och genomförande 

Nedan listas de faktorer som bedöms ha störst påverkan på de mindre kommunernas planering 

och genomförande av trafiksäkerhetsarbetet. 

 

Styrande dokument 

Styrande dokument i form av trafiksäkerhetsplan med åtgärdsplan utgör grunden för 

trafiksäkerhetsarbetet genom att kommunerna har en strategi att arbeta utifrån. Dokumentet ger 

kommunerna vägledning i deras arbete genom att det sätter ramarna för vilka faktorer som ska 

utredas och vilka resultat som bör eftersträvas. Mycket tid kan sparas genom att kommunerna 

utgår från en färdig plan som underlättar beslutsprocessen.  

 

Rutin och kunskap 

Vilken rutin och kunskapsgrund som finns hos kommunerna, både på individnivå och 

organisationsnivå, påverkar deras medvetenhet om vilken information som finns tillgänglig och 

därmed vilken information de söker sig till. 

 

Ansvarsbredd/arbetsbelastning 

De mindre kommunerna har samma ansvarsbredd som de större kommunerna men det delas på 

färre personer vilket ger ett splittrat fokus. Mycket av kommunernas tid går också åt till att 

”släcka bränder” på bekostnad av det långsiktiga eller planerade arbetet.  

 

Samarbeten 

Genom samverkan med bland annat. Polisen, Trafikverket, räddningstjänsten, övriga kommuner 

och frivillighetsorganisationer som NTF, helnykterhetsorganisationer och PRO uppnås en delad 

trafiksäkerhetsinsats som samtidigt är koordinerad. Kommunerna bedriver idag mycket av 

trafiksäkerhetsarbetet själv, även sådant som faller inom de andras ansvarsområden. 

 

Utpekad ansvarsroll 

Begränsade resurser gör det svårt att avsätta en specifik tjänst inom organisationen för 

trafiksäkerhetsarbetet, varpå trafiksäkerheten blir ett delat och i stora delar splittrat ansvar inom 

kommunen.  
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Uppföljning 

Nedan listas de faktorer som bedöms ha störst påverkan på hur de mindre kommunerna väljer 

att följa upp sitt trafiksäkerhetsarbete. 

 

Krav på redovisning - internt och externt 

Kravet på redovisningsnivå, både extern och internt i samband med till exempel årsbokslutet, 

påverkar hur kommunerna lägger upp sitt trafiksäkerhetsarbete under året och i vilken grad de 

följer upp och redovisar sitt arbete. I de mindre kommunerna finns det inte alltid en nämnd med 

utpekat ansvar för trafiksäkerhet utan tjänstepersonerna redovisar istället direkt till 

kommunstyrelsen. Detta kan innebära att trafiksäkerhetsfrågorna riskerar att försvinna bland 

kommunens övriga ansvarsområden.  

 

Rutin och kunskap 

Vilken rutin och kunskapsgrund som finns hos kommunerna, både på individnivå och 

organisationsnivå, påverkar deras medvetenhet om vilka stödtjänster som finns att tillgå 

(exempelvis trafiksäkerhetsrevision) och vilka olika typer av indikatorer som kan mätas. 

 

Struktur och kontinuitet 

Genom att kommunen arbetar utifrån styrande dokument som sätter ramarna för vilka faktorer 

som ska utredas och vilka resultat som bör eftersträvas har kommunerna något att utgå ifrån vid 

uppföljningsarbetet. Vilken typ av uppföljning som är möjlig hänger också starkt samman med 

förarbetet i form av en väl genomförd nulägesanalys som lägger grunden för 

uppföljningsarbetet.  

 

Konkreta mål 

Ju mer konkreta mål som kommunen sätter upp för trafiksäkerhetsarbetet, desto lättare blir det 

att följa upp arbetet. Trafiksäkerhetsarbetet ingår idag ofta i många av kommunens övriga mål 

eller utgår ifrån mer övergripande och långsiktiga strategier och mål som nollvisionen.  
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6.5 WORKSHOP OM UTVECKLINGSIDÉER 

Vid Kommunförbundet Skånes årliga trafikkonferens den 17 maj 2017 genomfördes en 

”miniworkshop” för att diskutera hur trafiksäkerhetsfrågorna kan få större plats i de mindre 

kommunernas arbete och vad som krävs för att nå dit. En stor del av deltagarna vid konferensen 

var trafikingenjörer eller trafikplanerare som arbetar på en mindre kommun. Deltagarna delades 

in i grupper där de fick diskutera fyra olika frågor. En sammanställning av resultatet från 

workshopen är listat under respektive fråga nedan. Punkterna nedan är en ren dokumentation av 

vad som blev sagt vid miniworkshopen. 

 

Hur kan trafiksäkerhetsfrågornas prioritet öka? 

Resurshantering 

 Avsätta mer tid och pengar. 

 Ta fram en specifik budget. 

 Ansöka om delfinansiering från Trafikverket. 

Ta fram underlag 

 Studera trafikolyckorna de senaste 10 åren genom att jämföra olycksstatistik från 

STRADA med vad som är byggt under samma period. 

 Koppla olycksstatistiken till samhällskostnader. 

 Sammanställa inspel från kommuninvånare. 

 Genomföra studier/undersökningar inför uppföljning. 

 Ta fram dokument för att synliggöra effekter av åtgärder.  

 Ta fram en väl förankrad trafikplan (styrdokument) där stadsplanering och teknisk 

förvaltning tillsammans tar fram underlag till politikerna i form av mål med 

översiktsplan.  

 Sätta mål som kan följas upp och därefter ta fram budget och peka ut tjänstepersoner 

för arbetet och uppföljningen. 

Involvera 

 Uppvakta och uppmärksamma politikerna på ”problemen” genom att upplysa om 

olyckor, åtgärder och uppföljning. 

 Engagera skolor/förskolor. 

 Öka engagemanget med kunskap och delge varandra. 

 Ta med trafiksäkerhetsfrågorna redan i skisskedet och även vid ombyggnader. 

 

Engagera 

 Lyfta fram inkomna synpunkter gällande trafik. 

 Främja engagerade medarbetare med en vilja att förändra.  

 Skapa ”mantran”. 

 Arbeta med kunskapsspridning internt. 

 Visa trafiksäkerhetsarbetets många fördelar, tex. att det är attraktivt och 

samhällsekonomiskt. 

 Visa de samhällsekonomiska kostnaderna av att någon skadas allvarligt eller dödas i 

trafiken och belys vad som kan hända om vi inte arbetar med dessa. 

Lyfta trafiksäkerhetsfrågorna 

 Ta fram en tvingande lagstiftning med krav på utredningar och politisk styrning. 

 Se till att någon ”äger” trafiksäkerhetsfrågan så att den inte faller under något annat 

ansvarsområde. Trafiksäkerhet är ingen isolerad fråga utan är integrerad i 

verksamhetens övriga arbete. 

 Vara en tydligare ambassadör för trafiksäkerhet genom att prata med och informera 

kollegor, kunder och politiker. 
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Hur kommer vi igång med att arbeta långsiktigt och systematiskt? 

Resurshantering 

 Sluta släcka bränder och se till att det finns tillräckligt med folk/resurser. Skapa 

projektgrupper över enhetsgränser.  

 Bryta ner ordet trafiksäkerhetsarbete - Vad betyder det? Vad innebär det? Var ska vi 

lägga resurser? Fokusera på tillämpning och styrdokument. 

 Ta in en konsult eller låsa egna timmar, ”vara konsult själv”. 

 Göra en trafiksäkerhetsrevision för att se över trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. 

Ta fram styrdokument 

 Få in trafiksäkerhetsarbetet i strategiska dokument som tex. trafikplanen och 

cykelplanen eller ta fram ett trafiksäkerhetsprogram. Styrdokumenten ger förankring 

mot allmänheten och politiken och är viktiga för att kunna motivera 

trafiksäkerhetsarbetet och få investeringspengar. Dokumenten hjälper även till att 

prioritera trafiksäkerhetsfrågorna i vardagen samt att strategierna underlättar i dialogen 

med allmänheten. Om inget dokument finns tillgängligt sedan innan är det möjligt att ta 

utgångspunkt i trafikkapitel i översiktsplanen och utveckla det till en trafikstrategi. 

 Fokusera på nuläget (vad är problemet) och långsiktigt mål och utforma strategier för att 

nå målbilden.  

 Använd trafikplaner, investeringslistor och prioriteringslistor för långsiktig kontinuitet. 

Arbeta utifrån en flerårig investeringsplan. 

Kartlägg nuläget 

 Identifiera trafikfarliga platser genom tex inventering för att få någon slags nollnivå att 

utgå ifrån och lägg därefter fram en åtgärdsplan. 

 Ta fram en tydlig handlingsplan med åtgärder som ska göras årligen. Basera statistiken 

på STRADA, hastigheter och andra saker som går att mäta. 

Involvera 

 Ta med trafiksäkerhet tidigt i projekten som tex vid planering av nya skolor eller vid ny 

detaljplan. 

 Medborgarprocessen och dialogen med politikerna är en viktig grund för att få en bred 

förankring.  

 Möte med Trafikverket är viktigt för att se om de också tycker att 

trafiksäkerhetsfrågorna är viktiga. 

 Mjuka faktorer som informations- och kommunikationsinsatser kräver samarbeten. 

 Ta hjälp utifrån för att skapa långsiktiga och kortsiktiga mål. 

 Använd förvaltningsövergripande arbeten med tex. plan och teknisk skolförvaltningen. 

 Politiskt stöd är en viktig del i arbetet. 

 Få med kommuninvånarna för att skapa förståelse för trafiksäkerhetsarbetet och 

lyhördhet i kommunen. 

 

Vilket är behovet och nivån av uppföljning? 

Behovet av uppföljning 

 Se effekt av investerade pengar. 

 Kartlägga vad som är effektiva/lönsamma lösningar.  

 Uppvisa resultat av genomförda åtgärder för politiker, medborgare och chef för att visa 

vad som har hänt för pengarna och motivera trafiksäkerhetsarbetet. 

 Underlätta planeringen på lång sikt  och tillse att pengar läggs på rätt saker genom att 

veta vad som fungerade och inte inför framtida åtgärder. 

 Synliggöra effekter och resultat av genomförda åtgärder för att på så sätt kunna 

konkretisera och förbättra trafiksäkerhetsarbetet. 

 Trafiksäkerhetsarbetet är inte isolerat från annat arbete. I många fall anpassas åtgärder 

efter pågående/kommande detaljplan eller projekt. 
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Omfattning av uppföljning 

 Det är lättare att följa upp en åtgärd i efterhand om det finns ett klart syfte med 

åtgärden.  

 Uppföljning sker huvudsakligen baserat på olycksstatistiken, men denna upplevs ofta 

som slumpmässig och otillräcklig och som att den inte säger så mycket om den faktiska 

risken. Årlig uppföljning av olycksstatistik kan dessutom ge problem då det är för kort 

tidsperiod.  

 Konfliktstudier upplevs som tidskrävande.  

 Andra faktorer som kan användas är hastighetsmätningar och ökad cykling och gående. 

 Uppföljning av nyckeltalen som används i den samhällsekonomiska analysen. 

 Ta fram lämpliga faktorer som påverkar trafiksäkerheten och jämför före och efter med 

mätningar. 

 

Vilka samarbetsformer är aktuella som ett stöd i arbetet? 

Internt 

 Dialog mellan avdelningar, förvaltningar, tjänstepersoner, medborgare och politiker. 

Exempelvis gällande information, drift och skola. 

 Familjen Helsingborg (finns liknande i andra delar av Skåne). 

 Trygghetsvandringar. 

Externt 

 Dialog med polisen, NTF, räddningstjänsten, frivilligorganisationer och Trafikverket. 

Exempelvis att träffas en grupp med Trafikverket, trafikhuvudman och polis någon gång 

per år eller att polis och räddningstjänst nyttjas till information på skolor och 

kampanjarbeten. 

 Dialog med myndigheter. 

 God dialog med Trafikverket. Det finns i nuläget ingen bra samarbetsform med 

Trafikverket, då tidigare samverkan med Vägverket har försvunnit. Dialog är aktuellt vid 

åtgärder på det statliga vägnätet.  

 Kunskapsbank. 

 I små kommuner är det bra att hitta kollegor i grannkommunerna där man kan träffas 

regelbundet för utbyte av olika praktiska ”case”. 

 Forum/kontaktnät med branschkollegor som stöd i trafiksäkerhetsarbetet om inte 

kompetensen finns i huset. Lunds kommun har tidigare haft trafiksäkerhetsseminarium 

med kranskommunerna som har fått positiv respons. 

 Trafiksäkerhetsråd. 

 Konsulttimmar. 
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7 ANALYS  

7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Det finns dokumenterad kunskap att använda 

Det finns en del underlag och inspiration att hämta för kommuners arbete med trafiksäkerhet 

generellt, men för just de mindre kommunernas behov finns det inte lika mycket. 

 

God ambition men ”liten verkstad” 

Många av de mindre kommunerna visar en hög ambition genom att de avsätter pengar för 

trafiksäkerhetsarbetet och många verkar även göra någon form av analys av trafiksäkerhetsläget. 

Detta tyder på att förutsättningarna för att ha ett systematiskt och långsiktigt arbete med 

trafiksäkerhet är bra i många av de mindre kommunerna. Men eftersom de avsatta medlen för 

trafiksäkerhetsarbetet kan vara en del av en större budget för till exempel infrastruktur eller 

trafikfrågor finns det en klar risk att trafiksäkerhetsarbetet ”drunknar” och minimeras i allt annat 

som ska genomföras inom den budgeten. Förutom pengar är ofta personalresurser för arbetet 

också en bristvara. 

 

Omvärldens stöd är svagt 

Det saknas externa krav och påtryckningar på kommunerna. Tidigare fanns exempelvis 

Vägtrafikinspektionen som följde upp trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna, men den 

myndigheten är nu avvecklad och det arbetet är integrerat i Transportstyrelsens och 

Trafikverkets respektive ansvarsområden. Även de mer frivilliga samarbetena med exempelvis 

polisen, räddningstjänsten, Trafikverket, NTF och andra parter i trafiksäkerhetsråd eller liknande 

har under senare tid avvecklats i stor utsträckning. Statens och andra externa aktörers påverkan 

för att få kommuner att arbeta med trafiksäkerhet är alltså svagt. Detta innebär att ett 

framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i hög grad blir beroende av den egna kommunens interna 

krav från framförallt politikerna men även från medborgarna och andra intressenter. Därmed kan 

ambitionen med och nivån på trafiksäkerhetsarbetet variera stort mellan kommunerna. 

 

Intresse för vidareutbildning är lågt 

Intresset för tillgängliga utbildningar inom området som kan stötta upp i kommunernas 

trafiksäkerhetsarbete är lågt. Detta hänger möjligen ihop med att få kommuner avsätter en 

budget för trafiksäkerhetsarbetet; rent praktiskt genom avsaknad av pengar, dvs om kurserna 

kostar, eller prioriteringsmässigt genom ett lågt intresse för trafiksäkerhetsarbete. Resultatet 

säger inget om hur länge sedan kommuntjänstepersonerna gick kurserna. Med tanke på 

generationsskiftet som har skett och fortfarande sker inom branschen blir det än viktigare med 

utbildningar som är attraktiva och tillgängliga för alla i branschen. 

7.2 PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

Svag struktur 

Många av de mindre kommunerna har någon form av målbild för trafiksäkerhetsarbetet i 

kommunen. I de flesta fall förekommer mätbara mål i någon omfattning. Det är troligt att många 

av kommunerna inte sätter upp mål specifikt för trafiksäkerhet utan att detta bakas in i mål eller 

strategier som täcker hela trafikområdet eller samhällsplaneringen. 

 

Resultatet tyder på att många av de mindre kommunerna inte arbetar utifrån en aktuell och 

gällande trafiksäkerhetsplan. Det är möjligt att många kommunen tycker att det är för stort 

arbete och för kostsamt att ta fram en trafiksäkerhetsplan i förhållande till värdet det tillför 

kommunen. Trafiksäkerhetsarbetet ingår kanske mer som en del bland många inom 

trafikområdet eller inom den generella samhällsplaneringen och behandlas inte specifikt i 

kommunens strategiska arbete. 

 

Trafiksäkerhetsarbetet är ad hoc 

Det verkar vara klart färre kommuner som har mätbara mål och en aktuell och gällande 

trafiksäkerhetsplan än vad det finns kommuner med avsatt budget för trafiksäkerhetsarbetet. 

Detta tyder sammantaget på att arbetet med trafiksäkerhet sker med korta tidshorisonter eller 

ad hoc. 
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Sårbar bemanning 

En hög arbetsbelastning hos många tjänstepersoner i mindre kommuner i kombination med 

minskat samarbete med externa parter (Trafikverket, polisen med flera) verkar skapa en känsla 

av ensamhet i arbetet med trafiksäkerhet. Nya former av samarbeten, till exempel mellan 

grannkommuner, har startats för att kompensera för detta men en stor del av ansvaret för att 

driva trafiksäkerhetsarbetet vidare vilar i slutändan tungt på den enskilda kommunen och till och 

med hos den enskilda tjänstepersonen. 

 

Det är dessutom oftast enbart en person som arbetar med trafiksäkerhet hos de mindre 

kommunerna. Arbetet blir då mycket sårbart och i hög grad beroende av den rutin och kunskap 

som finns hos denna tjänsteperson. 

7.3 UPPFÖLJNING 

Svalt intresse hos beslutsfattare 

Det är vanligare att följa upp resultatet av genomförda åtgärder och trafiksäkerhetsarbete i 

övrigt, än att följa upp och kvalitetssäkra arbetssättet internt. Detta tyder på att intresset för 

trafiksäkerhetsarbetet är lägre på politisk nivå jämfört med handläggar- eller gatuchefsnivå, 

eftersom mandatet att genomföra till exempel en trafiksäkerhetsrevision oftast ligger högre i 

kommunens hierarki jämfört med att utvärdera genomförda åtgärder. En förklaring till detta kan 

vara att det trots allt inte sker så många allvarliga trafikolyckor i de mindre kommunerna och att 

de allvarliga olyckor som ändå inträffar gör det på det statliga vägnätet eller anses vara av en 

karaktär som är svår att åtgärda.  

 

Utvärdering av åtgärder och trafiksäkerhetsarbetet verkar hänga samman med graden av 

redovisning av trafiksäkerhetsläget för politikerna i kommunen – dvs det som utvärderas 

redovisas troligtvis också politiskt. 

 

Med kunskap kommer ”drivet” 

Graden av uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet hos de mindre kommunerna verkar vara starkt 

kopplat till antingen den kunskap och rutin som finns eller till att det finns strategiska dokument 

som ställer krav på uppföljning eller bådadera. Det finns en potential för att uppföljning och 

exponering av arbetet och nuläget kan trigga en önskan hos kommunen att arbeta mer 

systematiskt och långsiktigt med trafiksäkerhet.  

 

  



 

 

 

 

Långsiktigt och systematiskt trafiksäkerhetsarbete i mindre kommuner 2017-09-05 

 Slutrapport 

 

 

  26(27) 

8 SLUTSATSER 

 

Storleken på detta projekt och därmed omfattningen av studierna är begränsad. Därför måste 

resultatet, analysen och slutsatserna i denna rapport tolkas som något av en ögonblicksbild av 

läget. 

 

Det är positivt för trafiksäkerheten om de mindre kommunernas arbete med 

trafiksäkerhetsfrågor är mer långsiktigt och systematiskt 

Det råder inget tvivel om att viljan att arbeta med trafiksäkerhet är stark, särskilt hos 

tjänstepersonerna, hos de mindre kommunerna. Detta uttrycks tydligt av dem själva. På många 

olika sätt pekar denna studie på att det vore positivt om arbetet med trafiksäkerhet blir mer 

strukturerat, detta är något som flera tjänstepersoner efterfrågar. Ett mer strukturerat arbete 

bedöms med stor sannolikhet höja kvaliteten i arbetet med trafiksäkerhet och därigenom minska 

trafikskadorna. 

 

Det konkreta arbetet med trafiksäkerhet hos de mindre kommunerna sker ofta i ad hoc-stil 

Resultatet av både enkäten och intervjuerna visar på att arbetet i kommunerna ofta sker med 

korta tidshorisonter och att trafiksäkerheten inte alltid behandlas fullt ut eller tillräckligt djupt i 

olika sammanhang. Detta medför att det ofta blir att ”släcka bränder”. 

 

Det finns flera anledningar till att mindre kommuners arbete med trafiksäkerhet inte är 

långsiktigt och systematiskt 

 Det konkreta arbetet med trafiksäkerhet är inte högprioriterat, trots att viljan är stark. 

 Stöttningen från statligt håll är svag och kraven utifrån är inte särskilt uttalade. 

 Det råder brist på resurser för arbetet, särskilt när det gäller bemanning. 

 Strukturen för planering och genomförande av arbetet med trafiksäkerhet är svag. 

 Det finns luckor i kunskapen om hur det ligger till med trafiksäkerheten och arbetet 

med trafiksäkerhet. 

 

Hur kan de mindre kommunernas arbete med trafiksäkerhet förbättras? 

Det strukturerade greppet om trafiksäkerhetsarbetet behöver nödvändigtvis inte vara 

omfattande och kostsamt utan bara genom att lägga lite tid och energi på att identifiera och 

bearbeta svagheter i arbetet hos kommunen och lägga någon form av strategi för arbetet kan 

stora framsteg göras. Ett samlat grepp behöver tas och flera parter behöver involveras, både 

inom och utanför kommunen. Ett fortsatt arbete med att ta fram förbättringar för de mindre 

kommunernas trafiksäkerhetsarbete skulle kunna utgå från fyra teman: 

 

 Resurshantering – både inom kommunen och i form av stöttning från staten. 

 Underlag – den kunskap och det material som redan finns behöver göras mer tillgängligt 

och vissa delar kan analyseras i de mindre kommunernas kontext för att bli användbara. 

 Styrdokument – skapa en strategi och handlingsplan för trafiksäkerhetsarbetet och ge 

dem rätt dignitet. 

 Samarbeten och forum – utveckla och formalisera. 
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