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Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter, 
slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 
nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 
ämnesområde. 
 
  
1. Sammanfattning av projektet 

Syftet med projektet har varit att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio 
rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-
konferensen om trafiksäkerhet i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the 
next steps, se länk här. 
  

Vi har genomfört en seminarieserie med tre sessioner under perioden januari till mars 2021. 
Seminarierna har gästats av bland annat representanter från den akademiska expertgruppen som 
skrivit boken Saving Lives Beyond 2020 – The Next Steps, samt andra aktörer i samhället som 
har kunnat bidra till, samt förklara innehållet i rekommendationerna på ett tydligt och 
inspirerande sätt. Seminarierna har syftat till att höja kunskapen och inspirera till att ta sig an det 
nya tankesättet som presenteras i boken. Vi har samlats runt rekommendationerna för att 
kartlägga relevanta forskningsfrågor, aktuellt kunskapsläge, eventuella gap och för att skapa 
projektidéer för framtida multidisciplinär forskning inom SAFER.  
 
Ca 150 personer från över 50 olika företag/organisationer har deltagit i aktiviteterna, flertalet i 
alla tre sessionerna. Målet har också varit att vissa idéer ska kunna inkluderas i framtida 
projektansökningar samt att kunskapen ska bidra till att de svenska parterna blir mer relevanta 
även i större ansökningar, t ex inom europeiska ramprogram. Vi samlade många bra idéer för hur 
vi som ett nästa steg skulle kunna bidra med värdeskapande forskning för implementering av 
rekommendationerna. Vi har primärt fördjupat oss i rekommendationerna #1 och #2; 
hållbarhetsrapportering och upphandling, #9 Teknik (forskning och implementering av redan 
befintlig kunskap) och den mer övergripande frågan kring vilka aktörer som kan vara relevanta 
för forskare inom trafiksäkerhet att samarbeta med i en större utsträckning än vad som görs idag. 
 
Vår huvudsakliga slutsats är att potentialen för att forskare inom trafiksäkerhet ska kunna bidra 
till att uppfylla de nya trafiksäkerhetsmålen till 2030 genom användande av de nio 
rekommendationerna från den akademiska expertgruppen för skriften Saving Lives Beyond 2020 
– the next steps, är mycket stor. Projektet har genererat kunskap som ska implementeras i 
trafiksäkerhetsforskning med syfte att minska antalet skadade och dödade i trafiken enligt det 
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globala hållbarhetsmålet 3.6. Vi har inom ramen för projektet fått ett mycket gott underlag för 
relevanta forskningsfrågor och vi bedömer också att vi lyckats uppnå projektets mål att öka 
kunskapen om Stockholmsdeklarationen och hur vi inom forskarkåren kan tillgodogöra oss 
rekommendationerna och bidra till globala hållbarhetsmålen. Projektet har bidragit till att flera 
mer konkreta idéer till framtida projekt för att bidra till de nya trafiksäkerhetsmålen. 
I den här slutrapporten presenterar vi de forskningsfrågor vi under projektet har identifierat som 
relevanta och där vi som ett kunskapscentrum och en forskningsplattform kan bidra med 
kunskap i framtida projekt. 

 

2. Erhållen trafiksäkerhetsnytta  

Projektet har genererat kunskap som ska implementeras i trafiksäkerhetsforskning med syfte att 
minska antalet skadade och dödade i trafiken enligt det globala hållbarhetsmålet 3.6. Vi har 
genom projektet bidra till implementering av rekommendationerna i boken ”Saving lives beyond 
2020 – the next steps”, vilket i sig innehåller en detaljerad beskrivning av trafiksäkerhetsnyttan. 
Ca 150 deltagare från över 50 olika företag/organisationer har erhållit kunskap om de nio 
rekommendationerna och Stockholmsdeklarationen. Deltagarna har fått konkreta tips 
fokusområden som kan göra nytta och även själva bidragit till relevanta forskningsfrågor. Vårt 
mål har varit att den erhållna kunskapen ska komma till användning i framtida forskningsprojekt. 
 

3. Bakgrund  

Det holistiska synsätt som genomsyrar de 9 rekommendationerna, som är väldigt 
välgenomtänkt, behöver spridas och skapas en både bred och djup förståelse för, för att i sin 
tur kunna bidra till verklig trafiksäkerhetsnytta. Trafiksäkerhetsforskarna behöver förstå, hitta 
sin bidragande roll i, och se konkreta möjligheter genom detta synsätt för att bidra i det 
gemensamma arbetet framåt för att nå våra globala hållbarhetsmål. Vi avser därför med 
projektet att sprida kunskap om rekommendationerna ur ett forskningsperspektiv för parterna i 
SAFER Vehicle and Traffic Safety Centre, där 40 parter från akademi, industri och samhälle 
samverkar för att skapa ett säkert och hållbart transportsystem. Läs mer om oss här. 
 
Utan en djupare förståelse för de nio rekommendationerna blir det svårare för forskarna att 
bidra till våra gemensamma utmaningar och att uppnå de globala hållbarhetsmålen 2030. Vi har 
också, som en del i projektet, samlat in relevanta forskningsfrågor som kan passa i framtida 
projekt i vårt kompetenscentrum, arrangerat seminarier och workshops för att starta projekt 
och förstudier, som syftat till att bidra till implementering av ett urval av de nio 
rekommendationerna (eller ett urval av dem), och därmed också Stockholmsdeklarationen och 
FN:s globala hållbarhetsmål. Ett annat mål har varit att kunskapen ska bidra till att SAFERs 
parter blir mer relevanta i större projekt och projektansökningar i olika ramprogram för 
forskning och innovation (t ex Horizon Europe). 

 
4. Syftet med projektet  

Syftet med projektet har varit att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio 
rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-
konferensen om trafiksäkerhet i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the 
next steps, se länk här. Seminarierna har syftat till att höja kunskapen och inspirera till att ta 
sig an det nya tankesättet som presenteras i boken. Vi har samlats runt rekommendationerna 
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för att kartlägga relevanta forskningsfrågor, aktuellt kunskapsläge, eventuella gap och skapa 
projektidéer. Målet har också varit att vissa idéer ska kunna inkluderas i framtida 
projektansökningar samt att kunskapen ska bidra till att de svenska parterna blir mer relevanta 
även i större ansökningar, t ex inom europeiska ramprogram. 
 

5. Beskrivning av metod och material  

Vi har genomfört seminarieserien online genom interaktiva webinarier. Materialet från 
sessionerna har distribuerats till deltagarna och slutsatserna har också kommunicerats i SAFERs 
kommunikationskanaler (nyhetsbrev, websida och i sociala medier). 

 

6. Resultatredovisning  

Vi har genomfört tre seminarier på olika teman. Ca 90 personer har deltagit per session, totalt har 
ca 150 personer från över 50 olika företag/organisationer bidragit i dialogen.  

 

Teman och talare 

Nedan presenteras innehållet i de seminarier vi har genomförts. Parallellt med seminarierna har 
forskare fortlöpande diskuterat de nya insikterna och möjlighet att bidra och nyttiggöra den nya 
kunskapen. 

 

SESSION 1, January 19, 2021: IMPLEMENTATION AND TECHNOLOGY 
RESEARCH  
Recommendation #9 
 
From a Swedish perspective, the Stockholm declaration is very much a matter of successfully 
implementing technologies and policies, based on existing research in an effective way – to really 
achieve the desired effects. Recommendation # 9 Technology is probably the recommendation 
closest to our current research.  
In order to quickly and equitably realize the potential benefits of emerging technologies to road 
safety, including, but not limited to, sensory devices, connectivity methods and artificial 
intelligence, the Academic Expert Group recommends that corporations and governments 
incentivize the development, application and deployment of existing and future technologies. 
This in order to improve all aspects of road safety from crash prevention to emergency response 
and trauma care, with special attention given to the safety needs and social, economic and 
environmental conditions of low- and middle-income nations. 
 
But what kind of technology should be used and what driving forces for development are there? 
What role does for example the connectivity and geofencing play? Technology transfer from e.g. 
cars to motorbikes and bicycles, and between different parts of the world, are other interesting 
perspectives; how can we make this happen? How can we make the most out of what we already 
do and which are the new research questions we can contribute for this recommendation, e.g. 
linked to geofencing, which is mentioned as an example? Scientific based decisions are needed, 
how can we contribute and support? These are questions discussed in this seminar. 
 
Speakers 
•    Prof. Claes Tingvall, Chalmers University of Technology and Chairman of the Academic 



 

 

expert group 
•    Prof. Shaw Voon Wong, University Putra and member of the Academic Expert Group 
•    PhD. Cecilia Sunnevång, Vice President Research, Autoliv 

SESSION 2, February 25, 2021: INTEGRATION OF ROAD SAFETY IN THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
How to connect to other Sustainable Development Goals to gain momentum 
 
As an independent endeavor, the road safety movement is limited in potential reach and 
influence. Positioned as a special interest, road safety is often subordinate to other social needs 
and can gain progress only where it can achieve attention by road users or those who make 
decisions about roads and vehicles. But if recognized as a basic necessity that can facilitate 
progress in meeting social needs ranging from gender equity to environmental sustainability, the 
potential of road safety can be greatly expanded.  
 
Integrating road safety among the Sustainable Development Goals is an important step toward 
embedding road safety expectations and activities in the far-ranging daily processes of 
governments and in the operations of corporations, businesses and civic organizations globally. 
Substantial levels of such widespread integration have yet to be achieved but have the potential to 
expand interventions to a scale where road deaths and serious injuries would be reduced to near 
zero. This seminar will cover ideas on how road safety can come out of the little corner it's been 
put in and how this in turn will give opportunities for the research community. 
 
Speakers 

• Prof. Claes Tingvall, Chalmers University of Technology and Chairman of the Academic 
Expert Group 

• Associate Prof. Maria Krafft, Swedish Transport Administration and member of the 
Academic Expert Group 

• Daniel Helldén, Vice Mayor of Traffic in Stockholm 
• Pedro Homem de Gouveia, Coordinator for Road Safety & Security, POLIS network 
• Matthew Baldwin, DG MOVE Deputy Director General - European Coordinator for 

Road Safety 

SESSION 3 March 3, 2021: THE VALUE CHAIN - reporting and procurement 
Recommendation #1 and #2 
 
Some of the recommendations involve the responsibilities with respect to road safety of large 
enterprises and other stakeholders having complex value/supply chains. This has initiated a 
discussion about the following question:  
Everyone who loses their life in traffic is a victim of someone's value chain (in a wide definition). 
This way of thinking can provide entirely new ways of looking at responsibility. If each company 
or organisation starts to regularly report its footprints for traffic casualties in the same way as for 
example climate impact, there will be an increased focus for improvement, for example with 



 

 

regards to requirements for procurement, actions and follow-up.  
 
In this seminar we will get an even deeper understanding on what kind of traffic safety research 
that we need to initiate to support the implementation of the Stockholm declaration. What does 
the market perspective look like and what can we expect from the companies in this work? 

Speakers 
•    Prof. Claes Tingvall, Chalmers University of Technology and Chairman of the Academic 
Expert Group 
•    Prof. Maria Segui-Gomez, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and member 
of the Academic Expert Group 
•    Elisabeth Munck af Rosenschöld, Global Sustainability Manager, IKEA  

Relevanta forskningsfrågor trafiksäkerhet  

Relevanta forskningsområden inom trafiksäkerhet, baserade på de nio rekommendationerna och 
dialogen under de tre seminarierna, presenteras nedan: 

 
TEKNIKBEHOV 

• Vilka tekniker för ökad trafiksäkerhet är det som kommer vara mest effektiva i framtiden, vi behöver 
ta hänsyn till just framtida scenarion, samt även andra samhälleliga behov, som miljö och hälsa samt även 
kostnader och olika länders förutsättningar. Skulle vi kunna bidra till att få ihop detta i en bättre 
helhet?  

• Kan vi bli ännu bättre på tekniköverföring – tex skyddssystem och förebyggande skyddssystem som 
i dag finns i bilar, kan de även användas för tvåhjulingar? 
 

 
KUNSKAPSÖVERFÖRING OCH IMPLEMENTERING AV BEFINTLIG FORSKNING 

• Kunskapsöverföring  – hur säkerställer vi att den kunskap inom trafiksäkerhet som vi redan har 
kommer alla till gagn – i olika delar av världen? Och hur säkerställer vi att vi också ”importerar” 
information från olika delar av världen och lär av andra, ännu bättre än i dag? 

• Tillförlitlig data, och data som verkligen skapar mervärde och är användbar, är en nyckel till 
framgång. Hur säkerställer vi att vi kan samla in, lagra och dela data mellan olika länder och områden 
(exempelvis NDS, beteendedata och fordonsdata) 

• Vi behöver mer effektiva beräkningsverktyg för att till exempel: 
o prediktera och utvärdera skador. 
o safe system principles – hur ser dessa ut i olika trafiksituationer? 
o beräkna effekten av olika tekniker / skyddssystem. 

• Ha ett större fokus i forskningen på nyttiggörande och säkerställa att forskningen vi bedriver 
verkligen implementeras och gör nytta. 

• En närmare dialog med allmänheten och till exempel skolor, liksom med städer, kommuner och 
företag (i olika storlekar och branscher) med spjutspetsforskning och spetskompetens bör vi nyttja 
mer för att komma framåt snabbare, och med bättre resultat. Börja undersöka vilka dessa företag är 
och hur kan vi samverka. 



 

 

 
BETEENDE 

• Beteendefrågorna är fortsatt centrala. Hur kan vi bidra till att ändra attityden kring trafiksäkerhet 
och får vi människor att använda trafiksystemet så säkert som möjligt. Här kan tekniker som nudging 
vara intressant att vidare utforska, liksom hur man utformar säkerhetssystem så att de blir attraktiva 
att använda. Men vi behöver bli ännu bättre på att bygga ett säkert system som faktiskt tillåter 
människor att göra misstag (Safe System principles). 

• Övergång till ett mer fysiskt aktivt resande (modal shift): här kan vi göra mycket inom forskningen; 
hur säkerställer vi att aktiva resor blir säkra, så att den totala trafiksäkerhetsnyttan ökar, och att vi 
bidrar ännu mer till att alla som använder transportsystemet reser säkert. 

 
INFRASTRUKTUR 

• Vi har i presentationerna också sett att utformningen av infrastrukturen har stor betydelse för 
trafiksäkerheten – här skulle vi inom trafiksäkerhetsforskning kunna bidra mera. 

• Hur kan vi inom forskar-sfären bidra till att säkerhet demokratiseras – vilka mekanismer styr detta – 
och hur föder vi in vårt kunnande? 

• Hur ser en landsbygd och stadsmiljö ut där människor vill leva – med hänsyn taget till alla sociala 
behov och aspekter, där trafiksäkerhet är en av många. Hur kan man designa för att göra 
trafiksäkerhet attraktivt i en större helhet? 

 
RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 

• Vilka nyckeltal ska användas för att mäta och rapportera trafiksäkerhet i värdekedjan – nyckeltalen 
bör vara utformade så att beteenden förändras och består och metodiken behöver vara enkel att förstå 
och kan användas för att prioritera åtgärder och skapa förändringar. 

• Hur skulle man kunna integrera trafiksäkerhetsperspektivet i transportupphandlingar – och hur 
skulle man kunna mäta effekten av olika upphandlingskrav. 

• En ökad förståelse för vad som ligger bakom varför ansvarsperspektivet för en trafikolycka är så 
olika mellan olika aktörer – och hur kan detta ändras för att t ex ett företag ska känna ett ansvar för en 
olycka som sker i dennes transportkedja? 

• Hur kan man mäta effekten av olika trafiksäkerhetsåtgärder, t ex i räddade liv? 

• Vilka är de viktigaste mekanismerna som driver företagens sociala ansvar och hur kan de påverkas? 
 
FINANSIERING 

• Finansiering för forskning inom dessa nyare områden som är av mer systemkaraktär och spänner 
över många discipliner behöver ökas – tvärgående projekt behöver särskilt stimuleras. 
 

7. Slutsatser  

Vår huvudsakliga slutsats är att potentialen för att forskare inom trafiksäkerhet ska kunna bidra 
till att uppfylla de nya trafiksäkerhetsmålen till 2030 genom användande av de nio 
rekommendationerna från den akademiska expertgruppen för skriften Saving Lives Beyond 2020 
– the next steps, är mycket stor. Vi har inom ramen för projektet fått ett mycket gott underlag för 
relevanta forskningsfrågor och vi bedömer också att vi lyckats uppnå projektets mål att öka 
kunskapen om Stockholmsdeklarationen och hur vi inom forskarkåren kan tillgodogöra oss 
rekommendationerna och bidra till globala hållbarhetsmålen. Projektet har bidragit till att flera 
mer konkreta idéer till framtida projekt för att bidra till de nya trafiksäkerhetsmålen. 

 



 

 

8. Hur spridning och implementering av resultatet och erfarenheter av projektet sker 
och till vem 

Vi har spridit kunskapen från varje seminarie till de deltagande och forskningsfrågorna som har 
identifierats har fortlöpande diskuterats med SAFERs parter, för närvarande engagerar vi ungefär 
450 forskare från 40 olika organisationer och företag, i olika sammanhang när vi arbetat med 
projektskapande aktiviteter. En summering av slutsatserna har kommunicerats via SAFERs 
hemsida, nyhetsbrev, sociala meder och i olika presentationer för forskarna där vi sammanfattar 
våra nyckelresultat och aktiviteter, 

 

 

9. En separat sammanfattning av slutrapporten   
 

Syftet med projektet har varit att sprida en djupare förståelse för innehållet i de nio 
rekommendationer från den akademiska expertgruppen som lanserades i samband med FN-
konferensen om trafiksäkerhet i Stockholm i februari 2020; Saving lives beyond 2020 – the 
next steps, se länk här. 
 

Vi har genomfört en seminarieserie med tre sessioner under perioden januari till mars 2021. 
Seminarierna har gästats av bland annat representanter från den akademiska expertgruppen som 
skrivit boken, samt andra aktörer i samhället som har kunnat bidra till, samt förklara innehållet i 
rekommendationerna på ett tydligt och inspirerande sätt. Seminarierna har syftat till att höja 
kunskapen och inspirera till att ta sig an det nya tankesättet som presenteras i boken. Vi har 
samlats runt rekommendationerna för att kartlägga relevanta forskningsfrågor, aktuellt 
kunskapsläge, eventuella gap och skapa projektidéer för framtida multidisciplinär forskning inom 
SAFER. Vi har primärt fördjupat oss i rekommendationerna #1 och #2; hållbarhetsrapportering 
och upphandling, #9 Teknik (forskning och implementering av redan befintlig kunskap) och den 
mer övergripande frågan kring vilka aktörer som kan vara relevanta för forskare inom 
trafiksäkerhet att samarbeta med i en större utsträckning. 
 
Ca 150 personer från över 50 olika företag/organisationer har deltagit i aktiviteterna, flertalet i 
alla tre sessionerna. Målet har också varit att vissa idéer ska kunna inkluderas i framtida 
projektansökningar samt att kunskapen ska bidra till att de svenska parterna blir mer relevanta 
även i större ansökningar, t ex inom europeiska ramprogram. Vi samlade många bra idéer för hur 
vi som ett nästa steg skulle kunna bidra med värdeskapande forskning för implementering av 
rekommendationerna. Vi identifierade följande huvudområden som relevanta (inom ramen för de 
rekommendationer vi arbetade med i projektet):  

 

• Teknikbehov 

• Kunskapsöverföring och implementering av befintlig forskning 

• Beteende 

• Infrastruktur 

• Rapportering och uppföljning 

• Finansiering 
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Vår huvudsakliga slutsats är att potentialen för att forskare inom trafiksäkerhet ska kunna bidra 
till att uppfylla de nya trafiksäkerhetsmålen till 2030 genom användande av de nio 
rekommendationerna från den akademiska expertgruppen för skriften Saving Lives Beyond 2020 
– the next steps, är mycket stor. Projektet har genererat kunskap som ska implementeras i 
trafiksäkerhetsforskning med syfte att minska antalet skadade och dödade i trafiken enligt det 
globala hållbarhetsmålet 3.6. Vi har inom ramen för projektet fått ett mycket gott underlag för 
relevanta forskningsfrågor och vi bedömer också att vi lyckats uppnå projektets mål att öka 
kunskapen om Stockholmsdeklarationen och hur vi inom forskarkåren kan tillgodogöra oss 
rekommendationerna och bidra till globala hållbarhetsmålen. Projektet har bidragit till att flera 
mer konkreta idéer till framtida projekt för att bidra till de nya trafiksäkerhetsmålen. 
 

Kontaktuppgifter 

 
Malin Levin, SAFER - Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers 
P.O. Box 8077, 402 78 Göteborg 
Tele: 0733-330783 
E-mail: malin.levin@chalmers.se  
Web: www.saferresearch.com   

 
10. Ekonomisk redovisning.  
 

 

Projektledning – Malin Levin: 91h a´798kr = 77406kr 
Föreståndare (seminarier/workshops/high-level-dialoger med expertgrupp) – Magnus 
Granström 20h a´1025kr = 20500kr 
 
Total upparbetat belopp: 97906kr (sökta medel 98250kr) 
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