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Förord  
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. 

Studien är genomförd av Centrum för Personsäkerhet, CPS, vid Karlstads universitet. CPS är 
en plattform för forskning och samverkan i frågor som rör analys och prevention av 
personskador. Personsäkerhet är ett fält som idag är splittrat mellan en rad sektorsområden 
och regelverk trots vetenskapligt stora likheter. Centrumets idé är att erbjuda ett 
sammanhållet forskningsstöd för alla dessa sektorsområden.  

Ett speciellt tack för värdefulla kommentarer och riktas till Viveka Wallqvist, RISE och Carl 
Bonader, Göteborgs Universitet.  

Projektet har utförts av Robin Holmberg och Johanna Gustavsson vid Karlstads universitet i 
syfte att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. Studien är finansierad av Trafikverkets Skyltfond. Författarna är ensamma 
ansvariga för rapportens innehåll. 
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Sammanfattning 

Goda förutsättningar för aktiva transporter, som att promenera eller att cykla när vi tar oss 
till våra destinationer, är viktiga aspekter i den hållbara staden och dessutom något som kan 
förbättra folkhälsan. Många kommuner har identifierat säkerheten för oskyddade trafikanter 
som ett problem och arbetat fram vägledande strategier för hur de ska arbeta preventivt 
med denna trafikantgrupp (SKL, 2015:a)(SKL, 2015:a)(SKL, 2015:a), emellertid varierar 
åtgärderna bland kommunerna.  

Syftet med denna studie har varit att identifiera och teoretiskt granska, praktiskt och/eller 
empiriskt välgrundade interventioner som främjar säkerheten för i första hand cyklister och 
fotgängare. För att skapa en uppfattning om den rådande situationen har kommuner 
intervjuats om hur de ser på och arbetar med frågan. Tolv intervjuer genomfördes med 
kommuner av varierande storlekar spridda över landet och intervjumaterialet bearbetades 
med kvalitativ innehållsanalys.  

Resultatet visar att det finns ett starkt engagemang för att främja säkerheten för oskyddade 
trafikanter, men att arbetet hämmas av bristande systematik, knappa ekonomiska resurser 
och att även brist på kunskap kan utgöra ett hinder. Hastighetsreducerande åtgärder 
dominerar som främsta trafiksäkerhetsåtgärd, dock har separering av trafikslagen fått ett 
större fokus och utbyggnad och underhåll av GC-vägar prioriteras.  

Det framstår som att en systematisk och genomtänkt planering förtydligar målen och ger 
trafiksäkerhetsarbetet en tydligare inriktning för samtliga kommuner, oavsett storlek. 
Förutom det så kan ett fortsatt steg för att främja säkerheten för oskyddade trafikanter och 
samtidigt skapa bättre förutsättningar för aktiv transport vara att tydliggöra indikatorerna 
för uppföljning av trafiksäkerheten mot skyddade trafikanter.  
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Inledning 
 

Den framtida och hållbara staden förutsätter att fler resenärer väljer att transporteras med 
klimatvänliga alternativ. Goda förutsättningar för aktiva transporter, som att promenera eller 
att cykla när vi tar oss till våra destinationer, är viktiga aspekter i den hållbara staden och 
dessutom något som kan förbättra folkhälsan (Faskunger, 2007). Dessa aspekter är viktiga ta 
hänsyn till då den svenska befolkningen förväntas att öka (SCB, 2018), framförallt gällande 
andelen äldre i befolkningen som utgör en sårbar del av de oskyddade trafikanterna (SCB, 
2014). Samtidigt sker en urbanisering som också adderar till problemet. I takt med 
trafikdensiteten i städerna ökar så ökar också riskerna för den oskyddade trafikanter (Hedelin, 
Bunketorp & Björnstig, 2002).  

I strävan mot Nollvisionen behöver transportsystemet kontinuerligt formas och anpassas efter 
mänskliga förmågor och begränsningar, där det även skapas förutsättningar för den 
oskyddade trafikanten att ta plats. Bland trafikslagen utmärker sig oskyddade trafikanter som 
den mest sårbara gruppen då de står för drygt hälften (53 %, gäller fotgängare och cyklister) 
av alla allvarliga skador i trafiken (Trafikverket, 2019). Till denna siffra ska även läggas 
fotgängarnas singelolyckor, vilka inte är inräknade i statistiken. Det är tydligt att de oskyddade 
trafikanterna skadas i olyckor som sker på vägar där kommuner står som förvaltare 
(Trafikverket, 2019), vilket ställer kravet på att kommunerna ska hantera denna problematik. 
För ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete blir därför utformningen av städer och tätorter en 
avgörande faktor. 

Många kommuner har identifierat säkerheten för oskyddade trafikanter som ett problem och 
därmed arbetat fram vägledande strategier för hur de ska arbeta preventivt med denna 
trafikantgrupp (SKL, 2015:a). Emellertid varierar åtgärderna bland kommunerna. För att skapa 
en uppfattning om den rådande situationen finns därför ett behov att beskriva hur 
kommunerna ser på och arbetar med säkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter.  
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Syfte  

En förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av trafiksäkerheten är att verkningsfulla 
åtgärder tydligare kan riktas mot oskyddade trafikanter. Projektets syfte är att identifiera och 
teoretiskt granska, praktiskt och/eller empiriskt välgrundade interventioner som främjar 
säkerheten för i första hand cyklister och fotgängare, för att bland dessa identifiera 
möjligheter för uppföljning av trafiksäkerhetsarbetet för denna trafikantgrupp.  

Projektet består av följande två delstudier: 

Intervjustudie 

För att besvara huvudsyftet har intervjuer med kommunala tjänstemän med ansvar för det 
lokala trafiksäkerhetsarbetet genomförts. Intervjuerna har syftat till att generera en 
beskrivning av hur kommunerna ser på och arbetar med trafiksäkerhet riktat mot oskyddade 
trafikanter. 

Litteraturgenomgång 

Utifrån den information som förvärvas vid intervjuerna har evidensen för åtgärder riktade mot 
oskyddade trafikanter i litteraturen undersökts. Litteraturgenomgången består i första hand 
av forskningslitteratur och i andra hand av grå litteratur.  
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Trafiksäkerhet i Sverige 

Sedan införandet av Nollvisionen1 har ett intensivt trafiksäkerhetsarbete bedrivits och det har 
skett en markant minskning av antalet omkomna i trafiken2. Trafikverkets årliga analysrapport 
av den svenska trafiksäkerhetsutvecklingen visar en märkbar minskning av antalet omkomna 
bilister3 (Trafikverket, 2019). Det har föreslagits att minskningen av antalet döda bland bilister 
kan förklaras av att preventiva åtgärder främst är riktade mot denna trafikgrupp (Høye, Elvik, 
Sørensen & Vaa, 2012). Sedan år 2010 har den nedåtgående trenden stagnerat för bilister och 
vad gäller cyklister och fotgängare, så kallade oskyddade trafikanter, har samma positiva trend 
gällande dödsfall inte registrerats.  

När det gäller allvarliga skador har dessa tidigare främst drabbat bilister, tätt följda av 
cyklister, men de senare åren har en förflyttning av fördelningen skett där cyklister nu 
dominerar denna kategori4. När det gäller gångtrafikanter råder ett stort mörkertal i 
skadestatistiken då fotgängare som fallit omkull och skadat sig inte ingår i definitionen av 
vägtrafikolycka. Det finns dock studier som tyder på att den största kategorin allvarligt 
skadade återfinns bland fotgängare (Vadeby, Forsman, Ekström & Gustafsson, 2017).  

Som utvecklingen ser ut idag är trafiksäkerhetsarbetet på god väg att uppnå målet för 
minskning av antalet skador (Trafikverket, 2019). Men eftersom nedgången främst återfinns 
bland bilister är det med tanke på den nuvarande skadebilden troligt att fokus behöver 
breddas om utvecklingen ska hålla i sig. Vid planering av åtgärder behöver det beaktas vem 
som drabbas och var trafikolyckorna sker. Det är tydligt att den största mängden olyckor med 
allvarliga skador sker på vägar där kommuner står som förvaltare, något som föranleder att 
kommuner arbetar med att förbättra den fysiska planering som påverkar trafiksäkerheten där 
oskyddade trafikanter är särskilt utsatta.  

Riskgrupper 

De oskyddade trafikanterna är en heterogen grupp som behöver delas in i undergrupper med 
specifika riskfaktorer och varierande risknivåer (Stoker et al., 2015). Genom att titta på 
problematiken från ett demografiskt perspektiv har två åldersgrupper identifierats som 
speciellt exponerade för trafikrelaterade risker. Det handlar om yngre och äldre personer 
(OECD, 1998), vilka ofta rör sig som oskyddade trafikanter och som kan ha olika svårigheter 
att interagera med trafiken. Överlag har yngre barn problem i trafiken beroende på att de 
ännu inte utvecklat den förståelse som krävs för att integrera med de olika trafikslagen. Äldre 
personer kan på grund av ålders- eller sjukdomsrelaterade funktionsnedsättningar få svårt att 
hantera utmanande trafiksituationer. Av den orsaken löper de en ökad risk för att råka ut för 
en olycka och kan även bli svårare skadade som en följd av olyckan (Trafikanalys, 2011), vilket 
också tydligt ses i skadestatistiken (Trafikverket, 2019).  

                                                      
1 Se prop. 1996/97:137, bet. 1997/98:TU4, rskr. 1997/98:11. 
2 Informationen är hämtad från transportstyrelsens officiella statistik. För mer information se här.  
3 Trafikverket definierar bilister som förare eller passagerare i personbil, lastbil och buss. 
4 För sammanställning av skadeutfallen hänvisas läsaren till Trafikverkets analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 
2018. 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/statistik/olycksstatistik/p_nationell_befolkning_bilar_bensin_1950-.xlsx
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/60919/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_090_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_2018_2.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/60919/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_090_analys_av_trafiksakerhetsutvecklingen_2018_2.pdf
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Trafiksäkerhetsprogram 

Kommunerna står inför olika utmaningar i trafiksäkerhetsarbetet och för att de ska lyckas 
måste de rätta förutsättningarna finnas på plats, vilka ser olika ut från kommun till kommun. 
Faktorer såsom klimat, demografisk sammansättning, typ av trafik, trafiktäthet, m.m., varierar 
mellan kommunerna där samtliga faktorer utgör olika utmaningar. 

För att upprätthålla en god trafiksäkerhet har kommuner skyldigheten att beakta säkerheten 
i den fysiska planeringen och är i sitt arbete styrda av olika lagar- och förordningar, exempelvis 
Plan- och bygglagen (2010:900), Boverkets byggregler (2011:6)5 samt Trafikförordningen 
(1998:1 276), för att nämna några. För att underlätta kommunernas arbete har Trafikverket 
och Sveriges kommuner och regioner (SKR), i samverkan med Boverket, arbetat fram 
handboken Trafik för en attraktiv stad (TRAST) i syfte att vägleda kommunernas 
arbetsprocesser för utformning av en trafiksäker stad6 (SKL, 2015:b, 2015:c). Därutöver 
tillkommer även andra dokument som ger stöd och anvisningar för utformningen av 
gaturummet inom tätorter (SKL, 2015:d). Dokumenten kompletterar varandra och ger 
underlag för det kommunala trafiksäkerhetsarbetet. 

Det finns tecken på att det kommunala trafiksäkerhetsarbetet kan gynnas av att arbetet 
bedrivs mot uppsatta mål, särskilt för kommuner som integrerar arbetssättet som föreslås i 
TRAST. Flera kommuner har banat väg och visat på att arbetet med att skapa 
trafiksäkerhetsprogram har gett positiva effekter för trafiksäkerheten (SKL, 2015:a). Dessa 
följs sedan upp genom systematisk tolkning registerdata från STRADA7 samt genom lyhördhet 
för invånarnas synpunkter och genom det identifiering av riskgrupper och -områden. 

Indikatorer för uppföljning av trafiksäkerheten 

Som en del av det systematiska säkerhetsarbetet för att följa upp Nollvisionen och dess 

etappmål finns en rad mätbara indikatorer beskrivna. Dessa följs regelbundet upp, oftast 

årligen, och tydliggör trafiksäkerhetens utveckling. Som indikatorerna idag är utformade så 

präglas de huvudsakligen av ett fokus på händelser där motorfordon är involverade och ett 

fåtal är direkt riktade mot uppföljning av arbetet för den oskyddade trafikanten.   

                                                      
5 För tillgång av Boverkets samtliga föreskrifter hänvisas läsaren till Boverkets författningssamling. 
6 För tillgång av samtliga rapporter kring TRAST hänvisas läsaren till SKLs samlade verk. 
7 STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data om skador och olyckor 
inom det svenska vägtransportsystemet. Inrapportering av data sker av polis och sjukhus. 

https://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/bbr---bfs-20116/
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trafikinfrastruktur/trafikplaneringtrafiksakerhet.2990.html
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Metod 

Intervjustudie 

Med hänsyn till projektets syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med kommunala 
tjänstemän som arbetar med trafiksäkerhet och planering. Inledningsvis skapades en 
kunskapsbild genom att studera olika kommunala dokument rörande trafiksäkerhetsarbetet. 
I synnerhet har trafiksäkerhetsplaner och trafiksäkerhetsstrategier med fokus på oskyddade 
trafikanter varit av intresse. Med den kunskap som förvärvades skapades en intervjuguide 
med frågor som belyste olika teman som identifierats i de kommunala dokumenten.  

För att testa intervjuguiden kontaktades tre strategiskt utvalda kommuner med lång 
erfarenhet av praktiskt trafiksäkerhetsarbete och som, på ett föredömligt sätt, visat på hur 
kommunala trafiksäkerhetsprogram kan se ut (SKL, 2015:a). Intervjuer genomfördes med två 
av dessa kommuner, och parallellt kontaktades även väletablerade forskare från 
organisationer och oberoende av varandra, med syftet att ge konstruktiv kritik på 
intervjufrågorna. Därefter omarbetades intervjuguiden utifrån den feedback som erhölls. 

Urval 

Vi gick sedan vidare med att kontakta en större grupp kommuner med förfrågan om intervju. 
För att få en bred spridning i resultatet valdes kommuner utifrån SKL:s 
kommungruppsindelning med nio olika kommuntyper (SKL, 2016). De svenska kommunerna 
listades i enlighet med SKL:s indelning och två kommuner från respektive kommungrupp 
valdes slumpmässigt ut med hjälp av en slumpgenerator för att undvika eventuell 
selektionsbias. Det slumpmässiga urvalet bidrog även till att kommunerna blev geografiskt 
spridda över landet och gav en bred beskrivning av förutsättningar för och synpunkter på 
trafiksäkerhetsarbetet för oskyddade trafikanter. 

För att nå målet med två kommuner från varje kommungrupp kontaktades totalt 25 
kommuner.  Det visade sig svårt att få tag i kommuner från gruppen Landsbygdskommun och 
trots att totalt sju kommuner ur denna grupp kontaktats var det ingen som valde att ställa upp 
för intervju. 

Genomförande 

Med hänsyn till respondenternas spridda lokalisering genomfördes den datainsamlingen via 
internetbaserade telekommunikationsprogram. Utifrån den information som erhölls vid de 
initiala intervjutillfällena omarbetades intervjuguiden något. 

Sammanfattningsvis genomfördes tolv semi-strukturerade intervjuer med tolv olika 

kommuner. Tre av dessa var gruppintervjuer med två respondenter och resterande 

individuella intervjuer. Samtliga kommungrupper, utom landsbygdskommun, är 

representerade i urvalet (se Tabell 1). 
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Tabell 1. Genomförda intervjuer baserat på SKL (2016) kommungruppsindelningar. 

Kommungrupp Kommungrupp SKL Antal 
genomförda 
intervjuer 

Storstäder A1 2 

Pendlingskommun nära storstad A2 1 

Större stad B3 2 

Pendlingskommun nära större stad B4 2 

Lågpendlingskommun nära större stad B5 1 

Mindre stad/tätort C6 1 

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort C7 2 

Landsbygdskommun C8 0 

Landsbygdskommun med besöksnäring C9 1 

 

Intervjuerna resulterade i ett rikt material då de intervjuade oftast hade omfattande 
erfarenhet inom området. Vi uppfattar att de intervjuade också var engagerade i frågan och 
intresserade av att dela med sig av sina synpunkter, erfarenheter och kunskaper.  

Analys  

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts för att bearbeta intervjumaterialet. Analysen har 
styrts av strävan att uppfylla studiens syfte - att beskriva kommunernas syn på och metoder 
för säkerhetsarbete för oskyddade trafikanter. Intervjuerna lyssnades igenom noga flera 
gånger och transkriberades översiktligt. Meningsbärande enheter identifierades och 
kombinerades successivt till tentativa kategorier som omprövades när nytt material lades till. 
Vi har parallellt analyserat materialet och jämfört våra iakttagelser för att genom diskussion 
enas om kategorier. Resultatets kategorier är grundade i data och har växt fram i 
resonemanget mellan oss. Analysen är främst beskrivande och har en låg grad av tolkning.  

Även om vår upplevelse är att intervjuerna resulterade i ett rikt material finns det en möjlighet 
att enskilda kommuner har avvikande uppfattningar och arbetssätt än de som beskrivs i denna 
rapport. Ingen kommun från kategorin Landsbygdskommun ställde upp på intervju och risken 
finns därför att detta perspektiv saknas i analysen. Samtidigt har flera mindre kommuner med 
landsbygdsområden, exempelvis från kategorierna C7, C9 och C6, intervjuats och vi bedömer 
därför att även landsbygdsperspektivet finns representerat i data.  

Litteraturstudie  

En litteraturgenomgång med syftet att beskriva evidensläget för trafiksäkerhetsåtgärder för 
oskyddade trafikanter har genomförts. Litteraturgenomgången är inte systematisk i 
bemärkelsen att all litteratur på området har gåtts igenom, utan styrdes av intervjuresultaten 
och de områden som identifierats av den initiala läsningen. Urvalet för den forskning som 
presenteras här är också tänkt att vara relevant för den svenska kontexten.  

Genomgången baseras på publikationer i vetenskapliga tidskrifter och i de fall det finns 
tillgängligt på översiktsartiklar där tillgänglig forskning inom ett område sammanställts.  
Vidare består resultatet av en genomgång av forskningen gällande säkerhetsökande åtgärder 
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för oskyddade trafikanter. Genomgången utgår från det som framkommit i intervjuerna med 
kommunerna och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Vår bedömning är dock att den i 
stora drag återger rådande evidensläge för säkerhetsfrämjande åtgärder för oskyddade 
trafikanter inom det som en kommunal verksamhet kan påverka.   
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Resultat 

Intervjustudie 

Analysen av intervjuerna syftar till att beskriva kommunernas syn på trafiksäkerhetsarbetet 
och hur de arbetar säkerhetsfrämjande för oskyddade trafikanter. Resultatet är indelat i 
rubriker som motsvarar analysens kategorier.  

Synen på trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

Resultatet från intervjuerna visar att det finns ett nyväckt och ökande intresse för 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. En kommun uttrycker hur du ser på saken såhär:  

”Vi försöker, nej har, synen att det är gående, cyklister och kollektivtrafik - 
och sen övrig trafik. Det är ett mantra som hänger med. Jag har nästan 
alltid den bilden med mig vid dragningar för politiken så att vi bryter ner 

det gamla där det var det bilen, bilen, bilen och sen kanske en gångare på 
fjärde plats, om det fanns någon plats kvar att få dit trottoaren eller så.” 

Tidigare har trafiksäkerhetsarbetet varit inriktat på kollision mellan motorfordon, eller 
oskyddade och motorfordon, men nu sker en förskjutning mot problematiken med 
singelolyckor bland cyklister och fotgängarnas fallolyckor.  

”Fallolyckorna har inte definierats som en vägtrafikolycka. De följdes inte 
alls innan STRADA, runt 2011 var första gången som fotgängare lyftes 
specifikt… Nu är alla överens om att fotgängarna ska vara med, t.o.m. 

trafikverket har förstått.”  

Hastighetsdämpande åtgärder verkar delvis fortfarande dominera, men allt fler satsningar 
görs för upprustning och nybyggnation av gång- och cykelvägar, både i större och mindre 
kommuner. Medvetenheten kommer ofta från insikten om hur skademönstret ser ut.  

”Ett väldigt tydligt fokus - Vad är det vi ska jobba med? Vi kan ju inte bara 
jobba för biltrafiken. Det skulle vara orimligt, för det är inte där olyckorna 

sker. Det är fotgängare och cyklister som skadas. Då blir det ganska naturligt 
att arbeta mot det.”  

Det finns en insikt om att det som tidigare varit i fokus, främst hastighetsdämpande åtgärder, 
inte kommer att räcka för att minska riskerna för oskyddade trafikanter. Istället framhåller 
kommuner att arbetet med denna grupp har integrerats i alla former av trafikplanering, något 
som gäller speciellt vid om- eller nybyggnation där kommunerna försöker ha ett hela-resan-
perspektiv. Trafiksäkerheten för oskyddade verkar i allt större grad vara en del i ny- och 
ombyggprocessen. Fotgängare har fått en större plats i planeringen, om det exempelvis ska 
göras markarbete så funderar man på hur gångare ska kunna ta sig förbi.  

”Tidigare kanske mer så att vi stängde av och tänkte att de får väl gå runt, 
vi tog inte hänsyn till att som gående är man bekväm, man tar närmaste 

vägen och inte vägen runt kvarteret. Där har det hänt mycket senaste 
tiden.” 
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Systematikens betydelse 

Samtliga kommuner uttrycker att de använder någon form av systematik i sitt 
trafiksäkerhetsarbete, dock skiljer sig tillvägagångssättet. 

Nyttan av en strategi 

Flera kommuner har upprättat trafiksäkerhetsprogram eller -strategier där problemområden 
har identifierats och tydliga åtgärder har arbetats fram. I det arbetet använder flera TRAST 
som inspirationskälla. Genom upprättandet av planen formaliseras trafiksäkerhetsarbetet och 
ett grundläggande inriktnings- och styrdokument skapas. Vissa kommuner har även 
kompletterat trafiksäkerhetsplanen genom att anamma myndigheters regelverk (SKL, 2015:d; 
Trafikverket & SKL, 2016:a, 2016:b), vilket ger stöd och råd i hur utformningsprocessen bör se 
ut vid byggnation av gator och vägar. Dessa utgör sedan en del av det systematiska arbetet, i 
synnerhet vid byggnation av vägar där syftet är att höja säkerheten för de oskyddade.  

Trots guidernas detaljerade beskrivningar uttrycker vissa att de inte alltid är tillräckliga utifrån 
lokala förutsättningar, något som i synnerhet gäller för större kommuner. Platsens specifika 
förutsättningar kan göra utformningen komplicerad vilket skapar behov av egna 
detaljstyrande dokument som komplement till nationella riktlinjer.  

En större kommun med ett väletablerat trafiksäkerhetsarbete riktat mot oskyddade 
trafikanter beskrev att upprättandet av ett trafiksäkerhetsprogram fyller ett tydligt syfte och 
ger struktur till arbetet i jämförelse med alternativa metoder: 

”En av våra tidigare nämndsordförande han avskydde att man arbetade 
ad-hoc, som han uttryckte det. Det vill säga den som ropar högst och mest 
får åtgärder. Utan vissa åtgärder där det faktiskt finns ett behov. Och det 

känner vi att det gör när vi har programmet och uppföljningen.” 

Olika former av strategier kan ha funnits sedan flera år tillbaka, men utan att dessa uttryckts 
vara trafiksäkerhetsprogram per se. Flera uttrycker att ett utarbetat trafikprogram 
förtydligar trafiksäkerhetsarbetet och ger resultat.  

”Innan trafikplanen fanns det inte så mycket GC väg i den centrala 
tätorten.”  

Det finns också kommuner som ännu inte har arbetat fram trafiksäkerhetsprogram och istället 
genomför punktinsatser, men som uttrycker behovet av ett strategiskt program och därför 
initierat en arbetsprocess för att implementera ett sådant. En av dessa beskriver följande: 

”… förhoppningsvis nästa vecka antas en trafikstrategi i kommunen, som vi 
jobbat med i två år. Då blir det lite mer tydligare vad det är vi vill, innan har 
det liksom inte funnits något sådant strategiskt dokument som säger hur vi 

ska jobba och vad vi ska jobba med… det är en ganska liten kommun och 
man har inte jobbat så strategiskt innan”  

I de fall där kommuner har en inriktning så fungerar den vägledande för åtgärder och 
underlättar i diskussioner om åtgärdsprioritering. Det kan också resultera i krav som ska följas 
av upphandlade byggentreprenörer. En större kommun berättar:  

”Gör vi en planerad gatuombyggnad, det kan vara att man är tvungen att 
göra en reinvestering av en gata. Den har helt enkelt tjänats ut och måste 
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byggas om, då har vi alltid trafiksäkerhetsåtgärder med i det tänket när vi 
nu bygger om gatan. För ska man dit och gräva så ska man göra det bättre 

än vad det var tidigare”  

Det är tydligt att bristen på ett trafiksäkerhetsprogram kan leda till att det saknas en 
långsiktighet i planeringen.  

”Om man hade en plan för flera år framåt och man viste att man också 
kunde få en budget till så skulle det kunna vara mycket enklare. Då kunde 

man också inrikta sig på oskyddade på ett helt annat sätt.” 

I den mindre kommunen kan dock behovet av ett program vara mindre. Systematiken kan 
vara relativt god även utan program då verksamhetens omfattning är begränsad. Få personer 
är inblandade i besluten och riktlinjer kan fungera som ett tillräckligt stöd. 

”Planeringsmässigt följer man en strategi även om den inte finns 
nerskriven, som det kanske skulle behövas. Men vi klarar oss ganska bra 

eftersom vi är ett litet samhälle.” 

Man menar att trafiksäkerhetshöjande åtgärder inte behöver vara uttalade i 
trafiksäkerhetsprogram eller strategier utan istället kan integreras i verksamheten och blir en 
naturlig aspekt att beakta vid planering av underhåll och ny- och ombyggnationer.  

Skadedata som utgångspunkt 

Skadedata från STRADA ligger ofta till grund för inriktningen av trafiksäkerhetsarbetet då det 
gäller oskyddade trafikanter. När det gäller STRADA har de större kommunerna uttryckt sig ha 
en lång tradition av att arbeta systematiskt med informationssystemet, vissa så tidigt som när 
systemet etablerades. I stora och medelstora kommuner finns ofta kompetensen att göra 
egna analyser av data som sedan kan ligga till grund för beslut och planering. STRADA har i 
vissa fall utgjort ett fundament som präglat inriktningen av hela trafiksäkerhetsarbetet. 
Många betonar betydelsen av STRADA och det beskrivs som ett värdefullt verktyg i alla steg; 
både för planering, prioritering och uppföljning.  

Under den senare tiden har flera kommuner tittat närmare på skadestatistiken och upptäckt 
att fotgängares fallolyckor överstiger cykelolyckorna med 3-4 gånger, där en mycket stor del 
av olyckorna under vinterhalvåret sker på grund av halka. En stor kommun beskriver sin 
upptäckt: 

"Det är inte förens de senaste 5-10 åren som vi har kunnat göra så bra 
kvalitativa olycksanalyser på sjukhusdata, det ger en helt ny bild av 
olyckssituationer och skadeläget i våra städer. Vi ser att det är äldre 

gående som skadas sig väldigt mycket och ofta i trafiken. På gångbanor, 
vid övergångsställen, ja i offentlig miljö." 

Dessa insikter har resulterat i planer specifikt riktade mot denna grupp trafikanter, som 
komplement till de redan framarbetade trafiksäkerhetsstrategierna. Tidigare ingick inte 
fotgängares fallolyckor som en del av kommunernas trafiksäkerhetsprogram och inkluderades 
inte i det förebyggande arbetet. Det råder dock skillnader mellan kommunerna som kan 
kopplas till kommunernas storlek. En mindre kommun berättar om sitt arbete med 
fotgängare: 



15 
 

”Just nu är det bara att de åker med i farten, om vi jämför med cyklister. 
För vi har inget strategiskt dokument än, som säger någonting om gående. 
Utan, det blir ju… ja, vi jobbar med ombyggnad just nu och vi är på väg inpå 
en annan gata och då har vi egentligen inga riktlinjer som säger ”så här ska 

vi jobba med gående”, både när det gäller tillgänglighetsanpassande och 
trafiksäkerhet. Men förbättrar man för cyklister så, i många fall blir det ju 

även förbättraringar för gående”  

Skadedata är en viktig resurs, men de mindre kommunerna uttrycker att de saknar den 
kompetens som krävs för att arbeta med STRADA. En annan anledning till att inte använda 
skadedata är att flödet av trafik anses vara för litet och att resultaten av databearbetning 
därför inte skulle var användbart. Förståelsen för betydelsen av att använda skadedata verkar 
dock ha ökat då vissa kommuner har inrättat strategiska funktioner som har till uppgift att 
analysera skadedata.  

Alternativa beslutsunderlag 

De kommuner som meddelade att de inte arbetar systematiskt med skadedata använder sig 
istället av mera ad-hoc betonade metoder i sitt trafiksäkerhetsarbete. En vanligt 
förekommande metod som används är trafikmätningar8 som därefter ligger till grund för 
åtgärder. Men den absolut mest betydande delen av informationsinhämtningen kommer från 
invånarnas synpunkter. Klagomål, diskussioner vid träffpunkter eller i sociala medier, 
telefonsamtal, medborgarförslag, meddelanden via post och e-post kan i många fall vara den 
enda trafikrelaterade informationskälla som används för beslutsstöd i mindre kommuner. En 
del letar aktivt och systematiskt upp synpunkter från medborgarna genom 
medborgardialoger. En kommun meddelade att de följde upp varje klagomål som inkom. Det 
gjorde att de uppfattar det systematiska trafiksäkerhetsarbetet som väldigt krävande och att 
landsbygdsinvånare får ett stort inflytande på de redan begränsade resurserna.  

I mindre kommunen förekommer det att man har svårt att precisera vad som styr beslut om 
åtgärder. En del förlitar sig helt enkelt på det man snappar upp när man är ute och observerar. 
Några ger uttryck för att historiskt har synpunkter från allmänheten fått styra allt för mycket, 
på bekostnad av helheten. Försök görs att komma ifrån det och istället arbeta med ett större 
perspektiv där fler aspekter inkluderas.  

De demografiska grupper som frekvent framför trafikrelaterade klagomål verkar vara 
småbarnsföräldrar, pensionärer och nyinflyttade personer och den vanligaste synpunkten är 
upplevelser av hastighetsöverträdelser i trafiken. Kommentarerna handlar främst om den 
upplevda säkerheten som relaterar till trygghetsaspekter. Vanligast är att de gäller 
hastigheten i bostadsområden och runt skolor. Till följd av klagomålen genomfördes i regel 
trafikmätningar som genomgående visar att hastighetsefterlevnaden är god. Trots det 
välkomnar vissa kommuner invånare att vara en del av det förebyggande arbetet genom att 
exempelvis erbjuda invånarna att bygga hastighetsdämpande blomlådor och strategiskt 
placera ut dessa på områden där hastigheten upplevs som för hög. Att på det sättet involvera 
invånarna i det förebyggande arbetet uppskattades och resulterade i en markant ökning av 

                                                      
8 Trafikmätningarna artade sig i former om mätning av fordonshastigheter, trafikdensitet, observationer m.m., i 
synnerhet vid trafikerade vägar där oskyddade trafikanter var frekvent exponerade av de olika fordonstyperna. 
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efterfrågan på blomlådor, tillika en ökning av engagemang i det hastighetsdämpande arbetet 
i de tätbebyggda områdena. 

Två kommuner har tagit steget längre genom att göra det enklare för invånarna att rapportera 
trafikstörningar genom applikationer för mobiltelefoner. Dessa gör det möjligt för trafikanter 
att lämna synpunkter samt ta del av rådande störningar på trafiknätet. Synpunkterna hanteras 
i dessa fall av dedikerade resurser inom kommunerna som direkt kan agera på de 
inrapporterade problemen.  

Även om medborgarnas inlämnade synpunkter beaktas är de inte nödvändigtvis styrande. I de 
kommuner som har ett väletablerat och systematiskt trafiksäkerhetsarbete ses klagomål från 
invånarna som en informationskälla bland flera. De tillåts inte att dominera som 
beslutsunderlag, delvis för att man systematiskt arbetar med skadestatistik men även att 
kommunerna redan har inplanerade åtgärder riktade mot oskyddade trafikanter.   

Uppföljning 

Det systematiska trafiksäkerhetsarbetet innefattar en iterativ process att samla och analysera 
olycksstatistik som därefter mynnar ut i olika preventiva åtgärder. Det förekommer också att 
kommunerna har inarbetade tidsintervaller för när rapportering och utvärdering skall ske för 
att kunna följa upp huruvida åtgärder har visat på effekt. Det är vanligt att de större 
kommunerna, med lång erfarenhet av trafiksäkerhetsarbete, arbetar mot kommunala och 
nationella trafiksäkerhetsmål. Uppföljningsarbetet kan exempelvis ske i årliga 
trafikdatarapporter där aktuell skadestatistik redovisas och mål följs upp. En stor kommun, 
med lång erfarenhet av att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor, antyder att utvärdering tar tid:  

”Sen har det varit lite glapp mellan programmen ibland och det har väl dels 
berott på att vi inte har lyckats få fram ett nytt program och en ny strategi i 
tid till den gamla har gått ut, men också att vi har velat utvärdera de gamla 

så att vi har lagt till exempel ett år på att utvärdera de tidigare 
programmen och så… för att ha bättre underlag för att ta fram nytt” 

Uppföljning kan även vara problematisk av budgettekniska skäl. En investering görs och det 
går inte att lägga in medel i investeringsbudgeten för en uppföljning som ska ske långt senare. 
Upplevelsen är att finansieringen för utvärderingar måste lösas på annat sätt. 

Trots att större kommuner, i jämförelse med mindre, har betydligt mer inarbetade 
uppföljningsrutiner finns det även kommuner med ett väletablerat trafiksäkerhetsarbete som 
uttrycker att uppföljning är ett förbättringsområde: 

”Sen skulle vi egentligen bli bättre på att följa upp de enskilda projekten där 
vi gör ombyggnader så att man har före- och efter mätningar, men det är 
nog en svaghet i vår kommun likväl som i andra. Det är inte vår starkaste 

sida.”  

Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning och utvärderingar är ett förbättringsområde för 
de flesta kommuner i vårt urval.  

Samverkan som redskap 

Det är vanligt att kommunerna samverkar med varandra. Det sker exempelvis genom 
regionala nätverksträffar med årliga, halvårsvisa, kvartalsvisa eller månatliga sammanträden. 
På så sätt diskuteras trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och kommunernas möjligheter 
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att dela upplevda erfarenheter och utbyta kunskaper som ligger till grund för utveckling. Dock 
skiftar uppfattningen om betydelsen av dessa träffar. De mindre kommunerna uttrycker att 
samarbetet är viktigt och bidrar till utvecklingen av arbetet, medan större kommuner, som 
kan argumenteras ligga i framkanten av trafiksäkerhetsarbetet, anser att kunskapsutbytet 
med kranskommuner inte är lika givande. För dem är det istället utbytet med andra större 
kommunerna som upplever liknande trafiksäkerhetsrelaterade problem som är givande. För 
dessa kan även internationellt utbyte vara betydelsefullt.  

En annan och betydande del av trafiksäkerhetsarbetet riktat mot oskyddade trafikanter sker i 
samarbete med Trafikverket. Mindre kommuner upplever samarbetet som ytterst 
betydelsefullt, i synnerhet vid de tillfällen då myndigheten medfinansierar olika 
trafiksäkerhetsrelaterade åtgärder riktade mot oskyddade trafikanter.  

Därutöver har det genomgående uttryckts att samarbetet med lokala politiker är avgörande 
för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete. För att få igenom riktade åtgärdsförslag måste 
dessa kommuniceras och argumenteras med politiken. 

Åtgärder för oskyddade trafikanter 

Hastighetsdämpande åtgärder 

Den dominerande trafiksäkerhetsåtgärden syftar till att dämpa hastigheten. Det är mycket 
vanligt med åtgärder som upprättandet av fartgupp, chikaner, avsmalnade vägar, 
cirkulationsplatser, strategisk utplacering av blomlådor, m.m., för att sänka hastigheten för 
motorfordon. Det är en åtgärd som minskar risken för kollision mellan motorfordon men som 
också gagnar den oskyddade trafikanten. 

"När vi tänker bygga en säker stad, då är det väldigt mycket fokus på att 
passagepunkter, övergångsställen och cykelöverfarter ska byggas och vara 
säkra. Då blir det i princip alltid med upphöjningar, gupp eller så, och det är 

nog fortfarande ändå den viktigaste delen i trafiksäkerhetsarbetet för 
oskyddade i staden." 

Kommunerna uppfattar det som en viktig, kanske den viktigaste åtgärden. När en 
olycksdrabbad plats eller vägsträcka identifierats görs en analys av problem och behov som 
sen prioriteras. 

"I stadsmiljö så är det mer hastighetssäkring vid korsningspunkter för den 
oskyddade som är den viktigaste insatsen tycker vi." 

Ovanstående upplevelse delas av kommuner som uttryckt att oskyddade har hög 
åtgärdsprioritering men det finns även andra sätt att se på inriktning av åtgärder. I en av de 
större kommunerna finns medvetenheten om att de mest frekventa olyckorna är singelolyckor 
bland gående och cyklister, men att skadorna sällan är allvarliga. När allvarlighetsgraden för 
skador vägdes in så valdes istället att lägga ett större fokus på andra typer av olyckor där 
skadeutfallet är allvarligare, exempelvis kollision mellan bil och oskyddad. Det föranleder att 
kommunen arbetar med passiva åtgärder som ändrar den befintliga och fysiska miljön.  

Stora kommuner med ett väletablerat trafiksäkerhetsarbete för oskyddade delar denna 
uppfattning och understryker att fartreducerande åtgärder inarbetat i infrastrukturen, som 
farthinder och cirkulationsplatser, fungerar bäst. Emellertid kan dessa åtgärder resultera i 
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andra och överraskande effekter. En mindre kommun, som upprättade kraftiga fartgupp på 
en tungt trafikerad genomfartsväg berättar följande: 

”…där har vi ett antal farthinder som är rätt rejäla och eftersom det går 
mycket tung trafik så är det utmärkt, de gör sitt jobb, men det är väldigt 

mycket klagomål och det är fordon som bokstavligen har bekymmer att ta 
sig över de här fartguppen, vissa av dem. Och det har gjort att vi då istället 

får mycket trafik genom det intilliggande villaområdet.” 

I samarbete med Trafikverket har vissa kommuner implementerat dynamiska farthinder9 på 
vägar där myndigheten står som förvaltare. Kommunerna uppskattar just dessa åtgärder och 
önskar att själva införa sådana, men understryker att de är för dyra att implementera med 
hänsyn till den kommunala budgeten. 

Kommunerna delar även en generell uppfattning att sänkt bashastighet (från 50 km/h till 40 
km/h) leder till färre förrädiska trafiksituationer. Det anses vara en lagom sänkning då en 
hastighet på 30 km/h kan få förare att tappa respekten för hastigheten.  

GC-vägar 

Den dominerande åtgärden, näst efter de hastighetsdämpande, är kopplade till upprustning 
och nybyggnation av gång- och cykelvägar. Separering av trafikslagen är något som 
kommunerna prioriterar högt. Kommunerna har genomgående uttryckt att de har upprättat, 
eller finner sig i processen att upprätta, olika former av dedikerade gång- och cykelvägnät som 
knyter ihop centrala kommunikationspunkter. Även om man inte har ett huvudnät för GC-väg 
så fokuserar många på hur de kan binda ihop kommunikationspunkter som bostadsområden, 
skolor, resecentrum och idrottsanläggningar. Att anlägga pendlingsstråk för cyklister är 
ytterligare en åtgärd som ligger i linje med denna tanke.  

Ett synsätt som återkommer är att ge större utrymme till oskyddade trafikanter. 
Resonemanget är att det gynnar den oskyddade samtidigt som att bilarnas hastighet sänks när 
bilvägen blir smalare.  

Som växande stad utmärker sig en av de större kommunerna tydligt i att arbetet att främja 
alternativa transportmedel. Fokus flyttas från biltrafiken och resurser läggs på gång- och 
cykelvägar. I den centrala staden har kommunen delat in gång- och cykelvägnätet i ett 
huvudvägnät och ett övrigt gång- och cykelvägnät. Huvudvägnätet skall vara lättillgänglig och 
kunna nås inom ett visst avstånd från bostaden för samtliga boende i stadskärnan. I jämförelse 
med andra GC-vägar har huvudvägnätet en högre underhållsstandard och snöröjs mer 
frekvent, sandas oftare och sopsaltas flitigare i syfte att skapa en säkrare och mer hållbar 
transportmöjlighet för gående och cyklister. På grund av kommunens geografiska lokalisering 
långt norr ut är halkolyckor ett besvärligt problem. Det har föranlett implementering av 
uppvärmda gator i områden och stråk där mycket fotgängare och cyklister är i rörelse, vilket 
uppfattas ge en tydlig reducerande effekt på halkincidenser. En önskan var att göra alla 
prioriterade vägbanor uppvärmda, men det kräver ekonomiska resurser som inte finns. 

En kommun påpekar att utbyggnaden av GC-vägnätet utöver ekonomiska resurser även kräver 
samordning med andra intressen i staden. Det kan röra sig om exempelvis utbyggnad av 
bredband och renovering av vatten- och avloppsledningar som kräver att vägar gravs upp.  

                                                      
9 En form av aktivt farthinder (fallucka) som utlöses vid tillfällen då fordon överskrider hastighetsbegränsningen.  
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Underhåll och skötsel  

Även olika typer av underhållsåtgärder är kopplade till oskyddade trafikanter. Det rör sig 
exempelvis om riktad prioritering av snöröjning och sandning. Det förekommer att kommunen 
själva har tagit över skötsel av GC-vägar från entreprenörer och nu går ut tidigare med 
snöröjning och halkbekämpning vintertid. Det blir dyrare för kommunen men känslan finns att 
det är samhällsekonomiskt besparande.  

Gång- och cykelvägar har generellt en hög prioritet vad gäller åtgärder för underhåll. Vad som 
emellertid verkar skilja sig mellan kommunerna är kriterierna för mängden snö innan röjning 
sker. Exempelvis kan villagator ha en gräns på 8 cm snö, medan prioriterade GC-vägar ha en 
gräns på 4 cm. 

En annan aspekt som lyfts är att om man snöröjer GC-vägar tidigare så väljer gång- och 
cykeltrafikanterna dessa i större utsträckning och hålls därmed borta från vägar med biltrafik. 
När underhåll av GC-vägar istället är undermåligt leder det till att oskyddade trafikanter söker 
sig till mer framkomliga alternativ, så som snöspåren på bilvägar.  

En större kommun, som upplevde vinterhalvåret vara problematiskt med halka, medan grus 
var ett förekommande problem under sommarhalvåret, önskade sätta mer resurser på drift- 
och underhåll. 

”En önskedröm är att alla banor på gång- och cykelbanor är uppvärmda, 
men det är en sådan här utopisk. Vi vet ju att det inte skulle hända, men 

det hade kunnat göra det väldigt bra.” 

Bakomliggande orsaker till undermåligt underhåll är flera. Bland annat uttrycktes att 
samverkan med entreprenörer för snöröjning är problematisk, i andra fall konstaterades att 
de rådande ekonomiska resurserna är otillräckliga för att upprätthålla en god och tillförlitlig 
halkbekämpning. Ett exempel är en kommun som, baserat på sina knapra resurser varit 
tvungna att höja gränsen för snöröjning till ett snödjup 6-8 centimeter för GC-vägar. 
Framkomligheten kan därför vara begränsad under längre perioder. 

Ansvaret för halkbekämpning ser olika ut beroende på vilken kommun som betraktas. Det 
förekommer att fastighetsägare får bära ansvaret att underhålla och halkbekämpa den 
allmänna gata som fastigheten är ansluten till. Med det varierar också nivån på underhållet, 
där vissa aktörer kan upprätthålla ett gott underhåll, medan andra sköter det sämre.  

En kommun har erfarit att när sopsaltning används på cykelvägar kommer fotgängare också 
att leta sig dit, därför måste gång och cykel ses som en helhet. Sopsaltning används i begränsad 
omfattning men en del försöker öka användningen i takt med att upphandlingarna förnyas. 
Generellt finns en potential för styrning i upphandlingsförfarandet. Det är dyrt att lägga till 
krav under en period, men när en ny upphandling genomförs kan trafiksäkerhetskrav läggas 
in. 

Information och subventionerade åtgärder 

Utöver att hantera trafiksäkerheten genom att ändra den fysiska miljön kompletterar 
kommunerna med att genomföra informationskampanjer vilka vanligen riktas mot specifika 
trafikantgrupper. Kampanjerna genomförs ofta parallellt med subventionering av 
säsongsbaserade åtgärder, gärna på lättåtkomliga platser i stadskärnorna. Det som delas ut 
eller subventioneras är: reflexer, kartor, cykellysen, cykelhjälmar, reflexvästar, 
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halkskyddsbroddar m.m. Det sker gärna i samarbeten med blåljuspersonal, myndigheter eller 
förvaltningar inom kommunen. En återkommande typ av kampanj var synbarhetskampanjer 
med slogans i stil med ”syns du inte, finns du inte” som uppmanar invånare att bära reflexer. 
Det förekommer också att konsumenter exponeras för ”reklamfilmer” vid exempelvis 
livsmedelsbutikernas kassor som uppmanar bilförare att sänka hastigheterna vid mörkare 
årstider.  

Cyklister får också riktad information där de uppmanas att göra sig synliga och uppföra sig 
med respekt för andra trafikslag. Planscher och piktogram som visar hur trafikanter bör bete 
sig i trafiken sätts upp i staden och på kollektivtrafik. Det är åtgärder som allmänheten och 
politikerna vanligtvis efterfrågar, dock återfinns även motsatta åsikter bland beslutsfattare: 

"Vi har till och med, historiskt sett, fått mothugg när vi har velat ha 
cykelhjälmsanvändning som en del av kampanjer gentemot cyklister, där vi 

från politiskt håll fått beskedet att; "nej, vi ska inte agera för mer 
cykelhjälmsanvändning för det riskerar att människor inte cyklar, och då 

blir det miljömässigt dåligt.” 

Trots informationskampanjer verkar beteendeproblematiken vara svåråtkomlig. En stor 
kommun belyser problematiken med aktiva kontra passiva åtgärder:  

”Hastighetreducerande åtgärder, exempelvis gupp, är en 
beteendepåverkande åtgärd som når alla som kör på vägen. Men en 

kampanj, när vi tycker att den har fått genomslag så är det väl kanske X 
antal tusen på Facebook, på stan eller som sett en reklamfilm. Det kan ge 
en momentan påverkan, som att hjälm är viktigt när man cyklar, men när 

kampanjen är klar så klingar effekten av. Den hastighetsdämpande 
åtgärden ligger där den ligger.” 

Det är vanligt med en känsla av att det är informationskampanjer som ska skjuta på 
beteendeförändringar, medan andra har insikt i problematiken kring kampanjer och att det 
gäller att fundera på vad man ska informera om.  

”Information är oftast att slänga pengarna i sjön men det kan vara relevant 
att koppla kampanjer till en annan satsning när medborgarna behöver få 

en förståelse för det som genomförs, som exempelvis en generell 
hastighetssänkning.”  

Speciella satsningar - Säkra skolvägar 

Trafiksäkerhetsarbetet skiljer sig som sagt mellan kommunerna, men ett gemensamt fokus är 
säkerheten kring skolor. Givet det strävar kommunerna efter att samarbeta med skolorna och 
prioriterar att skapa säkra skolvägar för barn- och ungdomar. De arbetar därför förebyggande 
med att försöka öka medvetenheten bland invånarna, i synnerhet bland just skolbarn- och 
ungdomar. I samarbete med skolan har åtskilliga kommuner skapat utbildningsprogram för 
barn i grundskoleåldern med syftet att medvetandegöra risker för oskyddade trafikanter. Det 
förekommer också att kommunerna försöker uppmärksamma betydelsen av trafikkunskap 
genom exempelvis teckningstävlingar eller utbildningar i hur man framför en cykel på ett 
säkert sätt. 

Informanterna upplever att barn och ungdomar promenerar och cyklar allt mindre. En 
bakomliggande orsak till det tros vara gratis kollektivtrafik för dessa grupper, men främst 
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beror ökning antagligen på att föräldrar skjutsar sina barn till skolorna vilket har skapat nya 
och oväntade problem. Barns okunskap om trafik, kombinerat med stressade föräldrar, skapar 
förrädiska situationer vid lämning och hämtning. En kommun menade att säkra skolvägar är 
en viktig del i att föräldrar känner att det kan låta barnen ta sig till skolan på egen hand: 

”Det är ju framförallt när man tittar på de här säkra skolvägarna så har vi 
både trafiksäkerhet men också upplevd trafiksäkerhet, för det är viktigt för 

oss. Vi är också en gång- och cykelstad och vi vill ju gärna att man som 
föräldrar ska våga släppa sina barn själv till skolan och inte skjutsa dem. Så 

utifrån det har vi gjort en del trygghetsåtgärder också.” 

Åtgärder där föräldrar och skolor informeras om hur hämtning och lämning kring skolorna bör 
se ut har uttryckts ge en god effekt. Kollektivtrafiken har också en betydande roll. Det finns 
busschaufförer som på eget initiativ valt att släppa av skolbarn vid platser som ansetts vara 
lämpligare för barnens säkerhet, eller göra omvägar där barn i vanliga fall behöver korsa 
motortrafikerade vägar. En typ av åtgärd är att stänga av vägar för biltrafik och endast låta 
bussar komma fram, och samtidigt skapa en alternativ plats där föräldrarna får släppa av 
barnen. Vissa kommuner menar på att skolorna inte är byggda för att hantera mängden trafik, 
och således förbjudit all biltrafik under skoltider. Andra har skapat specifika avlämningsplatser 
utanför skolområdena som är mer lämpade för hämtning och lämning. Det har resulterat i att 
trafiken och riskerna för eventuella olyckor intill skolorna har minskat, samtidigt som barn och 
ungdomar promenerar den sista sträckan vilket resulterar i att de rör sig mer.  

Framtidens trafiksäkerhetsarbete för oskyddade trafikanter 

Det finns en rad utmaningar och hinder i trafiksäkerhetsarbetet för den oskyddade trafikanten 
som kopplar till förändringar i transportmönster, där gång- och cykeltrafik prioriteras och ses 
som ett transportmedel bland andra.  

"Vill vi prioritera framkomlighet för bilar, eller vill vi prioritera för 
trafiksäkerheten? Oftast går de mot varandra. Om vi ökar trafiksäkerheten 

så minskar ofta framkomligheten"  

Man uttrycker att motorfordon trots allt måste få köra någonstans. En annan utmaning är den 
som kan uppstå i relation till befintliga förutsättningar.  

”En stor utmaning för oss när det gäller att förändra gestaltningen är att vi 
har en gammal stad som i vissa delar är flera hundra år. Det är väldigt 

mycket smala delar i centrala staden. Sen topografin, upp och ner. Kuperat. 
Har en gammal stad som vi inte kan ändra, kulturminnen, vilket 

begränsar.” 

Det finns andra faktorer i miljön som kan bli avgörande för en trafikomläggning. En kommun 
beskriver att de har en gata där de önskar minska trafiken och att den bristande luftkvaliteten 
i staden kan bli det som fäller avgörandet som tvingar fram alternativa lösningar.  

Kommunernas trafiksäkerhetsarbete kretsar kring de resurser som direkt påverkar 
möjligheter att arbeta trafiksäkerhetsfrämjande. Kompetent personal, rätt verktyg och 
monetära resurser är några exempel. Mindre kommuner uttrycker att de begränsade 
resurserna hämmar trafiksäkerhetsarbetet.  
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”Som en liten kommun har vi inte de resurser som krävs för att vi ska kunna 
utföra de uppdrag vi har. Vi har haft extremt lite nationala resurser, 

framförallt på utredningssidan. Det har gjort att en av de sakerna vi har 
högst på önskelistan nu är att vi ska ta fram trafiksäkerhets- och 

infrastrukturplan för kommunen där man har allt från fysiska åtgärder i 
gaturummet till lämpliga LTF:er10 vilken grundhastighet vi ska ha i våra 
tätorter o.s.v. Så vi kommer inte i dagsläget vara ett bra exempel på ”så 
här har vi gjort, så här tycker vi andra ska göra”, utan… med de medel vi 

har så har vi gjort det vi har kunnat.” 

I den mindre kommunen försvåras också arbetet av att tjänstemän har delade uppdrag och 
inte helhjärtat kan ägna sig åt trafiksäkerhetsfrågor. Samtidigt betonas att trafiksäkerheten 
inte är en avskild del av trafik- och transportverksamheten utan något som ska genomsyra allt, 
vilket gör att det är svårt att skilja ut kostnader för trafiksäkerheten.  

Arbetet med att öka säkerheten för gångtrafikanter kan också försvåras av att kostnaden för 
åtgärder ligger på kommunen men besparingarna görs någon annanstans. Det exempel som 
nämns är uppvärmda gator, något som gynnar regionernas ekonomi med minskade fallskador.  

Ett tillskott av resurser, där Trafikverket agerat medfinansiär, har i en kommun möjliggjort att 
öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, i synnerhet på platser där trafikslagen delar 
väg. 

”Vi har förbättrat ett antal övergångsställen. I år har vi även ett par 
cykelvägar, eller ett par sträckor GC-väg, som ser till att komma på plats, 

vilket gör att vi får oskyddade trafikanter till en skyddad gång- och 
cykelmiljö istället för längs de här gatorna som funnits, men utan trottoar 
som varit relativt trafikerade. Förra året var det två övergångsställen som 

vi utförde trafiksäkerhetshöjande åtgärder på med Trafikverket som 
medfinansiär. Och i år har vi ett övergångsställe som vi höjer standarden 
på. Och då är det tillgänglighetsanpassning, vi sätter blåstolpe med bra 

belysning och så ska det vara nivåskilt från vägen. ”  

Trots tillskjutna resurser beskriver en mindre kommun ekonomiska svårigheter. På grund av 
det har de nattsläckt, förutom vid gångtunnlar och utsatta områden. Det medför att 
oskyddade trafikanter blir svårare att upptäcka, men även att det växer en otrygghet bland 
invånarna under de mörka timmarna. Större kommuner har i större utsträckning resurser som 
krävs för att bygga ut sitt nät för gatlyktor. Det finns även andra mindre kommuner som 
upplever sig har en god budget, men understryker att de istället har ett underskott av 
personal. 

Genomgående har kommunerna valt att lägga mycket fokus på ändringar i den fysiska miljön 
med främst passiva infrastrukturåtgärder. Det finns dock vissa åtgärder som är önskvärda, så 
som cirkulationsplatser, men som måste nedprioriteras.  

"Det blir så himla dyrt med att bygga cirkulationsplatser. Då blir det liksom 
att vi bygger en cirkulationsplats som får förvisso säkrare övergångsställen 
eller cykelöverfarter för då bygger vi dem upphöjda. Men då mäktar vi med 

                                                      
10 LTF = Lokala trafikföreskrifter. 
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att bygga en sådan per år, medan vi skulle kunna bygga om eller bygga nya 
säkra övergångsställen på minst tio platser årligen" 

De mindre kommunerna har gemensamt uttryckt att de är i behov av ökade ekonomiska 
resurser och det är tydligt att det skulle påverka val av åtgärder.  

”Vi hade ju till exempel byggt en rondell istället för ett farthinder på ett 
ställe, men det är betydligt mycket dyrare med en rondell än farthinder.”  

Genomgående upplever kommunerna att det finns en beteenderelaterad problematik 
kopplad till trafiksäkerhetsarbetet, specifikt bland bilister, och efterfrågar att myndigheter ska 
ta ett större ansvar för beteendeinsatser gällande hastighetsreglering. En av de mindre 
kommunerna i västra delen av landet uttryckte: 

”Den största utmaningen är egentligen människors trafikvanor och 
omdöme, och det är egentligen där vi gör som minst. Men om bara 

bilisterna följde reglerna och tog hänsyn, utifrån omständigheterna, alltså 
den skyldigheten har vi alla som bilister. Det är egentligen det som är den 

stora utmaningen. Vi skulle kunna ha fartgupp överallt, vad skulle det vara 
för samhälle? Tänk er ambulanstransporter och annat... Så att beteenden 

är nog den största utmaningen.”  

Liknande beteenderelaterad problematik upplevdes av en sydligt belägen landsbygdsort:  

”Det är väldigt svårt att prioritera, det finns så många ställen som behöver 
förbättras. Det är gående och cyklister som rör sig över ett väldigt stort nät. 

Det tar tid, kan jag säga. Sen kanske en attitydfråga hos bilister att det 
anses helt OK att köra för fort, att det är den allmänna attityden. Man är 

ganska negativ till gupp. När man är ute och går och cyklar vill man ha det 
säkert, men bilister är negativa till guppen.” 

Visioner 

Främst är det minskat bilanvändande och ökad aktiv transport, och därmed utnyttjande av 
GC-vägar, som kommunerna vill arbeta mot. Någon tror att det kan vara en generationsfråga, 
att yngre är bättre på att inte ta bilen. Man önskar också att människor skulle gå mellan affärer 
istället för att ta bilen vid förflyttning i tätorten.  

”Jag tänker att vi (i framtiden) håller på lite intensivare än det vi startat upp 
nu. Troligtvis är det ungefär samma typ av åtgärder vi gör nu. Vi hastighets 

säkrar fler passager, bygger fler cykelbanor. Kanske har vi kommit igång 
med beteendefrågorna. Där tror jag att det är en utmaning för en liten 
kommun att driva sådana kampanjer. Det tar väldigt mycket tid. Man 

kanske inte har kompetensen att göra det. Ja, ungefär som nu, fast mer 
aktivare och mer strategiskt än idag.” 

Med obegränsade resurser så skulle bland annat cykelpendlarstråken byggas ut och mer 
satsats på separering kring skolor. Även fler digitala hastighetsmätare och nedfällbara 
farthinder, så kallade smarta hinder, står på önskelistan. En kommun nämner att de skulle 
rusta befintliga GC-vägar så att oskyddade trafikanter alltid kan känna sig trygga. I de centrala 
delarna av centrum finns visionen om att få till mer gemensamhetsytor. Att helt ta bort bilarna 
i tätorten har de svårt att se, men fler ytor där trafikslagen samsas är något man önskar. 
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Ett annat förslag för framtiden är att inrätta ett ledningssystem för trafiksäkerhet. Det menar 
man skulle få upp frågan tydligare på ledningens bord. 

En utmaning som identifierats är att upprätthålla engagemanget i organisationen, det är ett 
ständigt pågående arbete. Exempelvis kan ett maktskifte innebära att folkvalda i stor 
utsträckning byts ut och att kunskap då försvinner. Politiker har en avgörande roll i 
trafiksäkerhetsarbetet och kan tycka att trafiksäkerhetsfrågan är viktig ut ett 
varumärkesperspektiv. Att ha stöttande och förstående politiker är något som genomgående 
uppskattas av respondenterna. En kommun med ett väletablerat trafiksäkerhetsarbete för 
oskyddade trafikanter upplevde dock politikernas agerande som hämmande inom vissa 
områden: 

”Det är oftast där som det är svårast att få politiken tilldela medel. Det är 
roligt att bygga investeringar, alltså en ny investering och nya projekt och 

få lite uppmärksamhet för det. Det är inte lika roligt att underhålla det 
befintliga. Det ger inga popularitetspoäng.” 

Genom att noga analysera skadestatistiken har vissa upptäckt att fotgängares fallolyckor 
överstiger cykelolyckorna 3-4 gånger. Orsaken till olyckorna är i mycket stor utsträckning halka 
under vintern, både i norr och söder. Strävan finns att ännu tydligare inkludera arbetet mot 
fallolyckor i kommunens trafiksäkerhetsprogram, men det finns en osäkerhet kring hur det 
ska gå till. En stor kommun, beskriver problemet av fotgängares säkerhet, i synnerhet bland 
äldre, på följande sätt: 

”Där är vi lite svaga på att hitta de effektiva åtgärderna för att komma åt 
problemet. När det gäller de äldres säkerhet i trafiken så är vi i något slags 
sökarläge fortfarande. Vad har vi för effektiva åtgärder? Än så länge är det 

halkbekämpning och jämna underlag." 

 

Litteraturgenomgång – vilka åtgärder rekommenderas 

I resultatet från intervjuerna är det tydligt att kommunerna genomför liknande åtgärder och 
upplever likartade problem. Nedan beskrivs aktuell forskning indelat i fyra teman baserat på 
intervjuresultaten. 

Infrastruktur 

Den oskyddade trafikantens säkerhet är tätt kopplad till den fysiska miljön som utifrån sin 
utformning både kan öka och minska risken för olyckor. I en litteraturstudie identifierade 
Stoker et al. (2015) ett flertal infrastrukturella faktorer som påverkar den oskyddades 
säkerhet. Åtgärder såsom separering av trafikslagen, synliggörandet av trafikanter, sänkta 
fordonshastigheter och minskade trafikflöden visade sig höja trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. Forskningen visar också att det är önskvärt att separera trafikslagen då det 
minskar risken för olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. Det görs 
exempelvis med speciella gång- och cykelbanor, under- och övergångar samt trottoarer. Även 
att främja synligheten minskar risken för kollisioner, något som kan uppnås med upphöjda 
övergångar eller god belysning (Stoker et al., 2015).  
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Det är tydligt att sänkta hastigheter minskar risken för skada samt sänker skadegraden vid 
kollisioner. En säkerhetsfrämjande åtgärd är därför att med hjälp exempelvis farthinder eller 
avsmalning av vägar uppnå hastighetssänkningar. Evidensen för avsmalning av vägar är god 
då forskning visar att avsmalning av gator genererar låga hastigheter och minskar förekomsten 
av kollision mellan fordon och oskyddad trafikanter (Gårder, 2004).  

Forskningen gällande infrastrukturåtgärder för cyklister är begränsad och ofta saknas viktig 
information, som exponeringsdata i form av cyklade mil. Det finns dock gott fog för att anta 
att de åtgärder som ökar säkerheten för fotgängare gör det samma för cyklister (DiGioia, 
Watkins, Xu, Rodgers & Guensler, 2017).   

Ett sätt att höja säkerheten på platser där trafikslag möts är att inrätta så kallade 
samarbetsytor eller delade ytor. Det är platser i städer och tätorter, ofta nära 
bostadsbebyggelse, där gatumiljön utformas utan att ytor separeras. På dessa ytor är det inte 
tydligt avgränsat var gående, cyklister eller bilister ska uppehållas, vilket är tänkt att göra 
trafikanterna mer uppmärksamma på varandra och samsas om ytan (Stoker et al., 2015). Det 
är dock osäkert om denna typ av ytor är säkrare. En svensk studie från 2019 visar att ytan inte 
nödvändigtvis upplevs som säker av gångtrafikanterna (Wallén Warner, Patten & Sörensen, 
2019).  

Hastighetsdämpning 

Som nämnts ovan är en av de vanligaste åtgärderna för att främja säkerheten för oskyddade 
trafikanter att med olika medel få motorfordon att sänka hastigheten. Hastigheten är en 
avgörande faktor både för olyckans uppkomst och för dess konsekvens. Genom sänkta 
fordonshastigheter reduceras den kinetiska energin, det som skadar kroppen, vid ett tillslag 
och således kan skadeeffekterna minska (Elvik, 2010). Separering av trafikslagen 
rekommenderas som den primära åtgärden, men i de fall separering inte är möjlig föreslås att 
hastigheter bör sänkas till 30 km/h (Ekman & Hyden, 1999). Vad gäller fotgängares dödlighet 
i samband med kollision av motorfordon framhåller Rosén, Stigson och Sander (2011) i sin 
litteraturgenomgång att forskningslitteraturen ofta är ojusterad för bias, och att de 
estimerade riskerna för dödligt utfall kan vara överskattade. Genom att analysera resultat från 
flera studier, mer känd som meta-studie, kan forskare skapa en bättre bild av hur 
problematiken ser ut. I sin meta-studie sammanfattar Hussain, Feng, Grzebieta, Brijs och 
Olivier (2019) flera studier om sannolikheten för fotgängare att omkomma vid kollision av 
motorfordon. De redovisar att vid fordonshastigheter om 30 km/h estimeras risken för 
fotgängare att omkomma vid en kollision vara omkring 5 %. Vid kollisioner om 40 km/h ökar 
risken till 13 % och vid hastigheter om 50 km/h ökar risken till 29 %.  

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har på uppdrag av regeringen undersökt 
effekterna av sänkt bashastighet. Baserat på data om olyckor med motorfordon samt 
skadedata från STRADA utfördes skattade analyser på vägar med sänkt hastighet från 50 till 
40 km/h. Dessa visade att en sänkt medelhastighet på endast 2 km/h kan spara 5 liv, 12 mycket 
allvarligt skadade respektive 83 allvarligt skadade (Vadeby et al., 2017).  
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Underhåll 

Kommunerna har i intervjuerna uttryckt en önskan av att lägga mer resurser på underhåll av 
gång- och cykelbanor, något som även forskningen pekar på är avgörande för att reducera 
trafikolyckor. 

I sin sammanställning visade Arvidsson (2016) att 38 procent av de rapporterade fallolyckorna 
i Sverige, mellan åren 2008-2015, skedde på gångbana eller trottoar. De vanligaste orsakerna 
till fall var ojämn yta, hål och gropar eller nivåskillnader i marken. Att underhålla och förbättra 
i allmänhet, eller minska nivåskillnaderna i stadsmiljöer, kan förebygga olyckor. Det är också 
viktigt att beakta när på året olyckorna sker. Det finns en tydlig bild att olyckorna ökar, oavsett 
transportslag, då vinterväglag råder (Berntman, 2015; Niska & Eriksson, 2013). VTI skattade 
kostnaderna för fotgängares skador, jämfört med kostnader för vintervägunderhållet, med 
skadedata från STRADA och kommunala kostnader för vinterväglagsunderhåll, och visade på 
att den totala kostnaden för fotgängares skador översteg vinterväglagsunderhållet med drygt 
det dubbla (Öberg & Arvidsson, 2012). Niska och Eriksson (2013) presenterar statistik för 
cykelolyckor och visar på att nästan hälften av alla cykelolyckor har skett på vägbanor där drift- 
och underhåll är en avgörande faktor. Halka på is/snö är det största problemet följt efter halka 
på grus, det finns där av goda argument för att omfattande resurser läggas på underhåll av 
vinterväglag i syfte att förebygga halkincidenser.  

Forskningen visar att människor föredrar aktiva transporter när goda förutsättningar råder 
och i promenad- och cykelvänliga områden är människor mer fysiskt aktiva (Faskunger, 2007). 
Samtidigt har vägunderhållsarbetet för områden där oskyddade trafikanter vistas har lägre 
prioritet i än för andra trafikantslag (Koglin & Varhelyi, 2018). Om aktiv transport ska främjas 
(Regeringskansliet, 2017) behöver vägunderhållet således flytta fokus och istället prioritera 
oskyddade trafikanters miljö. 

Om vi ser till åldersgrupper så är äldre speciellt utsatta vid försämrad drift- och underhåll. Den 
seniora befolkningens livskvalité begränsas då de beaktar den fysiska miljön och den rådande 
trafikdensiteten innan de vågar sig ut (Rantakokko et al., 2009). Undermåligt underhåll av 
gång- och cykelbanor kan skapa en rädsla för den äldre att röra sig utomhus vilket ökar risken 
för isolering och inaktivitet (Rantakokko et al., 2010). 

Beteendeförändring 

Människors beteende i trafiken är ofta oförutsägbart (Elvik, 2010; Hedelin et al., 2002), och 
trafikanter fattar ibland dumdristiga beslut som kan föranleda olyckor. Kommunerna delar 
upplevelsen av beteenderelaterade problem, både vad gäller hastighetsefterlevnad bland 
motorfordon och uppmaningen att fler ska cykla och promenera. Kommunerna försöker 
informera, men effekterna uppfattas som temporära, vilket också är ett vanligt 
förekommande beteendefenomen i trafikforskningen.  

I en nederländsk före-och-efter studie uppmanade man förare att sänka hastigheterna på 30 
respektive 50 km/h-vägar genom att skylta vägarna med bilder på sårbara trafikanter (barn 
och äldre) för att påminna förarna att inte överskrida hastigheten (van Schagen, Commandeur, 
Goldenbeld & Stipdonk, 2016). Dessvärre visade det endast ge en temporär fartreducering, 
något som också går i linje med rådande metastudier som pekar på att kampanjer kan vara 
effektiva om dessa koncentreras mot målgrupper via riktad information, gärna i kombination 
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med polisiära resurser (Phillips, Ulleberg & Vaa, 2011). Enbart informationskampanjer visar 
litet stöd inom forskningen (Delhomme et al., 2009), däremot finns studier som pekar på att 
informationskampanjer kombinerat med polisiära resurser ger bättre effekt (Tay, 2005). 
Dessvärre verkar dessa interventioner inte leda till generella hastighetsreducerande effekter 
utan är snarare lokalt begränsade där bilförare sänker hastigheten just där och då (Brewster, 
Elliott & Kelly, 2015).  

Det finns heller inget stöd för att temporära informationskampanjer skulle vara effektiva. Dock 
finns visst stöd för att ett önskat beteende kan växa fram bland målpopulationen om sådana 
kampanjer pågår under flera år (Stead, Tagg, MacKintosh & Eadie, 2005). I Norge genomfördes 
en rikstäckande hastighetsdämpande kampanj på landets samtliga 80 km/h-vägar mellan åren 
2009-2012, där förare blev exponerade för uppmaningen att hålla hastigheten via olika 
mediaplattformar. En uppföljning visade att förarna tog till sig informationen bäst via skyltning 
längs med vägarna, samt via Tv-reklam. En genomsnittlig reducering av hastigheten skattades 
vara 1 km/h, dock hade studien ingen kontrollgrupp då kampanjen var rikstäckande.  
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Syntes  
 

I denna studie har kommunernas trafiksäkerhetsarbete riktat mot fotgängare och cyklister 
studerats. Centralt i resultatet är kommunernas beskrivning av processen att gå från ett fokus 
på bilism mot att istället försöka främja aktiv transport, något som ligger i linje med ett hållbart 
samhällsbygge (Faskunger, 2007; SKL, 2015:b). En betydande del av ett framgångsrikt 
trafiksäkerhetsarbete ligger i förståelsen för framtida utmaningar. Som en naturlig följd av 
denna insikt pågår det en diskussion om hur utrymme i det offentliga rummet kan tas från 
motortrafiken till fördel för fotgängare och cyklister. Det finns även ett delvis nyupptäckt 
behov av att arbeta med säkerheten för den oskyddade trafikanten. Denna insikt kommer inte 
bara från viljan att främja aktiva transporter utan också från analyser av skadedata, där det är 
tydligt att de oskyddade trafikanterna står för majoriteten av skadorna. På så sätt driver 
skadedata på utvecklingen.  

Ett syfte med studien var att identifiera möjligheter till uppföljning av trafiksäkerhetsarbete 
för oskyddade trafikanter. Det svenska trafiksäkerhetsarbetet styrs av uppsatta mål och 
utvärderas med hjälp av tillhörande indikatorer, främst inriktade mot säkerhetsproblematik 
kopplat till motorfordon. Då en stor del av skadorna i trafiken drabbar cyklister och fotgängare 
finns ett behov av ökad uppföljning av säkerhetsfrämjande åtgärder riktat mot oskyddade 
trafikanter. Ett steg mot att tydligare uppmärksamma den oskyddade trafikantens situation 
skulle kunna vara att utforma indikatorer som fångar upp arbetet för denna grupp. Baserat på 
resultatet från intervjustudien samt förankrat i rådande evidensläge kommer potentiella 
möjligheter till att följa upp arbetet mot oskyddade trafikanter att diskuteras nedan.  

Systematiskt säkerhetsarbete 

Resultatet från intervjuerna visar att en tydlig strategi har stor betydelse för ett framgångsrikt 
trafiksäkerhetsarbete. Utan en plan eller inriktning blir åtgärder i större utsträckning ad hoc 
betonade och invånarnas synpunkter riskerar att bli styrande. Kommuner med en plan kunde 
däremot bemöta invånarnas synpunkter genom att peka på sin välgrundade inriktning. Även 
om mindre kommuner inte på samma sätt såg nyttan av en strategi så efterfrågades någon 
form av styrande dokument, om än i mindre omfattning i jämförelse med de större 
kommunerna.    

Även inom forskningen finns tydligt stöd för betydelsen av ett systematiskt säkerhetsarbete 
(Robertson, 2015), och att sätta upp mätbara kriterier för denna typ av planer torde främja 
säkerheten. En mätbar indikator skulle kunna vara någon typ av krav på plan eller strategi för 
säkerhet för oskyddade trafikanter.  

Säkerhet för den oskyddade trafikanten och främjande av aktiv transport går hand i hand. När 
cyklande och förflyttning till fots ökar så ökar även exponeringen för risker som kan föranleda 
olyckor och efterföljande skada. Genom att koppla ihop det systematiska arbetet för aktiv 
transport och trafiksäkerhet för de oskyddade tas ett helhetsgrepp på problematiken och fler 
värden vävs in. Förhoppningsvis effektiviseras arbetet när kommunen kan se det som en 
gemensam process. Allt fler kommuner upprättar planer för att främja aktiva transport och i 
dessa behöver även säkerhet integreras. Intervjuresultaten pekar på att det finns behov av 
vägledning för hur det ska utföras, något som kan behöva undersökas vidare.  
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Sverige har i STRADA-data en exceptionellt tillförlitlig statistik över skador i trafiken och utgör 
en outnyttjad potential. Resultatet från intervjuerna visar att kommuner upplever sig ha stor 
nytta av att använda skadedata som underlag för planeringen och uppföljning av åtgärder. 
Fundamentet i ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete grundar sig i en problembild som utgår 
från skadedata som i sin tur genererar ett faktabaserat underlag för åtgärdsprioriteringar. De 
intervjuade kommunerna antyder att synpunkter från allmänheten ibland kan få för stort 
utrymme och bli styrande för vad som prioriteras. Genom att bättre utnyttja skadedata kan 
denna risk minimeras. Mindre kommuner kan dock sakna kompetens att göra goda analyser 
av skadedata och kan vara i behov av stöd i arbetet med att analysera dessa, medan det i 
större kommuner finns förutsättningar att arbeta systematiskt då kompetensen för analys 
finns inom organisationen.  

Även inrapporterade synpunkter från invånarna kan, rätt hanterade, utgöra ett värdefullt 
faktaunderlag och höja kvaliteten på säkerhetsarbetet. Hur synpunkter ska inhämtas och 
hanteras skulle emellertid behöva preciseras.  

Prioriterade GC-vägar 

Då det gäller att öka den oskyddades säkerhet, och för att främja aktiva transporter, är 
utbyggandet av GC-vägar av hög prioritet. Kommunernas arbete med att bygga ut, rusta upp 
samt prioritera drift och underhåll av GC-vägar går väl i linje med vad litteraturen ger stöd för. 
Framförallt då dessa typer av åtgärder genererar separering av trafikslagen som visar på 
säkerhetshöjande effekter (Stoker et al., 2015). Arbetet siktar även på att länka samman 
knytpunkter och skapa ett dedikerat huvudnät för gående och cyklister, här ingår även 
pendlingsstråk som möjliggör effektiv cykling mellan tätorter. Resevaneundersökningar visar 
bl.a. att cyklandet har minskat bland populationen genom åren (Trafikanalys, 2015), men 
genom upprättandet av GC-vägar kan aktiva transporter motiveras ytterligare vilket i sin tur 
kan förbättra folkhälsan (Faskunger, 2007). 

Vad gäller Trafikverkets indikatorer för uppföljning av trafiksäkerhetsmålen, och med hänsyn 
till att flera kommuner har eller befinner sig i processen att upprätta huvudnät för gång- och 
cykelväg, finns främst två indikatorer som kan preciseras och utvecklas ytterligare: Andel 
kommuner med god kvalitet på underhåll av GC-vägar och Andel säkra gång-, cykel- och 
mopedpassager (Trafikverket, 2019). Utifrån rekommendationer på standard för huvudnät 
skulle det kunna utgöra en mätbar indikator. Utöver nivåer för drift och underhåll kan andra 
variabler preciseras, exempelvis antalet invånare relativt befolkningen som har tillgång till ett 
huvudnät för CG-väg med hög säkerhet i närheten till bostaden. Mätetal för huvudnät kan 
exempelvis vara grad av upplysning, grad av underhåll, frihet från plankorsning, avstånd och 
tillgång från bostaden.  

När det gäller skötsel och underhåll spelar underentreprenörer en betydande roll. I samband 
med upphandling finns möjlighet att ställa krav på att utförarna ska beakta säkerheten för 
oskyddade och speciella krav kan specificeras utifrån olika gruppers behov.  

Framtida utmaningar och behov 

Om utvecklingen ska kunna fortsätta i en riktning där den oskyddade trafikanten prioriteras 
och aktiv transport främjas visar resultaten från denna studie att kommunerna står inför en 
rad utmaningar där lösningar behöver utvecklas.   
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Under projektet har faktorer för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete för oskyddade 
trafikanter identifierats. Det är tydligt att trafiksäkerhetsarbetet beskrivs som en integrerad 
del i trafik- och stadsplanering och inte är en process som pågår vid sidan av den ordinarie 
verksamheten, vilket får ses som en styrka. Resurser i form av politisk medgörlighet, 
ekonomiska medel och kommunal trafiksäkerhetskompetens är centrala. 

Flera kommuner uttrycker en osäkerhet kring vilka åtgärder som ska prioriteras för att minska 
singelolyckorna bland oskyddade trafikanter. Hastighetssänkningar för motorfordon är 
fortsatt en primär trafiksäkerhetsåtgärd, speciellt på platser där trafikslagen möts, och är en 
åtgärd med starkt stöd i forskningen (Constant & Lagarde, 2010; Gårder, 2004; Stoker et al., 
2015; Vadeby et al., 2017). Samtidigt kan det ses som ett tecken på att trafiksäkerhetsarbetet 
fortfarande är fokuserat på händelser där motorfordon är inblandade, och att åtgärder ännu 
inte fullt ut matchar den problematik som visar sig i skadedata och som kommunerna säger 
sig vilja tackla. Speciellt gavs uttryck för osäkerhet kring hantering av fotgängarnas fallolyckor, 
både vad gäller vilka åtgärder som ska prioriteras och var ansvaret ligger. Arbetat med att 
förebygga fallskador i trafikmiljö är inte tydligt definierat som en trafiksäkerhetsåtgärd och 
därför inte accepterat som en kommunal utgift på samma sätt som andra åtgärder.  

Genomgående har kommuner beskrivit bristen på ekonomiska resurser som ett stort hinder 
för trafiksäkerhetsarbetet. Det är särskilt märkbart bland de mindre kommunerna som tvingas 
att kompromissa med drift- och underhåll. En konsekvens blir att GC-vägar snöröjs sällan, 
något som påverkar säkerheten och framkomligheten för den oskyddade trafikanten. Det är 
ett problem då forskning visat på att underhåll av gång- och cykelbanor är en avgörande faktor 
för att reducera olyckor bland oskyddade trafikanter (Arvidsson, 2016; Berntman, 2015; Koglin 
& Varhelyi, 2018; Niska & Eriksson, 2013) och där kostnaden för olyckor överväger kostnaden 
för vintervägunderhållet (Öberg & Arvidsson, 2012). De äldres livskvalitet blir särskilt påverkad 
då rädslan att röra sig utomhus begränsar (Rantakokko et al., 2010; Rantakokko et al., 2009), 
något som också riskerar att påverkar folkhälsan i denna population (Faskunger, 2007). 

En utmaning som kommunerna lyfter är den bristande efterlevnaden av hastighetsregler. Det 
är en problematik som kräver mycket resurser att hantera. Många upplever att det inte är 
deras uppgift och argumenterar att ansvaret ligger hos andra myndigheter, exempelvis 
polisväsendet. Uppfattningar om informationskampanjers användning och nytta verkar 
variera stort bland kommunerna. Speciellt hos de mindre kommunerna finns en osäkerhet 
kring utformandet av kampanjer, kombinerat med en viss övertro på dess effekt.  Forskningen 
visar att kampanjer kan resultera i temporära effekter (Brewster et al., 2015; Phillips et al., 
2011; Tay, 2005), och att långvarig exponering av information kan leda till beteendeförändring 
(Stead et al., 2005). Vi kan dra slutsatsen att det finns ett behov av mer kunskap inom området.  

Slutsatser 

Intresset för säkerheten för den oskyddade trafikanten är stor bland de intervjuade 
kommunerna. Hastighetsreducerande åtgärder är den typ trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd 
som dominerar, men det finns en strävan att flytta fokus till separering av trafikslagen genom 
upprättandet av dedikerade GC-vägar där underhållsåtgärder riktas till gagn för de oskyddade 
trafikanterna.  

Även om viljan finns så upplever kommunerna att de rådande ekonomiska förutsättningarna 
utgör ett hinder för att kunna göra verklighet av att främja säkerheten för oskyddade 
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trafikanter och därmed aktiv transport. Dessutom finns bristande kunskaper om 
problematiken med trafiksäkerhetsarbetet bland de mindre kommunerna vilket bidrar till 
ytterligare svårigheter att arbeta effektivt. Resultatet visar på att en systematisk och 
genomtänkt planering förtydligar målen och ger trafiksäkerhetsarbetet en tydligare inriktning 
för samtliga kommuner, oavsett storlek. Det finns också en potential i att tydliggöra 
betydelsen av trafiksäkerhetsarbetet för oskyddade trafikanter genom indikatorer för 
uppföljning riktade till denna grupp, t ex. genom utveckling av trafikverkets indikator Andel 
kommuner med god kvalitet på underhåll av GC-vägar som nämnts ovan. Vid sidan av 
underhållsdimensionen av GC-vägar kan andra indikatorer, t ex befolkningsandel med tillgång 
till GC-vägar i närheten av bostaden utvärderas vidare som möjliga indikatorer för det 
säkerhetsfrämjande arbetet för oskyddade trafikanter. 
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