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VTI notat 13-2018 

Förord 

Detta notat utgör slutrapport i projektet ”Utvärdering av intensifierad hastighetsövervakning i 

Polisregion Väst”. Projektets övergripande syfte är att utvärdera de nya arbetsmetoder avseende ökad 

hastighetsefterlevnad som testades i Polisområde Väst under hösten 2016. Såväl polisens upplevelse, 

som intern och extern kommunikation som effekter på medelhastigheter och hastighetsöverträdelser 

studeras i projektet. Anna Vadeby har varit projektledare och har tillsammans med Åsa Forsman och 

Gunilla Sörensen författat rapporten. Vi vill speciellt tacka Nils-Åke Bergström, Jenny Wester och 

Sophia Sånglöf på Polisen i Region Väst för hjälp med att samla in data från Polisen, Eva Lundberg 

och Maria Varedian på Trafikverket som bidragit med hastighetsdata från Trafikverkets datasystem 

och Camilla Ekström, VTI, för hjälp med att ta fram kartbilder och arbete i GIS.   

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

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde. 

Linköping, juni 2018 

 

Anna Vadeby 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 13 juni 2018 av Jörgen Larsson. Anna Vadeby har genomfört 

justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Astrid Linder har därefter granskat och godkänt 

publikationen för publicering 18 juni 2018. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är 

författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

Internal peer review was performed on 13 June 2018 by Jörgen Larsson. Anna Vadeby has made 

alterations to the final manuscript of the report. The research director Astrid Linder examined and 

approved the report for publication on 18 June 2018. The conclusions and recommendations expressed 

are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Utvärdering av intensifierad hastighetsövervakning i Polisregion Väst  

av Anna Vadeby (VTI), Åsa Forsman (VTI) och Gunilla Sörensen (VTI) 

 

Hastighetsefterlevnaden på vägarna i Sverige är låg och många trafikanter kör över gällande 

hastighetsgräns. Hastighetsmätningar på det statliga vägnätet under 2016 har visat att endast 44 

procent av trafikanterna håller hastighetsgränsen medan det aktuella målet för hastighetsefterlevnaden 

är att 80 procent av trafiken ska hålla hastighetsgränsen år 2020. En ökad hastighetsefterlevnad och 

därmed lägre medelhastigheter har stor potential att minska antalet dödade och allvarligt skadade i 

trafiken och i det arbetet är polisen en viktig aktör. I Polismyndighetens nya strategi för trafik beskrivs 

att visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller allvarligt skadas i vägtrafik-

miljön, vilket är samma som för Nollvisionen. Som en del i att implementera strategin har Polisen i 

region väst testat en ny arbetsmetod under en trafikinsats veckorna 43–45, 2016. Insatsen innebar 

intensifierad hastighetsövervakning på 13 utpekade vägsträckor och syftet var att sänka medel-

hastigheten på utvalda vägavsnitt. Insatsen innebar fokus på tre olika åtgärder: 

• korta hastighetskontroller (20 minuter, rapportering från 6 km/tim över hastighetsgräns) på 

olycksdrabbade vägar 

• civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning 

• övervakning med mobil ATK (Automatisk trafiksäkerhetskamera) som komplement till de 

manuella kontrollerna.  

Syftet med föreliggande projekt är att utvärdera de nya arbetsmetoder som testades i polisområde väst. 

Såväl polisens upplevelse, som intern och extern kommunikation och effekter på medelhastigheter och 

hastighetsöverträdelser studeras i projektet.  

Resultat avseende polisens upplevelser visar att de flesta är positiva till insatsen som helhet. Man 

tyckte det var bra att trafikfrågorna kommit på agendan och man har fått positiv respons från 

medborgarna. I grunden tycker man också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får 

acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet. Insatsen ledde också till fler kontroller än 

vad som annars hade skett, vilket polisen tyckte var viktigt. Som förbättringsmöjligheter till 

kommande insatser lyftes att man önskar att medarbetarna skulle vara mer delaktiga vid val av 

sträckor samt att man hellre såg fler kortare insatser än en lång. 

Vad gäller kommunikationen på sociala medier gjordes totalt 26 hastighetsrelaterade inlägg på 

polisens Facebooksidor i region väst under insatsveckorna. Reaktionerna på inläggen om hastigheter 

är övervägande positiva. Med denna undersökning går det dock inte att avgöra om detta även speglar 

allmänhetens inställning i stort. 

Vad gäller effekten på andelen som överträder hastigheten visar såväl de mätningar som gjordes 

speciellt för insatsen som hastighetsdata från Trafikverkets fasta punkter på en tydlig tendens att det 

var större minskningar av andelen överträdelser där efterlevnaden varit låg (under 60 %) under 

perioden före insatsen. När andelen överträdelser studerades vid fasta mätplatser där andelen 

överträdelser var högre än 40 procent i före-perioden skedde en minskning av andelen överträdelser 

vid samtliga av dessa mätpunkter under perioden då insatsen pågick. Efter insatsperioden tenderade 

andelen överträdelser att öka igen. Även medelhastigheterna minskade något (knappt 2 km/tim) under 

insatsperioden.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden generellt togs emot positivt av polisen och att 

hastighetsefterlevnaden framför allt förbättrades där efterlevnaden varit dålig innan insatsen. För att få 



8  VTI notat 13-2018 

bra effekter är det därför viktigt inför kommande insatser att välja platser med låg hastighets-

efterlevnad. Det är också viktigt med återkommande hastighetsövervakning eftersom vi såg en 

återgång efter insatsens slut. 
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Summary 

Evaluation of intensified speed enforcement in Police Region West in Sweden 

by Anna Vadeby (VTI), Åsa Forsman (VTI) and Gunilla Sörensen (VTI) 

 

Speed compliance in Sweden is rather poor and many drivers exceed the current speed limit. Speed 

measurements on state roads in 2016 showed that only 44 percent of drivers keep the speed limits. The 

national target for speed compliance in year 2020 is 80 percent. An increased compliance and lower 

mean speeds have a great potential to reduce the number of fatalities and seriously injuries in traffic. 

The Police are an important actor to increase speed compliance and reduce mean speeds. The recently 

implemented traffic strategy within the Swedish Police has the same vision as Vision Zero – namely 

that no one should die or get seriously injured in traffic. As a part of implementing the strategy, the 

Police in the western region tested a new method during three autumn weeks in 2016. The intervention 

entailed intensified speed enforcement on 13 designated routes and the aim was to reduce mean speed. 

The intervention focused on three different actions: 

• short manual speed controls (20 minutes) on roads with high speeds and a high accident record 

• civil police cars (so-called pilot cars) focusing on aggressive driving 

• monitoring with mobile speed cameras as a complement to the manual speed controls. 

The aim of the present study is to evaluate the new methods for increased speed compliance. Both the 

police's experience, as well as internal and external communication as effects on mean speeds and 

speed violations are studied. 

According to the police’s experiences, the results show that most policemen involved were positive to 

the intervention overall. It was appreciated that traffic issues appeared on the agenda and the Police 

received a positive response from the citizens. Basically, they experienced that the 20-minutes method 

was a good way of working which leads to increased visibility of the Police. The effort also led to 

more controls than what would have been done otherwise, which was considered as important by the 

police. Suggestions for improvements are that local police men should be more involved in the 

selection of roads for enforcement and it was suggested to have several shorter interventions instead of 

one long.  

Regarding communication on social media, a total of 26 speed-related posts were made on the police’s 

Facebook pages in the western region during the intervention weeks. The responses to the posts about 

speeds were predominantly positive. With this survey, however, it is not possible to determine whether 

this also reflects the public's attitude. 

About the effects on mean speeds and speed compliance, the results show a clear tendency for greater 

reductions where speed compliance was poor before the intervention. Looking at metrics where the 

amount of speed violations was higher than 40 percent prior to the intervention, an increased speed 

compliance were seen. Also mean speeds decreased slightly (less than 2 km/h) during the intervention 

period. After the intervention period, the proportion of speed violations tended to increase again 

In conclusion, it can be noted that the method was generally well accepted by the police and that speed 

compliance improved during the intervention period, especially where compliance was poor before the 

time of the intervention. In order to achieve desired effects, it is therefore important for future speed 

enforcement interventions to select locations for speed enforcement with a relatively high amount of 

speed violations and since a regression was seen after the end of the intervention, it is important to 

repeat speed enforcement interventions or to implement methods for more continuous enforcement. 
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1. Inledning  

Hastighetsefterlevnaden på vägarna i Sverige är dålig och många trafikanter kör över gällande 

hastighetsgräns. Hastighetsmätningar på det statliga vägnätet under 2016 har visat att endast 44 

procent av trafikanterna håller hastighetsgränsen (Forsman och Greijer, 2016). Ökad hastighets-

efterlevnad har identifierats som ett av de viktigaste områdena för att minska antalet dödade och 

allvarligt skadade i trafiken (Amin m.fl., 2018). Målet för hastighetsefterlevnaden de närmaste åren är 

att 80 procent av trafiken ska hålla hastighetsgränsen år 2020. En ökad hastighetsefterlevnad och 

därmed lägre medelhastigheter har stor potential att minska antalet dödade och allvarligt skadade i 

trafiken. För att öka efterlevnaden och minska medelhastigheten på våra vägar är polisen en viktig 

aktör. Antal manuella hastighetskontroller av polisen har dock minskat kraftigt de senaste åren (Amin 

m. fl. 2018). 

I Polismyndighetens nya strategi för trafik beskrivs att Polisens uppdrag är att öka tryggheten och 

minska brottsligheten. Visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dö eller allvarligt 

skadas i vägtrafikmiljön, vilket är samma som för Nollvisionen. Det finns dessutom beskrivet att 

Polisens arbete i vägtrafikmiljön i så stor utsträckning som möjligt ska grunda sig på forskning och 

evidensbaserade arbetsmetoder. Som en del i att implementera strategin har Polisen i Region Väst 

testat en ny arbetsmetod. Arbetsmetoden testades under en trafikinsats veckorna 43–45, 2016 med 

intensifierad hastighetsövervakning av tretton utpekade vägsträckor. Vägsträckorna valdes ut i samråd 

med Trafikverket och för att finnas med i urvalet var kriterierna att sträckan skulle ha hög risk för 

dödsfall och allvarliga skador och/eller höga medelhastigheter och/eller hög dygnsmedeltrafik. Vid 

valet av vägsträckor togs även hänsyn till geografisk närhet till aktuellt lokalpolisområde, detta för att 

ge poliserna i yttre tjänst möjlighet att genomföra så stort antal kontroller som möjligt med spridning 

på dygnets alla timmar. Syftet med insatsen var att sänka medelhastigheten på utvalda vägavsnitt för 

att nå det övergripande målet att minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. 

Cameron (uå)definierar hastighetsöverträdelser som ett övergående tillstånd eftersom man snabbt kan 

anpassa sig och sänka sin hastighet till laglig nivå. Detta till skillnad mot till exempel rattfylleri eller 

olovlig körning som är mer fixa tillstånd som man inte snabbt kan ändra. Detta medför att 

hastighetsövervakning på specifika högriskvägar kan ge bra effekt lokalt, men inte någon större 

generell effekt över ett större område. För att uppnå det senare måste man åstadkomma en känsla av 

att man kan bli upptäckt ”varsomhelst, närsomhelst”, vilket man kan göra genom övervakning som lätt 

kan flyttas mellan olika platser. Som en del i att ta fram en plan över hastighetsövervakning i Western 

Australia föreslår Cameron och Delaney (2006) att man på landsbygd använder en kombination av 

mobila hastighetskameror och mobila radarenheter (radarinstrument som är monterade i patrullbilar). 

Arbetssättet som användes under insatsen i Polisregion Väst innebar fokus på tre olika åtgärder: 

• Hastighetskontroller på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt i regionens samtliga fem 

polisområden. Speciellt fokus på hastighetsöverträdelser i spannet 6–9 km/h för att minska 

medelhastigheterna, vilket innebär att rapportering bör ske från 6 km/tim överträdelse. 

• Civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserar på aggressiv körning genom dold 

trafikövervakning.  

• Övervakning med mobil ATK (Automatisk trafikkontroll – hastighetskameror) som 

komplement till de manuella kontrollerna. Dessa används över hela dygn men omfattningen 

var lite olika på olika sträckor. Fasta kameror finns också på eller i närheten av flera av de 

utpekade sträckorna men dessa är inte en integrerad del av det nya arbetssättet.  

För att implementeringen skulle bli så bra och effektiv som möjligt har också mycket resurser lagts på 

att sprida information internt inom de olika polisområdena. 

Under insatsen genomfördes 485 kontroller och 1 535 hastighetsöverträdelser rapporterades, varav 983 

via de manuella kontrollerna, 299 via mobil ATK och 253 via civila polisbilar. Insatsen har delvis 
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utvärderats av NTF som har mätt hastigheten på fem utvalda referenssträckor före och efter insatsen. 

(av totalt 13 utvalda vägsträckor). Resultaten från utvärderingen visar på minskningar vid samtliga 

sträckor, en del minskningar är marginella medan andra är större. Det finns även indikationer på att 

hastighetsnivåerna i hela regionen påverkades under insatsveckorna, men detta behöver analyseras 

närmare. 

NTF:s mätningar ger en bild över hastighetsförändringarna under och några veckor efter insatserna. 

Eftersom det här är ett delvis nytt sätt för polisen att arbeta på – som om det visar sig framgångsrikt – 

ska spridas till andra delar av landet behöver dock en mer omfattande utvärdering göras. 

1.1. Syfte 

Syftet med föreliggande projekt är att utvärdera de nya arbetsmetoderna samt kombinationen av 

arbetsmetoderna avseende ökad hastighetsefterlevnad som testades i Polisområde Väst och framför allt 

att undersöka varför man lyckades bättre på vissa av sträckorna. Särskilt intressant är att studera 20-

minutersmetoden som arbetssätt och om mobil ATK kan användas för att bibehålla sänkt 

medelhastighet efter avslutad insats. Studien är begränsad till att utvärdera den trafikinsats som 

gjordes under hösten 2016. I ett senare steg är det tänkt att projektet ska ligga till grund för ett större 

projekt där målet är att ta fram en modell för hur polisen ska utvärdera sitt arbetssätt avseende trafik 

och hastighetsefterlevnad. 
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2. Metod 

Projekt utvärderar trafikinsatsen som genomfördes i Polisregion Väst under vecka 43–45, 2016 och 

undersöker om och i så fall varför man lyckades bättre på vissa av sträckorna där den intensifierade 

övervakningen genomfördes. Nedan beskrivs dels hur man gick tillväga för att välja referenssträckor, 

dels hur insatsen kommunicerades och förankrades internt samt hur den externa kommunikationen 

planerades och genomfördes. 

Polisregion Väst består av följande fem polisområden:  

• Storgöteborg 

• Älvsborg 

• Skaraborg 

• Fyrbodal 

• Halland. 

2.1. Val av sträckor 

Den regionala trafikinsatsen genomfördes på det statliga vägnätet. Tanken var att på förhand välja ut 

ett antal sträckor som övervakningen fokuseras till. Ambitionen var att välja särskilt olycksdrabbade 

vägsträckor. Det visade sig dock att det inte var praktiskt möjligt att enbart utgå från om vägsträckan 

var olycksdrabbad eller inte vid valet av sträckor där övervakningen skulle äga rum. För att välja 

sträckor samarbetade polisen med Trafikverket och följande information togs fram som underlag:  

• ÅDT (ÅrsDygnsTrafik, fordon/dygn) 

• medelhastighet 

• vägens karaktär (kurvighet, vägbredd m.m.) 

• olycksstatistik från Strada. 

I de fall sträckorna inte valdes med avseende på hög olycksrisk var det de andra parametrarna, 

framförallt hög medelhastighet, som spelade in. En annan aspekt som också måste beaktas vid val av 

sträckorna var närhet till respektive centralort inom varje lokalpolisområde för att undvika långa 

transportsträckor i samband med övervakningen. En konsekvens av att välja sträckor relativt nära 

centralorten är att en större del av den yttre personalen inom varje lokalpolisområde har möjlighet att 

delta i trafikinsatsen. 

För varje polisområde togs en s.k. referenssträcka ut där medelhastigheten mättes före och efter 

insatsen (se avsnitt 2.3.1). Utöver dessa referenssträckor tilldelades även varje lokalpolisområde minst 

ytterligare en kontrollsträcka. Alla referenssträckor och kontrollsträckor för de fem polisområdena 

redovisas i Bilaga 1.  

2.2. Kommunikation 

Den regionala trafikinsatsen innehöll även en kommunikationsplan. I kommunikationsplanen (Wester, 

2016 och Sånglöf, 2016) beskrivs såväl hur den interna kommunikationen som den externa 

kommunikationen ska gå till. 

Det övergripande kommunikationsmålet för insatsen var att den ska bidra till att minska medel-

hastigheterna och därmed minska antalet dödade och allvarligt skadade på i trafiken. 
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2.2.1. Internt 

Kommunikationsmål och huvudbudskap 

Internt vill man öka kunskapen om hastighetens betydelse för utgången av en trafikolycka och inom 

polisen fanns följande kommunikationsmål: 

• bidra till en förståelse för och en förankring av vikten att öka antalet hastighetsmätningar, 

främst vid hastighetsöverträdelser inom intervallet 6–9 km/tim 

• uppnå en långsiktig attitydförändring hos polisen i yttre tjänst gällande hastighetens betydelse 

för att minska dödsolyckorna 

• kommunikationsinsatserna ska även bidra till att implementera 20-minutersmetoden som 

arbetssätt enligt den nationella trafikstrategin. 

Utmaningar som beskrivs i kommunikationsplanen är att många poliser kan uppleva en prioriterings-

krock och att annan grövre brottslighet borde prioriteras framför hastighetsövervakning. 

Internt inför insatsen fokuserade polisen på två huvudbudskap:  

• hastighetskontroller i intervallet 6–9 km/tim räddar liv 

• även en tidsmässigt kortare trafikkontroll på ca 20 minuter ger effekt. 

Efter insatsen fokuserades på återkoppling till poliserna som jobbat med övervakningen. Såväl antalet 

rapporterade överträdelser och andra brott, som effekter på medelhastigheten kommunicerades efter 

insatsen. 

Utbildningsinsatser 

Inom den interna kommunikationsinsatsen togs en film fram som stöd. Filmen togs fram tillsammans 

med forskare på Trafikverket och innehöll bland annat information om hur många som har dött och 

skadats allvarligt i trafiken under 2015, foton från olycksplatser samt från polisens arbete i trafiken. 

Forskare Anders Lie från Trafikverket berättade om hastighetens betydelse vid trafikolyckor, att en 

minskning av medelhastigheten på ca 2 km/tim leder till att antalet dödade minskar med cirka 10 

procent. Vidare tog han upp vikten av synlig polisiär närvaro i trafiken för att minska medelhastig-

heten och vikten att övervaka även små överträdelser. Lars Hammarsjö, chef för LPO1 Nyköping, 

berättade om sina erfarenheter av använda 20 minuters-metoden för att öka den subjektiva 

upptäcktsrisken över dygnets alla timmar. Även Lars betonade vikten av att få bort den tempohöjning 

som en hög toleransnivå vid övervakningen kan bidra med. Innan och under insatsen fanns filmen att 

se på polisens intranät. Filmen användes även vid de interna utbildningsinsatser som polisen 

genomförde. 

Utbildningsinsatserna för personal i yttre tjänst genomfördes vecka 40 och 41 i samtliga fem polis-

områden. Insatschef och biträdande insatschef ansvarade för att genomföra utbildningsinsatserna och 

de åkte runt till samtliga polisområden med målet att träffa alla gruppchefer. Totalt resulterade det i 

nio möten. Gruppcheferna i sin tur ansvarade sedan för att föra informationen vidare till sin personal. 

Dessutom publicerades ett antal inlägg på polisens interna hemsida, Intrapolis, se Bilaga 4 för några 

exempel. 

Genomförande 

För att beskriva insatsens målsättning och innehåll skrevs en order till varje polisområde. I ordern 

framgick tydligt det övergripande målet om att ”Sänka medelhastigheten och minska antalet dödade 

och skadade i trafiken”. Vidare fanns information om arbetssättet med 20-minuters-metoden och att 

                                                      

1 LänsPolisOmråde 
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metoden ger utrymme för fler kontroller under kortare tider och därigenom ökar den subjektiva 

upptäcktsrisken. Här beskrevs även att följande information skulle samlas in i samband med 

kontrollerna:  

• antalet utförda hastighetskontroller 

• datum och tid på dygnet 

• plats för kontrollen 

• antalet rapporterade hastighetsöverträdelser och upptäckta brott i övrigt 

• tidsåtgång för respektive kontroll 

• vid eventuellt avbruten kontroll före 20 minuter anges anledning. 

Förutom ordern skrevs även en insatsorder som mer i detalj beskriver hur själva genomförandet ska gå 

till (de operativa metoderna). I insatsordern beskrivs särskilt att rapporteringen bör ske från ett 

överskridande av hastigheten med 6–9 km/tim. Här förtydligas även att om en trafikant stoppas och 

rapporteras för 76 km/tim på en väg med hastighetsgräns 70 km/tim så innebär det att hastighets-

mätaren visar 82–84 km/tim eftersom det även görs ett säkerhetsavdrag på 3 km/tim för lasermätaren 

samt att en plusfelsvisning som enligt lag måste finnas på alla hastighetsmätare (3–5 km/tim). I 

insatsordern beskrivs även samtliga kontrollsträckor för det aktuella polisområdet (se Bilaga 1). 

Dessutom beskrevs att gruppchefernas redovisade resultat skulle kommuniceras externt via lokal 

Facebooksida i samband med kontrollerna, samt att alla resultat enligt ovan angivna punktlista 

rapporteras efter varje insatsvecka. Varje polisområde skulle även skriva en erfarenhetsberättelse efter 

avslutad insats. I erfarenhetsberättelsen beskrivs såväl positiva som negativa erfarenheter från 

insatsveckorna samt eventuella förbättringsförslag. 

2.2.2. Externt 

Kommunikationsmål och huvudbudskap 

Externt vill man öka förståelsen för varför man gör den här typen av insatser eftersom man är 

medveten om att det finns en risk att den här typen av trafikkontroller uppfattas som onödiga och att 

polisen enbart borde rapportera grova hastighetsöverträdelser. Externt fanns följande kommunikations-

mål: 

• Kommunikationsåtgärderna är främst brottsförebyggande. Målet är att bidra till en 

attitydförändring hos trafikanterna gällande medelhastighetens betydelse – 

hastighetsöverträdelser med 6–9 km/tim är det som bidrar till flest dödsolyckor på vägarna. 

Huvudbudskapet är att ”Sänkt medelhastighet räddar liv” och att det primära målet är att uppnå en 

sänkning av medelhastigheten på olycksdrabbade vägar. En minskning av medelhastigheten med 

2 km/tim minskar antalet dödade i trafiken med cirka 10 procent. 

Mediainsatser 

Samma måndag som den regionala trafikinsatsen inleddes publicerades en debattartikel i åtta ledande 

lokaltidningar fördelade på samtliga fem polisområden (se Bilaga 3). Det externa kommunikations-

målet var att uppnå stort medialt genomslag, att informera inför veckorna men också få en dialog och 

på sikt en attitydförändring hos allmänheten avseende hastighetsöverträdelser. Debattartikeln 

publicerades i Göteborgsposten, Hallandsposten, Borås Tidning, Alingsåskuriren, Skövde Nyheter, 

Skaraborgs Allehanda, Trollhättans Tidning – Elfsborgs Läns Allehanda och Bohuslänningen. 

Debattartikeln ledde till två repliker som besvarades av insatschefen. 

Resultaten från insatsen kommuniceras veckovis genom lokala Facebook sidor, se Bilaga 5 för några 

exempel på inlägg.   
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I samband med insatsen hade även ett gemensamt talmanus tagits fram så att samma huvudbudskap 

skulle föras fram från hela polisorganisationen. Ansvarig insatsledare svarar på frågor i stort och 

eventuellt utsedd kontakt på polisområdesnivå svarar på frågor som handlar om t.ex. 20-minuters-

metoden. Här belyses att det är viktigt att samtliga talespersoner har koll på huvudbudskapen. 

2.3. Data 

Följande datamaterial används i utvärderingen: hastighetsdata från tre olika källor (NTF:s mätningar 

(NTF, 2016), Trafikverkets fasta mätpunkter och hastighetsdata från ATK i området). Dessutom 

sammanställs polisens erfarenheter från insatsen samt vilka kommunikationsinsatser som gjordes. 

2.3.1. Hastigheter 

Resultat från tre olika hastighetsmätningar användes för att studera sträckorna mer i detalj för att söka 

förklaringar till om och i så fall varför effekten av insatsen är större och längre på vissa av 

delsträckorna. Beror det till exempel på att polisens övervakning var mer omfattande där, eller att 

andel hastighetsöverträdelser var hög från början och att det därför blev större effekt av 

övervakningen? Nedan följer en kort beskrivning av datakällorna:  

NTF:s hastighetsmätningar 

För att studera effekter på medelhastigheten och andel överträdelser har NTF gjort hastighets-

mätningar med laser (SR4, Skyltar och märken, (2018)) på fem vägsträckor i Polisregion Väst. En 

fullständig redovisning av resultaten finns i Berlin (2016). Mätningarna ägde rum på följande 

mätplatser, se även Figur 1:  

1. Polisområde Skaraborg: väg 44, 17 km SO Lidköping. 

2. Polisområde Fyrbodal: väg 42, 300 m N cirkulationsplats Brunnered, Trollhättan. 

3. Polisområde Storgöteborg: Ellesbovägen, Rönnings Sörgårdsbacka, 3,5 km S Jordfallsmotet. 

4. Polisområde Älvsborg: väg 180, Göstereds fjäll, 6 km NV Landalarondellen Borås. 

5. Polisområde Halland: väg 25, Tofta Axelbrott, 7 km NO trafikplats Halmstad Ö. 

 

Mätningarna skedde före och efter insatsperioden (föremätning under vecka 42 och eftermätningar 

vecka 46 – vecka 50). Varje mättillfälle var 1–2 dygn långt och hastigheter mättes i båda riktningarna. 

ATK-kameror finns inte i direkt anslutning till någon av mätplatserna. Vägtypen vid samtliga 

mätplatser är vanlig tvåfältsväg. I Tabell 1 redovisas information om de olika mätplatserna. Vid val av 

kontrollplatser användes hastighetsinformation som samlats in tidigare av bland annat Trafikverket. 

Enligt dessa mätningar var medelhastigheten 4–8 km/tim över gällande hastighetsgräns vid de fyra 

mätplatser där hastighetsinformation fanns tillgänglig. Enligt NTF:s föremätningar, som gjordes 

veckan före insatsen, är andelen överträdelser högst vid mätplats 1, 3 och 4.   
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Figur 1. Kartbild över NTF:s mätplatser. 

 

Tabell 1. Information om hastighetsgräns, medelhastighet vid val av kontrollpunkter, medelhastighet 

och andel överträdelser veckan före insatsen.  

Mätplats nr Väg Hastighets- 
begränsning 

Medelhastighet 
vid val av punkt 
(km/tim) 

Medelhastighet 
före (km/tim) 

Andel 
överträdelser 
före (%) 

1 44 70 - 82 90 

2 42 80 87 76 31 

3 Ellesbovägen 70 77 77 76 

4 180 70 78 72 59 

5 25 70 74 69 38 
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Trafikverkets fasta mätpunkter 

För att kunna följa hastighetsutvecklingen på det statliga vägnätet använder sig Trafikverket av ett 

hastighetsindex som baserar sig på mätdata från 83 fasta punkter där man kontinuerligt mäter 

hastigheten året om. Vi har i föreliggande studie använt hastighetsdata från Trafikverkets fasta punkter 

i Polisregion Väst för att undersöka eventuella spridningseffekter i regionen, totalt sett har 

hastighetsdata från 23 fasta punkter analyserats. En kartbild över var dessa punkter är belägna 

redovisas i Figur 2. 

 

Figur 2. Trafikverkets fasta punkter i Polisregion Väst. 
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Hastighetsdata från ATK 

Många vägar i Sverige är utrustade med ATK (trafiksäkerhetskameror) och en hel del av dessa ligger i 

Polisregion Väst. ATK-kamerorna mäter hastigheten kontinuerligt hos passerande fordon kontinuerligt 

och dessa data har använts för att studera hastigheterna i närheten till polisens referenssträckor. Ca 30 

ATK-kameror har identifierats att ligga i närheten av polisens kontrollplatser. 

 

Figur 3. ATK-kameror i Polisregion Väst. 

2.3.2. Polisens erfarenheter 

I samband med insatsen samlade varje polisområde in synpunkter och erfarenheter av arbetssättet som 

beskrivits ovan, s.k. erfarenhetsberättelser. Dessa sammanställningar innehöll både positiva och 

negativa erfarenheter från de regionala insatsveckorna och dessutom förbättringsförslag till kommande 

insatser. Resultaten från dessa erfarenhetsberättelser analyseras och sammanställs. Syftet är att lyfta 

fram positiva erfarenheter samt upplevda eller tänkbara hinder för detta arbetssätt. Data har levererats 

av Polisen (Nils-Åke Bergström, Trafikpolisen Region Väst). 

Dessutom samlades information in om var, när och hur många 20-minutersinsatser som genomfördes 

inom varje polisområde, statistik över antal som ”fastnade” i kontrollerna, dvs antalet fortkörare som 

fick en bot och statistik över andra brott som upptäcktes och rapporterades i samband med insatsen. 

Projektet samlade även in data kring polisens kommunikationsinsatser och berör frågan om hur 

kommunikationsinsatser via t.ex. sociala medier och/eller andra medier kan påverka effekterna av en 

polisinsats.  
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En genomgång har gjorts av alla inlägg som har postats av Polisregion Väst på Facebook under vecka 

43–45, 2016 (24/10–13/11) och som fortfarande i april–juni 2018 finns publicerade på respektive 

Facebook-konto. De Facebook-konton som har gåtts igenom redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Granskade Facebook-konton, Polisregion Väst. 

Facebooksida (namn) per polisområde 

Polisregion Väst 

Polisen Väst - trafikpolisen 

Polisen Väst - gränspolisen 

Fyrbodal 

Polisen västra Fyrbodal 

Halland 

Polisen Halland 

Polisen Falkenberg och Hylte 

Polisen Halmstad och Laholm 

Polisen Kungsbacka 

Polisen Varberg 

Skaraborg 

Polisen Västra Skaraborg 

Polisen Östra Skaraborg 

Storgöteborg 

Polisen Göteborg City 

Polisen Göteborg Nordost 

Polisen Göteborg syd 

Polisen Hisingen 

Polisen Kungälv och Ale 

Älvsborg 

Polisen Dalsland 

Polisen Sjuhärad 

Polisen Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda 

De data som har analyserats avser förutom de textmässiga innehållen även de data som Facebook 

anger, dels under varje inlägg, dels för respektive Facebook-konto. I enstaka fall förekommer även 

uppgift från Facebooksidans administratör om hur många som nåtts av inlägget. Uppgifterna har 

hämtats från en intern sammanställning från Polisen (”Publicerat på Facebook. Regionala trafiksäker-

hetsveckan 2016”). Den innehåller 21 hastighetsrelaterade inlägg som finns publicerade på Facebook 

från den observerade perioden samt ytterligare fem inlägg som har publicerats före eller efter observa-

tionsperioden. Följande variabler har utnyttjats: 

• antal följare per Facebook-konto 

• antal Facebook-användare som gillar Facebook-kontot 

• antal gilla-markeringar på respektive inlägg  

• antal kommentarer till respektive inlägg 

• hur många som delat inlägget 

• klassificering av inlägget 

Inläggen har delats in i två huvudtyper, med respektive utan koppling till hastigheter, och innehållet 

har klassificerats efter ämnesområde.  
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3. Resultat 

3.1. Antal kontroller 

Som tidigare nämnts i rapporten så innebar arbetssättet fokus på tre olika åtgärder: 

• 20-minuterskontroller på särskilt olycksdrabbade vägavsnitt i regionens fem polisområden. 

Speciellt fokus på hastighetsöverträdelser i spannet 6–9 km/tim, rapportering från 6 km/tim 

överträdelse. 

• Övervakning med mobil ATK (Automatisk trafikkontroll) som komplement till de manuella 

kontrollerna.  

• Civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserar på aggressiv körning genom dold 

trafikövervakning.  

I Tabell 3 redovisas antal rapporterade hastighetsöverträdelser uppdelat på åtgärd; 20-minuters-

metoden, mobil ATK och civila pilotbilar. Totalt sett rapporterades 1 535 hastighetsöverträdelser 

under insatsen, varav 983 från synliga poliskontroller som gjordes enligt 20-minutersmetoden, 299 

från mobil ATK och 253 från den civila övervakningen. I totalt 71 fall omhändertogs körkortet.  

Tabell 4 redovisar mer detaljerad statistik från 20-minuterskontrollerna. Totalt sett var det 485 20-

minuterskontroller som gjordes. I 52 av dessa fick kontrollerna avbrytas i förtid, och det berodde i 50 

fall på prioriterade larm från RLC2 och i två fall på förare som vägrade stanna. Totalt rapporterades 

983 hastighetsöverträdelser varav 194 (20 %) i intervallet 6–9 km/tim överträdelse. Andelen i 

intervallet 6–9 km/tim överträdelse varierar mellan 9 procent i polisområde Skaraborg och 28 procent i 

polisområde Halland. 

Tabell 3. Antal rapporterade hastighetsöverträdelser uppdelat på metod; 20 minuters-metoden, mobil 

ATK och civila pilotbilar.  

Åtgärd Antal rapporterade 
hastighetsöverträdelser 

Antal 6–9 
km/tim 

Andel 6–9 
km/tim 

Omhändertaget 
körkort 

20-min 
metoden 983 194 20 % 33 

Mobil ATK 299 137 46 % 2 

Civila pilot 253 
 

 36 

Totalt 1 535 331 26 %* 71 

*Beräknat enbart från 20-minutersmetoden och mobil ATK. 

 

                                                      

2 Polisens Region Lednings Cental 
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Tabell 4. Statistik från 20-minuters kontrollerna uppdelat per polisområde. 

Polisområde Antal 
rapporterade 
hastighets- 

överträdelser 

Antal 6–9 
km/h 

Andel 6–9 
km/tim 

Omhändertaget 
körkort 

Antal 
kontroller 

Antal 
avbrutna 
kontroller 

Fyrbodal 232 48 21% 3 124 8 

Halland 137 39 28% 3 80 22 

Skaraborg 86 8 9%  60 - 

Storgöteborg 387 78 20% 24 159 15 

Älvsborg 141 21 15% 3 62 7 

Summa 983 194 20% 33 485 52 

 

3.2. Hastigheter 

Polisens mål med insatsen är att minska medelhastigheten på vägarna i regionen och därmed minska 

antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. För att studera effekten på medelhastigheten har tre 

olika datakällor använts, dels de resultat som NTF redovisat från radarmätningar som genomfördes i 

samband med insatsen, dels hastighetsdata från Trafikverkets fasta mätpunkter och hastighetsdata från 

ATK.  

3.2.1. NTF:s radarmätningar 

NTF mätte hastigheten en vecka före insatsen (vecka 42) och fem veckor efter avlutad insats (vecka 

46–50). Resultaten vad gäller medelhastighet redovisas i Tabell 5 och Figur 4. Resultaten visar att det 

framför allt är mätplats 3 (Ellesbovägen) som har tydliga minskningar av medelhastigheten när man 

jämför före och efter trafikinsatsen, där har medelhastigheten minskat med 8 km/tim eller 10 procent. 

Detta är en mätplats där man använde mobil-ATK även under efterperioden. Vid mätplats 1 (väg 44) 

och mätplats 4 (väg 180) har medelhastigheten minskat med 2–3 km/tim och ca 3 procent. Mätplats 2 

och 5 visar i princip inte på några förändringar av medelhastigheten. Även vid mätplats 4 användes 

mobil-ATK i efterperioden. Det kan noteras att det är vid mätplatser där medelhastigheten legat över 

hastighetsgränsen som vi ser att medelhastigheten har minskat. 

Tabell 5. Medelhastighet vid respektive mätplats (1–5) före och efter trafikinsatsen. Källa NTF. 

   Medelhastighet (km/tim)  

Mätplats nr Väg Hastighets-
gräns 

(km/tim) 

Före 

(v 42) 

Efter 

(v 46–50) 

Förändring  Förändring 
(%) 

1 44 70 82 79 -3 -3% 

2 42 80 76 76* 0 0% 

3 Ellesbovägen 70 77 69 -8 -10% 

4 180 70 72 70 -2 -3% 

5 25 70 69 69 0 -1% 

*Två mätveckor borttagna ur analysen för mätpunkt 2, den ena pga avvikande resultat, den andra pga sänkta medelhastigheter 

pga halt väglag. 
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Figur 4. Medelhastighet vid respektive mätplats (1–5) före och efter trafikinsatsen. Källa NTF. 

I Tabell 6 och Figur 5 visas resultaten vad gäller andel hastighetsöverträdelser. Även här visar 

resultaten att det framför allt är mätplats 3 (Ellesbovägen) som har tydliga förbättringar av 

hastighetsefterlevnaden när man jämför före och efter trafikinsatsen, där har andelen överträdelser 

minskat med 31 procentenheter. Vid mätplats 1 (väg 44) och mätplats 4 (väg 180) har andelen 

överträdelser minskat med 7 respektive 15 procentenheter. Det är vid båda dessa vägsträckor som 

mobil ATK användes i efterperioden. Mätplats 5 visar endast på små minskningar av andelen 

överträdelser och vid mätplats 2 ses inga förändringar. Det är framför allt vid de mätplatser med en 

dålig hastighetsefterlevnad före trafikinsatsen som hastighetsefterlevnaden har förbättrats. 

Tabell 6. Andel överträdelser vid respektive mätplats (1–5) före och efter trafikinsatsen. Källa NTF. 

   Andel hastighetsöverträdelser (%) 

Mätplats nr Väg Hastighets-
gräns 

(km/tim) 

Före 

 (v 42) 

Efter 

(v 46–50) 

Förändring 

 (%-enheter) 

1 44 70 90 83 -7 

2 42 80 31 31 0 

3 Ellesbovägen 70 76 45 -31 

4 180 70 59 44 -15 

5 25 70 38 35 -3 

*Två mätveckor borttagna ur analysen för mätpunkt 2, den ena pga. avvikande resultat, den andra pga. sänkta 

medelhastigheter pga. halt väglag. 
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Figur 5. Andel överträdelser vid respektive mätplats (1–5) före och efter trafikinsatsen. Källa NTF. 

 

3.2.2. Fasta mätpunkter 

För att studera hastighetsnivåer och andelen överträdelser används även Trafikverkets fasta punkter i 

Polisregion Väst. Hastigheten i dessa punkter mäts kontinuerligt året om och vi har därför valt att 

studera hastighetsnivåer från v 42 före insatsen, v 43–45 under insatsen och vecka 46–50 efter 

insatsen. Det fanns data från 22 olika mätpunkter i regionen. I Figur 6 redovisas andelen hastighets-

överträdelser i region Väst före, under och efter polisens trafikinsats vecka 43–45, 2016 samt för 

motsvarande tidsperiod 2015 då ingen trafikinsats genomfördes under tidsperioden. Endast punkter 

(14 st) där andelen hastighetsöverträdelser var högre än 40 procent redovisas i figuren. För samtliga av 

dessa mätpunkter skedde det en minskning av andelen överträdelser under perioden då trafikinsatsen 

pågick. Efter insatsperioden tenderade andelen överträdelser att öka igen.  

Jämfört med motsvarande tidsperiod under 2015 (höger i figuren) så ses inte motsvarande minskning 

under vecka 43–45, dock minskade andelen överträdelser senare under året vilket troligtvis kan 

förklaras av väder och mörker. Nivåer för medelhastigheter och andel överträdelser i samtliga 

mätpunkter redovisas i Bilaga 2. I genomsnitt minskade medelhastigheten med knappt 2 km/tim under 

insatsperioden 2016 i dessa 22 mätpunkter. Studeras enbart de 14 mätpunkter där andel överträdelser 

var högre än 40 procent så var minskningen av medelhastigheten i princip lika stor. Det går dock inte 

säga att hela minskningen beror på polisens insatser, i slutet av insatsperioden var det dåligt väder med 

snöfall i delar av regionen vilket kan förklara en del av minskningen, men tendensen är positiv.  
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Figur 6. Andelen hastighetsöverträdelser i Polisregion Väst före, under och efter polisens trafikinsats 

vecka 43 – 45 2016 (vänster bild). Höger bild redovisar andelen överträdelser under motsvarande 

period 2015. Trafikverkets fasta punkter. 

 

Effekten av hastighetsövervakning beror till stor del på vilken medelhastighet det är i förhållande till 

hastighetsgränsen och hur stor andel hastighetsöverträdelser det är på den plats där övervakningen 

sker. I Vägverket (2009), där man studerat effekter av automatiska hastighetskameror visas att det är 

störst effekt av att sätta upp en kamera där andelen överträdelser är hög, de som kör fortast tenderar att 

minska sin hastighet mest. Samma tendens ses i andra nationella (Vadeby och Forsman (2012), 

Vadeby och Forsman (2017)) och internationella studier Soole m.fl. (2013). I Figur 7 redovisas hur 

andelen överträdelser förändrats i förhållande till hur stor andelen överträdelser var innan insats-

perioden inleddes. På y-axeln redovisas förändringen mellan insatsperioden (under) och föreperioden 

och på x-axeln visas andelen överträdelser innan insatsperioden. Figuren visar att det är stor spridning 

mellan förändringen i de olika punkterna men att det är en tydlig tendens till att det är större 

minskningar av andelen överträdelser där efterlevnaden varit dålig under perioden före insatsen. 
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Figur 7. Förändring av andel överträdelser beroende på andel överträdelser före insatsperioden. 

Trafikverkets fasta punkter. 

I samband med analysen av Trafikverkets fasta punkter studerades även om det fanns några 

signifikanta skillnader mellan effekterna avseende hastighetsefterlevnad som uppnåddes i de fem olika 

polisregionerna. En variansanalys (ANOVA) med förändring av andel överträdelser som beroende-

variabel och polisområde som oberoende variabel visar inte på några signifikanta skillnader mellan de 

olika polisområdena. I Tabell 7 redovisas förändringen uppdelat per polisområde. Det är stor skillnad 

mellan hur många fasta mätpunkter det finns i de olika polisområdena, endast en i Storgöteborg 

jämfört med åtta i Skaraborg. Analysen visar även att det inte finns några parvisa signifikanta 

skillnader mellan regionerna. 

Tabell 7. Förändring vid Trafikverkets fasta mätpunkter (under insatsperioden jämfört med före) 

uppdelat på polisområde. 

Polisområde 
Antal 

mätpunkter 

Förändring 
andel 

överträdelser 
(%-enheter) 

Standard-
avvikelse 

95 % 
konfidens-

intervall undre 
gräns 

95 % 
konfidens-

intervall övre 
gräns 

Fyrbodal 
4 

-7,4 2,2 -12,2 -2,7 

Halland 
7 

-3,6 1,7 -7,1 0,0 

Skaraborg 
8 

-4,1 1,6 -7,4 -0,7 

Storgöteborg 
1 

-0,8 4,5 -10,3 8,6 

Älvsborg 
2 

-3,8 3,2 -10,5 2,9 

 

3.2.3. ATK 

I anslutning till polisens kontroll- och referenssträckor (Bilaga 1), dit polisen fokuserat sin 

övervakning under insatsperioden, har 31 ATK-kameror identifierats att ligga på eller i anslutning till 

dessa sträckor. För 28 av dessa fanns det hastighetsdata under tidsperioden v 42–50 2016, dvs såväl 

före som under och efter insatsen. 

I Figur 8 redovisas hur andelen överträdelser förändrats vid dessa kameror. Vi kan konstatera att det 

generellt är en låg andel som kör för fort vid ATK-kamerorna, i genomsnitt ca 3 procent, jämfört med 

t.ex. NTF:s fasta mätpunkter där det var mellan 30 och 90 procent som körde för fort innan 

insatsveckorna. Vi kan även konstatera att det är mycket små skillnader mellan före-, under- och 

efterperioden, endast vid en kamera (3) syns en skillnad större än 1 procentenhet.  
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I Figur 9 redovisas medelhastigheten vid kamerorna, och det är i princip inga förändringar av 

medelhastigheten vid kamerorna. Eftersom hastighetsefterlevnaden vid kamerorna redan är mycket 

god innan insatsen är det naturligt att det inte skett några förändringar. 

 

 

Figur 8. Andel överträdelser(ÖHG) före under och efter insatsperioden vid ATK-kameror i anslutning 

till polisens kontroll- och referenssträckor. 

 

 

Figur 9. Medelhastigheter före under och efter insatsperioden vid ATK-kameror i anslutning till 

polisens kontroll- och referenssträckor.  

3.3. Polisens erfarenheter 
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En genomgång av erfarenhetsberättelserna visar att de flesta kommentarerna är positiva till insatsen 

som helhet. Man tyckte det är bra att trafikfrågorna kommit på agendan och man har fått positiv 

respons från medborgarna. I grunden tycker man också att 20-minutersmetoden i är ett bra arbetssätt 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A
n

d
el

 ö
ve

rt
rä

d
el

se
r

Andel ÖHG före Andel ÖHG under Andel ÖHG efter

45

50

55

60

65

70

75

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M
ed

el
h

as
ti

gh
et

 (
km

/t
im

)

Medelhastighet före Medelhastighet under Medelhastighet efter



28  VTI notat 13-2018 

som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet. Man lyfter också att det blivit ett 

stort genomslag i media. 

Det framkom också att insatsen ledde till fler kontroller än vad som annars hade skett, vilket polisen 

tyckte var viktigt. En annat positiv sak som lyftes fram var att dokumentation efter kontrollerna 

gjordes enkel. Dock framkom ett önskemål att uppföljningsresultat borde redovisas till alla som var 

med i insatsen. 

3.3.2. Intern kommunikation 

När det gäller den interna kommunikationen är kommentarerna lite blandade. Det positiva som lyfts 

fram är att de inledande informationsmötena för gruppcheferna, där chefen för trafiksektionen var 

med, var bra och givande och gav förståelse för uppdraget. Det fanns också kommentarer om att 

filmen som tagits fram var bra och att flest kontroller utfärdades av de som sett filmen på planerings-

dagen. Det fanns också positiva kommentarer om informationen på Intranätet och via Rakel. 

De kritiska synpunkterna tyder på att informationen till individuella poliser i turlaget inte var 

tillräcklig överallt. Det skulle behövas större spridning av informationen för att skapa bättre förståelse 

för insatsen. Alla har inte förstått vad insatsen gått ut på och det finns en viss skepsis mot att inrikta 

sig på 6–9 km/tim. En del tyckte också att det var oklart vad målet med insatsen var (antal kontroller, 

antal ordningsbot, medelhastighet, etc.) och det framkom också önskemål om att man ville sätta upp 

egna, tydliga, mål nästa gång. 

Man önskade också längre framförhållning för att kunna planera in insatsen i verksamheten på ett bra 

sätt. Nytt fokus (6–9 km/tim) är också en process som behöver få ta tid.  

Från en erfarenhetsberättelse framkom att man upplevde en dold agenda i efterhand då insatsen var 

med i media. Känslan var att insatsen var till för att ge trafikpolisen en större resurs. Det blev negativt 

när upplevelsen i slutet blev att det funnits en dold agenda som inte kommunicerats. 

3.3.3. Val av sträckor, tidpunkt, insatsens längd 

Valet av sträckor ifrågasattes av en del som tyckte att det var fel sträckor utifrån lokala problembilder, 

eller att man inte upplevde sträckorna som olycksdrabbade eller problemsträckor. Man kommenterade 

också att arbetssättet inte var medarbetardrivet, eftersom man inte fått vara med och påverka vilka 

sträckor som valdes. Det fanns dock en del som också tyckte det var bra att få utpekade sträckor och 

att valet av sträckor var väl underbyggt. När det gäller antal sträckor önskade man mer flexibilitet och 

fler sträckor att välja mellan. Det finns annars en risk att man ändå ställer sig på andra sträckor och då 

blir insatsen ”spretig”. Det fanns också ett par kommentarer om att de utpekade sträckorna inte kändes 

säkra att stå på och att vissa punkter flyttades på grund av arbetsmiljöskäl.  

Insatsens längd fanns det olika åsikter om, den övervägande åsikten var att insatsen var för lång men 

det fanns också de som tyckte att den var lagom. Tidpunkten på året gjorde att det ibland var dåliga 

väderförhållanden. Någon tyckte därför att insatsen låg för sent på året, men det fanns också en 

synpunkt om att övervakning även behövs vid dålig väderlek eftersom folk fortfarande körde för fort 

då.  

3.3.4. Genomförande 

Det fanns vissa saker som störde genomförandet. Till exempel krock med en inplanerad utbildning och 

sjukdom. Det var också svårigheter att placera ut mobil ATK på grund av snö på de utsedda 

mätplatserna. Generellt upplevdes vädret som ett problem som också ledde till sämre engagemang. 

Problemen var både att hastigheten går ner vid dåligt väder vilket gör att övervakning känns 

överflödig, samt att det kunde vara ett arbetsmiljöproblem. Det påpekades också att vädret och 

väglaget bör vara liknande under hela perioden för att man ska kunna mäta relevanta effekter. 

Om det är få kontrollplatser kan arbetet också upplevas som monotont. 
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Trafiksektionen som skulle bedriva civil övervakning hade problem med sjukdom och annat vilket 

medförde att antal kontroller blev färre än önskat. Vidare framkom synpunkten att civil övervakning 

fungerar bättre på större vägar och att man tror att trafikpolisen hade gjort större nytta om de bidragit 

med synliga laserkontroller. 

3.3.5. Fortsättning och förbättringar 

Inför kommande insatser önskar man en god framförhållning och att gruppchefer ska få information 

innan planeringen för perioden är lagd. Man önskar också information till alla medarbetare på en 

planeringsdag, det räcker inte med information via mail för då är det lätt att man missar den. Fler 

informationstillfällen om hastighetens betydelse lyfts också fram. 

Vidare finns synpunkten att det är bra med samarbete mellan trafiksektionen och lokalpolisområdena 

och att detta är något att jobba vidare med. Dock tycker man att arbetet måste bli mer medarbetardrivet 

och att personalen ska vara med och välja sträckor men också att tycka till om vilka trafikproblem man 

vill jobba med och ser behov av. En annan åsikt är att om regionen anser att insatsen ska prioriteras, så 

ska detta märkas i den operativa planeringen genom att insatsen tilldelas den resurstid och personal 

som krävs för genomförandet. Det bör framstå att regionen tydligt prioriterar vikten av att insatsen 

genomförs, för att undvika att de enskilda polisens upplever att de tilldelas ytterligare en pålaga.  

Det finns också behov av att utbilda fler på laser, idag saknas giltig utbildning hos en del av de 

inblandade poliserna. Insatserna kan också vara kortare än idag, hellre fler kortare insatser än en lång. 

Polisen kan också bli bättre på att använda sociala medier. 

Slutligen framkommer att det är viktigt att tänka på arbetsmiljöansvaret för de kollegor som skickas ut 

för att göra kontroller. Mobil ATK kan vara lämplig att använda om vägen inte är säker för polisen att 

stå på.  

3.4. Kommunikation – sociala medier  

Polisens närvaro på Facebook har studerats för Polisregion Väst. Polisen beskriver själv sitt syfte med 

att närvara på sociala medier på följande sätt: 

• Ökad dialog - vara synlig och tillgänglig där många människor är  

• Dela brottsförebyggande information och tips för att minska brottsligheten  

• Berätta om polisens arbete för att öka tryggheten  

• Nå ut med att polisen vill ha tips och vittnesuppgifter för att lösa brott.  

Facebook är det medium som polisen har använt i störst utsträckning i samband med insatsen för att nå 

ut med information om trafikövervakning. Därför fokuserar utvärderingen av kommunikations-

insatserna på detta medium.  

Polisregion Väst består av dels Hallands län med polisområde Halland, dels Västra Götalands län med 

polisområdena: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg3. I varje område finns flera 

lokalpolisstationer. För dessa polisområden har vi identifierat 16 relevanta Facebook-sidor som varit 

aktiva under perioden. Dessutom identifierade vi två Facebook-konton för regionen. Inlägg 

publicerade under insatsveckorna 43–45 (24/10–13/11 2016) har ingått i analysen. Studerade konton 

redovisas i Tabell 8, liksom antalet inlägg under kampanjveckorna. Uppgifterna är hämtade under 

perioden april till juni 2018. 

 

                                                      

3 https://polisen.se/om-polisen/organisation/ 
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Tabell 8. Facebook-konton som användes i samband med insatsveckorna (vecka 43–45, 2016) i 

Polisregion Väst. Kontots namn, antal följare, antal som gillar sidan, antal inlägg (om hastigheter 

resp. annat) och andel hastighetsinlägg uppdelat i polisregionen centralt och resp. polisområde. 

Källa: Facebook, april–juni 2018. 

Facebooksida (namn) 
Följer 
(antal) 

Gillar 
(antal) 

Inlägg – 
om hast. 

(antal) 

Inlägg – 
om 

annat 
(antal) 

Inlägg – 
alla 

(antal) 

Andel 
inlägg av 
alla - om 
hast. 

Polisregion Väst   7 1 8 88 % 

Polisen Väst - trafikpolisen 7 038 6 773 7 0 7 100 % 

Polisen Väst - gränspolisen 1 555 1 489 0 1 1 0 % 

Fyrbodal   1 2 3 33 % 

Polisen västra Fyrbodal 8 798 8 596 1 2 3 33 % 

Halland   7 13 20 35 % 

Polisen Halland 19 435 19 378 2 2 4 50 % 

Polisen Falkenberg och Hylte 4 928 4 831 1 3 4 25 % 

Polisen Halmstad och Laholm 9 213 9 133 2 2 4 50 % 

Polisen Kungsbacka 7 875 7 629 1 3 4 25 % 

Polisen Varberg 4 978 4 764 1 3 4 25 % 

Skaraborg   2 8 10 20 % 

Polisen Västra Skaraborg 16 525 16 198 0 7 7 0 % 

Polisen Östra Skaraborg 17 345 17 429 2 1 3 67 % 

Storgöteborg    7 11 18 39 % 

Polisen Göteborg City 22 488 22 329 2 0 2 100 % 

Polisen Göteborg Nordost 10 742 10 662 1 3 4 25 % 

Polisen Göteborg syd 10 078 9 815 2 5 7 29 % 

Polisen Hisingen 17 566 17 432 0 1 1 0 % 

Polisen Kungälv och Ale 8 376 8 168 2 2 4 50 % 

Älvsborg   2 8 10 20 % 

Polisen Dalsland 9 890 9 788 0 4 4 0 % 

Polisen Sjuhärad 14 950 14 832 1 2 3 33 % 

Polisen Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda 7 476 7 292 1 2 3 33 % 

Totalt Polisregion Väst   26 43 69 38 % 

 

Av tabellen framgår att Polisen Göteborg City har flest antal följare (22 488), därefter kommer Polisen 

– Halland, Polisen Hisingen, Polisen östra Skaraborg och Polisen Västra Skaraborg som vardera har 

15 000–20 000 följare. Polisen Sjuhärad, Polisen Göteborg Nordost och Polisen Göteborg syd har 

vardera 10 000–15 000 följare medan övriga vardera har färre än 10 000 följare. Antalet användare 

som gillar respektive Facebook-konto följer ungefär samma mönster. 

Tabellen visar också att antalet såväl som andelen hastighetsrelaterade inlägg under kampanjveckorna 

varierar mellan de olika Facebook-kontona. Totalt sett publicerades 26 inlägg om hastigheter av totalt 

69 publicerade inlägg. Det innebär att drygt vart tredje inlägg handlade om hastigheter under den 

aktuella perioden, vilket gör att hastighetsrelaterade inlägg var den vanligaste typen av inlägg under 

perioden, se Tabell 9. 
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Tabell 9. Antal och andel inlägg per ämnesområde i polisregion under vecka 43–45, år 2016. 

Ämne Antal inlägg 
Ämnets andel 
av alla inlägg 

Trafiksäkerhet-hastigheter 26 38 % 

Grannsamverkan 8 12 % 

Dialog 6 9 % 

Trafiksäkerhet-annan 5 7 % 

Droger 5 7 % 

Brottsförebyggande 3 4 % 

Dödsskjutning 3 4 % 

Stöld/rån 3 4 % 

Upphittat djur 3 4 % 

Hundgruppen 2 3 % 

Hatbrott 1 1 % 

Sexuellt ofredande 1 1 % 

Skadegörelse 1 1 % 

Trygghetsträff 1 1 % 

Öppettider 1 1 % 

Totalt 69 100 % 

 

Tabellen visar att ämnet hastigheter var mer än tre gånger så vanligt förekommande som något av de 

övriga ämnesområdena. Det kan noteras att perioden för intensifierad hastighetsövervakning råkar 

sammanfalla med de årliga träffarna för grannsamverkan, vilket återspeglas i inläggsflödet. 

I Tabell 10 visas hur många gånger inläggen har gillats, kommenterats respektive delats, per 

polisområde. En uppdelning görs mellan inlägg som handlar om hastigheter och övriga inlägg.  

Tabell 10. Antal användare som har gillat, kommenterat eller delat inlägg, uppdelat för regionen 

centralt och per polisområde efter typ av inlägg under tidsperioden vecka 43 – 45, år 2016. Källa: 

Facebook, april-juni år 2018. 

  
Antal gånger inlägget har 

gillats 
Antal kommentarer till 

inlägget 
Antal gånger inlägget har 

delats 

  Hastighet Annat Totalt Hastighet Annat Totalt Hastighet Annat Totalt 

Väst 1 085 180 1 265 195 27 222 286 19 305 

Fyrbodal 73 61 134 12 18 30 12 108 120 

Halland 1 745 4 290 6 035 126 153 279 291 148 439 

Skaraborg 112 764 876 7 55 62 8 485 493 

Storgöteborg 653 2 681 3 334 138 226 364 314 231 545 

Älvsborg 67 423 490 10 59 69 1 550 551 

Totalt 3 735 8 399 12 134 488 538 1 026 912 1 541 2 453 

 

Totalt har inläggen om hastigheter gillats mer än 3 700 gånger, delats närmare 500 gånger och fått 

drygt 900 kommentarer. Att det är en stor variation mellan polisområdena beror både på antal inlägg 

per område och intresset för respektive inlägg. I genomsnitt har hastighetsinläggen gillats 144 gånger, 

fått 19 kommentarer och delats 35 gånger. Andra typer av inlägg har gillats och delats i högre 

utsträckning (i genomsnitt 195 respektive 36 gånger) men kommenterats något färre gånger (i 

genomsnitt 13 gånger). 
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Två videoinlägg från Polisens podd-kanal förekommer, dels en allmän film om hastighetskontroller 

”Så gör polisen hastighetskontroller”, dels en film om kampanjen i region Väst ” Rädda liv – sänk 

hastigheten”. Uppgift om antal gånger respektive film har öppnats redovisas av YouTube. Den 

nationella filmen ”Så gör polisen hastighetskontroller” hade den 4 juni 2018 öppnats cirka 55 500 

gånger och den lokala kampanjfilmen ”Rädda liv – sänk hastigheten” hade vid samma tidpunkt 

öppnats 4 276 gånger. Här vet vi inte hur stor eller liten andelen ”öppnare” är som har följt länken från 

Polisens inlägg.  

En australiensisk film om Nollvisionen förekommer i ett av inläggen. Den visar tankesättet med 

nollvisionen och tar upp frågan hur många dödsfall kan vi acceptera i trafiken. En man får den frågan 

och när han anger ett tal som han tror är acceptabelt kommer så många personer av hans närmaste 

släktingar gående mot honom och han får frågan på nytt. Det nya svaret från honom blir att vi inte kan 

acceptera något dödsfall. Detta YouTube-klipp har öppnats 684 715 gånger, men det är okänt hur 

många av dessa gånger det har öppnats från polisens länk. 

Inlägg om hastigheter – innehåll och reaktioner 

Inläggen som handlar om hastigheter informerar om kampanjveckan, om risker med för höga 

hastigheter och att man kan rädda många liv om medelhastigheten sänks. Det lyfts också fram att även 

mindre hastighetsbrott orsakar dödsfall. Merparten av inläggen (21 av 26) finns återgivna i ett internt 

dokument som Polisen har sammanställt.   

Det framförs att ett effektivt sätt att få ned medelhastigheten är att få dem som ligger 6–9 km/h över 

hastighetsgränsen att sänka farten. I ett par inlägg påpekas att om 8 av 10 förare höll hastighetsgränsen 

skulle 40 liv om året sparas. Texterna hänvisar till forskning, oftast utan att ange källa. I ett fall 

hänvisas dock till Trafikverkets beräkning att en sänkning av medelhastigheten med 2 km/h ger 10 

procent färre omkomna. I något inlägg redovisas bötesbelopp för olika nivåer av överträdelse. 

Inriktningen på kampanjen förefaller variera lite mellan områdena. I något fall sägs att de mest 

olycksdrabbade sträckorna ska övervakas, men också platser som tipsats om i bl.a. medborgardialoger. 

I ett annat fall sägs att det är de statliga vägarna som ska övervakas, med fokus på de mindre 

överträdelserna, i ytterligare något fall sägs att insatserna kommer att vara korta, men täta och 

förekomma under alla tider på dygnet och att polisens övervakning ska synas ofta så att trafikanterna 

påverkas att köra saktare. I en poliskommentar sägs att fokus under insatsveckorna ligger på 70–80-

sträckor till skillnad från kontroller vid skolor som görs fortlöpande under året. 

I flera fall länkas till Polisens YouTube-kanal ”Så gör polisen hastighetskontroller” och ” Rädda liv – 

sänk hastigheten”. Det är svårare att mäta effekten av dessa inlägg genom att bara titta på hur många 

som gillat, kommenterat eller delat inlägget. Här skulle det ha varit intressant att veta hur många som 

har öppnat länken och hur länge de tittat på videoinslaget. Några av inläggen hänvisar till den 

debattartikel som publicerades i ett flertal tidningar samma måndag som den regionala trafikinsatsen 

inleddes, se även kapitel 2.2.2 under rubriken Mediainsatser. Även i dessa fall skulle det varit 

intressant att veta hur många som har följt länken. 

Kampanjen följs upp i flera inlägg under perioden, där Polisen dels konstaterar att det blivit lugnare i 

trafiken under kampanjperioden, dels redovisas resultat från olika insatser. 

De inlägg som fått flest reaktioner är ett par inlägg med ett delvis humoristiskt/ironiskt anslag. Frågan: 

”Har ni inget viktigare att göra?”  

inleder ett av dessa inlägg som i det här fallet har postats av Polisen Halmstad och Laholm. Där 

besvaras denna återkommande fråga av några poliser, och ett argument de för fram är att i Sverige är 

det fler människor som dör till följd av trafikolyckor än antalet personer som mördas. Vidare påpekas 

att många andra brott också upptäcks i samband med hastighetskontroller. De säger också att fokus 

ligger på att förändra felbeteende och att ta de värsta överträdelserna. Det informeras även om att en 
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typ av platser där kontroller kommer att genomföras är i närheten av skolor. Slutligen sägs att om det 

händer något som bedöms vara mer akut än hastighetsövervakning, avbryts hastighetskontrollen. 

Inslaget har gillats av fler än tusen personer. 

Ett annat exempel är inlägget från Polisen Väst – trafikpolisen som inleds: ”Så här slipper du 

fortkörningsböter!”, se Figur 10. 

 

Figur 10. Inlägg från Trafikpolisen i Polisregion Väst. Källa: Facebook. Foto: Trafikpolisen, region 

Väst. 

I en av kommentarerna till tipsen påpekas att det även verkar behövas bruksanvisning för hur blinkers 

fungerar. Polisen replikerar med en bild på en dunk med blinkersolja.  

När det gäller typen av gilla-reaktioner är tummen upp totalt dominerande för hastighetsinlägg. 

Tjugotvå av de inläggen har endast denna typ av reaktion. För fem inlägg har fler än nitton av tjugo 

användare gett denna reaktion. Enda undantaget är inslaget ovan, där närmare fem av tjugo istället 

hade markerat 😆 (haha). På detta vis skiljer sig hastighetsinläggen från de övriga inläggen, där typen 

av gilla-markeringar varierar något mer, även om det också för dessa är tummen upp som dominerar. 

Där får t.ex. inslag om inbrott även en viss andel tryck på 😡 (arg) och inslag om dödsskjutning en 

andel tryck på 😢 (ledsen). Uppgifterna avser status i april 2018. 

Vanliga kommentarer till inläggen om hastigheter är: 

• allmänt positiva kommentarer, uppmuntran och tack till polisen 

• tips på platser som borde övervakas, tider när övervakning bör ske, typer av trafikanter som 

borde övervakas 
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• synpunkter på fler beteenden än hastigheter som borde övervakas i trafiken. 

Endast i ett fåtal fall dominerar de ifrågasättande kommentarerna och då handlar det i huvudsak om ett 

par inlägg som bara har ett fåtal kommentarer. Några negativa synpunkter som förekommer är 

• att polisen borde ägna sig åt viktigare saker och/eller med exempel på vilka brott som är 

viktigare att förhindra än hastighetsöverträdelser och andra trafikbrott 

• att hastighetsgränserna är för låga på vissa ställen 

• att skyltarna som informerar om ATK ligger ner 

• att de som kör för sakta också/hellre borde beivras. Ett argument är att de orsakar irritation och 

onödiga omkörningar 

En tredje typ av kommentarer är varning om hastighetskontrollerna och taggar till vänner, ofta lite 

skämtsamt utformade. 

Generellt sett överväger de positiva kommentarerna till inläggen, om man inkluderar kommentarer av 

typen ”Bra, men ska ni inte också övervaka…” . Huruvida resultaten speglar inställningen hos alla 

som läst inläggen kan vi inte uttala oss om. För sex av de hastighetsrelaterade inläggen från ”Polisen 

Väst – trafikpolisen” finns uppgift om hur många användare som har nåtts av inläggen (mellan 1 355 

och 8 889 användare). För dessa inlägg kan man konstatera att andelen som har gillat inläggen, av alla 

som nåtts av dem uppgår till 1–3 procent och motsvarande andel för dem som delat inläggen är mindre 

än en procent.  
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4. Sammanfattande diskussion 

Ökad hastighetsefterlevnad har stor potential att minska antalet dödade och allvarligt skadade i 

trafiken och polisen har en mycket viktig roll i detta arbete. De senaste åren har polisens trafik-

övervakning minskat betydligt, både när det gäller hastigheter och andra områden. Polisens resurser 

inom trafikövervakning kommer att vara begränsade. Därför mycket viktigt att polisens resurser 

används på rätt sätt och att nya, effektiva, metoder utarbetas. Det här projektet har utvärderat ett 

arbetssätt som testades i Polisregion Väst under tre veckor hösten 2016.  

Polisens övergripande mål med insatsen är att minska medelhastigheten på vägarna i regionen och 

därmed minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. I Polisregion Väst omkommer cirka 64 

människor om året i trafiken. Teoretiska beräkningar visar att en minskning med 2 km/tim ger en 

reducering med cirka 7 liv per år (Potensmodellen, Elvik m.fl. (2013, 2014). Det fanns också mål med 

den interna och den externa kommunikation som var en del av insatsen.  

För att utvärdera insatsens effekt på medelhastigheten har tre olika datakällor använts, dels resultat 

som NTF redovisat från radarmätningar som genomfördes i samband med insatsen, dels hastighetsdata 

från Trafikverkets fasta mätpunkter och dessutom hastighetsdata från ATK. I Figur 11 visas en 

kartbild över hur samtliga dessa platser fördelar sig i polisregionVäst.  

 

Figur 11. Kartbild över NTF:s mätpunkter, Trafikverkets fasta mätpunkter samt ATK-kameror i 

Polisregion Väst. 

Resultaten från NTF:s mätningar visar att det framför allt var vid mätplatser med dålig hastighets-

efterlevnad före insatsen som hastighetsefterlevnaden förbättrades (jämförelsen avser före och efter 

insatsen, inte under). Vid två mätpunkter med relativt god efterlevnad före insatsen syntes i princip 
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inga förändringar (Tabell 6). I anslutning till två av punkterna användes mobil ATK även efter 

insatsens slut och vid dessa två sträckor höll minskningarna i sig även under mätveckorna efter 

insatsen. För de fasta mätpunkterna konstaterades en generell minskning av medelhastigheten på 

knappt 2 km/tim när man jämförde medelhastigheten under insatsen med medelhastigheten före 

insatsen. På de platser där andelen överträdelser var högre än 40 procent i före-perioden skedde en 

minskning av andelen överträdelser vid samtliga mätpunkter under perioden då insatsen pågick (v. 43–

45). Efter insatsperioden tenderade andelen överträdelser att öka igen. Jämfört med motsvarande 

tidsperiod under 2015 så ses inte motsvarande minskning under vecka 43–45, dock minskade andelen 

överträdelser senare under året vilket troligtvis kan förklaras av väder och mörker. På samma sätt som 

för NTF:s mätpunkter så visade resultaten från Trafikverkets fasta mätpunkter på en tydlig tendens till 

att det var större minskningar av andelen överträdelser där efterlevnaden varit dålig under perioden 

före insatsen. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning inom området (Vägverket, 2009; 

Vadeby och Forsman, 2012; Vadeby och Forsman, 2017; Soole m. fl., 2013).  

När hastigheten och andelen överträdelser studeras vid de ATK-kameror som låg i anslutning till 

polisens kontroll- eller referenssträckor kan vi konstatera att det generellt är en låg andel som kör för 

fort vid kamerorna, i genomsnitt ca 3 procent, jämfört med t.ex. NTF:s mätpunkter där det var mellan 

30 och 90 procent som körde för fort innan insatsveckorna. Vi kan även konstatera att det är mycket 

små skillnader mellan före-, under- och efterperioden. Det är i princip inte heller några förändringar av 

medelhastigheten vid kamerorna. Eftersom hastighetsefterlevnaden vid kamerorna redan är mycket 

god innan insatsen är det naturligt att det inte skett några förändringar. 

Vad gäller interna kommunikationsmål så fokuserade polisen på två huvudbudskap:  

1. Hastighetskontroller i intervallet 6–9 km/tim räddar liv 

2. Även en tidsmässigt kortare trafikkontroll på ca 20 minuter ger effekt. 

Resultaten från polisens erfarenhetsberättelser visar att de flesta är positiva till insatsen som helhet (se 

avsnitt 3.3.1). Man tyckte det var bra att trafikfrågorna kommit på agendan och man har fått positiv 

respons från medborgarna. I grunden tycker man också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt 

som fått acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet. Insatsen ledde också till fler 

kontroller än vad som annars hade skett, vilket polisen tyckte var viktigt. Erfarenhetsberättelserna 

tyder dock på att alla inte har förstått vad insatsen gått ut på och det finns en viss skepsis mot att 

inrikta sig på 6–9 km/tim. En del tyckte också att det var oklart vad målet med insatsen var (antal 

kontroller, antal ordningsbot, medelhastighet, etc.) och det framkom också önskemål om att man ville 

sätta upp egna, tydliga, mål nästa gång. Man önskade också längre framförhållning för att kunna 

planera in insatsen i verksamheten på ett bra sätt. Man lyfte fram att ett nytt fokus (6–9 km/tim, 

rapportering från 6 km/tim) är en process som behöver få ta tid.  

Som förbättringsmöjligheter till kommande insatser lyftes att man önskar att medarbetarna skulle vara 

mer delaktiga vid val av sträckor samt att man hellre såg fler kortare insatser än en lång. Inför 

kommande insatser önskar man en god framförhållning och att gruppchefer ska få information innan 

planeringen för perioden är lagd. Det är bra med samarbete mellan trafiksektionen och lokalpolis-

områdena och detta är något man önskar jobba vidare med. Det finns också behov av att utbilda fler på 

laser, idag saknas giltig utbildning hos en del av de inblandade poliserna. Insatserna kan också vara 

kortare än idag, hellre fler kortare insatser än en lång. Man lyfter även vikten av att tänka på arbets-

miljöansvaret för de kollegor som skickas ut för att göra kontroller. Mobil ATK kan vara lämplig att 

använda om vägen inte är säker för polisen att stå på.  

Målet med den externa kommunikationen var att bidra till en attitydförändring hos trafikanterna om 

medelhastighetens betydelse. Detta mål har inte varit möjligt att utvärdera inom detta projekt eftersom 

det inte gjordes någon före- och eftermätning av attityder i samband med insatsen.  
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Vad gäller kommunikationen på sociala medier gjordes totalt 26 hastighetsrelaterade inlägg på 

polisens Facebooksidor i Region Väst under insatsveckorna. Dessa inlägg handlade om insats-

veckorna, om risker med för höga hastigheter och att man kan rädda många liv om medelhastigheten 

sänks. Det lyfts också fram att även mindre hastighetsbrott orsakar dödsfall. Reaktionerna på inläggen 

om hastigheter är övervägande positiva. Det går dock inte att avgöra om detta även speglar 

allmänhetens inställning i stort, eller bara de som kommenterat inläggen. Det är rimligt att tro att de 

som följer Polisens Facebook-sidor generellt sett är mer positivt inställda till Polisen än den 

genomsnittlige Facebook-användaren, sedan kan också Facebook-användare skilja sig från de om inte 

använder detta media.  

Även om vi inte kan säga något om trafikanternas attityder i den här undersökningen kan det finnas 

flera andra tänkbara fördelar med polisens inlägg på Facebook. Det är inte bara polisen som når ut 

med sina budskap. Även allmänheten kan känna att de kan nå Polisen med sina synpunkter och i vissa 

fall till och med få svar på sina frågor, vilket inte minst är viktigt med tanke på att flera användare har 

påpekat problemen att nå polisen via deras telefonnummer 114 14. Facebook förefaller därmed 

fungera som kanal för kontakt med allmänheten (även om vissa frågor står kvar obesvarade). Det visar 

inte minst alla de positiva reaktionerna som kommit på det inlägg som förklarar varför polisen inte gör 

något ”viktigare” än att kontrollera att trafikanterna inte överskrider hastighetsgränserna. Frågan är 

bara om man når rätt målgrupp eller huvudsakligen dem som redan tycker att man ska respektera 

hastighetsgränserna och själva försöker göra det. 

Polisens övergripande mål med insatsen är att minska medelhastigheten på vägarna i regionen och 

därmed minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. Resultaten från detta projekt visar att 

medelhastigheten i regionen minskade med knappt 2 km/tim under insatsperioden. Det går inte säga 

att hela minskningen beror på polisens insatser, i slutet av insatsperioden var det dåligt väder med 

snöfall i delar av regionen vilket kan förklara en del av minskningen, men tendensen är positiv.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden generellt togs emot positivt av polisen och att 

hastighetsefterlevnaden framför allt förbättrades där efterlevnaden varit dålig innan insatsen. För att få 

så bra effekter som möjligt är det därför viktigt inför kommande insatser att välja platser med låg 

hastighetsefterlevnad och eftersom vi såg en återgång efter insatsens slut är det viktigt med 

återkommande hastighetsövervakning. 
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5. Rekommendationer för kommande utvärderingar 

Det är viktigt att hitta nya arbetssätt som fungerar i polisens nuvarande organisation och som på ett så 

effektivt sätt som möjligt utnyttjar tillgängliga resurser. För att göra detta behövs utvärderingar så att 

arbetssättet successivt kan förbättras. Det här projektet har utvärderat en specifik insats som gjordes av 

polisen i Region Väst under hösten 2016. På längre sikt är målet att ta fram en mer generell metod som 

polisen själva kan använda för att kontinuerligt utvärdera och förfina sina arbetsmetoder när det gäller 

hastighetsövervakning. 

Polisens övergripande mål med insatsen 2016 var att minska medelhastigheten på vägarna i regionen 

och därmed minska antalet dödade och allvarligt skadade i trafiken. Resultaten från detta projekt visar 

att medelhastigheten i regionen minskade med knappt 2 km/tim under insatsperioden. Det går inte att 

säga att hela minskningen beror på polisens insatser, men tendensen är positiv.  

I ett tidigare projekt har ett förslag till utvärderingsmetod tagits fram för att mäta den subjektiva 

upptäcktsrisken med avseende på rattfylleribrott (Forsman och Vadeby, 2017). Baserat på resultaten 

från Forsman och Vadeby och resultaten från utvärderingen i studien som redovisas här föreslås 

följande upplägg i kommande utvärderingar av hastighetsrelaterade insatser inom polisen.  

Den föreslagna utvärderingen har fyra delstudier som fokuserar på olika frågeställningar. Alla 

delstudier är viktiga för helheten men justeringar kan behöva göras utifrån insatsens innehåll och mål, 

faktiska förhållanden, tillgängliga resurser och andra begränsningar. 

I alla delstudier rekommenderar vi att man mäter före och efter implementering samt i både försöks- 

och kontrollregion. När det gäller de data som föreslås samlas in utgår vi från vad som är önskvärt för 

att göra en bra utvärdering. Det kan innebära att en del av variablerna som föreslås inte är möjliga att 

få tag på.  

Delstudie 1: Utvärdering av polisens implementering 

Den här delstudien är uppdelad i två nivåer där syftet med nivå 1 är att studera hur polisen ändrat sitt 

arbetssätt och syftet med nivå 2 är att studera vad som fungerat bra och mindre bra i implementeringen 

från polisens perspektiv. Nivå 1 är nödvändig för att tolka resultatet av övriga delar i utvärderingen 

och nivå 2 är en fördjupad utvärdering.  

För att svara på syftet för nivå 1 föreslås följande data samlas in: 

• kontroller som syftar till att övervaka hastigheten 

o var, när och hur länge kontrollerna utförs samt typ av kontroll 

o hur omfattande kontrollen är (t.ex. antal polispatruller) 

o resultat från kontrollerna (t.ex. antal fortkörningsböter, nivå på 

hastighetsöverträdelsen (t.ex. 6 km över hastighetsgräns), antal anmälda brott) 

o antal fordon som passerar totalt 

• informationsspridning till allmänheten 

o aktiviteter i sociala media (t.ex. antal inlägg och dess innehåll) 

o artiklar i tidningar och nyhetssajter 

o eventuell övrig informationsspridning (t.ex. i skolor eller vid större evenemang). 
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För att svara på syftet för nivå 2 föreslås följande data samlas in: 

• en beskrivning av hur man förankrat förändringarna (förändringarna kan avse både 

poliskontroller och extern informationsspridning): interna informationsmöten, skriftlig 

information, vilka resurser som har avsatts  

• erfarenhetsberättelser från poliser som varit med i implementeringen 

• intervjuer med poliser på olika befattningar som deltagit i implementeringen 

• eventuellt samarbete som polisen haft med andra organisationer (myndigheter, 

frivilligorganisationer, m.m.) och hur detta arbete har bidragit till implementeringen. 

Delstudie 2: Mätning av hastighetsnivåer 

Mätning av hastighet före, under och efter insatsen. Var mätningarna ska ske bör anpassas efter 

insatsens avgränsning och mål. I möjligaste mån bör dock fasta mätpunkter i närområdet kunna 

utnyttjas. 

Delstudie 3: Enkätstudie 

För att mäta om allmänhetens attityder förändras i samband med att polisen ändrar sitt arbetssätt inom 

hastighetsövervakning så föreslås en enkätstudie. Insamlingssättet får avgöras från gång till gång och 

kan till exempel vara att ett frågeformulär skickas till ett slumpmässigt urval av förare eller besvaras 

av en webpanel. 

Delstudie 4: Utvärdering av kommunikation i sociala medier 

Om insatsen åtföljs av en informationskampanj eller annan kommunikation i sociala medier, bör även 

detta utvärderas. Syftet med utvärderingen är att bedöma hur väl man lyckas nå ut med sitt budskap 

och resultaten kan användas till att förbättra sin kommunikationsstrategi om det visar sig behövas. 

Vi föreslår att man samlar in följande information och att man följer dess förändring över tid: 

• Polisens aktiviteter på sociala medier: antal konton i olika medier och antal inlägg, bilder, 

filmer, etc. 

• Spridning: räckvidd, exponering, antal som gillar ett inlägg, antal delningar och antal 

kommentarer (dessa mått är i första hand relevanta för Facebook men liknande mått kan 

användas för andra typer av medier). 

• Innehåll och kommentarer: Inlägg som rör den aktuella insatsen gås igenom och kategoriseras, 

både med avseende på innehåll och kommentarer. 

Förslaget till utvärdering utgår från antagandet att det går att genomföra mätningar både före och efter 

implementeringen av polisens förändrade arbetssätt. Förslaget kan dock behöva modifieras efter de 

förutsättningar som gäller när utvärderingen genomförs.  
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Bilaga 1 Referens- och kontrollsträckor 

Polisområde Storgöteborg 
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Polisområde Älvsborg 

 

Polisområde Skaraborg 
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Polisområde Halland 
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Polisområde Fyrbodal 
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Bilaga 2 Hastigheter och överträdelser – Trafikverkets fasta punkter 

I Figur 12 och Tabell 11 redovisas andelen överträdelser i Polisregion Väst före, under och efter 

polisens trafikinsats vecka 43–45 2016 och motsvarande tidsperioder 2015 som kontroll. 

Hastighetsdata kommer från Trafikverkets fasta punkter. Tabell 12 redovisar medelhastigheter för 

motsvarande punkter och tidsperioder. 

 

  

Figur 12. Andelen överträdelser i Polisregion Väst före, under och efter polisens trafikinsats vecka 

43–45 2016 och motsvarande tidsperioder 2015 som kontroll. Trafikverkets fasta punkter. 
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Tabell 11. Andelen överträdelser i Polisregion Väst före, under och efter polisens trafikinsats vecka 

43–45 2016 och motsvarande tidsperioder 2015 (kontroll). Trafikverkets fasta punkter. 

 2016  2015 

Mätpunkts id  Före Vecka 43 - 45 Efter  Före Vecka 43 - 45 Efter 

9446 11,9% 12,0% 12,0%  14,3% 15,6% 15,2% 

9453 46,0% 40,6% 39,4%  47,9% 44,5% 36,0% 

9454 52,4% 50,5% 44,1%  57,6% 53,7% 44,9% 

9490 12,0% 9,9% 9,7%  11,5% 11,0% 10,8% 

9544 11,5% 8,1% 8,6%  46,1% 43,9% 37,8% 

9545 65,2% 46,7% 55,5%  60,6% 62,5% 55,0% 

9561 85,9% 81,1% 80,6%  83,6% 80,8% 79,0% 

9563 59,1% 49,6% 52,2%  59,7% 58,5% 51,4% 

9564 83,7% 72,2% 75,0%  83,0% 82,1% 73,0% 

9565 83,3% 74,8% 78,0%  83,0% 84,2% 77,4% 

9610 88,3% 85,1% 86,8%  87,8% 87,9% 86,3% 

9620 89,0% 86,3% 84,8%  87,3% 87,4% 85,8% 

9623 27,5% 29,3% 24,7%  30,6% 29,4% 25,2% 

9675 98,0% 92,5% 96,9%  98,6% 98,4% 96,8% 

9685 67,4% 62,0% 62,5%  70,2% 67,6% 58,4% 

9686 67,7% 61,6% 61,4%  70,4% 69,4% 62,7% 

9687 76,2% 70,7% 73,9%  62,6% 76,4% 79,3% 

9688 3,5% 2,7% 2,9%  3,9% 3,4% 3,8% 

9689 72,9% 59,6% 65,3%  72,4% 71,4% 65,3% 

9690 0,0% 0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 0,0% 

9692 30,8% 30,6% 22,7%  35,3% 34,5% 29,0% 

9697 81,1% 78,0% 78,0%  3,4% 3,5% 3,5% 

Totalt 55,2% 49,3% 50,0%  52,6% 52,4% 48,3% 

 



VTI notat 13-2018  49 

Tabell 12. Medelhastigheter i Polisregion Väst före, under och efter polisens trafikinsats vecka 43–45 

2016 och motsvarande tidsperioder under 2015 som kontroll. Trafikverkets fasta punkter. 

 2016  2015 

Mätpunkts id     Före   Vecka 43 - 45    Efter      Före  Vecka 43 - 45    Efter  

9446 63,2 62,5 62,5  63,2 63,4 63,2 

9453 110,3 108,9 107,9  110,8 110,1 106,7 

9454 112,8 113,1 108,8  114,3 113,3 109,5 

9490 74,4 73,3 73,5  73,8 74,0 73,8 

9544 66,6 64,6 65,1  69,3 68,7 67,1 

9545 83,7 78,4 81,4  82,8 83,3 81,1 

9561 58,4 56,8 56,7  57,2 56,4 56,1 

9563 96,6 94,0 94,9  97,0 97,1 94,7 

9564 80,7 76,5 77,1  80,5 79,9 76,7 

9565 98,6 95,4 96,6  98,8 99,3 96,5 

9610 80,6 79,3 80,0  80,7 80,9 79,7 

9620 60,5 59,8 59,0  59,4 60,0 59,3 

9623 44,8 45,0 44,1  45,3 45,1 44,1 

9675 88,0 83,8 86,3  88,6 88,5 86,6 

9685 110,4 108,5 108,3  110,9 110,5 107,2 

9686 109,9 108,4 108,0  111,0 111,0 108,6 

9687 76,8 75,4 76,3  74,5 77,0 77,8 

9688 67,1 66,8 66,6  68,6 68,6 67,8 

9689 75,7 71,4 73,7  75,4 75,0 73,2 

9690 40,3 39,9 39,6  40,3 40,7 40,0 

9692 85,0 84,7 82,4  86,1 85,8 84,2 

9697 55,4 54,5 54,7  55,0 55,4 55,3 

Totalt 79,1 77,3 77,4  79,2 79,3 77,7 
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Bilaga 3 Debattartikel 

Trafikdöden slukar  

  

Föreställ dig 640 barn, kvinnor och män som står på en fotbollsplan. Alla dessa har mist livet i 

trafikolyckor i vår region under de senaste tio åren. Tanken är svindlande. De är alla någons 

mamma, pappa eller barn. Dessa personer skulle rent statistiskt kunna vara invånarna i en 

mindre ort någonstans i Sverige, en ort som på tio år helt utplånas.  

 

Trafikdöden är omfattande, trafikdöden slukar, trafikdöden är en för tidig och på alla vis 

meningslös död. Det är alltid en enorm tragedi för de som lämnas kvar; anhöriga, 

vänner, arbetskollegor och skolkamrater. 

 

Jag heter Jenny Wester och är chef för trafikpolisen i region Väst. Idag, måndagen den 24 

oktober, inleds den insats jag är ansvarig för. Under tre veckor fokuserar vi inom polisen i 

region Väst på att sänka medelhastigheten på våra vägar, med målet att minska antalet 

skadade och dödade i trafiken.  

 

Nyckeln för att dämpa trafikrytmen och på så sätt förhindra att människor dör på våra vägar, 

är att alla förare sänker medelhastigheten. Alla. Vi kommer därför inte endast rapportera de 

förare som kraftigt överskrider hastighetsgränserna, vi kommer även rapportera de som ”bara 

kör lite för fort”. Vi intensifierar trafikövervakningen på ett antal vägavsnitt i hela vår region. 

Vägarna är valda utifrån olycksstatistik men även vägens beskaffenhet i stort som att 

exempelvis mittseparering saknas, förekomst av riskfyllda korsningar eller en uppmätt hög 

medelhastighet.  

 

Om du som förare under dessa tre veckor väljer att köra för fort - för det är något du väljer 

- är risken överhängande att du antingen stoppas och rapporteras av polis i hastighetskontroll 

eller via polisens civila pilotbilar. Du kan också komma att fotograferas av polisens 

fartkameror, så kallad mobil ATK (automatisk trafikkontroll), och lagföras i efterhand. 

 

Jag vill be dig att åter igen föreställa dig 640 personer på en fotbollsplan. Du kan påverka att 

någon inte behöver förlora sin förälder eller sitt barn. Du kan rädda liv – sänk hastigheten!   
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Replik 1; Trehövdad trafikinsats sätter stopp för vägmarodörer 

Den senaste tiden många människor hört av sig till Polisen och påtalat att de känner oro inför 

ett hårdare klimat på vägarna i regionen. Många vittnar om att en stor del av förarna kör för 

fort och att vissa överskrider hastighetsgränserna å det grövsta. Många berättar om en 

hänsynslöshet mot andra trafikanter och ett ökat risktagande i trafiken, att vissa förare helt 

enkelt väljer att strunta i de trafikregler som gäller oss alla. Många vill att Polisen agerar och 

sätter stopp för vägmarodörerna. 

640 personer har mist livet i trafikolyckor under de senaste tio åren i vår region. För att öka 

säkerheten på våra vägar satsar Polisen i region Väst under tre veckor på att sänka 

medelhastigheten och dämpa trafikrytmen på våra vägar. 

 

I fredagens tidning reagerar NN och menar att Polisens fokus på fartsyndare leder fel. Han 

efterfrågar bevis på att det verkligen är farten som är orsaken till det stora antalet döda i 

trafiken. 

 

Enligt Trafikverkets forskning är de viktigaste indikatorerna för att minska antalet skadade 

och döda i trafiken att satsa på hastighetsövervakning på det statliga vägnätet samt att öka 

antalet nyktra förare på vägarna. Under denna insats kommer Polisen fokusera på hastighet 

och beteende, även om vi naturligtvis även kontrollerar nykterheten hos de personer vi 

stoppar. För att nå maximal effekt använder vi oss av en rejäl verktygsväska, en kombination 

av tre arbetssätt: hastighetskontroller med lasermätningar, mobila fartkameror, men också 

civila pilotbilar för att komma närmare inpå förare med en aggressiv körstil. 

 

Polisens insats kommer självklart innebära att ett stort antal personer stoppas och rapporteras i 

någon av våra trafikkontroller. Detta i sig är dock inte vårt mål. Vårt mål är att förändra 

attityden till fortkörning och att var och en förstår att man riskerar både sitt eget och andras liv 

genom att inte respektera hastighetsgränser och trafikregler. 
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Replik 2: Hastighetsövervakning med bredd ger tryggare vägar! 

Den senaste tiden har många människor hört av sig till Polisen och påtalat att de känner oro 

inför ett hårdare klimat på vägarna i regionen. Många vittnar om att en stor del av förarna kör 

för fort och att vissa överskrider hastighetsgränserna å det grövsta. Många berättar om en 

hänsynslöshet mot andra trafikanter och ett ökat risktagande i trafiken, att vissa förare helt 

enkelt väljer att strunta i de trafikregler som gäller oss alla. Många vill att Polisen agerar och 

sätter stopp för vägmarodörerna. 

 

640 personer har mist livet i trafikolyckor under de senaste tio åren i vår region. För att öka 

säkerheten på våra vägar satsar Polisen i region Väst under tre veckor på att sänka 

medelhastigheten och dämpa trafikrytmen på våra vägar. 

 

I SLA 28/10 replikerar NN att det är det direkt hämmande för trafiksäkerhetsarbetet att 

”Polisen ensidigt ägnar sig hastighetsövervakning, och släpper andra trafikbrott såsom olovlig 

körning, alkohol/drograttfylleri, trötthet, aggressivt körsätt, samt ser mellan fingrarna vad 

gäller fordon med allvarliga tekniska brister”. 

 

Enligt Trafikverkets forskning är de viktigaste indikatorerna för att minska antalet skadade 

och döda i trafiken att satsa på hastighetsövervakning på det statliga vägnätet samt att öka 

antalet nyktra förare på vägarna. Under denna insats kommer Polisen fokusera på hastighet 

och beteende på särskilt olycksdrabbade vägsträckor i regionen. Naturligtvis kontrollerar vi 

även nykterheten hos de personer vi stoppar. För att nå maximal effekt använder vi oss av en 

rejäl verktygsväska, en kombination av flera arbetssätt: hastighetskontroller med 

lasermätningar, mobila fartkameror, men också civila pilotbilar för att komma närmare inpå 

förare med en aggressiv körstil. Samtidigt genomför den regionala trafikpolisens kontroller av 

den tunga trafiken på de utvalda vägavsnitten, så långt detta är möjligt utifrån vägens 

beskaffenhet. 

 

Polisens insats kommer självklart innebära att ett stort antal personer stoppas och rapporteras i 

någon av våra trafikkontroller. Detta i sig är dock inte vårt mål. Vårt mål är göra vägarna 

säkrare, att människor ska komma fram oskadda och på sikt förändra attityden till fortkörning.  

Varje förare måste ta sitt ansvar och förstå att man riskerar både sitt eget och andras liv 

genom att inte respektera hastighetsgränser och trafikregler.  

 

Så mitt svar på din fråga, NN, är nej. Att Polisen fokuserar på hastighetsövervakning innebär 

inte att vi ser mellan fingrarna vad gäller andra brott. Istället innebär vår insats att Polisen 

arbetar mer effektivt, genom att kombinera trafikövervakning med traditionellt 

brottsförebyggande arbete.  Som du vet, färdas även brottslingar med bil på våra vägar. I 

samband med Polisens trafikkontroller upptäcks även de personer som tänker eller de facto 

redan har begått brott, exempelvis narkotika-, egendoms- eller vapenbrott. Den regionala 

trafikinsatsen innebär tryggare vägar för oss alla, på många sätt. 
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Bilaga 4 Exempel på information på Intrapolis 
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Bilaga 5 Facebookinlägg 

Nedan ges exempel på några Facebookinlägg som lades ut på Polisens sidor under insatsperioden.  
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I Tabell 13 redovisas antal användare som har gillat, kommenterat eller delat inlägg, uppdelat efter 

Facebook-konto och typ av inlägg. 
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Tabell 13.  Antal användare som har gillat, kommenterat eller delat inlägg, uppdelat efter Facebook-

konto och typ av inlägg. Tidsperiod vecka 43–45 2016. Källa: Facebook, april–juni 2018. 

    Antal gilla     Antal kom.     Antal dela   

  Hast Annat Totalt Hast Annat Totalt Hast Annat Totalt 

Väst 1085 180 1265 195 27 222 286 19 305 

Polisen Väst - 
trafikpolisen 1085  1085 195  195 286  286 

Polisen Väst - 
gränspolisen 0  180 180 0  27 27 0  19 19 

Fyrbodal 73 61 134 12 18 30 12 108 120 

Polisen 
västra 
Fyrbodal 73 61 134 12 18 30 12 108 120 

Halland 1745 4290 6035 126 153 279 291 148 439 

Polisen 
Halland 173 3547 3720 9 127 136 20 91 111 

Polisen 
Falkenberg 
och Hylte 6 122 128 0 7 7 0 13 13 

Polisen 
Halmstad 
och Laholm 1297 445 1742 100 15 115 215 6 221 

Polisen 
Kungsbacka 145 140 285 10 2 12 24 24 48 

Polisen 
Varberg 124 36 160 7 2 9 32 14 46 

Skaraborg 112 764 876 7 55 62 8 485 493 

Polisen 
Västra 
Skaraborg 0  710 710 0  43 43 0  458 458 

Polisen Östra 
Skaraborg 112 54 166 7 12 19 8 27 35 

Storgöteborg 653 2681 3334 138 226 364 314 231 545 

Polisen Göte-
borg City 145 0  145 33  33 13 0  13 

Polisen Göte-
borg Nordost 134 188 322 78 20 98 268 5 273 

Polisen 
Göteborg syd 104 362 466 5 4 9 5 47 52 

Polisen 
Hisingen 0  1075 1075  0 48 48  0 16 16 

Polisen Kung-
älv och Ale 270 1056 1326 22 154 176 28 163 191 

Älvsborg 67 423 490 10 59 69 1 550 551 

Polisen 
Alingsås, 
Lerum, 
Herrljunga 
och Vårgårda 0 209 209 0 49 49 0 478 478 

Polisen 
Dalsland 37 98 135 3 8 11 0 61 61 

Polisen 
Sjuhärad 30 116 146 7 2 9 1 11 12 

Totalsumma 3735 8399 12134 488 538 1026 912 1541 2453 
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