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Förord 
VTI har genomfört ett projekt avseende djupintervjuer med kommunpolitiker 
ansvariga för trafikfrågor, rörande deras inställning till och arbete med trafik-
säkerhetsfrågor. Projektet har finansierats av Vägtrafikinspektionen, där Per 
Öhgren har varit kontaktperson. Totalt intervjuades 20 kommunpolitiker/besluts-
fattare i 13 kommuner runt om i Sverige. Projektledare har varit Sonja Forward. 
Intervjuerna har utförts av Inger Forsberg, VTI, och Jonna Nyberg, VTI. Anna 
Roos, Skill, har analyserat materialet och författat rapporten. Jonna Nyberg har 
även medverkat i analysarbetet och rapportskrivningen. Inger Forsberg har 
bidragit till redigeringsarbetet samt utformningen av studien. Stort tack till 
Gunilla Sjöberg, VTI, som svarat för rapportens layout. 

Vi har blivit oerhört positivt bemötta och väl mottagna på de platser där vi 
genomfört intervjuerna. Vi vill rikta ett stort tack till alla kommunpolitiker som 
tagit av sin dyrbara tid och deltagit i projektet. Utan er medverkan hade vi inte 
kunnat genomföra projektet.  
 
Linköping november 2005 
 
 
Sonja Forward 
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Kommunpolitikers syn på trafiksäkerhet 
En intervjustudie 
 
av Anna Roos∗ och Jonna Nyberg 
VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att belysa kommunpolitikers inställning till och 
arbete med trafiksäkerhet samt se hur politikernas inställning avspeglas i 
beslutsprocesser rörande trafiksäkerhetsfrågor. Dessutom var syftet att se om 
det även fanns några skillnader mellan större och mindre kommuner. För att 
uppnå syftet har djupintervjuer utförts med 20 kommunpolitiker. 

Resultaten visade att kommunpolitikernas syn på trafiksäkerhet i viss mån 
skilde sig åt. Flera av de intervjuade såg trafiksäkerhet som något som rörde 
alla trafikanter och att trafiksäkerhet innebar trygghet. Flera var också de som 
menade att trafiksäkerheten är viktig, men att den ofta bortprioriteras. 

Synen på trafiksäkerhet blev tydlig i kommunpolitikernas åsikter om 
åtgärder och hur trafiksäkerheten skulle garanteras i samhället, framförallt 
gällande hastighetsdämpande åtgärder. Grovt sett uppträdde två grupperingar 
dels de som ansåg att fysisk utformning var viktigt, dels de som ansåg att den 
fysiska utformningen snarare borde vara ett komplement till förändrade 
attityder och ett tydligare individuellt ansvar för trafiksäkerheten. Ytterligare 
en åsikt var att trafikapparaten ansågs självreglerande. Att blanda fotgängare, 
cyklister och bilister gör att hastigheten helt naturligt sänks, utan påbud från 
30-skyltar.  

Synen på nollvisionen varierade. De flesta ansåg att tanken var god men att 
den aldrig skulle kunna uppfyllas. Andra menade att det var den enda möjliga 
målsättningen och att det var viktigt att ha ett konkret mål att arbeta mot. Några 
exempel på hur beslutsfattarna ansåg att nollvisionen kunde förbättras: 

• mer arbete skulle kunna läggas ner i planeringsstadiet istället för på 
eftervården 

• trafikriskanalyser på lokal nivå kan belysa var de största riskerna finns i 
det kommunala vägnätet 

• om det fanns klara direktiv skulle trafiksäkerhetsfrågorna få en annan 
prioritet 

• delmål skulle kunna sättas upp: 
o halvering av dödstal 
o minska olycksfrekvensen med 20 % 

• våga ta konsekvensen av nollvisionen, dvs. att göra de satsningar som 
krävs för att nå nollvisionen. 

 
Ett fåtal av de intervjuade såg ingenting positivt med nollvisionen utan tyckte 
det var meningslöst att ha visioner man inte kan uppnå. De brister som 
kommunpolitikerna upplevde med nollvisionen var framförallt att visionen är 

                                                 
∗ Skill (Studentkompetens), Teknikringen 8 i Linköping. 
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orealistisk samt att den saknade förankring på lokal nivå. Flera politiker 
efterfrågade ett mer konkret arbete med nollvisionen på kommunal nivå. 

Frågan rörande vem eller vilka som har ansvar för trafiksäkerheten 
uppfattades på olika sätt av de intervjuade. Några talade om ansvars-
fördelningen uppdelad på nationell, regional och lokal nivå samt individnivå. 
Andra om vem inom kommunen som har ansvar för trafiksäkerheten. Den 
senare gruppen såg i de flesta fall väghållaren som ansvarig. Flera av de 
politiker som uttryckte att ansvaret för trafiksäkerheten låg hos väghållaren 
tyckte att väghållaren hade ansvar för sina respektive vägar. En annan grupp av 
de intervjuade ansåg att det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten låg hos varje 
enskild trafikant, men att kommunen och väghållaren hade ett ansvar för att så 
långt som möjligt förebygga olyckor.  

I intervjumaterialet framkommer flera skillnader mellan stora och små 
kommuner. En skillnad gällde uppfattningen om huruvida man som politiker 
trodde att trafiksäkerhetsfrågan var viktig för väljarna. Av de politiker som 
trodde att trafiksäkerhetsfrågor var viktiga för väljarna var de flesta från små 
kommuner. Dessa politiker betonade också väljarnas och allmänhetens intresse 
för trafikfrågor. En av politikerna trodde att trafiksäkerhetsfrågan var särskilt 
viktig för kvinnor och barnfamiljer. Av de politiker som trodde att trafik-
säkerhet inte var en viktig fråga för väljarna var samtliga från större 
kommuner. Vissa av dem ansåg dock att allmänheten hade för dåliga 
kunskaper eller inte var tillräckligt engagerade för att bidra till trafiksäkerhets-
arbetet. Vidare menade politiker från mindre kommuner att synen på trafik-
säkerhet inte påverkades av partitillhörigheten. I de större kommunerna fanns 
däremot ett mer uttalat höger-/vänsterblock inom trafiksäkerhetsfrågan, enligt 
politikerna själva. Det framkom också några åsikter om att partifärgen 
påverkade synen på trafiksäkerhet och vilka frågor man ansåg vara viktiga att 
arbeta med. Ytterligare en skillnad var att de intervjuade politikerna från 
mindre kommuner inte sade sig ha något samarbete eller utbyte med politiker 
från andra kommuner.  

Även då det gäller beslutsprocessen kunde skillnader ses mellan mindre och 
större kommuner, i det att de mindre kommunerna oftast hade en kortare 
beslutsgång än de större kommunerna. Allmänhetens möjlighet att påverka 
beslutsprocessen såg ut på olika sätt i de berörda kommunerna, ofta beroende 
av kommunens storlek. I samtliga kommuner fick politikerna synpunkter från 
allmänheten via media eller från olika typer av möten med invånarna, 
exempelvis via mejl, telefon eller spontana möten. Spontana möten var 
vanligast på mindre orter. Allmänhetens synpunkter på planerade och genom-
förda åtgärder sågs oftast som en viktig del av beslutsprocessen. Att 
allmänheten tog initiativ till åtgärder var vanligare i de större kommunerna 
medan det i de mindre kommunerna var vanligare att initiativen kom inifrån, 
främst från tjänstemän och ledamöter i nämnder.  

Överlag såg dock beslutsprocessen relativt lika ut i de flesta kommunerna, 
oberoende av kommunstorlek. Flera politiker kände en viss frustration över de 
snäva ekonomiska resurserna för trafiksäkerhetsarbetet. Något som kunde 
fördröja beslutsprocessen var väntan på andra aktörers beslut, t.ex. att 
Vägverket planerat åtgärder längre fram i tiden medan kommunen helst ville 
åtgärda problemet omedelbart. Ytterligare något som kunde göra besluts-
processen långsam var en liten budget, eftersom detta krävde diskussioner om 
hur åtgärder skulle prioriteras och finansieras. 
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De flesta kommuner uppskattade samarbetet med Vägverket och menade att 
Vägverkets kunskaper i trafiksäkerhet var viktig för utformningen av nya 
trafikmiljöer. Vägverket sågs också som en viktig samarbetspartner då de ofta 
stod för de ekonomiska resurserna. Alla politiker var dock inte lika positiva i 
sin inställning till samarbetet med Vägverket. I en mindre kommun kände man 
sig överkörd av Vägverket och menade att Vägverket hade liten förståelse för 
de ekonomiska resurser kommunen hade, liksom vilka effekter utförda åtgärder 
skulle kunna få.  

I samtliga kommuner hade tjänstemännen ett stort ansvar för kunskapsin-
hämtning. De var ofta även ansvariga för beredning av frågor och hade i vissa 
fall blivit delegerade till att fatta beslut. I det stora hela visade de intervjuade 
politikerna ett mycket stort förtroende för tjänstemännens arbete.  

Kontakten med kommuninvånarna och särskilt den personliga kontakten an-
sågs viktig. Ett sätt att informera kommuninvånarna, liksom att själva bli 
informerade, var genom media, särskilt då lokaltidningar. Lokalmedierna 
användes för att nå ut med information om planerade eller genomförda åtgärder 
och de hade också en viktig funktion i det att politikerna kunde ta del av 
invånarnas reaktioner genom insändare. Flera politiker berättade att negativa 
reaktioner visade sig på tidningarnas insändarsidor medan positiva reaktioner, 
mestadels i de mindre kommunerna, framfördes personligen när man t.ex. 
”sprang på” politikerna ute på stan. Information till kommuninvånarna skedde 
också genom medborgardialoger och samrådsmöten där invånare och närings-
liv kunde ta del och ha synpunkter på kommunens planer på trafiksäkerhet och 
åtgärder.  

I de flesta fall var politikerna intresserade av allmänhetens åsikter och man 
ansåg det viktigt att fånga upp och ta tillvara idéer. Att informera och 
återkoppla till invånarna angående deras synpunkter på olika åtgärder ansågs 
betydelsefullt för invånarna, men tjänade även beslutsfattarnas intressen. 
Kontakten med kommuninvånarna, och allra helst den personliga kontakten, 
ansågs viktig för att få invånarna att förstå de åtgärder som gjordes. De som var 
negativa till en åtgärd blev oftast positiva efter en diskussion då de förstod att 
det förbättrade situationen för andra trafikanter. En politiker ansåg det även 
viktigt för trovärdigheten att lyssna på invånarna och att återkoppla. Ett par 
politiker menade att det var viktigt att få allmänhetens syn på saken då dessa 
kunde föra in nya aspekter och dessutom kunde uppmärksamma problem som 
politikerna själva inte såg lika lätt. 

Olika former av utvärdering beskrevs i intervjuerna, men dessa hade 
karaktären av att vara sporadiska. Så gott som samtliga av de intervjuade 
politikerna, oavsett kommunstorlek, menade också själva att de kunde vara 
bättre på att utvärdera genomförda åtgärder.  

Av de intervjuade var det endast en kommunpolitiker från en större 
kommun som menade att trafiksäkerheten inte hamnade i konflikt med några 
andra frågor. De övriga menade att trafiksäkerhetsfrågan kunde hamna i 
konflikt dels med andra intressen i gaturummet, dels med resursfördelningen 
till de kommunala verksamheterna, vilket medförde att kommunerna tvingades 
prioritera i arbetet med trafiksäkerhet. Konflikter med andra intressen i 
gaturummet rörde framförallt framkomlighet. Den stora stötestenen för många 
kommuner var ekonomin. Flera av de intervjuade berättade att budgeten för 
den ”hårda” sektorn, där trafiksäkerhetsfrågor ingår, fått stå tillbaka till förmån 
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för den ”mjuka” sektorn, dvs. vård, skola och omsorg. Andra konflikter var 
investeringskonflikter, dvs. vilka trafikåtgärder som skulle prioriteras först.  

Flera politiker menade att en allt mindre budget ställde större krav på priori-
teringar än tidigare, vilket gjorde det viktigt att se till att pengarna hamnade på 
rätt ställe. Prioriteringar gjordes dels i tilldelning av resurser mellan den hårda 
och mjuka sektorn, dels mellan åtgärder som rymdes inom den hårda sektorns 
budget. Konflikter med andra aktörer nämndes av ett fåtal kommunpolitiker. 
Dessa kunde t.ex. inbegripa konflikter mellan trafiksäkerhet och utformning av 
nybyggnationer eller mellan kommunala intressen och näringslivets intressen.  

Resultaten visar inte på något tydligt och konkret sätt hur synen på 
trafiksäkerhet hos politiska beslutsfattare avspeglar sig i beslutsprocessen. För 
att på ett tydligare sätt skildra detta borde studien även ha riktat in sig på t.ex. 
analys av de dokument som ingår i en beslutsprocess, vilket inte har varit 
möjligt inom denna studies ramar. Det hade också varit nödvändigt att 
genomföra intervjuer med andra aktörer än beslutsfattare, så som t.ex. 
tjänstemän, då dessas roll i beslutsprocessen visade sig mycket stor. Resultaten 
i denna studie ger dock en bild av hur beslutsfattare överlag i några svenska 
kommuner själva uppfattar beslutsprocessen. 
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Municipal politicians attitudes to road safety – An interview study 
 
by Anna Roos, Skill∗ and Jonna Nyberg 
VTI 
SE-581 95  Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
The purpose of this study was to explore municipal politicians attitudes to road 
safety, and how it effected their priorities. Furthermore it tries to assess how 
attitudes of the politicians are reflected in the decision-making process. The 
purpose was also to see if there are any differences between large 
municipalities and small municipalities. In order to achieve this purpose, in-
depth interviews have been carried out with 20 municipal politicians. 

The results show that the views of the municipal politicians regarding road 
safety varied to some extent. Several of those interviewed saw road safety as 
something that affected all road users, and that road safety involved security. 
There were also several who thought that road safety is important, but that it 
often loses priority. 

Views concerning road safety became very clear in the opinions of 
municipal politicians regarding measures, and the ways in which road safety 
should be guaranteed in society, primarily as regards speed-reducing measures. 
Roughly two groupings emerged, those who considered that physical design 
was important, and those who considered that physical design should rather be 
a supplement to changed attitudes and clearer individual responsibility for road 
safety. Yet another opinion was that the road apparatus was considered to be 
self-regulating. Mixing pedestrians, cyclists and motorists meant that speed 
would naturally be reduced, without reminders from 30 kilometres per hour 
signs.  

Views concerning the zero vision varied. Most of those interviewed 
considered that the idea was good but that it could never be fulfilled in 
practice. Others thought that it was the only possible objective, and that it was 
important to have a concrete goal to work towards. Some examples of the ways 
in which the decision-makers considered that the zero vision could be 
improved were: 
more work could be put into the planning stage instead of into aftercare 
traffic risk analyses at local level can show where the greatest risks are in the 
municipal road network 

• if there are clear directives, traffic safety questions would get a different 
priority 

• sub-goals could be established: 
o the number killed on the roads could be halved 
o the accident rate could be reduced by 20% 

• daring to take the consequences of the zero vision, i.e., to make those 
investments that are required to achieve the zero vision. 

 

                                                 
∗ Skill, Teknikringen 8 in Linköping. 
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A few of those interviewed saw nothing positive about the zero vision, but 
thought it was meaningless to have visions that you could not achieve. The 
shortcomings that the municipal politicians experienced with the zero vision 
were primarily that the vision is unrealistic and that it lacked a firm base at 
local level. Several politicians requested more concrete work with the zero 
vision at municipal level. 

Those interviewed perceived the question concerning whom or which have 
responsibility for road safety in different ways. Some spoke of division of 
responsibility divided into national, regional and local levels, together with the 
level of the individual. Others, also, as regards whom within the municipality 
has responsibility for road safety. In most cases, the latter group saw the road 
maintenance body as being responsible. Several of the politicians who 
expressed themselves to the effect that responsibility for road safety lay with 
the road maintenance body thought that the road maintenance body had 
responsibility for their respective roads. Another group of those interviewed 
thought that the ultimate responsibility for road safety lay with each individual 
road user, but that the municipality and the road maintenance body have 
responsibility for preventing accidents as far as possible.  

In the interview material, several differences emerged between large 
municipalities and small municipalities. One difference concerned perception 
regarding whether one, as a politician, thought that the road safety question 
was important for the voters. Of those politicians who thought that road safety 
questions were important for the voters, most were from small municipalities. 
These politicians also emphasised the interest taken in road matters by the 
voters and the general public. One of the politicians thought that the road safety 
question was especially important for women and families with children. Of 
those politicians who thought that road safety was not an important question 
for the voters, all were from large municipalities. Several of them did, 
however, consider that the general public did not have sufficient knowledge, or 
were not sufficiently involved, to contribute to road safety work. Additionally, 
politicians from small municipalities thought that the view of road safety was 
not affected by belonging to any particular political party. On the other hand, in 
the large municipalities, there was a more expressed conservative-left wing 
block in the road safety question, according to the politicians themselves. In the 
studies, some views also emerged that party colours affected the view of road 
safety, and what questions one considered to be important with which to work. 
A further difference was that the politicians interviewed from smaller 
municipalities did not say that they had any cooperation or exchange of 
information with politicians from other municipalities.  

Differences could be seen between large and small municipalities as regards 
the decision-making process. These were that the small municipalities more 
often had a shorter decision-making timeframe than the large municipalities. 
The ability of the general public to affect the decision-making process varied in 
the municipalities affected, often due to the size of the municipality. In all 
municipalities, politicians received points of view from the general public via 
media and from various types of meetings with the inhabitants, for example, 
via e-mail, telephone or spontaneous meetings. Spontaneous meetings were the 
most common in small places. The points of view of the general public and the 
ideas regarding planned and implemented measures were most often seen as an 
important part of the decision-making process. That the general public took the 
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initiative for measures was more common in the larger municipalities, while in 
the small municipalities it was more common that the initiative came from 
inside, primarily from civil servants and committee members. 

All in all, however, the decision-making process looked relatively similar in 
most of the municipalities, irrespective of municipality size. Several politicians 
felt some frustration about the meagre financial resources available for road 
safety work. An aspect that could delay the decision-making process was 
waiting for decisions from other actors, for example, the fact that the Swedish 
Road Administration had planned measures a long way ahead in the future, 
while the municipality would rather take action on the problem immediately. 
Another thing that could slow down the decision-making process was a small 
budget, because that requires discussions on how measures should be 
prioritised and financed.   

Most municipalities appreciated cooperation with the Swedish Road 
Administration, and thought that the proficiency of the Swedish Road 
Administration regarding road safety was important for formulating new traffic 
environments. The Swedish Road Administration was also seen as an 
important cooperative partner, as it often provided the financial resources. 
However, not all politicians were equally positive as regards their attitude to 
cooperation with the Swedish Road Administration. In one small municipality, 
it was felt that one was being trampled on by the Swedish Road 
Administration; and there it was thought that the Swedish Road Administration 
had minimal understanding regarding the financial resources that the 
municipality had, together with what effects should be achieved by measures 
taken.  

In all municipalities, the civil servants had considerable responsibility for 
the acquisition of information. They were often also responsible for preparing 
matters and, in some cases, had been delegated to making decisions. In general, 
the politicians interviewed showed considerable confidence in the work of the 
civil servants. 

Contact between the inhabitants of municipalities, and especially personal 
contact, was considered to be important. One way of informing the inhabitants 
of the municipalities, together with being informed oneself, was through the 
media, especially the local newspapers. The local media was used to reach out 
with information regarding planned measures and implemented measures, and 
the local media also had an important function in that politicians could read 
about the reactions of the inhabitants through readers’ letters. Several 
politicians said that negative reactions were shown on the readers’ letters pages 
of the newspapers, while positive reactions, primarily in the smaller 
municipalities, were put forward personally when encountering a politician, for 
example, out in town. Information to inhabitants of municipalities was also 
provided through dialogue with citizens, and consultative meetings in which 
the inhabitants and the business community could participate and put forward 
views about the municipality’s plans regarding road safety and measures.  

In most cases, politicians were interested in the views of the general public, 
and thought it was important to catch ideas and put them to use. Informing and 
giving feedback to the inhabitants regarding their views of various measures 
was considered to be important for the inhabitants, and also served the interests 
of the decision-makers. Contact with the inhabitants of the municipalities, and 
preferably personal contact, was seen to be important for getting the inhabitants 
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to understand those measures which were carried out. Those who were 
negative to a measure often became positive after a discussion when they 
understood that it improved the situation for other road users. One politician 
also considered it to be important regarding credibility to listen to inhabitants 
and to give feedback. A couple of politicians thought that it was important to 
get the views of the general public regarding the matter, as they could 
introduce new aspects and additionally could point out problems that the 
politicians themselves had not seen as easily. 

Various forms of evaluation were described in the interviews, but they have 
the character of being sporadic. Almost all the interviewed politicians, 
irrespective of size of municipality, also thought that their evaluation of 
implemented measures could be improved.  

Of those who were interviewed, only one municipality politician, from a 
large municipality, thought that road safety did not come into conflict with any 
other matters. The others thought that the question of road safety could come 
into conflict both with other interests as regards road matters, and with the 
allocation of resources to municipality activities, which meant that the 
municipalities were forced to prioritise regarding work with road safety. 
Conflicts with other interests in the road area primarily concerned accessibility 
on the road. The biggest stumbling block for many municipalities was finance. 
Several of those interviewed said that the budget for the ”hard” sector, in which 
road safety questions were included, had to take second place to the "soft” 
sector, i.e., healthcare, schools and care. Other conflicts were conflicts of 
investment, i.e., which road measures should be given priority.  

Several politicians thought that an increasingly smaller budget put greater 
demands on prioritisations than earlier, which made it important to ensure that 
the money went to the right places. Prioritisations were made both in allocation 
of resources between the hard and soft sectors, and between measures that were 
given place within the budget of the hard sector. A few municipal politicians 
also mentioned conflicts with other actors. These could include such things as 
including conflicts between road safety and design of new buildings, or 
between municipal interests and the interests of the business community.  

One of the purposes of this study was to explore how the municipal 
politicians attitudes to road safety are reflected in the decision-making process. 
However, in order to elucidate this more clearly, the study should also have 
gone into such things as analyses of the documents included in the decision-
making process, which has not been possible within the framework of this 
study. It would also have been necessary to have carried out interviews with 
actors other than the decision-makers, for example, civil servants, as their role 
in the decision-making process was shown to be much greater. The result of 
this study does, however, give a picture of how decision-makers in general in 
some Swedish municipalities do themselves perceive the decision-making 
process as a whole.  
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1 Introduktion 
Historiskt sett är vårt svenska vägnät främst uppbyggt för hög kapacitet och 
stor framkomlighet, men i oktober 1997 antog riksdagen propositionen 
”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”, med huvudbudskapet att ingen i 
framtiden ska dödas i trafiken. Därmed har trafiksäkerhetsfrågor fått en ökad 
tyngd. Vägverkets arbete ska, utifrån de långsiktiga transportpolitiska målen, 
verka för transportsystemets standard, tillgänglighet och jämlikhet. Därtill ska 
transportsystemet vara jämställt, miljöanpassat samt bidra till regional balans. 
Detta är det statliga uppdraget och som gäller för hela Sverige och alla dess 
kommuner. 

För att få en helhetsbild är det viktigt att satsningar görs på alla kategorier 
inom området såsom människa, fordon och väg. För att få en inblick i hur våra 
politiska beslutsfattare på kommunnivå ser på de olika frågeställningarna har 
Vägtrafikinspektionen givit VTI uppdraget att genom djupintervjuer med 
kommunpolitiker med ansvar för trafiksäkerhetsfrågor undersöka inställningen 
till och arbetet med trafiksäkerhet. 
 
1.1 Kommunernas ansvar för trafiksäkerheten 
Kommunerna ansvarar för trafiksäkerheten på en rad olika sätt (Svenska 
Kommunförbundet 2003): 

 
• Att planera och utforma bebyggelsemiljön för att ge god trafikmiljö och 

skydd mot trafikolyckor. Som väghållare även viktigt med säkra gång- och 
cykelvägar, halkbekämpning för alla trafikanter, säkra gatukorsningar etc.  

• Vid upphandling och beställning av olika typer av transporter ansvarar 
kommunen för att transporterna sker på ett trafiksäkert sätt liksom att de 
egna transporterna sker på ett trafiksäkert sätt 

• Som ansvarig för kommuninvånarnas hälsa är det viktigt för kommunen att 
minska antalet trafikskador 

• Kommunen har även ett ansvar för att deras medarbetare inte skadas eller 
far illa, ej heller i trafiken 

• Kommunerna kan också påverka hur trafiksystemet används, s.k. Mobility 
Management.  

 
Kommunerna ska sträva i riktning mot nationellt beslutade trafiksäkerhetsmål. 
Hur dessa mål ska konkretiseras och förverkligas lokalt är upp till kommunerna 
själva att bestämma (Andersson, 2004). Sveriges Kommuner och Landsting 
(tidigare Svenska Kommunförbundet) menar att kommunerna med sitt ansvar 
för trafiksäkerhetsarbetet också fungerar som förebilder och påtryckare på en 
rad aktörer som på något sätt är en del av trafikmiljön och därför påverkar 
trafiksäkerheten (Svenska Kommunförbundet, 2003).  

Genom ett riksdagsbeslut (1992/93) ska kommunerna, Vägverket och 
polisen samordna trafiksäkerhetsarbetet. Kommunerna kan söka statsbidrag för 
sitt trafiksäkerhetsarbete, ett stöd som är mycket varierande i olika regioner. 
Sveriges Kommuner och Landsting bidrar med informations- och 
erfarenhetsspridning samt svarar på kommunens frågor (Andersson, 2004). 
Som exempel kan nämnas olika handböcker och skrifter hur trafiksäkerhets-
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arbetet kan tillämpas rent konkret och hur trafiksäkerhetsfrågan ska integreras i 
kommunernas planeringsarbete. 

Kommunernas arbete med trafiksäkerhet har tidigare undersökts i en studie 
av Vägtrafikinspektionen, med syftet att få en bild av systematiken i 
kommunernas arbete med att förbättra trafiksäkerheten vid obevakade 
övergångsställen. Åtta kommuner deltog i studien. Med systematiskt arbetssätt 
menar Vägtrafikinspektionen ”att det finns dokumenterat vilka säkerhetsbrister 
som finns, stöd för val av åtgärder samt tidsatta planer och uppföljningar för att 
effektivt nå de mål som satts upp” (Vägtrafikinspektionen, 2004, s. 3). 
Resultaten visade att nästan alla kommuner kunde uppvisa en viss systematik i 
sitt arbete. Graden av systematik varierade kraftigt och ingen kommun kunde 
uppvisa en fullständig systematik. Tjänstemännens kunskaper bedömdes som 
goda i alla kommuner. Hos de ansvariga politikerna var kunskapen dock 
varierande. I sju av de åtta kommunerna hade en inventering av 
övergångsställen genomförts och man hade i de flesta fall även gjort en 
bedömning av lämpliga åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Uppföljning 
av genomförda åtgärder samt återföring hade gjorts i två kommuner och lika 
många kommuner (dock ej samma) hade informerat invånarna om genomförda 
åtgärder (Vägtrafikinspektionen, 2004). 
 
1.2 Nollvisionen 
År 1997 antog riksdagen propositionen ”Nollvisionen och det trafiksäkra sam-
hället”. Huvudbudskapen är följande: 
 
• Det långsiktiga målet för trafiksäkerhet är att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet 
• Människans tolerans mot yttre våld ska vara dimensionerade vid 

utformning av vägtransportsystemet 
• Ansvaret för trafiksäkerheten bör vara delat mellan trafikanterna och 

systemutformarna. Med systemutformare avses bl.a. väghållare, fordons-
tillverkare och de som ansvarar för yrkesmässiga vägtransporter. 
Systemutformare är även de som ansvarar för vägtrafikens stödsystem; 
regelverk, utbildning, information, övervakning, räddning, vård och 
rehabilitering (Regeringens proposition, 1996/97:137). 

 
Tanken är alltså att trafikanterna gör sitt bästa för att förebygga olyckor och att 
systemutformaren ansvarar för att konsekvenserna av olyckorna blir så små att 
inga människor dödas eller skadas allvarligt (NTF, 2000). I propositionen 
fastställdes ett etappmål som innebär att antalet döda i trafiken ska ha minskat 
med 50 % fram till år 2007, räknat från 1996 (Regeringens proposition, 
1996/97:137).  

Ansvaret för trafiksäkerheten bör vara delat mellan trafikanterna och 
systemutformaren (Trafikutskottets betänkande, 1997/98:TU4). Trafikanterna 
är skyldiga att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt följa 
trafikreglerna. Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret – på grund av t.ex. 
bristande kunskap eller förmåga – eller om personskador uppstår eller riskerar 
att uppstå av andra orsaker, måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder 
för att motverka att människor dödas eller skadas allvarligt (Andersson, 2004). 
Trafikanterna har skyldighet att följa systemets regler. Systemutformarna å sin 
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sida har skyldighet att utforma systemet så säkert att konsekvenserna av en 
olycka inte leder till svåra hälsoförluster (NTF, 2005). 

I skriften ”Trafiksäkerhet i planprocessen” (2002) som utgivits av Svenska 
Kommunförbundet betonas det att systemutformarna har det största ansvaret 
för trafiksäkerheten. Olyckor som orsakas av oförstånd eller oförmåga hos 
trafikanten kan ändå förebyggas med information, utbildning eller träning. 
Trafikanternas beteende kan även påverkas av lagstiftning t.ex. rörande 
användning av bilbälte eller cykelhjälm. Dessa åtgärder utgör dock 
komplement och inga alternativ till åtgärder: ”trafikmiljön ska vara utformad så 
att ett misstag inte behöver leda till trafikantens död” (Svenska 
Kommunförbundet, 2002, s. 5). 

Trafiksäkerhetsarbetet i Sveriges tio största kommuner sedan nollvisionens 
införande har studerats av Andersson (2004). I fem punkter sammanfattas 
trafiksäkerhetsarbetet i dessa kommuner: 
 

• Hastigheten har begränsats till 30 km/tim i vissa bostadsområden och 
utanför så gott som alla skolor 

• Hastighetsdämpande åtgärder har vidtagits på vissa platser där 
oskyddade trafikanter blandas med bilar 

• Säkrare gångpassager har anlagts 
• Gång- och cykelvägarna har byggts ut 
• Cirkulationsplatser har blivit en allt vanligare trafiklösning i trafikerade 

fyrvägskorsningar. 
 
Enligt Jan Söderström, ansvarig för trafiksäkerhetsfrågor på Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), har kommunernas trafiksäkerhetsarbete 
redan förbättrats avsevärt bara under det första halvåret av 2005. 
Dödsolyckorna har minskat drastiskt med hjälp av hastighetsdämpande 
åtgärder, som t.ex. fartgupp och upphöjda övergångsställen samt utformande av 
trafiksäkra miljöer för barn. Trots dessa insatser, som fått så goda 
konsekvenser, finns mycket kvar att göra för att riksdagens trafiksäkerhetsmål 
skall nås, menar Söderström. Som exempel på reformer som borde införas 
nämns ökade möjligheter för polisen att övervaka trafiken. Även lagstiftning 
rörande trafikjuridik bör ses över. Reformer av detta slag är något som måste 
bedrivas från regeringshåll, enligt Söderström (2005). Först därefter kan 
kommunerna ännu mer aktivt arbeta för en bättre säkerhet.  
 
1.3 STRADA 
För att aktivt kunna arbeta för en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att följa upp 
och utvärdera de olyckor som faktiskt sker. Ett sätt för kommunerna att följa 
upp och åtgärda orsaker till trafikolyckor är att använda det nationella 
informationssystemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). 
STRADA är en olycksdatabas med uppgifter både från polis och sjukvården 
över skador och olyckor i vägtransportsystemet. Syftet är att informationen i 
STRADA ska vara till hjälp för just vägtransportsektorns aktörer, men även för 
andra intresserade. Polisen är skyldig att rapportera till STRADA, medan detta 
görs på frivillig basis av sjukvården på vissa akutsjukhus (Nilsson, 2003).  

Redan 1993 gav regeringen Vägverket i uppdrag att göra en översyn av 
dåvarande skade- och olycksstatistik, liksom att lämna förbättringsförslag. 

VTI rapport 527 15 



 

Projektet startades i Göteborg under namnet ADA. Efter inkomna förslag om 
förändringar gav regeringen år 1996 Vägverket i uppdrag att utforma ett nytt 
informationssystem. Uppdraget, liksom det slutliga informationssystemet, kom 
att kallas STRADA och som i praktiken var en fortsättning av projektet ADA. 
STRADA bedrevs i projektform fr.o.m. 1997, med representanter för polis, 
akutsjukvårdshuvudmän och väghållare, i områden som motsvarade 
Vägverkets regioner. STRADA togs i drift av Vägverket i årsskiftet 2002/2003 
(Nilsson, 2003).  
 
1.4 Aktörer och deras roll  
De aktörer som, förutom kommunerna och Sveriges Kommuner och Landsting, 
i störst omfattning arbetar för att öka trafiksäkerheten är Vägverket, NTF, VTI 
och polismyndigheten. 

Vägverkets roll som statlig myndighet är att deras arbete ska leda till att 
vägtransportsystemet har god standard och att det är tillgängligt för alla 
människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional 
balans. Vägverket har framförallt fyra huvuduppgifter: 
 

– Sektorsuppgiften som syftar till att samverka och samordna insatser 
med berörda aktörer samt att driva på utvecklingen av vägtransport-
system. Uppgiften innebär också att ha det övergripande ansvaret för 
trafiksäkerhetsfrågor, alla miljöfrågor som är knutna till vägtransport-
systemet, handikappanpassning av väg- och kollektivtrafiken samt för 
utvecklingen av kollektivtrafiken 

– Myndighetsutövning innebär att ta fram och tillämpa regler för fordon, 
körkort, trafikmiljö och yrkestrafik. I uppgiften ingår även att 
handlägga statsbidrag 

– Statlig väghållning innebär att utveckla och förvalta landets vägnät 
samt övervaka kommunernas väghållning 

– Produktion m.m. innebär bl.a. projektering, byggande, drift och 
underhåll på beställning av Vägverket eller andra (Vägverket, 2004). 

 
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, är en folkrörelse-
baserad organisation med ett 70-tal medlemsorganisationer och 23 länsförbund. 
NTF arbetar med opinionsbildning, information och utbildning för att öka 
trafiksäkerheten. Ledstjärna är Nollvisionen, rätten att inte dö eller skadas svårt 
i trafiken. NTF är en länk mellan den enskilda människan, folkrörelsesverige 
och beslutsfattarna (NTF 2005). 
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1.5 Syfte  
Syftet var att belysa kommunpolitikers inställning till trafiksäkerhet och arbete 
med trafiksäkerhetsfrågor samt se hur politikernas inställning avspeglades i 
beslutsprocessen. Syftet var också att se om det fanns några skillnader mellan 
större och mindre kommuner.  

De frågeställningar som ställts är: 
 
• Vilken inställning har kommunpolitiker till trafiksäkerhet? 
• Hur arbetar man konkret med trafiksäkerhetsfrågor? 
• Hur avspeglar sig inställningen till trafiksäkerhet i den politiska besluts-

processen? 
• Vilka skillnader kan ses mellan större respektive mindre kommuner då 

det gäller inställning, arbete samt beslutsprocess relaterat till trafik-
säkerhetsfrågor? 
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2 Metod 
2.1 Urval 
Sammanlagt intervjuades 20 kommunpolitiker med ansvar för trafiksäkerhets-
frågor i 13 svenska kommuner.  

Kommunerna valdes utifrån att försöka få en blandning av olika typer av 
städer, så som storstäder, små orter, bruksorter, orter i jordbruksbygd, kust- och 
hamnstäder och städer med spårvagn.  

I urvalet fördelades kommunerna i två huvudgrupper, små respektive större 
kommuner. Kommunernas storlek kom därmed att variera från 8 976 invånare 
till 762 000 invånare. Gruppen med de större kommunerna består av sju 
kommuner där invånarantalet varierar mellan 80 000 och 760 000. De mindre 
kommunerna är sex stycken, med ett invånarantal mellan 8 762 och 38 000.  

De kommunpolitiker som kom att ingå i studien är alla ansvariga för trafik-
säkerhetsfrågor i den berörda kommunen. Via kommunernas hemsidor 
och/eller telefonkontakt med t.ex. kommunsekreterare erhölls uppgifter om 
vilka politiker i kommunen som hade ansvar för trafiksäkerhetsfrågor, varefter 
dessa kontaktades. Kommunpolitikerna kom från samtliga riksdagspartier och 
den övervägande delen från socialdemokraterna. En förklaring till att det blev 
övervägande socialdemokrater som intervjuades var att de stod i majoritet i de 
flesta av de utvalda kommunerna, men sammantaget har politiker från både 
sittande majoritet och oppositionspartier intervjuats.  

I de mindre kommunerna fanns inte alltid en specifik nämnd där trafiksäker-
hetsfrågor behandlades. I kontakten med en mindre kommun hänvisades det 
t.ex. istället till den politiker som oftast har hand om trafiksäkerhetsfrågor. I 
dessa fall handlade det mer om ett intresse hos den enskilde politikern och där 
trafiksäkerhetsfrågorna bara var några av flera kommunala frågor som 
politikern dagligen arbetade med.  

I sju kommuner intervjuades två politiker och i de resterande kommunerna 
en politiker. Att två politiker från samma kommun intervjuades hade främst 
praktiska orsaker. Av praktiska skäl valdes också kommuner som framförallt är 
belägna i mellersta och södra Sverige.  
 
2.2 Genomförande 
Materialet till studien baserades på intervjuer med kommunpolitiker ansvariga 
för trafiksäkerhetsfrågor i 13 kommuner. 

För att undersöka hur kommunpolitikernas inställning såg ut valdes djup-
intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket 
innebar att intervjun utgick från en intervjuguide (se bilaga 1) där ett antal 
teman med förslag på tillhörande frågor användes. De teman som har varit i 
fokus berör: 1) attityder till trafiksäkerhet; 2) ansvarsfördelning och påverkan; 
3) initiativtagande; 4) konflikterande intressen; 5) arbetsprocess; 6) utvärde-
ringar; 7) omvärldsbevakning; 8) samspelet med väljarna.  

Intervjuernas mål var att i mesta möjligaste mån likna ett naturligt samtal 
och intervjupersonerna uppmuntrades att reflektera och diskutera. Samtliga 
deltagare är anonyma och deras svar konfidentiella, för att öka chanserna att få 
så öppenhjärtade svar som möjligt, eftersom det var politikernas personliga 
uppfattningar som var av intresse. 
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Intervjuerna spelades in på band varefter de transkriberades. 
Sammanställning och analys har utgått ifrån det transkriberade materialet. 
Varje intervju tog ca 1 timme.  
 
 
 

VTI rapport 527 19 



 

3 Resultat 
3.1 Inställning till trafiksäkerhet 
Samtliga tillfrågade kommunpolitiker ansåg att trafiksäkerhetsfrågan var 
viktig, även om synen på vad trafiksäkerhet innebar och vilka åtgärder som bör 
användas för att garantera den skilde sig åt. Ett antal liknande inställningar 
kunde dock skönjas i materialet, så som att trafiksäkerhet är något som rör alla 
trafikanter, att trafiksäkerhet innebär trygghet samt att trafiksäkerhet är viktig 
men ofta bortprioriteras. 

Att trafiksäkerhet rör alla trafikanter och innebär trygghet var en åsikt som 
delades av nästan hälften av de intervjuade. Denna åsikt innebar bl.a. att det 
ansågs viktigt att värna om de oskyddade trafikanterna, såsom gång- och 
cykeltrafikanter. Andra grupper som ansågs särskilt utsatta i trafiken var barn, 
ungdomar och funktionshindrade. Detta illustreras av följande citat: 

Ja min syn är ju det här att man måste se till att alla kan finnas i en 
stad. Det är inte bara när man har gått in och satt sig i bilen att man 
ska ha företräde, om man säger så. Människorna var ju ganska 
oskyddade ett tag. Det fanns ingenting som hjälpte dom, utan man fick 
springa för livet för att klara av, över gatorna och såna där saker.   
(IP2) 

Det är ju otroligt viktigt för människors livsmiljö, så är det ju. Men 
hur man konkret… Det känns lite så där abstrakt på något sätt. Det 
handlar om människors säkerhet och på det sättet blir det enormt 
viktigt.   (IP 18) 

 
En annan åsikt var att trafiksäkerhetsfrågorna var viktiga men ofta blev bort-
prioriterade till förmån för andra frågor. Detta var särskilt en åsikt som delades 
av kommunpolitiker i de mindre kommunerna. En politiker i en mindre 
kommun menade att trafiksäkerhetsarbetet överlag blivit mer och mer eftersatt. 
Ytterligare en politiker i en mindre kommun trodde att trafiksäkerhetsområdet 
sällan var ett prioriterat område i kommuners verksamhet.  

En politiker i en större kommun menade istället att trafiksäkerhetsfrågor är 
speciellt viktiga för kommuner som växer. Om inte trafiksäkerhetsarbetet 
prioriterades var det svårt för kommunen att växa som den ville.  

Om inte trafiksäkerheten hänger med, då är det lite svårt att växa som 
vi gör just nu, [kommunen] växer ju ganska ordentligt. Vi har ju också 
en ambition att växa. Och då blir naturligtvis trafiksäkerhetsfrågorna 
jätteviktigt.   (IP 5) 

 
En politiker uttryckte även att arbetet med trafiksäkerhet i det långa loppet var 
en ekonomisk vinst för samhället, då olyckor inte bara var en personlig tragedi 
utan även kunde innebära stora ekonomiska påföljder för samhället då t.ex. 
unga människor skadas allvarligt.  

Ett par politiker ansåg att framkomligheten var viktig för trafiksäkerheten. 
Minskad framkomlighet kan innebära att bilister blir irriterade. Även framkom-
ligheten för andra trafikanter, t.ex. gångtrafikanter, framhölls som viktig.  
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Ja, det måste man ha och ibland så känns det som att de som kommer 
allra sist är gångtrafikanterna. Så vi har försökt att lägga lite mer 
fokus på de gående, vilket jag upplever kommit bort i diskussionen om 
cyklisterna på plats för bilisternas bekostnad eller tvärtom.   (IP8) 

 
3.1.1 Synen på åtgärder 
Samtliga av de intervjuade var eniga om att trafiksäkerhetsfrågor var viktigt. 
Det fanns dock vissa skillnader, vilka bottnar i olika syn på hur man bör arbeta 
rent konkret med trafiksäkerhetsfrågor. Synen på trafiksäkerhet blev t.ex. tydlig 
i kommunpolitikernas åsikter om åtgärder och hur trafiksäkerheten skulle 
garanteras i samhället, framförallt gällande hastighetsdämpande åtgärder. 
Grovt sett framträdde två huvudlinjer i detta sammanhang. Den ena linjen 
ansåg att hastigheter dämpades bäst genom att fysiska hinder byggs. Den andra 
linjen, som ca hälften av de intervjuade anslöt sig till, ansåg att det bästa sättet 
att arbeta med trafiksäkerhet och minskade hastigheter var att försöka förändra 
människors beteende och attityder i trafiken. En politiker uttryckte dock en 
åsikt om hur svårt detta var: 

Dom hårda delarna är ju alltid enklare. Jag menar vi har fixat en 
summa pengar, för att bygga saker och ting. Det är egentligen… det 
är bara ett antal beslut som krävs. Men folks beteende, det är svårt. 
Det måste man jobba mer… framförallt så måste man jobba med sig 
själv, för man tänker inte på det.   (IP 6)  

 
En politiker utvecklade detta och menade att det är en ohållbar utveckling att 
försöka nå nollvisionen genom att fysiskt bygga bort de höga hastigheterna. I 
framtiden borde åtgärderna istället ligga hos föraren eller bilen. 

Sedan om man rent allmänt ska säga så har man ju gjort 
trafikfrågorna till en stadsbyggnadsfråga, vilket jag egentligen tycker 
är ett stort bekymmer alltså. Det är väldigt komplicerat att bygga 
städer på ett sådant sätt så att det inte går att köra för fort eller på ett 
sådant sätt att det är omöjligt… (IP16) 

 
Samma politiker, som i citatet ovan, menade vidare att trafiksäkerhetsarbetet 
har landat i knäet på kommunerna som fått i uppgift att göra fysiska åtgärder 
för att lösa det. Ett sätt att tvinga människor att ändra sitt beteende i trafiken, 
och som nämndes av ett par av de intervjuade, var att medvetet göra 
trafiksituationen otrygg. När folk känner sig otrygga ökar uppmärksamheten 
vilket gör trafikmiljön säkrare. Flera av de intervjuade tog upp den nya lagen 
om företräde vid övergångsställe som exempel på att olyckor ökar när folk 
känner sig trygga. En annan synpunkt var att säkrare vägar och bilar medfört 
att bilister kör värre och värre vilket gör att skadorna blir därefter.  

Det är jättemycket folk och bilar… och inga övergångsställen. 
Medvetet inga övergångsställen. Men i förhållande till den trafik som 
är så är det kanske den trafiksäkraste plats vi har. Så där har 
otryggheten gjort att folk ser upp. Och det har länge varit diskussion 
att ha övergångsställen, men då hävdar dom som… och jag tror att 
dom har rätt, att det skapar en falsk trygghet.   (IP13) 
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En kommunpolitiker menade dock att ett ökat fokus på trafiksäkerhetsfrågor 
har inneburit att otryggheten i trafiken ökat på ett sådant sätt som inte 
motsvarar riskerna. Politikern menade att människor kände sig mer otrygga i 
trafiken än de behövde vara. Detta fick t.ex. till följd att föräldrar skjutsade sina 
barn till skolan i större utsträckning för att dessa skulle slippa att vistas 
”oskyddade” i trafiken. Ökad biltrafik runt skolan försämrade i sin tur 
trafiksäkerheten och gjorde att ännu fler föräldrar valde att skjutsa sina barn. 
Denna negativa spiral vittnade ytterligare en politiker i:  

Samtidigt så ger det ju ibland kontraproduktiva uttryck, om jag får 
säga så, alltså ett skäl till att det är farligt att låta barnen gå till 
skolan är att det är så många föräldrar som skjutsar barnen till 
skolan.   (IP 16) 

Det visade sig att, när vi undersökte saken närmare, att det var ju just 
föräldrarna som lämnade av skolbarnen som stod för trafikfaran. 
Därför att dom stannade, lämnade av sitt barn, gjorde en U-sväng på 
gatan och så kom det andra samtidigt och då blev det alltså ett gytter.   
(IP 20) 

 
Ytterligare en åsikt var att trafikapparaten ansågs självreglerande. Att blanda 
fotgängare, cyklister och bilister gjorde att hastigheten naturligt sänktes, utan 
påbud från 30-skyltar. Dessa åsikter illustreras av följande citat: 

Det jag tycker är grundgrejen, det är att där vi blandar gående och 
cyklister, bilister, då kan vi inte köra mycket fortare än tretti.   (IP13) 

Och sen så när man allmänt klagar på att bilar kör för fort, då menar 
jag ju att ju mer folk som går, cyklar och bilar som finns i 
trafikstråken, ju saktare kör man.   (IP 12) 

 
En politiker berättade att man som princip i kommunen satsat på hastighets-
dämpande åtgärder på huvudvägar men inte i bostadsområden. Tanken var att 
de boende i området själva fick ta ansvar för att hastigheten sänktes, genom att 
prata med varandra. Dessutom ansågs hastigheten minska när bilisterna var 
medvetna om vilken trafikmiljö de rörde sig i. En annan politiker var av 
motsatt åsikt. I de områden som var välbekanta körde man ofta för fort.  

En annan åsikt som fördes fram av ett par politiker var att det var viktigt att 
få med ett genusperspektiv när trafiksäkerhetsåtgärder planerades. Åtgärder 
som gjordes för att öka trafiksäkerheten kunde få motsatt effekt ur ett 
trygghetsperspektiv, särskilt för kvinnor. Exempel som nämndes var att en 
gångtunnel ökar trafiksäkerheten men kan få kvinnor att välja en annan, mer 
trafikfarlig väg när det var mörkt.  
 
3.1.2 Partifärgens betydelse 
När det gäller partifärgens betydelse för inställning till trafiksäkerhet märktes 
en stor skillnad mellan mindre och större kommuner. Samtliga av de kommun-
politiker från mindre kommuner som svarade på frågan menade att partifärgen 
inte hade någon betydelse för inställningen till trafiksäkerhet. Några av dem 
menade att skillnader i inställning istället berodde på kön eller individuella 
åsikter. Citaten nedan, från politiker från två mindre kommuner, belyser svaren 
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på frågan om huruvida partifärg har någon betydelse i arbetet med trafiksäker-
hetsfrågor: 
 

Nej. Det skulle jag inte påstå. Nej, det är det inte. Det är det inte 
nånting, skulle jag vilja säga, när det gäller dom här bitarna.   
(IP6) 
I: Så ni är ganska överens? 
Ja, det är vi ju.   (IP6) 
 
Nej, det har jag aldrig gjort, kan jag säga. /…/ Det har jag aldrig 
någonsin märkt, att det skulle ha vart nånting sånt. Nej, aldrig. Det 
är snarare så män, kvinnor. (IP3) 

 
Av kommunpolitikerna från de större kommunerna menade mer än hälften att 
det fanns en tydlig uppdelning i vänster- och högerblock vad avser synen på 
trafiksäkerhet. Resterande menade att partierna delar ambitionen men inte 
tillvägagångssättet. Några röster om vad skillnaderna mellan partierna bestod 
av var att moderater ansågs vilja arbeta för ökad framkomlighet och 
miljöpartister för fler cykelvägar. En socialdemokratisk beslutsfattare i en 
större kommun belyser t.ex. skillnaden mellan socialdemokrater och moderater 
på följande sätt: 
 

Ja, vi uppfattar det från vår sida, från min sida då, att 
moderaternas inställning är att bilen är viktig och bilen ska åka på 
bilens villkor. Medan vi har motsatt… bilen får stå tillbaka för 
både säkerhetsfrågor, trygghetsfrågor och gångtrafikanterna. Då 
säger man så här ”får man inte åka bil inne i city, då dödar man 
city, då slår man ut handeln och så vidare”.   (IP10) 
 

En moderat beslutsfattare från samma kommun som ovan ansåg även han att 
det fanns skillnader i synen på trafiksäkerhetsfrågor, grundat i partifärg. 
Politikern ger ett exempel då man i samband med ett maktskifte i kommunen 
ändrade tidigare planering av en trafikåtgärd, för att få de konsekvenser som 
den nya majoriteten önskade: 
 

Men då fick vi maktskifte, så vi avbröt omgående. Fast spadtaget var 
grävt och allting så avbröt vi det då och byggde vägen rakt fram. Och 
den har ju fått en väldigt avlastande effekt på huvudfartsvägen och de 
här centrala partierna. Och där har man naturligtvis en väldigt… får 
man bort kanske upp till tio tusen bilar i centrala stan, som åker förbi, så 
har det en väldigt trafiksäkerhetsfrämjande effekt. Så att det finns tydliga 
exempel.   (IP1) 

 
Anmärkningsvärt är att båda dessa citat, från två politiker i samma kommun, 
tar utgångspunkt i att minska trafiken i innerstaden, men att man har olika sätt 
att lösa trafikfrågorna.  
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3.1.3 Synen på väljarnas inställning till trafiksäkerhet  
En fjärdedel av de intervjuade politikerna trodde att väljarna och politikerna 
hade samma eller liknande inställning till trafiksäkerhet. Större delen av dessa 
var politiker från mindre kommuner. Ett flertal politiker från större kommuner 
trodde att väljarna hade samma inställning men att beslutsfattarna hade mer 
kunskap eller information. Detta illustreras av följande citat: 

Och det är säkert så, förhoppningsvis, att med vår förvaltning och det 
kunnande vi har så har vi en uppfattning grundad på dom här 
grejerna, medan kanske den högt värderade medborgaren kanske har 
en uppfattning som grundar sig just på hans gata, och i hans fall.   
(IP12) 

 
Lika många politiker trodde inte att väljarna hade samma inställning till 
trafiksäkerhet. En politiker menade att det berodde på att väljarna inte har den 
kunskap som krävs.  

Dom har inte den kunskapen, tror jag.   (IP 19) 
 
Flera av de intervjuade politikerna menade att väljarnas inställning berodde på 
vilken typ av trafikant som avsågs. Trafikanterna såg saker ur sitt eget 
perspektiv, beroende på om man var fotgängare, cyklist eller bilist, medan 
politikerna var tvungna att ha en helhetssyn. Ett par politiker ansåg att frågan 
inte gick att svara på då de trodde att det fanns lika många åsikter om 
trafiksäkerhet som medborgare.  

I vissa av intervjusvaren kan ibland en viss distans till kommuninvånarna 
och väljarna skönjas. 
 

För det är ju så här att trafiksäkerhetsåtgärder vill alla ha, men man 
vill ha det i sitt eget bostadsområde, där man har sina egna barn och 
tycker att trafiken går för fort. Man vill inte ha den på huvudgator.   
(IP2) 

 
Flera politiker ansåg att trafiksäkerhet för väljarna var förknippade med 
specifika frågor, såsom framkomlighet, vägunderhåll och trygghet. 

Ett fåtal politiker uttalade sig om huruvida de trodde att 
trafiksäkerhetsfrågan var viktig för deras väljare. Av de politiker som trodde att 
trafiksäkerhetsfrågor var viktiga för väljarna var de flesta från mindre 
kommuner. Dessa politiker betonade också väljarnas och allmänhetens intresse 
för trafikfrågor. En av politikerna trodde att trafiksäkerhetsfrågan var särskilt 
viktig för kvinnor och barnfamiljer. Av dem som trodde att det inte var en 
viktig fråga för väljarna var samtliga från större kommuner. Lika många ansåg 
att inställningen till trafiksäkerhet inte hade någon betydelse för 
partitillhörigheten. Enligt flera var trafiksäkerhetsfrågor inte heller något som 
debatterades särskilt hett av väljarna i valrörelsen.  
 
3.1.4 Synen på nollvisionen 
Synen på nollvisionen varierade mellan kommunpolitikerna i studien. De flesta 
ansåg att tanken var god men att den aldrig skulle kunna uppfyllas. Flera tog 
även upp att nollvisionen setts med något av ett löjets skimmer när den 
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infördes. Några åsikter var att nollvisionen ansågs orealistisk, som en utopi 
eller som trams, en åsikt som flera menade hade kommit på skam då 
nollvisionen visat sig ge resultat. Åsikterna om nollvisionen så som orealistisk 
utgick från synen på nollvisionen som en målsättning. Att göra allt för att 
minska trafikolyckor sågs som självklart, men en politiker pekade på risken 
med att ha en så hög målsättning gjorde att ambition tappades. En annan 
politiker menade att även en vision ska vara nåbar, något man inte ansåg 
nollvisionen var. 

Den är för extrem, det är min personliga uppfattning. Det är en för 
extrem vision, jag menar innan bilar och cyklar fanns så var det alltid 
någon som trillade av en häst eller flakvagn, och det var ju en 
trafikolycka. Så att därför tycker jag att den blev för hårt formulerad. 
Däremot att man ska minimera, på alla sätt minimera antalet 
trafikolyckor, det är ju det enda rätta naturligtvis.   (IP 1) 

 
Ett fåtal av de intervjuade såg inget positivt med nollvisionen utan tyckte det 
var meningslöst att ha visioner man inte kan uppnå. Citatet nedan visar även på 
åsikten att det är viktigt att trafikmiljön uppfattas som lite osäker och att 
trafikanterna är uppmärksamma på att något kan hända, för att trafikmiljön 
faktiskt ska vara säker.  

Nej, jag har aldrig trott på nollvisionen. Men då säger andra 
människor att det är en vision.… Men jag menar ska vi ha visioner 
som vi aldrig kan uppnå, alltså? Ja, vi kom till månen säger en del, 
det var ingen som trodde det alltså… Men det är klart att man ska 
minimera olyckorna, det är inte fråga om kanske men… återigen här, 
att det ska vara en balansgång mellan… vi kan aldrig bygga ett liv 
som är hypersäkert, därför att… det vet jag inte om det skulle vara så 
bra, därför att falsk trygghet…   (IP 12) 

 
Andra menade att det var den enda möjliga målsättningen och att det var 
viktigt att ha ett konkret mål att arbeta mot, som syns av citatet nedan:  

Vi kan inte säga högst tusen döda eller högst hundra döda, utan det är 
ju noll som gäller. Det tycker jag är jättebra.   (IP5) 

 
Några av åsikterna var att den höga ambitionsnivån var tilltalande och att man 
måste göra allt för att minska trafikolyckor och skador. Några ansåg också att 
det var viktigt att ha högt uppställda mål för att nå så långt som möjligt.  
 
3.1.4.1 Brister i nollvisionen 
Flera kommunpolitiker pekade även på vad de upplevde som brister i noll-
visionen. Det mest påtalade var, som tidigare nämnts, att nollvisionen 
upplevdes som orealistisk. Ytterligare en brist som nämndes var att det inte 
riktigt kommit fram vilket ansvar trafikanterna själva har. Denna tankegång går 
igen hos en politiker som menar att nollvisionen är helt snett ute då det blivit 
fråga om en teknisk process när det istället borde vara en attitydprocess. 
Nollvisionen borde handla mer om att förändra attityder till trafiksäkerhet, 
både på riks- och lokalnivå.  
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Det smittar ju av sig på oss lokalt också, vi sitter också och diskuterar 
avsmalningar… eller timglas eller vad det nu är för teknisk åtgärd vi 
ska ta till för att människor inte ska kunna köra mer än 30 utanför en 
skola. Men det handlar ju inte om det, utan det handlar om att man 
ska ha omdömet att inte göra det.   (IP 14) 

 
Flera politiker menade att nollvisionen borde få en bättre lokal förankring, då 
den upplevdes som alltför diffus på kommunal nivå. Ytterligare en åsikt var att 
nollvisionen sågs som svår att utvärdera. Ett sätt att åtgärda detta hade kunnat 
vara att göra trafikriskanalys för kommunen för att se var de största riskerna 
finns samt att låta kommunen vara mer delaktig i beslut rörande konkreta 
trafiklösningar. En politiker var dock osäker på om direktiv på kommunal nivå 
rörande nollvisionen skulle vara positivt. Direktiv kostade pengar, något det 
redan var ont om. Men samtidigt menar samma politiker att direktiv kan 
”tvinga” kommunerna att satsa på trafiksäkerhetsfrågor. Politikern uttryckte 
dessa tankar på följande sätt:  

För att kom det ett direktiv så kanske det skulle vara så att man var 
tvungen att prioritera om i kommunerna, och lägga mycket mer 
resurser på dom här… Samtidigt som det är svårt alltså, det fattas 
pengar i alla verksamheter.   (IP 4) 

 
3.1.4.2 Nollvisionens påverkan på trafiksäkerhetsarbetet 
De flesta åsikter om nollvisionens påverkan handlade om att det medfört en 
helt annan fokus på trafiksäkerhetsfrågor och att trafiksäkerhetsfrågan 
integrerats i andra frågor i större utsträckning.  

Men där tycker jag ändå att efter det att nollvisionen började lanseras 
på allvar så har trafiksäkerhetsfrågorna integrerats på ett bättre sätt 
inom övriga områden.   (IP 20) 

 
Några åsikter var att nollvisionen medfört att det blivit lättare att söka 
statsbidrag för vissa åtgärder och att den används som argument, varför det var 
viktigt att vissa åtgärder genomfördes. Det ansågs dessutom viktigt att ha en 
tydlig vision i fokus i trafiksäkerhetsarbetet. Ytterligare en åsikt var att 
nollvisionen påverkat hur Vägverket tänker och prioriterar sitt arbete, bl.a. att 
Vägverket efter nollvisionen arbetar mer för att lindra konsekvenserna av 
trafikolyckor, t.ex. genom att se till att man inte riskerar att köra in i träd om 
man kör av vägen. Samma politiker menade att nollvisionen medfört att 
Vägverkets säkerhetstänkande ökat, något som i sin tur påverkade kommunens 
arbete då Vägverket ofta står för de ekonomiska resurserna. Ett par politiker 
menade att de sällan tänkte på nollvisionen i arbetet med trafiksäkerhet, att 
förbättra trafiksäkerheten så mycket som möjligt ansågs som självklart ändå.  

Att nollvisionen var svår att bryta ned på kommunal nivå nämndes ovan 
som en brist. I en mindre kommun följdes alla trafikolyckor upp och man ansåg 
därför att man arbetade väldigt konkret med nollvisionen.  
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3.1.5 Synen på ansvaret för trafiksäkerheten 
På frågan om vem som ansvarar för trafiksäkerheten i kommunen har intervju-
personerna uppfattat frågan på olika sätt. Några talade om ansvarsfördelningen 
uppdelad på nationell, regional och lokal nivå samt individnivå. Andra, vidare, 
om vem inom kommunen som har ansvar för trafiksäkerheten. Den senare 
gruppen såg i de flesta fall väghållaren som ansvarig.  

Jag menar vi kan inte besluta om vägverket ska salta en länsväg eller 
inte, utan det är upp till dom själva att göra dessa besluten. Däremot 
så kan vi ju på våra kommunala gator bestämma vilken standard vi 
vill ha på dom. När vi vill asfaltera om vägarna för att hålla dom bra. 
Hur mycket vi vill skotta, vad vi har för nivåer när det gäller snö. Det 
bestämmer vi lokalt. Så därför tycker jag man måste dela upp 
ansvaret på olika nivåer.   (IP 6) 

 
Flera av de politiker som ansåg att ansvaret för trafiksäkerheten låg hos väg-
hållaren tyckte att väghållaren hade ansvar för sina respektive vägar. En 
politiker uttryckte även att kommunen var beroende av Vägverkets plogning 
och att man som kommuninvånare vintertid ofta fick finna sig i att man inte 
kunde åka bil vart och när man vill eftersom Vägverket inte plogat. Flera 
politiker ansåg även att Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige hade det 
yttersta ansvaret för trafiksäkerheten, då dessa instanser hade ansvar för 
kommunal planering och budget, som ansågs vara viktiga faktorer för 
trafiksäkerhetsarbetet. Några nämnde även gatu- och trafiknämnder som 
strategiskt ansvariga att genomföra de åtgärder kommunstyrelse eller 
fullmäktige beslutat om. 

En annan grupp av de intervjuade menade att det yttersta ansvaret för trafik-
säkerheten låg hos varje enskild trafikant och menade vidare att kommunen 
och väghållaren hade ett ansvar för att så långt som möjligt förebygga olyckor. 
En kommunpolitiker ansåg att man vid en trafikolycka i första hand skulle 
ställa sig frågan vilket ansvar trafikanten hade och sedan vad kommunen kunde 
göra:  

Har trafikanten uppfyllt allt, vad finns det då i de omgivande 
miljöerna, är det några övergripande faktorer som skulle kunna gjorts 
bättre för att den här olyckan inte skulle inträffa?   (IP 15) 

 
Den ovan citerade politikern menade vidare att om trafikanten t.ex. varit 
berusad så kan inte kommunen klandras. Flera ansåg att det huvudsakliga 
ansvaret för trafiksäkerhetsutbildning för barn och ungdomar låg hos skolan 
och skolnämnden. Några politiker önskade även att skolan skulle stärka denna 
utbildning och menade att eftersom alla inte tar körkort när de är 18 år, så 
saknar många en grundläggande kunskap om trafiksäkerhet. Från kommunens 
håll hjälpte man dock ofta till på olika sätt, t.ex. genom medverkan från 
räddningstjänst, tillhandahållande av material etc. I en mindre kommun 
arrangerade kommunen temadagar om trafik i skolorna där räddningstjänst och 
polis deltog. En annan politiker delade upp ansvaret i ett privat och ett 
offentligt ansvar. Alla hade ett stort privat ansvar för trafiksäkerheten, men 
som politiker hade man även ett offentligt ansvar. En politiker var av en helt 
annan åsikt och ansåg att kommunen hade ett 100 %-igt ansvar vid olyckor.  
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När det gällde hastigheter ansågs polisen ha ett ansvar för att upprätthålla 
trafiksäkerheten, och ett flertal politiker uttryckte en önskan om ökad 
trafikövervakning av polisen, framförallt mot fartsyndare. En politiker 
uttryckte även frustration över att kommunen hade så mycket ansvar för 
trafiksäkerheten men så lite resurser. Som exempel nämndes att det endast 
fanns 1–2 trafikpoliser i kommunen, men däremot upp till 15 parkeringsvakter.  

Rent sakligt så är det ett större problem att folk kör för fort än att folk 
parkerar fel och jag tror att till exempel när kommunen bara får ha de 
här fysiska förändringsåtgärderna som redskap och möjligtvis också 
informationskampanjer, då har vi svårt att nå ut. Om man skulle ge 
kommunerna möjlighet att också plocka dom som kör för fort eller 
dom som bryter mot trafikreglerna, så tror jag att vi skulle kunna 
åstadkomma mycket mer.   (IP 16) 

 
3.1.5.1 Medias ansvar och påverkan 
Medias bevakning av trafiksäkerhetsfrågor uppfattades av de flesta politiker 
som bristfällig och flera menade att media mest ägnar sig åt 
sensationsjournalistik. De flesta såg lokalmedierna så som ganska ointresserade 
av trafiksäkerhetsfrågor. De gånger frågorna togs upp var det oftast i form av 
rapportering om olyckor. Media ansågs inte heller vilja ta reda på fakta bakom 
ett politiskt ärende: oftast skriver de om de negativa effekter en åtgärd fått, 
istället för att kommunen faktiskt försökt förbättra trafiksäkerheten. En av de 
intervjuade upplevde att riksmedia, efter nollvisionens införande, hade större 
intresse av att bevaka trafiksäkerhetsfrågor medan en politiker i en större 
kommun upplevde stor press från de större riksmedierna angående pågående 
projekt. Några politiker nämnde dock det de ansåg som goda exempel, t.ex. 
informationskanal på lokal-tv eller trafikrapporter och viltvarning varje morgon 
på lokalradion.  

Media ansågs ha stor makt att påverka inställningar och attityder kring 
hastigheter och alkohol, något som flera politiker dock menade att media sällan 
tog ansvar för. Istället gav media en bild av att det var tufft att köra fort. Flera 
politiker tyckte att medias bild av trafiksäkerheten ofta var onyanserad och en 
politiker menade att det bidrog till den ökande känslan av otrygghet i trafiken. 
Tidningarna ansågs även kunna förstärka den onyanserade bilden av att 
kommuninvånarna var missnöjda med trafiksäkerhetsarbetet, då missnöjet 
främst visade sig på tidningarnas insändarsidor. Positiva reaktioner framfördes 
på ett helt annat sätt och fick därför inte samma uppmärksamhet i tidningarna. 
En politiker uttryckte på följande vis medias makt: 

Har det inte varit på tv-nyheterna eller stått i tidningen, så finns det ju 
inte.   (IP 3) 

 
En politiker i en mindre kommun menade dock att man hade ett bra samarbete 
med lokaltidningarna. Från kommunens håll hade man lätt för att få ut den 
informationen man ville i tidningarna utan att behöva betala för det. 

Men jag har ju träffat folk från [större ort] och från andra orter, dom 
har ju ingen möjlighet att komma ut i nån lokaltidning. Det finns ju för 
det första ingen lokaltidning, utan man får köpa lokaldelar i DN eller 
i Sydsvenskan eller… vad heter den? Svenska Dagbladet! Så dom får 
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köpa informationssidor, det behöver ju aldrig vi. Det är enkelt att få ut 
information. Vill vi ha ut nånting så skriver dom om det.   (IP 6) 

 
Några av de intervjuade politikerna hade önskemål om att ha media mer ”på 
sin sida”, vilket de ansåg skulle kunna ge stora effekter i trafiksäkerhetsarbetet. 
En politiker menade dock att ansvaret inte låg hos media utan hos dem som 
försåg media med nyhetsmaterial, dvs. beslutsfattare: 

För kommer man och lyssnar av en konferens eller presskonferens om 
nollvisionen och den handlar om teknik, då skriver ju media om 
teknik. Så man kan ju inte beskylla media naturligtvis. Utan de har fått 
fel signaler och då fortsätter de att tala om tekniken i 
olyckssammanhang. (IP 14) 

 
Vidare tyckte politikerna att media borde skriva om effekterna på 
trafiksäkerheten av sänkt alkoholskatt. En annan politiker menade att media 
borde sätta mer press på den politiska majoriteten för att arbeta mer för 
trafiksäkerheten. Media skulle alltså ha makt att påverka folks attityder kring 
trafiksäkerhet, men gör det inte eftersom de signaler som ges säger att 
trafiksäkerhet främst handlar om teknik och fysiska hinder.  
 
3.2 Arbete med trafiksäkerhetsfrågor i kommunen 
Den kommunala förvaltningen och uppbyggnaden liknade till stor del varandra 
i de kommuner som ingått i studien. De flesta kommuner som deltagit i studien 
hade en teknisk nämnd där arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder utfördes.  

Det gick dock att se en skillnad mellan små och stora kommuner i hur 
förvaltningen var uppbyggd. I de allra minsta kommunerna fyllde den tekniska 
nämnden i princip samma funktion som kommunstyrelsen. Det var också 
vanligt att nämnder var hopslagna av ekonomiska skäl.  

De större kommunerna hade ofta utöver en teknisk nämnd även en 
trafiksäkerhetsnämnd eller ett trafiksäkerhetsråd. Dessas uppgift var i de flesta 
fall att vara rådgivande och diskutera frågor långsiktigt eller övergripande 
liksom att informera och skapa attitydpåverkan gällande t.ex. bilbälte och 
cykelhjälmar. I en av de större kommunerna hade man valt att samla en rad 
olika nämnder under en samhällsbyggnadsnämnd. Fördelen med detta var att 
man hade alla inblandade parter på samma ställe vilket ansågs kunna underlätta 
planering och korta ner beslutsgången. 
 
3.2.1 Konkret arbete med trafiksäkerhetsfrågor 
Samtliga intervjuade har på något sätt gett exempel på hur det konkreta arbetet 
med trafiksäkerhetsfrågor yttrar sig i kommunen. Nedan ges endast exempel på 
hur detta arbete kunde se ut.  

Det konkreta arbetet med trafiksäkerhet i kommunerna såg olika ut i olika 
kommuner. De mindre kommunerna hade planer för säker skolväg, 
rondellbyggen eller hade beslutat om att införa 30-zoner i nästan hela 
kommunen. En av de större kommunerna hade i den frågan tänkt tvärt om och 
politikern menade att det var meningslöst att sätta upp 30-skyltar överallt, då 
dessa ändå inte efterföljs. Istället satsades åtgärderna på huvudgatorna; i 
bostadsområdena fick de boende själva ta ansvar för att köra i den hastighet 
som krävdes. Detta illustreras av följande citat: 
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För tretti det vill vi alla ha… där man bor. Och köra sjutti där man 
inte bor…! /…/ För det är ju så här, trafikregler, framförallt 
hastighetsregler, är nånting som folk har bestämt sig för att inte följa. 
Då är det ingen mening att vi sätter upp en massa skyltar som kostar 
mycket för det första, se till att dom sköts och allt det här. När folk 
inte bryr sig om det! (IP 2) 

 
Politiker från två städer som har spårvägstrafik ingick i studien och i dessa fall 
rörde trafiksäkerhetsarbetet i stor utsträckning spårvagnarna. En av politikerna 
såg spårvägen som obevakade järnvägsövergångar i centrala stan och att 
nollvisionen inte var förenlig med spårvagnarna. I båda städerna arbetade man 
ganska mycket med att få övergångar och hållplatser så säkra som möjligt. 

En mindre kommun hade valt att arbeta med s.k. livsmiljöforum som ska 
fungera som ett råd till kommunstyrelsen där man samlat kompetens för att 
arbeta med folkhälsofrågor. Trafiksäkerhetsarbetet passade dock inte för den 
typen av forum då trafikarbetet är operativt, något som livsmiljöforum inte 
skulle vara. Råd av detta slag ska enligt reglementet inte syssla operativt med 
olika frågor. Detta uttrycktes på följande vis:  

Vi hade ju trafikråd tidigare som vi har tagit bort. Så vi har inneslutit 
det i något som vi kallar livsmiljöforum… Vi har alltså plockat ihop, 
vi har handplockat en grupp personer som vi tycker skulle vara 
intressanta, för här ska vi också titta på hälsa, folkhälsofrågor. Det är 
ju tanken, att vi skulle ge råd till kommunstyrelsen i olika frågor 
men… trafikfrågor är ju väldigt operativa. Vi var ute på skolor, hade 
mörkerskola och ren trafikutbildning och det ska man inte ha enligt 
reglementet för råd. Jag vet inte, egentligen så tyckte jag att det 
gjorde ganska mycket nytta.   (IP 18) 

 
De större kommunerna hade också större projekt, en kommun deltog t.ex. i ett 
EU-projekt som syftade till att minska trafikolyckorna med 20 % och en annan 
kommun utredde ett större projekt som syftade till att jämna ut trafikflödet. I en 
annan större kommun arbetade man med trafikmätanalyser, där man 
systematiskt gick igenom trafiken för att hitta brister och därifrån ta fram 
åtgärder. Ytterligare en större kommun arbetade med trafikplanarbete där 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och medborgarkansliet 
medverkade. Två av kommunerna köpte en halvtidstjänst från NTF vars 
uppgift var att på olika sätt arbeta med trafiksäkerhet i kommunen. En av 
kommunerna hade också en trygghetssamordnare vars uppgift var att redan på 
planeringsstadiet se till att trygghetsfrågor och trafiksäkerhetsfrågor inte kom 
att motverka varandra.  

Ett fåtal av de intervjuade nämnde att de hade ett uttalat trafiksäker-
hetsprogram. En större kommun hade ett trafiksäkerhetsprogram där delmål för 
femårscykler sattes upp En annan kommun saknade trafiksäkerhetsplan att 
arbeta efter, något politikern efterlyste då det skulle göra det lättare att arbeta 
med nollvisionen på konkret, lokal nivå. Även kommuner som inte hade en 
uttalad plan eller program att arbeta efter hade mer informella metoder för att 
arbeta med trafiksäkerhetsfrågor. I en större kommun rörde sig t.ex. 
trafiksäkerhetsrådets tjänstemän ofta ute bland skolor och föräldragrupper och 
fungerade som en viktig länk mellan kommun och allmänhet. I en mindre 
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kommun anordnades Trafikens Dag med ett endagsarrangemang där 
räddningstjänst, bärgningskår, polis och trafiksäkerhetsorganisationer 
närvarade. 

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med trafiksäkerhetsfrågor i vissa 
fall präglades av kommunens storlek. De större kommunerna arbetade t.ex. 
oftare i större projekt än de mindre kommunerna och tycktes även ha mer 
resurser för trafiksäkerhetsarbete. En annan aspekt som var avgörande för 
trafiksäkerhetsarbetets inriktning och vilka trafiksäkerhetsfrågor som sågs som 
viktiga berörde istället kommunens karaktär, om det t.ex. var en spårvagnsstad, 
en kommun präglad av lantbruk eller en genomfartsort. Följande citat kommer 
från en politiker i en mindre kommun: 
 

Vi har ju till exempel Folket Hus, här på andra sidan gatan, och så 
ligger parkeringen på andra sidan då. Och där är det väldigt mycket 
folk som går, fram och tillbaka. Ja, det är inte bra överhuvudtaget va. 
På vintern är det väldigt svårt att komma upp där, och det är tung 
trafik som går där. Då höll vi på i flera år med den här 
trafiksituationen.   (IP3) 

 
3.2.1.1 Prioriterade områden 
Det fanns ingen direkt skillnad mellan de större och mindre kommunerna i 
vilka områden som prioriterades i trafiksäkerhetsarbetet. Både större och 
mindre kommuner gjorde satsningar på gång- och cykelbanor, men där vissa 
kommuner ville bygga ut cykelbanenätet medan andra ville separera dem från 
biltrafiken.  

Att få cyklister följde gällande trafikregler var en källa till irritation i flera 
kommuner. En politiker i en större kommun tyckte inte om att fotgängare och 
cyklister delade utrymme utan ville istället flytta ut cyklisterna på vägbanan, 
något som även skulle få till följd att cyklisterna cyklade försiktigare. 

Ja, man får helt enkelt flytta ut cyklarna i biltrafiken, alltså dela på 
gatan istället, för den är bredare än vad trottoaren är… och då tror 
jag att cyklarna är försiktigare. Idag är de inte försiktiga. För att köra 
på en gående spelar inte så stor roll, cykeln smiter iväg i alla fall.   
(IP 19) 

Dom [cyklisterna] kör mot rött ljus och mot enkelriktat och allt sånt 
där… cyklister måste uppfatta sig så som förare av ett fordon. Det gör 
man inte!   (IP12) 

 
En större kommun hade ett uttalat mål i att satsa på gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik liksom på ambulanser och andra transporter. I sista hand satsade 
man på privatbilism. Man arbetade också för att minska biltrafiken i 
innerstaden så mycket som möjligt.  

Att få ner hastigheterna var ett prioriterat område i både större och mindre 
kommuner. En mindre kommun hade motsatt problem och arbetade istället för 
att försöka öka framkomligheten under rusningstid, då mycket pendlingstrafik 
skapade bilköer. En kommunpolitiker menade att nollvisionen och arbetet med 
trafiksäkerhet inte får ske på för stor bekostnad av framkomligheten. Politikern 
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trodde att om framkomligheten blev alltför lidande skulle allmänheten sluta bry 
sig om vad politikerna gjorde för åtgärder.  

De mindre kommunerna hade även problem med genomfartstrafik genom de 
centrala delarna av kommunen, något man ville åtgärda. Särskilt ville man ha 
bort den tunga genomfartstrafiken. Huruvida all genomfartstrafik skulle bort, 
även privatbilism, var en fråga som ofta diskuterades mellan kommun och 
handlare på de mindre orterna. Handlarna ansåg att minskad biltrafik skulle få 
negativa effekter på handeln. De större kommunerna fokuserade istället mer på 
problemen för de oskyddade trafikanterna och i arbetet med att skydda dessa.  

Ytterligare prioriterade områden var tillgänglighetsåtgärder för funktions-
hindrade, förbättring av busshållplatserna på landsbygden samt att försöka få 
ner höga hastigheter och berusning i trafiken. Särskilt en kommun hade stora 
problem med alkohol i trafiken, liksom höga hastigheter.  

Vi har en otroligt hög alkoholkonsumtion i [kommunen]… Vilket 
innebär att vi även har mycket alkohol i bilkörning. Det här är ju ett 
problem, först och främst för polisen naturligtvis. Men det är naturligt 
att det i andra blir en kommunal fråga. Kör folk onyktra så är det ju 
ofta dom som kör av vägen, som kör på andra och så vidare. Det är 
fruktansvärt svårt att komma åt som kommun för då hjälper ju inte 
trafiksäkerhet, det förebyggande arbete vi gör om vi bygger rondeller, 
chikaner med mera. För det är ju snarare så att de kör på dem.       
(IP 17) 

 
Alkoholfrågan sågs som ett självklart prioriterat område att åtgärda, ett arbete 
man främst utförde i skolorna där man försökte förebygga denna problematik.  
 
3.2.1.2 Miljö 
Miljöaspekterna av trafikarbetet nämndes av ett fåtal av de intervjuade 
politikerna. De större kommunerna har framförallt problem med partikelföro-
reningar i de centrala delarna av kommunen och försökte på olika sätt åtgärda 
detta. Att få så många kommuninvånare som möjligt att välja kollektivtrafiken 
lyftes t.ex. fram som viktiga aspekter för miljön, men också för framkom-
ligheten. En mindre kommun uppvaktade SJ för att få dem att öka turtätheten 
med tågtrafiken eftersom många i dagsläget valde att ta bilen. En kommun 
gjorde även mätningar efter genomförda trafiksäkerhetsåtgärder för att se om 
det fanns några effekter på miljön. 
 
3.2.2 Samarbete med andra kommuner och aktörer 
Ingen av de politiker från mindre kommuner som intervjuades sade sig ha 
något samarbete eller utbyte med politiker från andra kommuner. Fanns något 
utbyte låg det på tjänstemännens ansvar. De lokala aktörer man samverkade 
med var t.ex. lokala företag som kunde gå in och delfinansiera vissa åtgärder 
som låg i deras intresse att genomföra snabbt. Andra samarbeten i trafikfrågor 
kunde vara med stadsarkitekten för planering av miljö och gaturum. I mindre 
kommuner förekom även att företag gick in och sponsrade olika trafik-
säkerhetshöjande åtgärder, t.ex. cykelhjälmar till alla skolbarn. 

De större kommuner som deltog i studien hade i större utsträckning utbyten 
med andra kommuner. I de större kommunerna var politikerna också betydligt 
mer involverade i utbytet. Flera politiker tog som exempel upp att kommunen 
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deltog i ett nätverk med andra kommuner av ungefär samma storlek och där 
studiebesök gjordes för att studera trafiklösningar. Även studiebesök till andra 
länder förekom och en politiker menade att det var viktigt att ta till sig andra 
trafiklösningar än just dem som används i Sverige.  

Både utomlands och i Sverige så åker vi och tittar på andra städer, 
vad dom har gjort. Man kan inte uppfinna hjulet allihop, utan vi måste 
lyssna på varandra.   (IP 19) 

 
Andra lokala aktörer som politikerna samarbetade med var NTF, polisen och 
lokala föreningar. En politiker hade även kontakter på ett större universitet och 
som ibland rådfrågades i trafikfrågor. 

Flera politiker gav exempel på när man använt andra orters lösningar som 
argument för att utföra eller inte utföra vissa typer av åtgärder eller för att lösa 
problem av olika slag. Som tidigare nämnts hade en politiker i en mindre 
kommun arbetat länge för att få bort den tunga genomfartstrafiken från 
centrum, något de lokala handlarna satt sig emot då detta skulle få effekter för 
handeln. Politikern använde följande argument för att övertyga handlarna:  

De [de lokala handlarna] ville inte ha bort genomfarten. Men nu då, i 
den sista hanteringen, så har den lokala handeln insett utifrån andra 
exempel där man gjort omfarter [namn på annan ort]. Det finns 
massor [av andra orter] som inte har kvar genomfartsleder. Det har 
inte haft någon effekt på handeln. Så idag när vi haft dialog och haft 
uppfattningar om omfarten så är vi överens med den lokala handeln 
och den följer centrumhandeln att inte ha den tunga genomfarts-
trafiken här.   (IP 11) 

 
Detta exempel visar tydligt hur en aktiv omvärldsbevakning kan användas som 
argument för att genomföra åtgärder som känns angelägna, men som kanske 
strider mot andra kommunala intressen, hos andra aktörer inom kommunen. 
 
3.2.3 Utvärderingar 
Få av de kommuner som deltog i studien hade någon systematisk utvärdering 
av genomförda åtgärder och trafiksäkerhetsarbetet i övrigt. Endast en kommun 
gjorde regelbundna utvärderingar och då handlade det om invånarnas åsikter 
om trafiksäkerhet. De övriga kommuner som hade någon form av aktiv ut-
värdering var större kommuner och i dessa fall sköttes detta oftast av gatu- och 
parkkontoret eller trafikkontoret, som sedan redovisade resultaten för 
politikerna. Vid större projekt i samarbete med Vägverket utvärderades arbetet 
ofta av Vägverket, något kommunerna sedan kunde ta del av. Flera kommuner 
genomförde mätningar av trafikflöden, antingen med jämna mellanrum eller 
för att undersöka effekterna av en viss åtgärd. Denna typ av utvärdering 
gjordes både i små och stora kommuner. Trots att kommunen saknade ett syste-
matiskt arbete för utvärderingar fanns ofta flera ”informella” vägar för att 
undersöka vilka effekter vissa åtgärder fått. Följande citat visar hur en politiker 
uttryckte detta: 

Jag tror inte vi utvärderar något speciellt utan vi testar av det. Vi har 
inte det i någon organiserad form.   (IP 15)    
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De flesta av de tillfrågade politikerna menade att utvärderingsarbetet både 
borde och kunde göras bättre, då man på ett självkritiskt sätt ansåg att man i 
många fall även var dålig på återkoppling. I vissa kommuner genomfördes 
enkätundersökningar med jämna mellanrum, dessa kunde dock beröra en rad 
olika frågor och inte bara trafiksäkerhet.  

I de mindre kommunerna var allmänhetens reaktioner ett sätt för att ut-
värdera åtgärder. Där menade en politiker att arga insändare kunde vara ett 
instrument för detta. Ett annat sätt var att beslutsfattarna själva åkte ut till den 
aktuella trafiksituationen och själva bildade sig en uppfattning.  

Vi satte ju ner till 30 kilometer då, utanför skolan… Vi var där och 
tittade och följde upp och kollade på morgnarna då, hur man betedde 
sig, innan den här åtgärden. Vi stod och frös där borta… Och sen var 
vi tillbaka då, efter att det här var genomfört, med de här pollarna, 
det var väl kanske knappt ett år efter då. Då var det en helt annan 
situation, mycket lugnare.   (IP 3) 

 
En politiker uttryckte att det är lättare att vara informerad om vad som händer i 
en liten kommun och en annan politiker menade att man gick in och tittade på 
specifika problem om det behövdes. Även ett par av de större kommunerna 
gjorde egna uppföljningar av genomförda åtgärder genom att fråga de 
kringboende vad de tyckte, framförallt med hjälp av enkäter. Att bilda sig egna 
uppfattningar om genomförda åtgärder gav både politiker och tjänstemän viktig 
kunskap för det fortsatta arbetet och gav dessutom underlag för initiativ till nya 
åtgärder. Samtidigt ansåg, som skildrats ovan, många av de intervjuade 
politikerna att de var dåliga på att just utvärdera åtgärder som genomförts. 
 
3.3 Beslutsprocessen 
Hur arbetet med trafiksäkerhet såg ut i kommunen och vilka åtgärder som 
genomfördes beslutades i olika delar av kommunen, beroende på hur den 
kommunala förvaltningen var uppbyggd. Initiativ till åtgärder kunde komma 
från allmänhet, företag eller tjänstemän och politiker och beroende på 
åtgärdens karaktär och kostnad kunde åtgärden antingen genomföras så snart 
som möjligt eller så behövdes en budget fastslås. Åtgärden planerades då in i 
en investeringsbudget. Förslaget skickades sedan runt till olika instanser som 
fick yttra sig innan ett slutgiltigt beslut fattades.  

Vissa åtgärder beslutades och planerades av Vägverket. Om kommunen 
ville påskynda genomförandet fanns i vissa fall möjlighet till förskottering, dvs. 
att kommunen ”lånar ut” pengar till Vägverket, pengar som sedan betalas 
tillbaka när Vägverkets planerade budget medger så. En politiker var kritisk till 
den typen av investeringar och menade att Vägverket till slut inte gjorde annat 
än betalade av gamla skulder. Vidare hade den tekniska nämnden i flera fall en 
egen driftbudget, men endast i enstaka fall fanns pengar särskilt avsatta till 
trafiksäkerhetsarbetet. 

Beslutsprocessen såg liknande ut i de flesta kommuner. Den stora skillnaden 
låg i att de mindre kommunerna oftast hade en kortare beslutsgång. Politikerna 
i de mindre kommunerna var i allmänhet nöjda med beslutsprocessen, främst 
för att beslutsvägen var så kort. Värt att nämna är dock att för åtgärder där 
budget skulle fastslås och planering göras, var det ingen skillnad mellan stora 
och små kommuner i hur lång tid det tog att genomföra åtgärden. Små 
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kommuner kunde dock oftare genomföra mindre åtgärder relativt snabbt. I 
vissa fall togs inga politiska beslut, utan de kommunala cheferna, t.ex. gatu-
chefen, genomförde enklare åtgärder efter initiativ från politiker.  

Man ser ju dom farorna och dom riskerna som finns, och där kan man 
då föra fram, som i mitt fall som politiker, föra fram direkt till 
gatuchefen. Ibland blir det att han rättar till det direkt, utan några 
beslut. Ibland kan det vara att det krävs lite investeringsbeslut om det 
hela.  (IP 6) 

 
I en större kommun hade man valt att samla alla instanser inblandade i dessa 
frågor på samma ställe, något man tyckte underlättade beslutsprocessen mycket 
då beslutsvägarna blev kortare.  

Beslut bereddes av tjänstemännen inom kommunen, och i de flesta fall var 
det tjänstemännen som också skötte allt det praktiska. I vissa större kommuner 
hade även beslutsfattandet delegerats till de aktuella nämnderna. Flera politiker 
såg sin roll som att vara medborgarens röst när beslut skulle tas. Kompetens 
och kunskap för att utforma och bereda förslag fanns hos tjänstemännen.  

Flera politiker upplevde att den långa tiden för genomförande av planerade 
åtgärder var frustrerande. En politiker menade dock att detta inte bara är en 
nackdel: 

Ja, ibland önskar man ju att saker och ting skulle gå fortare, speciellt 
den kommunala verksamheten. Men samtidigt så tycker man efteråt att 
det är rätt bra att det tar sin lilla tid. Överväga, och så får man igång 
en debatt alltså. Gärna att folk hör av sig och att man får ut det i 
möten och i tidningar. För man kan alltid hämta något korn därifrån. 
(IP 12) 

 
Något som kunde fördröja beslutsprocessen var väntan på andra aktörers 
beslut, t.ex. att Vägverket planerat åtgärder längre fram i tiden och kommunen 
helst ville åtgärda problemet omedelbart. En politiker nämnde även att plane-
ring och beslutsprocess skulle underlättas om man visste hur stora statsbidrag 
man skulle få. Något annat som kunde göra beslutsprocessen långsammare var 
att en liten budget gjorde att det tog längre tid att besluta om hur åtgärder 
skulle finansieras, eftersom tid då även lades på prioriteringsarbete. 

En politiker tog även upp långsiktigheten i de beslut som fattades. Det var 
t.ex. lätt att spara pengar på kort sikt genom att spara in på bälten i bussar eller 
alkolås. En politiker uttryckte de etiska problemen när denna typ av beslut 
skulle fattas på följande sätt:   

Är jag beredd att låta mitt barn åka i den bussen, eller mitt barnbarn, 
att åka skolskjuts, om vi har sagt att vi inte ska ha några alkolås, vi 
ska inte ha några bälten. Och är jag inte beredd att göra detta, då ska 
jag inte fatta några beslut där jag ska låta andras barn åka, om jag 
inte är beredd att ta det själv.   (IP 6) 

 
Huruvida man som politiker var nöjd med beslutsgången berodde till stor del 
på tid och ekonomiska resurser. Något som flera politiker kände en viss frustra-
tion över var just de snäva ekonomiska resurserna för trafiksäkerhetsarbetet. 
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Man upplevde också att resurserna för trafiksäkerhetsarbete bantats ganska 
mycket de senare åren. 

Klart ibland kan man tycka att det tar oerhört lång tid med saker och 
ting, men så är det också inom kommunen, att det inte är gjort i en 
handvändning precis. Men nej, annars tycker jag inte att det är något 
speciellt som känns besvärligt. Nej, det tycker jag inte. Utan det är… 
ekonomin. Man skulle behöva mera pengar. Mera pengar!   (IP 4)  

 
I en del intervjuer framkom också uppfattningen om att det var svårt att 
försvara beslut som kom uppifrån, t.ex. från Riksdagen eller Regeringen, när 
kommunpolitikerna själva inte höll med om beslutet. 
 
3.3.1 Vägverkets betydelse  
Vägverket påverkade beslutsprocessen på så sätt att kommunerna i sin 
planering tvingades ta hänsyn till Vägverkets planering och budget. Vägverkets 
planerade åtgärder kunde även påverka kommunens planer för andra verk-
samheter genom att de ekonomiska resurserna gick till Vägverkets åtgärder. I 
vissa fall stämde inte Vägverkets planering överens med kommunens 
önskemål.  

Samtliga kommuner hade någon typ av samarbete med Vägverket. Ganska 
få politiker hade någon åsikt om hur detta samarbete fungerade och de som 
hade det var till övervägande del positiva. Vägverket sågs som en viktig sam-
arbetspartner då de ofta stod för de ekonomiska resurserna och genom sina 
kunskaper i trafiksäkerhet. 

Vägverket är ju mycket bra att ha att göra med, för dom har ju det här 
tänket. Dom tänker ju mycket på säkerheten, framförallt cykel. Så 
vägverket har vi mycket hjälp med.   (IP 6) 

 
Vägverket ansågs vara duktiga på att informera om planer och bra på att hålla 
en dialog utåt. Alla politiker var dock inte lika positiva i sin inställning till 
Vägverket. En politiker i en mindre kommun upplevde t.ex. att man hade svårt 
att påverka Vägverkets planer.  

Det är väl ett bra samarbete, men det är inte så att man känner att… 
eller jag tycker inte man känner att man har något större inflytande. 
(IP 3)  

 
Vägverket beslutade ibland om åtgärder som skulle genomföras och kommu-
nen kunde inte annat än betala sin del, något som kunde vara svårt ekonomiskt 
för en liten kommun. 

Jag menar Vägverket har ju väldigt lätt att driva igenom såna här 
saker. Dom har ju nästan fingret i ögat. ”Fram med pengarna eller 
också blir det ingenting”.   (IP 3) 

 
Detta kunde även påverka kommunens planer för andra verksamheter då 
pengarna gick till Vägverkets åtgärder. Samma politiker som i citatet ovan 
menade att Vägverket hade liten förståelse för vilka konsekvenser trafik-
åtgärder kunde få för t.ex. kommunens bönder och framkomligheten med deras 
jordbruksredskap. I en annan mindre kommun ansvarade Vägverket för en 
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genomfartsled som kommunen gärna ville åtgärda. Då genomfarten var 
Vägverkets ansvar kunde kommunen inte påverka planerna, eftersom 
Vägverket planerade åtgärder först om ca 10 år. En annan politiker beskrev 
samarbetet mellan Vägverket och kommunen som en relation där båda parter 
försökte dra så mycket nytta av varandra som möjligt: 

Jag menar, Vägverket åker ut med sina tjänstemän för att se hur 
mycket de kan pressa kommunerna till. Och kommunen naturligtvis i 
omvänd ordning. Hur mycket kan vi plocka på vägverket?   (IP 14) 

 
Eftersom Vägverket hade mycket makt att påverka de åtgärder som gjordes i 
kommunerna tyckte en politiker att det var orättvist att prioriteringar på riks-
nivå även påverkade prioriteringar på kommunnivå. Som exempel nämndes att 
motorvägar i regioner med mycket industri prioriterades, vilket innebar att det 
blev mindre pengar över till resten av Sverige. 
 
3.3.2 Inhämtning av forskning och omvärldsbevakning 
I de flesta kommuner som deltog i studien stod tjänstemännen för en stor del av 
kunskapsinhämtningen gällande trafiksäkerhetsfrågor och forskning. 
Politikerna hade stor tilltro till tjänstemännens kunskap och förutsatte i flera 
fall att tjänstemännen följde aktuell forskning. 

Jag förutsätter att den tjänsteman vi har som jobbar med de här 
frågorna följer forskning och utveckling på det här området.   (IP 11)  

 
Det var även tjänstemännen som i de flesta fall stod för utbytet med andra 
kommuner och deltog i utbildning och konferenser. Kommunförbundet 
ordnade främst utbildningar för tjänstemän, men ibland även för politiker. 
Några av politikerna från de större kommunerna berättade dock att även 
politiker ibland följde med på konferenser. Detta verkade inte förekomma i 
samma utsträckning i de mindre kommunerna. En politiker från en mindre 
kommun önskade dock att det fanns mer resurser till utbildning och för att sätta 
sig in i olika ämnesområden, inte bara trafiksäkerhet. Några politiker menade 
att det inte var deras uppgift att sätta sig in i frågor i alltför hög utsträckning, 
den kunskapen stod tjänstemännen för. Anledningarna till detta var flera, som 
illustreras av följande citat: 

Men som fritidspolitiker så litar man på tjänstemännens kunskap och 
kompetens. Ja. Annars skulle det nog vara ogörligt att vara fritids-
politiker, om man först skulle sätta sig in…   (IP4) 

Men det är ju mest tjänstemännen, vi är med nån gång [på 
utbildningar i trafiksäkerhet]. För att som förtroendeman och 
politiker ska man inte vara detaljmästare.  
I: Nej just det. Det är tjänstemännen som samlar in och har 
kunskapen, och förmedlar det till er… 
Just precis ja.  
I: Och utifrån det ska ni sen fatta beslut? 
Ja. Så är det, ja.   (IP 12) 
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En annan politiker menade istället att det var viktigt att även politikerna hade 
utbildning för det arbetsområde de tillhörde och att det därför var viktigt att åka 
på olika typer av utbildningar. 

Den kunskap politikerna tog till sig fick de främst från litteratur, tidningar 
och trycksaker i ämnet. I de fall det fanns en trafikplanerare eller trafikstrateg 
inom kommunen stod denne person för mycket av den kunskap om trafik-
säkerhet som fanns inom kommunen. Även i denna fråga stod tjänstemännen 
för kunskap och faktainsamlingen som de sedan kanaliserade till politikerna.  

I de mindre kommunerna fanns överlag ingen systematiserad omvärlds-
bevakning av vare sig andra kommuners lösningar eller de egna kommun-
invånarnas uppfattningar. I en av de mindre kommunerna var man dock även 
intresserad av vad som skedde på andra håll: 

Ja, det ser ju speciellt ut för varje ställe. Sedan tror jag att vi är 
ganska duktiga på att titta på hur andra kommuner löser saker och 
ting. Vi har en ständig omvärldsbevakning för olika saker. Det tror 
jag nog att man gör. Det blir så specifikt. Det är vi som har våra 
gatukorsningar, våra skolor. Man måste ju ändå hitta någon lösning. 
(IP 18) 

 
Ett par politiker ansåg att även omvärldsbevakning låg på tjänstemännens 
ansvar och några menade att trafiksäkerhetsrådet skötte denna typ av uppgift. 
Att på något sätt träffa kommuninvånare genom samrådsmöten, andra 
personliga kontakter eller genom klagomålshantering nämndes av flera 
politiker som ett sätt att bilda sig en uppfattning av invånarnas syn.    
 
 
3.3.2.1 Olycksstatistik som beslutsunderlag 
Endast fyra av de kommuner som deltog i studien använde sig av olycks-
databasen STRADA och dessa var alla större kommuner. Samtliga upplevde att 
databasen var bra och till stor hjälp, man följde oftast upp alla olyckor som 
inträffat. En politiker tog dock upp en frågeställning kring databasens 
användning: 

Varje år får vi en redovisning i nämnden var en olycka har inträffat 
och så vidare. Och där är det också viktigt att om man säger att det 
har inträffat sju olyckor ena året och kanske inget förra året, ska man 
då vidtaga åtgärder eller ska man vänta till nästa år? Intressant 
diskussion, etik och grejer kommer in där.   (IP 12)  

 
En politiker från en kommun som inte använde sig av STRADA önskade dock 
att man gjorde det. Statistiken ansågs missvisande då bedömningarna enbart 
gjordes utifrån polisrapporter. För att kommunen ska kunna utnyttja STRADA 
måste, som ovan nämnts, också sjukvården på akutsjukhusen rapportera till 
STRADA. Eftersom detta görs frivilligt av sjukvården är alltså dessa uppgifter 
inte alltid tillgängliga för alla kommuner.  
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3.3.3 Allmänhetens möjligheter att påverka 
Allmänhetens möjlighet att påverka beslutsprocessen såg ut på olika sätt. Dels 
kunde allmänheten ta initiativ till åtgärder, dels kunde den vara med och ge 
synpunkter på planerade eller redan genomförda åtgärder. Synpunkter från 
allmänheten fick politikerna från media eller från olika typer av möten med 
invånarna. I vissa kommuner fanns grupper som aktivt arbetade med trafik-
säkerhetsfrågor. Dessa grupper kunde ha stor påverkan på trafiksäkerhets-
arbetet.  
 
3.3.3.1 Initiativ 
Nästan hälften av de kommunpolitiker som deltog i studien menade att många 
initiativ till åtgärder kom från allmänheten. Allmänheten tog oftast initiativ till 
hastighetsdämpande åtgärder och förbättringar av skolskjutsen. Att allmän-
heten tog initiativ till åtgärder var vanligare i de större kommunerna medan det 
i de mindre kommunerna var vanligare att initiativen kom inifrån, främst från 
tjänstemän och nämndeledamöter. Detta kan verka förvånande med tanke på 
den direktkontakt med medborgarna som kommunpolitikerna i de mindre 
kommunerna uttryckte i intervjuerna (jämför nedan). En förklaring skulle 
kunna vara att denna direkta och många gånger informella kontakt med 
medborgarna inte ses som initiativtagande enligt kommunpolitikerna själva. 
Synpunkterna kommer visserligen från kommunens medborgare, men det är 
politikerna och tjänstemännen som sedan lägger fram dessa som initiativ till 
åtgärder och som det sedan skall beslutas om. Detta i motsats till de större 
kommunerna, där denna informella kontakt mellan medborgare och politiker 
inte finns på samma sätt. 

Som redan nämnts var det i de mindre kommunerna vanligt att 
beslutsprocessen föregicks av någon form av samrådsmöte med kommun, 
allmänhet och andra intressenter. Allmänhetens synpunkter ansågs viktiga vid 
dessa tillfällen, men en politiker berättade att detta knappast märktes i besluts-
processen. En annan menade istället att allmänhetens synpunkter var av största 
vikt och flera kommuner hade också organiserats så dessa synpunkter 
kanaliserades till rätt instans. I dessa fall sorterades varje inkommen synpunkt 
till rätt instans som tog ställning till förslaget. En politiker i en större kommun 
menade att allmänheten hade möjlighet att påverka en hel del och att det var 
viktigt att ha allmänheten med sig då förändringar genomfördes.  

Då protesterade [invånarna] för dom som bodde uppe i öster vill inte 
ha en stor väg som gick där dom bodde och då lyssnade man på det 
istället för resten av [invånarna], där alla egentligen hade fått det 
mycket bättre om vi hade gjort så. Men ingenting är omöjligt, men 
man måste få befolkningen med sig, annars fungerar det inte. (IP 19) 

 
De politiker som uttryckte en åsikt om allmänhetens möjligheter att påverka 
var i de flesta fall positiva, man ansåg t.ex. att allmänheten kunde bidra med 
nya aspekter av problemet. I några fall var dock politikerna negativa eller 
uttryckte en åsikt om allmänheten som ”besvärlig”. Detta illustreras av följande 
citat: 
 

I: Är det vanligt att allmänheten gör det [tar initiativ]? 
Hur då menar du? 
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I: Att ni får in initiativ från allmänheten? 
Dom klagar, om du kallar det för initiativ. Det är klart dom gör.  
(IP 19) 

 
Några politiker menade att man alltid beaktade allmänhetens förslag på trafik-
säkerhetsåtgärder men att man inte alltid kunde tillmötesgå dem. Flera politiker 
berättade även att allmänheten i första hand vände sig till tjänstemännen, och 
om dessa inte kunde hjälpa till vände man sig till politikerna.  

Allmänhetens möjligheter att påverka beslutsprocessen fanns inte bara i 
initiativtagande till olika åtgärder utan också i planeringsprocessen, där många 
kommuner aktivt försökte få in invånarnas synpunkter.  
 
3.3.3.2 Kontakten med kommuninvånarna 
Kontakterna med kommuninvånarna kunde se ut på olika sätt. Särskilt den 
personliga kontakten ansågs viktig. Ett annat sätt att informera kommun-
invånarna, liksom att själva bli informerade, var genom media, särskilt då 
lokaltidningar. Lokalmedierna användes för att nå ut med information om 
planerade eller genomförda åtgärder och de hade också en viktig funktion i det 
att politikerna kunde ta del av invånarnas reaktioner genom insändare. Flera 
politiker berättade att negativa reaktioner visade sig på tidningarnas insändar-
sidor medan positiva reaktioner, mestadels i de mindre kommunerna, fram-
fördes personligen när man stötte på politikerna ut på stan. En politiker 
uttryckte detta på följande sätt: 

Ja, det brukar bli reaktioner på insändarsidan, framförallt! Speciellt 
om det inte blir bra! Men blir det bra så är det mera att man träffar 
folk på gatan som säger att ”Det där gjorde ni bra!”.   (IP 5) 

 
De flesta kommuner hade någon typ av informationsarbete, särskilt då det 
gällde olika former av åtgärder. En liten skillnad mellan mindre och större 
kommuner kunde märkas då de mindre kommunerna oftare arbetade med 
någon form av nära dialog med invånarna. Den korta vägen mellan allmänhet 
och beslutsfattare framhölls som viktig och något man var stolt över. En 
politiker trodde inte att det fungerade på samma sätt i större kommuner:  

Det är ju lättare att nå folk här. Dom vet vilka vi är och… I Rimforsa, 
på det här mötet, så vet man ju till stor del vilka det är som är där, 
vad dom har för bakgrund och allt det här. Så dialogen blir ju säkert 
bättre tror jag.   (IP 3) 

 
Flera kommuner arbetade med medborgardialoger, allra helst i samband med 
åtgärder eller förändringar, där allmänhet, chefer och kommunalråd fick en 
chans att träffas för att diskutera och ställa frågor. För vissa åtgärder inbjöds 
även företag. En kommun hade utvecklat en kundtjänst dit allmänheten kunde 
höra av sig. En annan kommun hade samrådsmöten vid planering av åtgärder 
där allmänheten fick komma till tals och ställa frågor. När planerna sedan 
skulle ställas ut bör dessa frågor vara besvarade. Andra sätt att informera var 
att lägga information i brevlådor, genomföra enkäter och anordna utställningar 
av planer.  
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Flera politiker pekade på svårigheterna att nå ut med information. En 
politiker uttryckte frustration på följande vis:  

Ja, det är ju så att man kan informera ihjäl sig och ändå så går inte 
informationen fram. Det är inte alltid enkelt det där… Om vi så pratar 
för 4–5 000 personer så när vi har pratat så har vi kanske pratat för 
300 personer och de andra 3 500 har inte lyssnat.   (IP 17) 

 
Några politiker var även självkritiska och tyckte inte att kommunen var 
tillräckligt bra på att informera om de åtgärder som skulle genomföras eller 
som redan genomförts. Förbättra informationen kunde göras genom att t.ex. 
annonsera, skicka ut pressmeddelanden eller sätta upp skyltar på plats. Ett 
argument från en större kommun var att det kostade pengar att få ut informa-
tion, beroende på vilken typ av information det rörde sig om. 

Att informera och återkoppla till invånarna angående deras synpunkter på 
olika åtgärder ansågs viktiga för invånarna men tjänade också beslutsfattarnas 
intressen. Kontakten med kommuninvånarna, och allra helst den personliga 
kontakten, ansågs viktig för att få invånarna att förstå de åtgärder som görs. De 
som var negativa till en åtgärd blev oftast positiva efter en diskussion då de 
förstod att det förbättrade situationen för andra trafikanter. En annan politiker 
ansåg det även viktigt för trovärdigheten att lyssna på invånarna och att 
återkoppla. Ett par politiker menade att det var viktigt att få allmänhetens syn 
på saken då dessa kunde föra in nya aspekter och uppmärksamma problem som 
politikerna inte såg lika lätt.  

Som tidigare nämnts hade flera kommuner organiserat för att ta till sig de 
synpunkter och förslag som kom in från allmänheten. I en kommun strukturera-
des alla uppgifter som kom in och matades sedan in i systemet där alla frågor 
bedömdes.  

Vi arbetar med en modell som vi kallar för marknadsutvecklingsplan 
där vi i princip kanaliserar in alla goda idéer. De hamnar i den, man 
stoppar i det, kan man säga, i en stor tratt och sedan ramlar det ut 
under sex stycken delmål. Sedan prioriteras dom vilka vi ska jobba 
med, så att förslagen och synpunkterna som kommer in ramlar liksom 
inte bort, utan dom finns där någonstans. Även om man väljer att inte 
göra någonting så är det också ett beslut.   (IP 15) 

 
En kommunpolitiker berättade att alla inkomna idéer och synpunkter bedömdes 
men alla ledde inte till någon form av åtgärd. Vikten av återkoppling 
poängterades också: 

Där har vi ett ansvar att sortera att se helheten. Jag tror det är viktigt 
att lyssna och jag tror att det är viktigt att återkoppla. Att komma 
tillbaka när de kommer med problem. Så man inte säger direkt att så 
här och så här är det utan att man på något vis hör av sig per telefon, 
mejl. (IP 17) 

 
3.3.4 Konflikter och prioriteringar i beslutsprocessen 
Inledningsvis i intervjuerna ställdes frågan vilken syn politikerna själva hade 
på trafiksäkerhet. Ett flertal svarade att trafiksäkerhet var viktigt men att det 
ofta bortprioriterade. Majoriteten av de intervjuade ansåg också att trafik-
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säkerhetsfrågan kunde hamna i konflikt dels med andra intressen i gaturummet, 
dels med resursfördelningen till de kommunala verksamheterna, vilket 
medförde att kommunerna tvingades prioritera i arbetet med trafiksäkerhet. 
Endast en kommunpolitiker menade att trafiksäkerheten inte hamnade i 
konflikt med några andra frågor. 

Konflikter med andra intressen i gaturummet rörde framförallt fram-
komlighet. Trafiksäkerhetsåtgärder begränsade ibland framkomligheten, något 
som kunde ge upphov till diskussioner. En kommun hade löst detta genom att 
genomföra åtgärder som gick att justera i efterhand, beroende på effekt och 
reaktioner från allmänheten. Hastighetsdämpande åtgärder kunde även komma 
i konflikt med exempelvis åkerinäringen eller jordbruksmaskiners fram-
komlighet. Som redan nämnts tog några även upp frågan om att trafiksäkerhet 
ibland motverkar trygghetsaspekten och som exempel nämndes gångtunnlar 
som förbättrar trafiksäkerheten, men som kan uppfattas som otrygga. En 
politiker pekade på att åtgärder för en målgrupp direkt kan försämra för en 
annan målgrupp. Som exempel nämndes att blinda ofta vill ha en skarp 
trottoarkant, medan rullstolsburna inte vill ha några kanter alls. En politiker 
menade att trafiksäkerheten var i konflikt med en rad andra frågor:  

Trafiksäkerhet är på något sätt i konflikt med allting. En del ser inte 
det här som viktigt, andra ser det som väldigt viktigt. I planeringen så 
är det vissa som betonar fokus på de här frågorna, att de finns med 
hela tiden. Andra tycker att det finns andra prioriteringar som är 
viktigare.   (IP 10) 

 
Den stora stötestenen för många kommuner var ekonomin. Flera berättade att 
budgeten för den ”hårda” sektorn, där trafiksäkerhetsfrågor ingår, fått stå 
tillbaka till förmån för den ”mjuka” sektorn, dvs. vård, skola och omsorg. Detta 
innebar t.ex. att utbildningar i trafiksäkerhet för politiker prioriterades bort. 
Man drog också ned på ambitionsnivå för t.ex. plogning och saltning. En 
politiker förklarade detta på följande sätt: 

Jag menar det här med plogning, saltning. Där är det ju en 
kostnadsfråga utifrån kommunens synpunkt… Det är naturligtvis den 
typen av konflikter som kan finnas inom kommunen, olika 
ambitionsnivåer. Sen finns det naturligtvis medborgarnas krav på 
service också.   (IP 1) 

 
Som tidigare nämnts kände en mindre kommun stora krav från Vägverket att 
skjuta till sin del av kostnaderna när större åtgärder skulle genomföras. Detta 
fick till följd att konflikter kring varifrån man skulle ta pengar ifrån uppstod.  

Ytterligare en konflikt som kunde uppstå var mellan trafiksäkerhet och 
miljömål. En politiker tog upp saltning av vägar som exempel på detta. 

Andra konflikter berörde investeringsfrågor, dvs. vilka åtgärder som skulle 
prioriteras först. Många av de stora investeringarna gjordes dock av Vägverket. 
En politiker berättade att man med den numera reducerade budgeten inte längre 
hade samma möjlighet att åtgärda närliggande problem samtidigt som en större 
åtgärd skulle genomföras. Exempel på detta var när en rondell byggdes och då 
man gärna ville bygga om närliggande cykelvägar, så att korsning mellan 
bilister och cyklister kunde ske på ett så säkert sätt som möjligt. Med en 
begränsad budget var detta inte alltid möjligt.   
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3.3.4.1 Prioriteringar 
När konflikter uppstod mellan olika intressen i den kommunala verksamheten 
var politikerna tvungna att prioritera mellan olika frågor. Flera politiker 
menade att en allt mindre budget ställde större krav på prioriteringar och gjorde 
det viktigt att se till att pengarna hamnade på rätt ställe. En politiker menade att 
man försökte ha en helhetsbild av vad man ville åstadkomma, men att man 
endast kunde göra en sak i taget. Detta ställde krav på långsiktig planering, 
något som enligt en politiker var nödvändigt för att kunna prioritera rätt saker. 
En politiker berättade dock att långsiktig planering ibland fick stå tillbaka när 
mer akuta åtgärder behövdes. Oftast fanns dock resurser för de akuta 
åtgärderna.  

I vissa kommuner såg man ingen konflikt mellan den mjuka och hårda 
sektorn, då dessa områden hade egna budgetar. Detta gällde på nämndenivå där 
budgeten för nämnden redan fastställts. Prioriteringar gjordes då mellan olika 
åtgärder som alla rymdes inom nämndens budget. Prioriteringar gjordes alltså 
mellan tilldelning av resurser mellan den hårda och mjuka sektorn. Utöver 
detta gjordes även prioriteringar mellan åtgärder som rymdes inom den hårda 
sektorns budget. I de flesta fall hade kommunen tilldelat den tekniska nämnden 
en budget och i enstaka fall hade den tekniska nämnden en budget för trafik-
säkerhetsfrågor. 

När det fanns olika åtgärder att prioritera mellan hade vissa kommuner en 
prioriteringslista över planerade trafiksäkerhetsåtgärder, medan andra inte 
gjorde någon prioritering. En politiker ansåg att vissa trafiksäkerhetsåtgärder 
kostade mer än förbättrade trafiksäkerheten. 

Men i relation till… det ger inte en trafiksäkerhetshöjande åtgärd som 
står i proportion till kostnaderna för den. Då har jag en sån här 
konflikt. Alltså det är bortprioriterat. Medvetet bortprioriterat för att 
det står inte i relation till kostnaden.   (IP 20) 

 
I flera kommuner fördes även diskussioner kring om man skulle kräva bälten i 
bussar eller alkolås vid upphandlingar. Detta var också en kostnadsfråga och 
frågorna man ställde sig var, precis som ovan, om kostnaden motsvarade de 
förbättringar det innebar samt vilka effekter det skulle få för t.ex. kollektiv-
trafiken om alla bussar utrustades med bälte. En politiker uttryckte en farhåga 
att bälten i bussarna skulle medföra att turen skulle ta längre tid, något som 
kunde leda till att bussresandet sjönk. 
 
3.3.4.2 Konflikter med andra aktörer 
Konflikter med andra aktörer nämndes av ett fåtal kommunpolitiker. Dessa 
kunde t.ex. inbegripa konflikter mellan trafiksäkerhet och utformning av 
nybyggnationer eller mellan kommunala intressen och näringslivets intressen. 
En politiker tog som exempel upp att arkitektens och trafikplanerarens syn inte 
alltid är densamma.  

Jo, men jag brukar skoja ibland, näst efter Gud så kommer 
stadsarkitekten, lite så är det. Ibland så tycker jag väl att det är lite 
så.   (IP 18) 
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Ytterligare en politiker berättade att man inom kommunen infört nya typer av 
åtgärder där man efter påpekanden från polis och kollektivtrafik var tvungen att 
samla en rad olika aktörer, polis, räddningstjänst, kollektivtrafik och Vägverket 
för att tydliggöra vilka regler som skulle gälla.  

Vi samlade ihop en massa folk och satte oss, polis, vägverk och alla 
dom här, vi satte oss, vad är det för regler vi ska ha? Det var bland 
annat då som det här [åtgärden] verkligen vart att det blev… Då kom 
vi överens om det att då är det högerregeln som gäller och alla uppe 
på torget… gående, cyklister och bilar. Ingen har företräde. Då ska 
man titta på varandra och så se till att man… ja, som gångare se till 
att jag kan åka nu, för annars så…   (IP 2) 

 
Kommunala intressen och näringslivets intressen hamnade mer sällan i 
konflikt. Som tidigare nämnts ansåg handlarna i en mindre kommun att det var 
viktigt med genomfartstrafik i centrum, något politikerna ville minska på. För 
att lösa detta diskuterade man med handlarna och visade på lyckade exempel 
på andra orter där man löst samma typ av problem. 

44 VTI rapport 527 



4 Diskussion 
Syftet med studien var att belysa kommunpolitikers inställning till och arbete 
med trafiksäkerhet samt se hur politikernas inställning avspeglas i besluts-
processer rörande trafiksäkerhetsfrågor. Syftet var också att se om det fanns 
några skillnader mellan större och mindre kommuner.  
 
Synen på trafiksäkerhet 
Att samtliga ansåg trafiksäkerhet viktig råder inga tvivel om, frågan är hur 
viktig politikerna och kommunerna ansåg den vara. För att få en rättvis bild av 
detta bör en inventering av kommunernas trafiksäkerhetsarbete göras, något 
som inte rymts inom ramen för denna studie. Viktigt att ha i åtanke är också det 
faktum att intervjuarna kom från VTI, vilket kan ha påverkat politikerna att 
betona vikten av trafiksäkerhet.  

Synen på trafiksäkerhet blev mycket tydlig i kommunpolitikernas åsikter om 
åtgärder och hur trafiksäkerheten skulle garanteras i samhället, framförallt 
gällande hastighetsdämpande åtgärder. Grovt sett uppträdde framförallt två 
grupperingar, dels de som ansåg att fysisk utformning var viktigt, dels de som 
ansåg att den fysiska utformningen snarare borde vara ett komplement till 
förändrade attityder och ett tydligare individuellt ansvar för trafiksäkerheten. 
Här ska dock poängteras att det i praktiken var få av politikerna som verkligen 
arbetade med attityder hos medborgarna. Ytterligare en åsikt var att 
trafikapparaten ansågs självreglerande. Att blanda fotgängare, cyklister och 
bilister gjorde att hastigheten naturligt sänktes, utan påbud från 30-skyltar. Värt 
att kommentera här är att Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges 
Kommuner och Landsting) menar att det är systemutformarens ansvar att se till 
att om trafikanten begår misstag så ska den omgivande trafikmiljön vara 
utformad på så sätt att det inte leder till trafikantens död. För att få trafikanten 
att begå så få misstag som möjligt bör trafikanten erbjudas utbildning och 
information (Svenska Kommunförbundet, 2002). 

Flera politiker menade att en allt mindre budget ställde större krav på 
prioriteringar vilket gjorde det viktigt att se till att pengarna hamnade på rätt 
ställe. Att kommunerna har dåligt med pengar är allmänt känt och det är därför 
inte så förvånande att trafikfrågor prioriteras bort till förmån för vård, skola 
och omsorg då den mjuka sektorns tilldelning av resurser debatterats flitigt de 
senaste åren. Detta stärker bilden av att trafiksäkerhetsfrågan i de flesta fall inte 
är särskilt högt prioriterad i kommunernas arbete i stort, trots att de flesta 
politiker är engagerade och ser dessa frågor som mycket angelägna. 
 
Nollvisionen och kommunernas ansvar 
Flertalet av de intervjuade menar att nollvisionens införande har haft betydelse 
för trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna, i det att trafiksäkerhetsfrågor 
tydligare än tidigare lyfts fram som något viktigt att arbeta med. Det är dock 
svårt att utifrån materialet utläsa politikernas kunskaper om nollvisionen och 
vad denna innebär, både vad gäller teori och praktik. Det som framkom var att 
synen på nollvisionen varierade mellan kommunpolitikerna. De flesta ansåg att 
tanken var god men att den aldrig skulle kunna uppfyllas. Andra menade att det 
var den enda möjliga målsättningen och att det var viktigt att ha ett konkret mål 
att arbeta mot. Resultaten överensstämmer väl med Anderssons (2004) bild av 
kommunernas trafiksäkerhetsarbete sedan nollvisionens införande. Att be-
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gränsa hastigheten till 30 km/h i vissa områden, skydda de oskyddade 
trafikanterna och satsa på cirkulationsplatser var några åtgärder som flera 
politiker räknade upp. Trots det upplevde en del politiker att det fanns brister 
med nollvisionen. Visionen sågs som orealistisk och diffus, utan förankring på 
lokal nivå. Flera politiker efterfrågade också ett mer konkret arbete med noll-
visionen på kommunal nivå. Detta kan ses som en indikator på att noll-
visionens innebörd inte riktigt har fått genomslagskraft på lokal nivå – det finns 
idag inga formella dokument över hur arbetet med nollvisionen ska utföras på 
kommunal nivå. Istället är det mycket upp till kommunerna själva att utforma 
sin verksamhet, utifrån den kommunala självstyrelsen. I boken ”Ett ögon-
blick… berättelsen om hur tätortstrafiken varje dag förändrar människors liv 
och hur den kan utvecklas utifrån människors behov och krav”, utgiven av 
Svenska Kommunförbundet (2003), finns det visserligen vägledning och hjälp, 
där kunskaper och erfarenheter kan hämtas. Tydligt är att man i flera kom-
muner ändock önskar ett förtydligande av nollvisionen samt ökad information 
om hur den kan tillämpas konkret i arbetet med trafiksäkerhetsfrågor. Detta 
skulle förmodligen kunna få till följd att inställningen till och arbetet med 
trafiksäkerhetsfrågor stärks då det blir tydligare vad som förväntas på 
kommunal nivå.  

Tanken bakom nollvisionen är att trafikanterna ska göra vad de kan för sin 
egen och andras säkerhet, men om ett misstag görs ska bilar och vägar vara ut-
formade så att människan skyddas (NTF, 2000). Detta innebär att konsekven-
serna av olyckorna inte ska medföra att människor dör eller skadas för livet. 
Vad detta medför i praktiken, och vilket ansvar det ger kommunerna, tog få 
politiker upp, vilket även detta kan ses som ett tecken på hur nollvisionen 
upplevdes som diffus.  

Av de fem punkter som ställts upp gällande kommunernas ansvar för trafik-
säkerheten, och som nämndes inledningsvis (Svenska Kommunförbundet, 
2003), var det främst den första punkten, planering och utformning av 
bebyggelse- och trafikmiljö, som politikerna diskuterade som viktig faktor. 
Denna typ av arbete kan även sägas uppfylla den tredje punkten, vilken berör 
ansvaret för att minska trafikskador bland kommuninvånarna. Ett fåtal av de 
intervjuade tog också upp kommunens ansvar som påtryckare vid upphand-
lingar (jfr. Svenska Kommunförbundet, 2003). Vid upphandlingar spelade 
dock det ekonomiska läget en stor roll, då t.ex. bälten och alkolås i bussar ofta 
medförde en merkostnad. Trängd ekonomi och budget var något som så gott 
som alla av de intervjuade kommunpolitikerna tog upp som ett hinder i 
trafiksäkerhetsarbetet – man vill mycket, men det finns inte resurser.  

Frågan om hur man ser på ansvaret för trafiksäkerhet uppfattades olika av 
de i studien intervjuade politikerna. En del hade ett nationellt perspektiv, 
medan andra hade ett lokalt/kommunalt perspektiv. Sammantaget ger dock 
svaren en bild av att t.ex. åtgärder som inbegriper planering av vägar m.m. och 
som mer kan sägas vara av teknisk karaktär, är kommunens ansvar, medan 
beteende i trafiken är den enskilde individens ansvar. Trafikfrågor benämns av 
flertalet av de intervjuade så som ingående i ”den hårda sektorn”. Här kan en 
koppling göras till det faktum att det många gånger är Tekniska nämnden inom 
en kommun som är ansvarig för trafikfrågor, och att trafiksäkerhetsarbetet 
kanske därför fokuseras på just tekniska och fysiska åtgärder. Detta kan också 
vara en orsak till att synen på kommunens ansvar och arbete med attityd- och 
beteendefrågor rörande trafiksäkerhet tycks hamna lite utanför. Innebär denna 
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betoning på hårda åtgärder att kommunerna s.a.s. har släppt en stor del av 
ansvaret för medborgarnas säkerhet på medborgarna själva, i det att man 
mycket sällan arbetar med attityd- och beteendefrågor? Eller beror det på att 
man i kommunerna saknar kunskaper och verktyg för att kunna arbeta med 
dessa frågor? Flera politiker nämnde den enskilde trafikantens ansvar som en 
viktig faktor för trafiksäkerheten, men ändå var det få som sa något om hur 
man ville påverka denna faktor. Materialet antyder, som ovan nämnts, att man 
verkar bortse från arbetet med att förändra attityder vid planering av trafik-
säkerhetsarbete och flera politiker antydde också en viss uppgivenhet när det 
gällde detta arbete. En anledning till detta kan också vara att man anser det 
vara svårare och mer resurskrävande att försöka förändra människors attityder 
än att bygga fysiska hinder. I ett fåtal kommuner sade man sig lyfta fram en 
satsning på att ändra trafikanters beteenden och attityder. Som exempel gavs att 
man inom kommunen utformat trafikmiljöer som medvetet kändes otrygga för 
trafikanter. I och med den fysiska utformningen tvingades trafikanterna 
förändra sitt beteende och bli mer uppmärksamma och ta kontakt med andra 
trafikanter, vilket leder till ökad trafiksäkerhet. I detta sammanhang är det 
viktigt att poängtera att fokus ligger på beteende snarare än på attityder. Ett 
framtvingat beteende leder ju inte automatiskt till att även attityder förändras.  
 
Beslutsprocessen 
Efter avslutad studie visade materialet att det var mycket svårt att säga något 
om hur inställningen till trafiksäkerhet speglades i själva beslutsprocessen. För 
att detta ska vara möjligt krävs att man kopplar ihop varje enskild politikers 
inställning med den beslutsprocess som finns i kommunen. Beslutsprocessen 
bör då även studeras i detalj för att kunna avgöra vilket inflytande den enskilde 
politikern haft på processen. För detta ändamål krävs ett helt annat studie-
upplägg än det som varit aktuellt i denna studie, med dokumentanalys och 
intervjuer även med andra berörda parter än beslutsfattarna själva. Resultaten 
av denna studie är ändå värdefulla för att belysa kommunpolitikers inställning 
till trafiksäkerhet, hur trafiksäkerhetsarbetet ser ut samt vad som påverkar 
beslutsprocessen.  

Allmänhetens synpunkter och idéer på planerade och genomförda åtgärder 
sågs oftast som en viktig del av beslutsprocessen. Att allmänheten tog initiativ 
till åtgärder var vanligare i de större kommunerna medan det i de mindre 
kommunerna var vanligare att initiativen kom inifrån, främst från tjänstemän 
och nämndeledamöter. Detta är något överraskande då flera politiker i de 
mindre kommunerna framhöll att den nära kontakten med invånarna samt de 
korta vägarna i beslutsvägen var just en av de mindre kommunernas styrka. Att 
inte allmänheten kom med initiativ i högre grad kan därför ses som förvånande. 
En anledning till detta kan vara att allmänhetens idéer främst fångades upp av 
tjänstemän och ledamöter, på ett spontant och informellt sätt, och på så sätt 
sågs som initiativ som kom inifrån organisationen.  
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Utvärderingsarbetet 
Olika former av utvärderingar beskrevs i intervjuerna, men dessa hade 
karaktären av att vara sporadiska. Allmänhetens initiativ (se ovan) sågs som ett 
exempel på en form av både utvärdering av genomförda åtgärder och 
omvärldsbevakning. Någon systematik i utvärderingsarbetet fanns dock inte. 
Så gott som samtliga av de intervjuade politikerna, oavsett kommunstorlek, 
menade också själva att de kunde vara bättre på att utvärdera genomförda 
åtgärder. Frågan är hur kommunerna på ett aktivt sätt ska kunna förbättra och 
systematisera utvärderingsarbetet, liksom hur stor betydelse man egentligen 
anser att denna arbetsform har för arbetet med trafiksäkerhetsfrågor. 
 
Partifärgens betydelse 
Skillnader i synen på trafiksäkerhet, framförallt i mindre kommuner, verkar 
främst bero på personliga egenskaper och engagemang, inte partifärg. Några 
röster om vad skillnaderna mellan partierna var t.ex. att moderater ansågs vilja 
arbeta för ökad framkomlighet och miljöpartister för fler cykelvägar. 
Intervjumaterialet ger dock inte tillräckligt stöd för att dra liknande slutsatser. 
Kanske handlar det mer om vilka föreställningar man har om andra, t.ex. 
socialdemokraters föreställningar om moderater och vice versa? 
 
Tjänstemännens roll och politikernas kunskaper 
De intervjuade politikerna förlitade sig i mycket stor utsträckning på tjänste-
männen som i samtliga kommuner hade stort ansvar för kunskapsinhämtning 
och utbyte med andra kommuner. Detta bekräftar Vägtrafikinspektionens 
resultat (2004), som visade att tjänstemännens kunskaper om trafiksäkerhet 
överlag var mycket goda. Tjänstemännen var enligt de intervjuade kommun-
politikerna ofta även ansvariga för beredning av frågor och hade i vissa fall 
blivit delegerade till att fatta vissa beslut. Tjänstemännen får på detta vis ett 
stort ansvar för på vilket sätt åtgärder utformas och vilka åtgärder som genom-
förs. Hur stor betydelse tjänstemännen egentligen har för den trafikpolitik som 
förs i kommunen är en intressant fråga, väl värt att undersöka vidare då 
materialet pekar på att tjänstemännen har en betydande del i beslutsprocessen.  

Huruvida politikernas kunskapsnivå varierar i den grad som Vägtrafik-
inspektionens rapport (2004) visar är svårt att uttala sig om utifrån materialet i 
denna studie. Det går därför inte heller att dra några slutsatser om vilken 
betydelse det får för trafiksäkerhetsarbetet. Klart är i alla fall att det bland 
politikerna fanns olika åsikter om den kunskapsnivå de ansåg att de själva 
borde ha. Några ansåg att tjänstemännen stod för expertkunskapen och 
politikerna representerade invånarna i beslutsprocessen samt att det som 
politiker var viktigare att ha en helhetssyn på hela verksamheten. En annan 
politiker menade att det var viktigt att vara kunnig inom det område man skulle 
fatta beslut i. Politikerna i studien hade också olika mycket erfarenhet av att 
arbeta politiskt med trafiksäkerhet, vilket även det sannolikt påverkar 
kunskapsnivån.  
 
Samarbetet med Vägverket 
De flesta kommuner uppskattade samarbetet med Vägverket och menade att 
deras kunskap var viktig för utformningen av nya trafikmiljöer. Vägverket sågs 
som en betydelsefull samarbetspartner då de ofta stod för de ekonomiska 
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resurserna och genom sina kunskaper i trafiksäkerhet. Alla politiker var dock 
inte lika positiva i sin inställning till samarbetet med Vägverket. I en mindre 
kommun kände man sig överkörd av Vägverket och menade att Vägverket 
hade liten förståelse för de ekonomiska resurser kommunen hade, liksom vilka 
effekter utförda åtgärder skulle kunna få. Resultaten visar att kommunerna, och 
särskilt de mindre kommunerna, i många fall är beroende av Vägverkets plane-
ring och resurser för att kunna utföra de åtgärder man önskar i kommunen. 
Eftersom Vägverket står för de ekonomiska resurserna har de även en stor makt 
över resursfördelningen mellan kommunerna. En politiker menade att detta var 
orättvist och att vissa regioner gynnades mer än andra. Då Vägverket även till 
stor del bidrog med expertkunskap inom en rad områden är förhållandet mellan 
kommunerna och Vägverket därför intressant att titta närmare på då detta 
verkar ha stor betydelse för hur kommunerna arbetar med trafiksäkerhet.  
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5 Fortsatt forskning 
Som resultatet ovan visar har nollvisionen på ett eller annat sätt påverkat 
trafiksäkerhetsarbetet i kommunerna. Hur nollvisionen kan brytas ned på 
kommunal nivå och mer konkret belysa nollvisionen utifrån kommunernas 
synvinkel skulle kunna ge värdefulla bidrag till hur det kommunala arbetet med 
nollvisionen kan förbättras.  

Betydelsen av kön för inställning till trafiksäkerhet har inte speglats i den 
här studien och det var ej heller syftet. I intervjumaterialet framgick det hos 
flera intervjuade att skillnader i synen på trafiksäkerhetsfrågor mera handlar 
om ett manligt/kvinnligt synsätt än betydelsen av olika partifärger, framförallt i 
de mindre kommunerna. Att ta hänsyn till denna aspekt i framtida studier 
skulle ge ytterligare kunskaper om vad som påverkar synen på trafiksäkerhet. 

Ovanstående studie har enbart utgått ifrån kommunpolitikers inställning och 
åsikter. Merparten av de intervjuade politikerna är engagerade och anser trafik-
säkerhet vara ett viktigt område. Intressant vore att även göra en inventering av 
kommunernas faktiska arbete med trafiksäkerhet för att få en bild av hur 
mycket av trafiksäkerhetsarbetet som prioriteras. I och med detta kan även 
tjänstemännens roll belysas tydligare – i denna studie har inga tjänstemän del-
tagit och det skulle därför vara ytterligare en viktig aspekt att undersöka. Att 
närmare studera tjänstemännens roll ger en tydligare bild av hur relationen 
egentligen ser ut mellan politiker och tjänstemän samt vilken betydelse tjänste-
männens expertis har för politikernas beslutsfattande.  

Då Vägverket har stor betydelse för hur kommunernas trafiksäkerhetsarbete 
ser ut genom bidragande med kunskap och ekonomiska resurser skulle denna 
relation mellan kommunerna och Vägverket vara intressant att studera närmare. 
Några frågor att besvara är: Hur stor är Vägverkets betydelse för trafiksäker-
hetsarbetet i kommunerna? Vad styr tilldelningen av resurser till kommunerna? 
Vilka eventuella problem kan urskiljas i samarbetet och hur skulle dessa kunna 
lösas på ett konstruktivt sätt? 

Ytterligare ett område som är av intresse att studera är varför vissa 
kommuner är mer framgångsrika med sitt trafiksäkerhetsarbete än andra. Beror 
det t.ex. på enskilda politikers personliga engagemang eller är det en budget-
fråga? Eller finns det andra faktorer? 

Avslutningsvis kan sägas att det skulle vara oerhört intressant och positivt 
att få fortsätta arbetet med beslutsfattare i Sveriges kommuner.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (3) 

Intervjuguide 
 
Kommunpolitikers syn på trafiksäkerheten 

 
Vi har frågor om hur beslutsfattare inom kommuner ser på trafiksäkerhet, vilka 
prioriteringar som görs och hur arbetsprocessen ser ut då man ska fatta beslut 
i frågor om trafiksäkerhet. Vi har också frågor om hur olika åtgärder 
utvärderas. Inom projektet ska vi genomföra personliga intervjuer med ca 20 
beslutsfattare inom kommuner i Sverige. Intressant är att se om det finns 
eventuella skillnader mellan större och mindre kommuner. Det är dina egna 
tankar och reflexioner som vi är intresserade av. Alla intervjuer kommer att 
behandlas konfidentiellt. I den slutliga rapporten framgår inte vilken kommun 
resultaten står för. 
 
Intervjuerna spelas in på band för att underlätta genomgången av alla 
20 intervjuer. 
 
Bakgrundsfakta/frågor: 
Persondata (namn, ålder, befattning) 
Hur länge har du jobbat med trafiksäkerhetsfrågor? 
 
 
TEMAN  
(med tillhörande förslag på frågor, som stöd i intervjun) 
 
1. ATTITYD TILL TRAFIKSÄKERHET 
• Vad är din attityd till trafiksäkerhet? 

o något viktigt som du ska ge till alla kommuninnevånare  
o något som är självklart som alla kommuninnevånare har rätt till 
o något som är självklart men som är svårt att hantera. 

 
• Hur ser du på trafiksäkerheten överlag? 
 
• Vad har du för syn på nollvisionen? 
 
• Hur påverkar din syn på nollvisionen ditt arbete med trafiksäker-

hetsfrågor? 
 
 
2. ANSVARSFÖRDELNING OCH PÅVERKAN 
 
• Hur ser du på ansvaret då det gäller trafiksäkerhet?  
 
• Vilket ansvar har kommunen när en olycka inträffat?  
 
• Hur är ansvaret för trafiksäkerhet fördelat i din kommun? 
 
• Vilka har ansvaret för de olika frågorna?  
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Sid 2 (3) 

• Vilka aktörer finns (kommunnivå,/riksnivå, varje kommuninvånare/poli-
tiker osv.)? 

 
• Hur ser du på medias bild och rapportering om ts? Skillnad mellan riks- 

och lokalmedia? Tar de sitt ansvar? Vad kan bli bättre?  
 
 
3. INITIATIV 
 
• Vem tog initiativet? Hur fick man kunskap om att det t.ex. behövdes göras 

en trafiksäkerhetsåtgärd? 
 
• Är det vanligt att allmänheten tar initiativ i dessa frågor? 
 
• Hur tillvaratar ni initiativen från allmänheten? 
 
 
4. KONFLIKTERANDE INTRESSEN 
 
• Vilka frågor upplever du är i konflikt med trafiksäkerheten?  
 
• Vilka tankegångar finns bakom de prioriteringar som du resp. kommunen 

gör mellan olika områden? Hur påverkar det t.ex. budgeten för just trafik-
frågor? 

 
• Vad inom trafiksäkerhetsområdet är viktigast för just din kommun? Vad 

prioriteras?  
(t.ex. mobilitet, utbyggnad/kostnader av kommunala färdmedel, bra vägar, 
information till allmänheten, specifika målgrupper t.ex. ung-
domar/barn/äldre/invandrare osv., bilister, cyklister, gående, hastighets-
kontroller) 

 
 
5. ARBETSPROCESSEN 
 
• Hur går det till då det ska fattas beslut om en trafiksäkerhetsåtgärd? Kan 

du kanske utgå från ett konkret exempel på en trafiksäkerhets-
problem som ni nyss har jobbat med?: 
(beskriv) 

 
• Vad visste man om åtgärden innan den sattes in? Varifrån hämtar man 

kunskap/information, t.ex. från forskning? 
 
• Samarbetade ni med andra aktörer inom eller utom kommunen? Vilka? 
 
• Hur lång tid tog det från initiativtagande till slutförd åtgärd? 
 
• Hur fungerar samarbetet över partigränserna? 
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Sid 3 (3) 

• Är det något i processen som kan göras bättre, enligt dig? 
 
 
6. UTVÄRDERINGAR 
 
• Hur utvärderas de åtgärder som har gjorts? Vilka metoder används? 
 
• Vem utvärderar? 
 
 
7. OMVÄRLDSBEVAKNING 
 
• Har man någon typ av omvärldsbevakning, dels av kommuninvånarnas 

syn/uppfattningar, dels av aktuell trafikforskning och åtgärder i andra 
kommuner? 

 
• Vilka reaktioner har man fått från kommuninvånarna då det gäller den 

åtgärd som du nyss har beskrivit?  
 
 
8. SAMSPELET MED VÄLJARNA 
 
• Hur informeras kommuninvånarna om trafiksäkerheten i kommunen, t.ex. 

om en ny åtgärd? 
 
• Hur implementeras förändringar/förbättringar (exempelvis höja trafik-

säkerheten för g/c osv.) 
 
• Tror du att allmänheten – invånarna i din kommun – har samma 

uppfattning om trafiksäkerhet som du har/beslutsfattarna har? 
 
• Vad betyder trafiksäkerhet för dina väljare? 
 
• Hur yttrar sig reaktionerna? 
 
• Hur tar du till dig reaktioner från väljare och övriga kommuninnevånare? 
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