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Förord	
 
Jag hoppas att den här  rapporten kan bidra  till att utveckla polisens  trafiksäkerhetsarbete 
och därigenom medverka till att minska antal dödade och skadade i trafiken. 
 
Jag vill tacka polisanställda runt om i landet som bidragit med olika typer av information och 
synpunkter. Framförallt vill jag tacka Ursula Eriksson och Nina Gual.  
 
Rapporten har framtagits med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond och Linköpings 
universitet.  Ståndpunkter  och  slutsatser  i  rapporten  reflekterar  författaren  och 
överensstämmer  inte  med  nödvändighet  med  Trafikverkets  ståndpunkter  och  slutsatser 
inom rapportens ämnesområde. 
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Sammanfattning	
 
 
Trafiksäkerhetsarbetet har under ett flertal år haft en  låg prioritet  inom polisen. Genom en 
fokusering  på  kvantitativa mått  har  det  dock  funnits  förutsättningar  att  ge  intryck  av  att 
trafiksäkerhetsarbetet varit prioriterat,  trots att så  inte varit  fallet. Kvaliteten  i arbetet har 
nämligen inte synliggjorts och huvuddelen av trafiksäkerhetsarbetet har varit något som har 
utförts genom att utnyttja luckor mellan andra inkommande arbetsuppgifter.  
 
Det finns positiva signaler på att det finns en ambition  inom polisen att anamma ett annat 
styr‐ och uppföljningssystem. Att  införa ett nytt system  för att ersätta det gamla systemet 
som ofta benämnts som ”pinnjakt” har visat sig vara en utmaning eftersom det kräver ett 
helt annat förhållningssätt, tidsåtgång och kunskap.  
 
Den pågående stora omorganisationen inom polisen har försvårat införandet av ett nytt styr‐ 
och uppföljningssystem, men det finns inget som tyder på att det inte skulle gå att tillämpa 
det förslag som presenterades  i tidigare rapport (se TRV 2012/68211  ‐ Holgersson, 2014a). 
Det finns goda möjlighet att utnyttja polisens volontärer som ett stöd för att formulera mål 
och följa upp trafiksäkerhetsarbetet i tätort i lokala polisområden.   
 
På  det  sätt  som  svensk  polis  tidigare  har  bedrivit  sitt  trafiksäkerhetsarbete  har 
förutsättningarna varit små  för att  i tillräcklig utsträckning kunna bidra till att minska antal 
skadade och döda i trafiken. Att ledningen för den nya polismyndigheten har valt att placera 
trafikpoliserna  på  lokalpolisområden  istället  för  att  de  ska  tillhöra  specialiserade 
trafikenheter utgör en stor utmaning för polisens fortsatta trafiksäkerhetsarbete. 
  
Rapporten initierades genom ett ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond.  
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Bakgrund	till	denna	studie	
 
I en studie som  finansierades av Skyltfonden  lämnade  jag ett  förslag på ett alternativt sätt 
att planera och  följa upp polisens  trafiksäkerhetsarbete1.  Studien  fick  stor  spridning  inom 
polisen och den trycktes i Rikspolisstyrelsens rapportserie. Det styr‐ och uppföljningssystem 
som  jag  förordade  skiljde  sig markant  från  tidigare  sätt  att  formulera mål  och  redovisa 
verksamhetsresultat.  Jag  sökte  bidrag  från  Skyltfonden  för  att  kunna  genomföra  ett 
aktionsforskningsprojekt där tanken var att utgöra ett bollplank till verksamheten  i arbetet 
med  att  ta  fram  målsättningar  samtidigt  som  jag  skulle  nedteckna  iakttagelser  om  hur 
processen fortlöpte. Skyltfonden beviljade medel för en sådan studie och denna rapport är 
en  redovisning  av  denna  studie.  Som  särskilt  villkor  för  studien  angavs  att  studien  ska 
inkludera mål för trafiksäkerhetsarbetet i tätort i det lokala polisområdet.  
 
Rapporten  inleds  med  en  kort  redogörelse  om  vad  som  utmärkt  polisens 
trafiksäkerhetsarbete. Därefter  följer  en  beskrivning  och  reflektion  kring  arbetet med  att 
formulera andra typer av mål. Vilka har varit utmaningarna? Vilka möjligheter finns? Hur kan 
mål gällande trafiksäkerhetsarbetet i tätort formuleras i det lokala polisområdet? Det tredje 
kapitlet  i  rapporten  berör  problematiken  kring  olika  former  av  styrning‐  och  uppföljning 
kopplat till försöket att formulera andra typer av mål. Vad blev reaktionerna? Påverkade de 
nya  målsättningarna  sättet  att  arbeta?  Möjligheten  att  dra  långtgående  slutsatser  av 
effekten av det genomförda målformuleringsarbetet har varit begränsade i och med polisens 
pågående  omfattande  omorganisation.  I  det  fjärde  och  sista  kapitlet  i  rapporten  sker  en 
reflektion  beträffande  polisens  fortsatta  trafiksäkerhetsarbete  kopplat  till  det  som 
framkommit under studien. Hur ser prognosen ut för polisen trafiksäkerhetsarbete?  
 
Polisen  är  inte  den  enda  aktör  som  kan  påverka  trafikanters  beteende. Det  är  viktigt  att 
andra aktörer har en aktiv roll  i arbetet med att minska antal skadade och döda  i trafiken. 
Denna rapport har dock ett fokus på polisens trafiksäkerhetsarbete. 
 

                                                      
1 Se Holgersson, 2014a. 
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Polisens	trafiksäkerhetsarbete			
 
Ett flertal trafikforskare2 har poängterat att all trafikövervakning bör: 
 

 Baseras på olycksstatistik 
 Planeras 
 Ha en tydlig målsättning   

 
 
Det  är  således  viktigt  att  en  analys  av  olycksstatistik  ligger  till  grund  för 
trafiksäkerhetsarbetet,  men  både  mina  och  andra  studier  har  visat  att  polisens 
målformuleringar mycket  sällan  har  byggt  på  en  analys  av  var,  när  och  hur  arbetet  bör 
bedrivas för att ge största möjliga effekt3. Istället har arbetet varit inriktat på att exempelvis 
uppnå minst ett angivet antal utfärdade hastighetsöverträdelser och utandningsprov. Denna 
typ  av  styr‐  och  uppföljningssystem  har  i många  sammanhang  benämnts  som  ”pinnjakt”. 
Nedanstående bild är ett typiskt exempel detta: 
 

 
 
Bild 1: Fotografi på planerings- och uppföljningstavla på en polisstation4. 
.   
 
 
I  och med  att  produktionsstatistik  har  varit  i  fokus  och  att  kvaliteten  i  arbetet  inte  har 
synliggjorts  i  tidigare  styr‐  och  uppföljningssystem  har  det  varit  relativt  enkelt  att  kunna 

                                                      
2 Se t.ex. Homel, 1986; 1998; Zall, 1994; Gustafsson & Larssson, 2005. 
3 Se Holgersson, 2014a; RPS, 2009; 2013; se även Holgersson, 2005; Woxblom m.fl. 2008 
4 Holgersson, 2014a, sidan 42. 
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redovisa tilltalande siffror genom att andra befattningshavare än trafikpoliser har utnyttjat 
luckor  mellan  andra  mer  prioriterade  arbetsuppgifter.  Antal  trafikpoliser  har  minskat 
kontinuerligt. Trafiksäkerhetsarbetet har därför i huvudsak blivit en aktivitet som utförts när 
annan verksamhet medgett detta och polisens trafikövervakning har mer eller mindre varit 
obefintlig på många vägsträckor och trafikmiljöer vid tidpunkter då det är angeläget att ha 
bevakning5.  På  det  sätt  som  svensk  polis  har  bedrivit  sitt  trafiksäkerhetsarbete  har 
förutsättningar  varit  små  för  att  i  önskvärd  utsträckning  kunna  bidra  till  att minska  antal 
skadade och dödade i trafiken6.   
 
Under hösten 2014 uttryckte regeringen en viljeinriktning att förändra styrningen inom hela 
den  offentliga  sektor  och  överge  ett  fokus  på  enkla  produktionsmått  som  utmärkt  New 
Public Management  (NPM)7.  Inrikesministern  har  varit  klar  i  sina  budskap  att  polisen  ska 
sluta  ”jaga  pinnar”8.  Det  resulterade  i  att  det  började  skickas  ut  tydliga  signaler  i 
polisorganisationen  att  den  tidigare  kvantitativa målformuleringen  skulle  ersättas  av  ett 
annat sätt att styra‐ och följa upp verksamheten.  
 
I den studie jag gjorde under år 2013 uttryckte jag en farhåga att trafiksäkerhetsarbetet till 
stora delar riskerar att raderas ut om de kvantitativa målsättningar tas bort samtidigt som 
trafiksäkerhetsarbetet inte följs upp på annat sätt9. Som en effekt av kravet på att överge en 
kvantitativ målformulering plockades bl.a. den tavla som presenterades på föregående sida 
(bild 1) ned under februari år 2015. Hur ett nytt styr‐ och uppföljningssystem skulle utformas 
var  emellertid  oklart  i  polisorganisationen  och  det  tog  olika  uttryck  när  det  gäller 
målformulering  inom  trafiksäkerhetsområdet.  En  del  använde  sig  av  det  styr‐  och 
uppföljningssystem  som  jag  hade  förordat.  Andra  fortsatte  ungefär  som  förut, men  där 
målen blev inofficiella i väntan på något annat. Vissa tog bort målen helt, eller försökte få till 
mål som  i mindre grad skulle kunna uppfattas som en ”pinnjakt”, men ändå var mätbara.  I 
nästföljande kapitel kommer jag behandla just målformuleringsarbetet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
5 Holgersson, 2014. 
6 Se Holgersson, 2014a. 
7 ”Ny styrning bortom New Public Management” http://www.regeringen.se/sb/d/19333/a/248803 Publicerat 23 
oktober 2014 [hämtat 2015-02-13] 
8 Se t.ex. ”Ygemans nya direktiv : ingen ”pinnjakt” för polisen”.  Publicerat 29 nov 2014 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/ygemans-nya-direktiv-ingen-pinnjakt-for-polisen_4144419.svd [hämtat 
2015-02-13] 
9 Holgersson, 2014a. 
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Att	formulera	mål		

Allmänt			
 
Nuvarande  polisutbildning  berör  i mycket  liten  grad  vad  forskning  visat  sig  fungera  inom 
olika verksamhetsfält och anställda på olika hierarkiska nivåer inom poliser har generellt sett 
en  låg  kunskap  om  forskningsrön  och  ”best  practice”10.  Vid  samtal med  chefer  på  olika 
hierarkiska nivåer har det dessutom  framgått att dessa många gånger  i praktiken har haft 
svårt att skilja mellan en vision, strategi, mål och metod. Ovanstående i kombination med att 
det generellt sätt kan vara svårt att formulera tydliga och mätbara mål inom offentlig sektor 
underlättade  inte  förutsättningarna  för  ett  lyckat  målformuleringsarbete  inom  trafik‐
säkerhets‐området. Det var därför  inte  förvånande om nya mål som  föreslogs hade en  låg 
överrensstämmelse  med  vad  trafikforskning  visat  sig  vara  viktigt  att  ta  hänsyn  till.  I 
exempelvis ett lokalt polisområde föreslogs följande mål för trafiksäkerhetsarbetet under år 
2015:   
 

”Trafikövervakningen skall genomföras under minst 90 minuter per tillfälle 
och vid minst tre dagar per vecka.”11 

  
 
I det här fallet fanns en ambition att ta fram ett nytt mål för trafiksäkerhetsarbetet, men den 
formulerade målsättningen byggde  inte på någon  analys  av  var, när och  varför olyckorna 
skedde. Någon styrning  till att  tillämpa arbetsmetoder som  forskning visat kunna  få effekt 
saknades  också  i  den  formulerade  målsättningen.  Det  var  ändå  ett  lovvärt  försök.  Det 
enklaste  alternativet  hade  nämligen  varit  att  ta  bort  de  kvantitativa målsättningarna  helt 
eller  att  behålla  tidigare  styr‐  och  uppföljningsform.  Inget  av  dessa  alternativ  hade  varit 
önskvärda12.  Att  arbetsenheter  inofficiellt  behöll  tidigare  mål  i  väntan  på  något  annat 
berodde på att besluten om verksamhetsplaner i den nya polismyndigheten drog ut på tiden. 
De senaste  intervjuerna gällande målformuleringsarbetet genomfördes  i mitten av mars år 
2015. Vid dessa intervjuer framfördes, liksom vid tidigare intervjuer, att det inte fanns några 
verksamhetsplaner  på  region‐  eller  polisområdesnivå.  Dessutom,  i  Polismyndighetens 
verksamhetsplan för år 2015, fanns varken orden trafik eller trafiksäkerhet med13. Detta ska 
sannolikt  inte  tolkas  som  att  denna  arbetsuppgift  ansågs  som  oviktig  i  den  nya 
polismyndigheten, utan bör ses i ljuset av att planen rörde sig på en övergripande nivå i form 
av  verksamhetsidé,  långsiktiga mål  samt  strategiska  initiativ  för  år 2015. Att  vikten  av  att 
bidra till att minska antal döda och skadade  i trafiken  inte nämndes gav dock en  indikation 
på att trafiksäkerhetsarbetet  inte hade en hög prioritet. Det var också något som märktes  i 
diskussionerna var trafikpolispersonalen skulle placeras  i den nya organisationen – dvs. om 
de skulle placeras  lokalt, på polisområdesnivå eller på regional nivå. En sådan oklarhet var 
ett  förhållande  som  påverkade  målformuleringsarbetet  negativt.  Dessutom  var  det 
problematiskt  att  få  personal  att  engagera  sig  och  försöka  anamma  ett  nytt  styr‐  och 
uppföljningssystem när de  inte visste var de  skulle placeras  i den nya organisationen eller 
hur verksamheten skulle bedrivas framöver. 
 

                                                      
10 Holgersson, 2014b. 
11 Hämtat från en preliminär verksamhetsplan för ett lokalt polisområde gällande år 2015. 
12 Se vidare Holgersson, 2014b. 
13 Se Ju 2012:16/2014/145 ”Polismyndighetens verksamhetsplan 2015”. 
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Ett annat  förhållande  som  försvårade möjligheterna att  formulera andra  typer av mål  var 
kopplat till det faktum att det har varit svårt att få stöd av kriminalunderrättelsetjänsten för 
att  ta  fram  underlag  som  kunde  underlätta  målformuleringsarbetet  för  trafiksäkerhets‐
arbetet,  t.ex.  att  få  sammanställningar  över  vilka  personer  det  finns  tips  på  att  det  kör 
rattfulla, eller analyser av vilka platser och tidpunkter där risken för trafikolyckor är särskilt 
stor. Ett grundläggande problem verkar vara att trafiksäkerhetsfrågor traditionellt sett  inte 
verkat  ha  setts  som  något  som  kriminalunderrättelsetjänsten  ska  arbeta med.  Intervjuer 
pekar  dessutom  på  att  ett  tidigare  initiativ  att  bygga  upp  en  analysfunktion  för  dessa 
ändamål stoppades med argumentet att det bara är kriminalunderrättelsetjänsten som ska 
hålla på med denna typ av analyser. Det verkar har existerat ett moment 22 vad gäller dessa 
frågor.     
 
Sammanfattningsvis har förutsättningarna varit bristfälliga för att formulera andra typer av 
mål som  i högre grad  lever upp till det trafikforskning visat sig vara viktigt att ta hänsyn till 
för  att minska  antal  skadade  och  döda  i  trafiken.  Emellertid  har  jag  kunnat  iaktta  tydliga 
ambitioner  inom den nya polismyndigheten att  formulera andra typer av mål  jämfört med 
tidigare. Det är ett viktigt första steg för att kunna åstadkomma en förändring.  

   

Målformuleringsarbete	inom	trafiksäkerhetsområdet	
 
Polisregion Stockholm initierade tre pilotområden under hösten år 2014 i syfte att försöka ta 
fram  andra  typer  av  mål  inom  trafiksäkerhetsområdet.  Det  tillsattes  en  styrgrupp  på 
regionnivå och i december 2014 utsågs även en projektledare. Förutom en egenutvärdering 
inom sina pilotprojekt,  initierade styrgruppen en utvärdering som utförs av två disputerade 
forskare.  Detta  initiativ  indikerar  ett  inom  polisen  ovanligt  förhållningssätt.  Resultatet  av 
denna utvärdering kan inte presenteras i denna rapport eftersom utvärderingen fortfarande 
pågår, men jag kan konstatera att det är mycket positivt att aktiviteten genomförs.  
 
Jag blev tillfrågad om jag kunde utgöra ett bollplank åt pilotprojekten i Stockholm och deltog 
därför på ett  styrgruppsmöte. Senare medverkade  jag  i en målformuleringsaktivitet under 
ett heldagsseminarium. På detta seminarium deltog trafikpoliserna  i de tre pilotområdena. 
Därefter hade  jag en kontinuerlig dialog med projektledaren  samt  svarade även på  frågor 
från de lokala trafikcheferna i pilotområdena under målformuleringsarbetet. Tanken var att 
genomföra fler än ett seminarium, men den som var ansvarig för seminarierna tvingades av 
olika verksamhetsmässiga skäl att först skjuta på dessa och senare att ställa in den planerade 
aktiviteten. Vid  intervjuer med bl.a. projektledaren framkom att detta var olyckligt. Arbetet 
stannade därigenom upp. Det blev  till slut  respektive pilotområde som själva med stöd av 
projektledaren  arbetade  med  att  ta  fram  nya  mål.  Arbetet  i  de  tre  pilotområdena 
resulterade  i  att  ett måldokument  togs  fram  för  respektive  pilotområden  och  att  planer 
sedan lades in i IT‐systemet PUM‐A.    
 
I polisområde Östergötland hade jag möten och återkommande dialog med trafikpolischefen 
och den biträdande operativa  chefen.  Jag deltog också  i den operativa  verksamheten  (10 
arbetspass) och ledde två heldagsseminarier för att inspirera och stödja framtagning av nya 
mål. Byte av operativ chef, en oklarhet om var trafikpoliserna skulle placeras, och att det inte 
fanns  någon  framtagen  verksamhetsplan  för  år  2015  i  region  Öst  eller  polisområde 
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Östergötland gjorde att den officiella målformuleringsprocessen stannade av. Vid intervjuer i 
efterhand  framgick  dock  att  de mål  trafikpoliserna  jobbade  fram  på  de  två  seminarierna 
användes för att: ”man ska ha någon form av tanke när man åker ut och arbetar i avvaktan 
på  något  annat”.  Det  har  också  framgått  av  intervjuer  att  trafikpoliserna  i  Östergötland 
redovisade  sina  tankar  och  uppslag  till  övriga  trafikpoliser  i  region Öst  på  hur mål  skulle 
kunna formuleras på ett nytt sätt.       
 
I flera sammanhang blev jag tillfrågad om jag kunde hålla föredrag och utgöra ett bollplank i 
samband med målformuleringsarbete  inom trafiksäkerhetsområdet  i andra delar av  landet. 
Så det är  ingen tvekan om att det finns ett  intresse att formulera andra mål  inom den nya 
polismyndigheten. Seminarier genomfördes dock bara i Stockholm och Östergötland.  
 
 

Seminarier	för	att	underlätta	målformuleringsprocessen	
 
Ett viktigt syfte med seminarierna var att ge trafikpoliserna en  inblick  i vilka arbetsmetoder 
forskning har visat sig kunna ge en effekt för att minska antal skadade och döda  i trafiken. 
Urvalet  av  forskningen  grundade  sig  på  den  forskningsgenomgång  som  presenterades  i 
rapporten Polisens trafiksäkerhetsarbete14. Grafen som presenteras i figur 1 har tagits fram 
för bedömning av planering, utfall och uppföljning av polisens trafiksäkerhetsarbete utgjorde 
den röda tråden under genomgångarna.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Holgersson, 2014b. 
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Figur  1.  Målgraf  som  kan  användas  för  att  planera  och  värdera  polisens 
trafiksäkerhetsarbete. 
 
Grafen  presenterades  stegvis,  där  jag  först  presenterade  forskning,  följt  av  en  konkret 
exemplifiering av hur målformuleringar  skulle kunna  se ut. Trafikpoliserna arbetade  sedan 
gruppvis med  att  formulera mål  inom det område  genomgången  avsett.  Efter ungefär en 
halvtimmes  grupparbete  skedde  en  ny  genomgång  av  del  av  graf,  följt  av  en  ny  sejour 
grupparbete. Denna  blandning  av  genomgångar  och  grupparbete  fortsatte  tills  grafen  var 
genomgången.  Målsättningen  var  inte  att  trafikpoliserna  skulle  bli  klara  med 
målformuleringen för respektive del av grafen, utan tanken var att de skulle slutföra arbetet 
efter seminariet på tider som passade respektive grupp. Som stöd under grupparbetet och 
även efter grupparbetet  fanns ett dokument15 med ett  stort antal exemplifieringar av hur 
målformuleringar  skulle  kunna  se ut.    I dokumentet  redovisades också  kort  vad  forskning 
visat kunna fungera. Upplägget på seminariet följde upplägget på detta dokument.  
 
I god tid innan respektive seminarie hade jag uttryckt att det fanns ett behov att ha material 
med sig som pekade på var, när och varför olyckorna inträffat. Omfattningen och kvaliteten 
på denna typ av underlag varierade mellan seminarietillfällena. En  lärdom att dra är vikten 
av  att  trafikpoliserna  får  stöd/tid  att  ta  fram  sådant  material  innan  denna  typ  av 
målformulerings‐seminarier  genomförs.  Erfarenheter  från  seminarierna  är  också  att  1‐2 
dagar är för kort tid för att hinna slutföra huvuddelen av målformuleringsarbetet, utan det 

                                                      
15 Se bilaga 1. 
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bör  avsättas 3‐4 dagar  för detta  arbete. Att det  tar  så pass  lång  tid har  att  göra med  att 
aktiviteten till att börja med  i huvudsak handlade om en utbildningsinsats beträffande vilka 
arbetssätt som forskning visat kunna fungera, samt att det var en utmaning att anamma ett 
annat sätt att tänka vad gäller att formulera mål.    
 
 

En	utmaning	att	formulera	en	ny	typ	av	mål								
  
Generellt sett har det varit en stor utmaning för trafikpoliserna att formulera mål som utgår 
från olycksstatistik och forskningsrön. Det tidigare sättet att konstruera mål genom att ange 
att en viss kvantitativ produktionsnivå  skulle uppnås gick  snabbt och enkelt att  formulera. 
Under seminarier och vid telefonsamtal har det uttryckts att det nya sättet att formulera mål 
krävde ett helt annat förhållningssätt jämfört med tidigare. Det var inte ovanligt att grupper 
fastnade i diskussioner vid grupparbete under seminarier. Det fanns behov av ett stöd för att 
hjälpa  dem  vidare  i  processen.  Dokumentet16  som  på  ett  konkret  sätt  exemplifierar  hur 
målsättningar skulle kunna formuleras har ett flertal gånger påtalats ha varit till stor hjälp  i 
samband med gruppernas målformuleringar. Liknande synpunkter har framförts av poliser i 
andra län än Östergötland och Stockholm.   
 
Eftersom det var så pass svårt att formulera mål var tanken med seminarierna att deltagarna 
stegvis  skulle  formulera  mål  med  stöd  av  tidigare  nämnd  graf.  När  hela  grafen  var 
genomgången skulle de göra en helhetsöversikt över målformuleringarna och anpassa dem 
efter den förväntande resurstillgången alternativt visa högre chef målsättningarna och vilken 
resursåtgång  det  beräknades  kräva  för  att  nå målen.  En  grupp  gjorde  på  ett  annat  sätt  i 
samband med målformuleringsarbetet under ett seminarium. Gruppen gjorde en fördelning 
av hur många procent av resurstiden de borde  lägga på olika rutor  i grafen. De började på 
den lägsta nivån i grafen, exempelvis kom de fram till hur den procentuella fördelningen av 
resurstid för olika arbetsmetoder borde se ut vad gäller att minska rattfylleri/drograttfylleri. 
De gjorde samma sak vad gäller hastighetsövervakning, arbetet mot övriga  riskbeteenden, 
och arbetet för att öka användningen av skyddsanordningar. De gick igenom grafen på detta 
sätt. Nästa steg var att fortsätta den procentuella fördelningen på en överliggande nivå och 
fastställa hur den procentuella fördelningen skulle vara mellan de fem huvudinriktningarna 
(rattfylleri,  hastighet,  övriga  riskbeteenden,  skyddsanordningar  samt  påverka  fysisk 
trafikmiljö). När den procentuella  fördelningen var klar gick det att  föra  in en  totalsumma 
vad gäller antal tillgängliga resurstimmar. Den beräknade resurstiden i timmar för respektive 
aktivitet framgick därmed.  
 
Ovanstående beskrivna modell är ett sätt att anpassa de uppsatta målen till den beräknade 
tillgängliga resurstiden. Nackdelen med ett sådant  förfaringssätt är dock att målen riskerar 
att anpassas till tidigare nedlagd resurstid och att det därför inte uppstår ett lika stort tryck 
att öka trafiksäkerhetsarbetet utifrån de reella behov som finns. Samtidigt finns möjlighet att 
sätta  in  olika  resurstider  i  beräkningsmodellen  och  visa  på  hur  målsättningarna  skulle 
förändras om det avsattes mer tid för trafiksäkerhetsarbetet. Gruppens angreppssätt väckte 
flera tankar i efterhand17. Modellen skulle kunna ge goda möjligheter att i målformulerings‐
                                                      
16 Se bilaga 1. 
17 Se även Holgersson & Knutsson, 2011 som pekar på möjligheten att styra verksamheten inom 
narkotikabrottsområdet på detta sätt. 
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arbetet  väga  in olika  enheters  tillgängliga  resurstid  för  trafikövervakning. Det  vill  säga  att 
anpassa målsättningar inom trafiksäkerhetsområdet till när enheter i normalfallet har tid att 
engagera sig i denna verksamhet och att renodlade trafikpoliser i sin planering vägde in hur 
dessa enheter kunde bidra till måluppfyllelsen. Dessa enheter skulle på detta sätt kunna bli 
en tydlig del av helheten när det gäller trafikövervakningen. Det fanns inte det aktuella fallet 
möjlighet  att  följa  gruppens  arbete med  konkret målformulering  eftersom  chefsbyte  och 
oklarhet  var  trafikpoliserna  skulle  placeras  i  den  nya  polismyndigheten  hade  en  negativ 
inverkan  på  målformuleringsprocessen.  Senare  visade  det  sig  dessutom  att  dessa 
trafikpoliser,  liksom  många  andra  trafikpoliser,  inte  längre  skulle  ingå  i  en  renodlad 
trafikenhet, utan blev placerade på  lokalpolisområdena. Målformuleringsarbetet som hade 
genomförts av trafikpoliserna i Östergötland hade varit särkopplad från aktiviteter knutna till 
omorganisationen och ett nytt  förhållningssätt vad gäller mål och  styrning  fick därför  inte 
formellt sett något genomslag. Någon utvärdering av utfallet har därför inte varit möjlig att 
göra. 
 
I  Stockholm  där  arbetet  bedrevs  på  regional  nivå  genom  tre  pilotprojekt  blev  inte 
målformuleringsprocessen på samma sätt en helt  isolerad aktivitet och problemet med ett 
nytt  förhållningssätt  blev  därför  tydligare.  Projektledaren  konstaterade  att 
organisationskulturen utgjorde ett stort hinder för att formulera andra typer av mål:  
 

”Det  nya  sättet  att  formulera  mål  inbegriper  en  större  frihetsgrad  och  denna 
omständighet  i  sig  innebar  en  svårighet  eftersom  organisationskulturen  traditionellt 
varit  sådan att  ledningen vill ha kontroll på medarbetarna genom att  formulera och 
följa  upp  kvantitativa mål.  Trots  att  det  gått  ut  budskap  om  att  ”pinnjakten”  ska 
upphöra  och  att  kvalitet  istället  ska  hamna  i  fokus  har  detta  inte  slagit  igenom  i 
organisationen. Det har nämligen  funnits en undermening  från  ledningshåll att man 
ska göra ett visst antal.”    

 
 
Projektledaren för pilotverksamheten  i region Stockholm framförde vidare att  inledningsvis 
verkade  de  controllers  som  engagerades  tro  att  det  nya  målformuleringsarbetet  bara 
handlade  om  att  ”vrida  till  målen  lite  –  istället  för  att  skriva  att  man  ska  utföra  300 
utandningsprov att det skulle ske 300 kontroller om  förare är rattfulla”. Efterhand gick det 
upp  för  controllerpersonal  att det  inte  längre bara  var ett  fokus på  siffror utan  att  andra 
faktorer också var viktiga. Enligt projektledaren gav controllerpersonalen uttryck för att ”det 
var  jättespännande att  formulera och  följa upp arbetet på ett annat  sätt”. Projektledaren 
uppfattade  att  ju  mer  samverkan  fortskred  med  controllerpersonal  desto  mer  började 
helheten komma fram såsom medarbetardriven målformulering, medborgarfokus, effekten 
av arbetet, vikten för samhället att polisen utför dessa arbetsuppgifter etc.  

Projektledaren  för  pilotverksamheten  i  Stockholm  kunde  också  tidigt  konstatera  att  ett 
pilotområde formulerade mål som det fanns små möjligheter att uppfylla. Detta med tanke 
på de  resurser  som  sannolikt kunde avsättas  för att arbeta med  trafiksäkerhet kopplat  till 
vad forskning visat om vilken intensitet som behövs för att uppnå en effekt. Ett exempel var 
ett mål att påverka  trafikbeteendet  längs en  lång sträcka på E4an. Att målet  formulerades 
var  naturligt  med  tanke  på  att  statistik  från  Strada  utgjorde  ett  underlag  för 
målformuleringsarbetet – det var distriktets mest olycksdrabbade vägsträcka. Häri  finns en 
utmaning att  inte  lägga onödigt  stora  resurser på platser där effekten är  liten, och  istället 
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lägga  upp  arbetet  och  formulera mål  på  ett  sådant  sätt  att  polisens  resurser  har  störst 
möjligheter att bidra till att minska antal skadade och döda  i trafiken. En sådan ekvation är 
komplex.  Om polisen har en ambition att på ett seriöst sätt ta sig an trafiksäkerhetsarbetet 
finns ett behov av att rekrytera  trafiksäkerhetsexperter och bygga upp ett samarbete med 
forskare  på  exempelvis  Väg‐  och  trafikinstitutet  (VTI)  som  kan  utgöra  ett  stöd  i 
målformulerings‐ och även uppföljningsprocesser. Först finns dock ett behov att säkerställa 
att det avsätts tillräckligt med operativa resurser för att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.    

Projektledaren för pilotverksamheten i Stockholm uppfattade det också som ett problem att 
olycksstatistik  från Strada hamnade mycket  i  fokus under målformuleringsarbetet. Hennes 
uppfattning var att Strada inte åskådliggör problembilden så bra. Projektledaren menade att 
när  man  med  stöd  av  Strada  i  pilotområdena  tog  fram  statistik  gällande  svåra  olyckor 
framträdde  inte  en  tydlig  problembild  exempelvis  vad  gäller  oskyddade  trafikanter.  Det 
gjorde  att  bilden  inte  blev  samma  som  Trafikverket  hade  identifierat  –  att  oskyddade 
trafikanter  är  en  viktig  grupp  att  arbeta med.  Projektledarens  tyckte  därför  att  det  var 
viktigare att exempelvis lyssna på vad medborgarna uppfattade vara en lokal problembild än 
att utgå från statistik från Strada. Trafikpolischefer från olika delar av landet har påpekat att 
det är svårt att utgå  från statistik  från Strada vad gäller dödsolyckor som underlag  för hur 
trafiksäkerhetsarbetet  ska  bedrivas. Dödsolyckorna  är  ofta  väldigt  utspridda.  Ett  liknande 
förhållande  kan  ofta  råda  om  man  utgår  från  de  allvarliga  olyckorna  från  ett  enstaka 
föregående år. Däremot går det att se tydligare mönster om man utgår från statistik gällande 
allvarliga  olyckor  från  ett  flertal  år  bakåt  i  tiden. Men,  som  projektledaren  i  Stockholm 
framför, även då kan det vara svårt att identifiera vissa problembilder, t.ex. att det är viktigt 
att arbeta mot oskyddade trafikanter och var det ska ske i sådana fall. Forskning visar att IT‐
system på olika sätt filtrerar verksamhetskunskap18 och det går därför inte att avfärda denna 
och  liknande  kritik  gällande  underlag  hämtade  från  Strada  som  ligger  till  grund  för 
målformuleringsarbetet.  Samtidigt  finns  anledning  att beakta  att det  traditionellt  finns en 
uppfattning  inom polisen  ”att man  vet bäst”,  vilket  kan  vara hämmande  för  att  ta  till  sig 
information  och  kunskap19.  Det  finns  exempelvis  en  risk  att  problembilder  som 
utkristalliserar sig utifrån statistik från Strada inte bedöms som relevanta om de inte ligger i 
linje med  tidigare  uppfattningar  eller  att  vissa  analyser  av  olycksstatistik  som  bygger  på 
andra källor än Strada inte utförs för att man inte ser någon vinst med detta eller inte har en 
kunskap att göra det.     

Att börja  formulera mål på ett annat  sätt krävde både  tid och kraft.  I Stockholm  fanns en 
tydlig ambition att försöka få fram nya mål inom trafiksäkerhetsområdet och därför tillsattes 
en projektledare för att driva arbetet framåt. Projektledaren i Stockholm upplevde dock att 
tillsättningen av hennes  funktion skedde alldeles  för sent. Hon menade att det krävdes en 
ganska  lång  startsträcka  för bl.a. något  så grundläggande  som att  fastställa en gemensam 
nomenklatur – att bara komma  fram  till vad  som menades med ett mål  tog  flera  timmar. 
Svårigheterna med att införa andra typer av mål förstärktes dessutom av att upplägget på IT‐
systemet PUM‐A byggde på en kvantitativ uppföljningsfilosofi. Det var  i detta  system  som 
planerna  för  trafiksäkerhetsarbetet  lades  in.  En  ytterligare  faktor  som  projektledaren 
framförde  försvårade  arbetet med målformulering  var  att  styrgruppen  och  högre  chefer 
visserligen hade förstått  innebörden av en del metoder, såsom att det var viktigt att sprida 
utandningsproven  i  tid  och  rum,  medan  vissa  andra  metoder,  som  är  viktiga  för 
                                                      
18 Se t.ex. Holgersson, 2001; 2005; 2015. 
19 Holgersson, 2014b. 
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trafiksäkerhetsarbetet,  inte riktigt hade gått fram på ett sätt som var önskvärt. Det krävdes 
därför  en  hel  del  förklaring  och  argumentation  för  att  få  förståelse  för  behovet  att  även 
formulera mål som innefattade en tillämpning av dessa metoder, menade projektledaren.  

Projektledaren  i Stockholm  framförde att även om målformuleringsarbetet  innebar en hel 
del svårighet har det nya sättet att formulera mål skapat ett annat engagemang jämfört med 
tidigare. Även delprojektledare framförde liknande synpunkter: ”‐ Jag får redan nu signaler av 
den  yttre  personalen  om  att  detta  upplevs  som  positivt  och  naturligt”.  Denna  och  liknande 
uppfattningar  kommunicerades  ut  på  polisens  intranät  i  samband  med  att 
målformuleringsprocessen just hade avslutats och alla delprojektledarna framförde en  liknande 
uppfattning:  

”Alla  tre  är  överens  om  att  de  nya  uppsatta  målen  för  trafiken  i  dessa  tre 
pilotområden kommer  innebära ökad fokus på  identifierade problemområden och 
vägar samt att uppföljningen mer kommer att handla om effekterna av metoderna 
istället för antalet utfärdade rapporter.” (se bilaga 2)   

 

Det nya  sättet  att  formulera mål  innebar  att personalen utbildades  i  vilka  arbetsmetoder 
som forskning visat sig fungera för att minska antal skadade och döda  i trafiken. Flera som 
intervjuades menade att det nya sättet att formulera mål därför i sig gav en vinst genom att 
det bidrog till att öka personalens kunskapsnivå.   

 

Mål	för	trafiksäkerhetsarbetet	i	tätort	i	det	lokala	polisområdet	
 
I de lokala polisområdena är det tänkt att så kallade medborgarlöften ska ha en central roll. 
Ett återkommande önskemål vid medborgarundersökningar har varit att polisen ska arbeta 
med att stävja olika former av trafikbeteenden. Ofta handlar det om en stor  irritation över 
olika former av ”buskörning”. Inte sällan handlar det om att medborgare vill att polisen ska 
ha en hastighetskontroll på ett visst ställe, t.ex. utanför en skola eller dagis. Intervjuer med 
poliser pekar på att det är sällan som dessa platser ur en trafiksäkerhetsaspekt är de mest 
angelägna platserna att bedriva sitt arbete. Att arbeta där har mer formen en trygghets‐ och 
goodwill  aspekt,  även om  arbetet  kan  lämna positiva bidrag  till målsättningen  att minska 
antal  skadade och döda  i  trafiken. Det bör emellertid  i  sammanhanget poängteras att om 
polisen bedriver sitt arbete på sådana platser blir det automatiskt mindre tid att ägna sig åt 
trafikövervakning på vägsträckor där det ur en trafiksäkerhetsaspekt är viktigare att påverka 
trafikanternas  beteenden.  Polisens  strävan  att  tillgodose  uttryckta  lokala  behov  hos 
medborgarna  kan  således  få  en  negativ  inverkan  på  polisens  bidrag  till  att minska  antal 
skadade  och  döda  i  trafiken.  Att  ställa  olika  behov mot  varandra  och  göra  väl  avvägda 
prioriteringar  kommer  vara  en  utmaning  för  lokalpolisområdescheferna.  Tillika  hur 
aktiviteter som prioriterats bort ska kommuniceras ut på ett pedagogiskt sätt.  

Det finns möjligheter att i samarbete med kommunen lokalisera vilka platser som det ur en 
trafiksäkerhetsaspekt är mest angeläget att arbete. Vid  intervjuer med trafikpoliser har det 
framkommit  att  det  finns  kommuner  som  haft  ett  stort  intresse  av  att  hjälpa  till  med 
hastighetsmätningar.  Sådana mätningar  kan  göra  att  det  finns  förutsättningar  att  få  fram 
vilka  platser  som  det  är mest  angeläget  att  polisen  arbetar  och  ger möjligheter  för  att 
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utvärdera  effekten  av  polisens  insatser.  Kartläggningar  som  kommuniceras  ut  till 
medborgarna  kan  exempelvis  tydliggöra  att medborgarnas  upplevda  problem med  höga 
hastigheter på en viss plats kanske inte överensstämmer med ett verkligt förhållande. Detta 
kan göra att polisen i högre grad kan bedriva sitt arbete på platser som är de mest angelägna 
ur en trafiksäkerhetsaspekt. I denna studie har jag provat att använda polisens volontärer för 
att samla data om olika trafikbeteenden. Bedömningen är att det finns goda möjligheter att 
använda sig av polisens volontärer för att göra kartläggningar av ett nuläge för att få fram en 
välgrundad  problembild  som  kan  ligga  till  grund  för  formulering  av  mål  för 
trafiksäkerhetsarbetet  i  tätort  i de  lokala polisområdena. Det  finns också goda möjligheter 
att på liknande sätt använda volontärer för att följa upp effekterna av polisens arbete.  

 

Möjligheten	att	använda	polisens	volontärer	i	trafiksäkerhetsarbetet	
 
Tillsammans med volontäransvarig  i Östergötland och en projektanställd examensarbetare 
bjöds  volontärer  i  Norrköping  in  till  ett  informationstillfälle.  Jag  presenterade  tankarna 
bakom idén att ta hjälp av dem och de tillfrågades om de kunde tänka sig att medverka i en 
sådan  aktivitet. De  var  positiva.  Efter  att  ha  delats  in  i  olika  observationsgrupper  fick  de 
diskutera upplägg och även komma med förslag på saker de kunde observera. En gemensam 
diskussion följde innan mötet avslutades. Ett antal mallar togs fram och skickades ut för att 
underlätta volontärernas observationer (se bilaga 3) och det formulerades ett antal riktlinjer 
vad gällde upplägget på mätningarna. Volontärerna genomförde aktiviteterna och skickade 
in de  ifyllda observationsmallarna  till den projektanställde  (se  sammanställning, bilaga  4). 
Hon  berättade  att  volontärerna  hade  uppskattat  arbetsuppgiften  och  gärna  genomförde 
liknande aktiviteter igen.  

 
Syftet  med  observationerna  var  inte  att  de  skulle  ligga  till  grund  för  en  analys  av  en 
problembild utan att aktiviteten skulle utgöra ett test om volontärerna kunde användas till 
kartläggning och uppföljning. De beteenden/förhållande som blev föremål för observationer 
var: 

 

 Bilbältesanvändning (förare). 

 Cykelljusanvändning. 

 Rödljuskörningar. 

 Användning av körriktningsvisare. 

 Cykling på trottoar 

 Skyltar som försvårar framkomlighet för gående på trottoar 
 
 
Det  var möjligt  att  utföra  samtliga  typer  av  observationer. När  det  gäller  observation  av 
bilbältesanvändning  så genomfördes den på  tre olika platser  i Norrköpings kommun. Med 
tanke på att Nationell trafiksäkerhetsföreningen (NTF) genomför liknande mätningar varje år 
var därför huvudsyftet  inte att undersöka om det gick att göra denna typ av observationer, 
utan  att  studera  om  bilbältesanvändningen  är  lika  hög  i  olika  områden  i  kommunen.  Jag 
hade en hypotes att det kunde vara  svårt att utifrån mätningar på en plats  i en kommun 
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uttala  sig  om  den  generella  bilbältesanvändningen  i  kommunen.  Min  känsla  efter 
omfattande  deltagande  observation  är  att  regelefterlevnaden  skiljer  sig  åt  mellan  olika 
områden. Volontärerna observerade totalt 1943 fordon. På den plats där NTF genomför sina 
mätningar observerades 465 fordon. Bilbältesanvändningen var här 89 procent. En mätning 
genomfördes  på  en  annan  plats  några  kilometer  därifrån  i  anslutning  till  ett  köpcenter 
(Hageby). 748 fordon observerades och bilbältesanvändningen var här 92 procent. En tredje 
plats valdes – ett centrum i en villaförort (Åby), där jag misstänkte att bilbältesanvändningen 
skulle vara högre. 730 fordon observerades och bilbältesanvändningen var här 96,8 procent. 

Observation av användning av cykelljus gjordes på en plats under en timme då det var mörkt 
ute.  342  cyklar passerade  varav  104  (30,4 procent) helt  eller delvis  saknade  cykelljus.  Ett 
rödljus  i en större korsning observerades under 2 timmar.  Ingen förare åkte mot rött  ljus.  I 
en  rondell  observerades  1349  fordon.  Enbart  35  procent  av  förarna  använde 
körriktningsvisare när de åkte ut från rondellen. Hur många cyklister som cyklade på trottoar 
som var avsedd för gående mitt i centrum mättes vid två tillfällen. Vid det första mättillfället 
som  pågick  1,  5  timmar  cyklade  26  cyklister  på  trottoaren.  I  8  fall mötte  eller  passerade 
cyklist en eller  flera gående på  trottoaren. Vid det andra mättillfället  som pågick under 1 
timme cyklade 22 cyklister på trottoaren. I fem fall mötte eller passerade cyklist en eller flera 
gående på trottoaren. Under två timmar vid två tillfällen skedde observationer av hur många 
skyltar det fanns på trottoaren som påverkade framkomligheten för gående. I det ena fallet 
var det 17  skyltar  som  i hög grad begränsade  framkomligheten  för  synskadad/någon med 
rullstol. Vid det andra observationstillfället var det 13. Dessutom var det 44  respektive 45 
skyltar som i mindre grad begränsade framkomligheten på trottoaren.   

Sammanfattningsvis  kan  volontärerna  användas  till  en mängd  olika  observationsuppgifter 
och de redovisade exemplen utgör bara ett uppslag på några möjliga sådana. Observationer 
utförda  av  polisens  volontärer  kan  med  fördel  utgöra  ett  underlag  för  målarbetet  och 
uppföljning gällande trafiksäkerhetsarbetet i tätort i det lokala polisområdet. 
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Arbetet	utifrån	de	nya	målen	
 

Reaktioner	från	fältpersonal	
 
Det  tidigare  kvantitativa  styr‐  och  uppföljningssystemet  uppfattades  som mycket  negativt 
bland fältpersonalen. Projektledaren för de tre pilotprojekten konstaterade att det tidigare 
har  varit  en  ”pinnjakt”  när  det  gäller  trafiksäkerhetsmålen.  Att  sig  an  ett  nytt  sätt  att 
formulera mål har därför varit motiverande och alla vill ”hoppa på det tåget”. Ett problem 
som  uppstått  är  dock  när  personal  upptäckt  att  det  ligger  kvantitativa  mått  i  de  nya 
formulerade målen, berättade projektledaren. Det har kommit i uttryck i kommentarer som 
att ”det skulle ju inte vara något i siffror”. Det har enligt projektledaren varit en utmaning att 
förklara  att  för  att  få  en  effektfull  övervakning  krävs  det  en  viss  kvantitet.  Det  handlar 
således både om att följa upp effekten av arbetet och vad det är för arbete som utförs, dvs. 
vilka och hur många moment som utförs. Detta för att kunna analysera vilka effekter ett visst 
arbetssätt  fick och  kunna utveckla arbetsmetoderna. Projektledaren poängterar att det är 
viktigt att tänka på vad som är ett mål och vad som är en metod. Projektledaren påpekade 
också att det bedömdes som viktigt att ha med en kommunikationsstrateg  i arbetet för att 
kunna  förankra processen, där man  skulle  föra ut anledningen  till att projekten körs – att 
pinnjakten ska bort. En del av kommunikationsplanen var att ett pilotområde  inledningsvis 
skulle berätta hur de uppfattade arbetet. Någon månad senare skulle ett annat pilotområde 
göra likadant, följt av andra artiklar. Artiklarna presenterades på polisens intranät (se bilaga 
2).  

I de fall den kvantitativa styrningen av trafiksäkerhetsarbetet har övergivits utan att ersättas 
med något annat, finns en risk att ett nytt sätt att formulera mål och följ upp verksamheten 
möts av ett helt annat motstånd än som var fallet i de tre pilotområdena i Stockholm. Det är 
tacksamt att gå från en hårt kritiserad kvantitativ styrning till ett annat sätt att planera‐ och 
följa  upp  verksamheten.  Trots  detta  har  det  förekommit  vissa  negativa  reaktioner  hos 
fältpersonalen.  En  arbetsledare  framförde  att  det  var  svårt  att motivera  personalen  att 
skriva hastighetsöverträdelser för de som kör mindre än 10 km för fort när det var så många 
som  körde  betydligt  fortare.  Tidigare  har  jag  berört  att  det  i  samband  med 
målformuleringsarbetet  har  varit  ett  problem  när  högre  chefer  visat  sig  ha  bristande 
kunskaper om vad forskning visat vara en verkningsfull metod för att minska antal skadade 
och  döda  i  trafiken.  På  samma  sätt  har  en  bristande  kunskap  hos  fältpersonalen  haft  en 
negativ effekt för förståelsen för att arbetet bedrivs på ett visst sätt. Ett exempel är att en 
central  faktor  för  att  minska  antal  rattfyllerister  på  vägarna  är  att  öka  den  upplevda 
upptäcktsrisken och därigenom  få personer  som är påverkade av droger att avstå  från att 
köra bil –  inte att primärt  lagföra rattfyllerister. Ett annat exempel är förståelsen för vikten 
av att även  rapportera  trafikanter  i det  lägre  spannet av hastighetsöverträdelser eftersom 
polisen  annars  i  praktiken  legaliserar  och  höjer  de  fastställda  hastighetsgränserna  på  alla 
vägar  med  10  km/h.  Det  är  i  sammanhanget  viktigt  att  påtala  att  polisen  är  en  viktig 
normgivare. Jag har exempelvis kunnat iaktta stora skillnader i användning av cykelysen som 
verkar  vara  direkt  kopplat  till  hur  polispersonal  reagerar  på  att  någon  ej  använder 
cykellyse20.  
  

                                                      
20 Se vidare Holgersson, 2008. 
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När det gäller personalens motstånd att  lagföra personer  som kör mindre än 10 km/h  för 
fort  finns  det  anledning  att  påpeka  att  polisens  övervakningsnivå  är  så  låg  och  ofta  så 
ofokuserad  i tid och rum att det är svårt att påverka trafikanternas beteende. Personalens 
negativa reaktion är på sätt och vis därmed befogad, även om det inte ligger en välgrundad 
analys bakom deras inställning, utan att de bakomliggande skälen till deras uppfattning mer 
har formen av att: ”vi ska ju inte rapportera skötsamma svensson”, ”jag kör ju också lite för 
fort ibland” eller ”det är orättvist att personer som kör fortare slipper bli rapporterade för att 
vi blivit uppbundna att rapportera någon som bara kört lite för fort”.  Utifrån studien har det 
blivit tydligt att det är av stor vikt att öka fältpersonalens kompetens om vad forskning visat 
vara verkningsfulla metoder samtidigt som det måste avsättas så pass mycket resurstid på 
trafiksäkerhetsarbete  att  det  finns  förutsättningar  att  uppnå  mätbara  effekter.  Om 
trafiksäkerhetsarbetet  kommer  långt  ner  i  prioritetsordningen,  är  det  nya  sättet  att 
formulera och  följa upp mål ett dåligt alternativ. Det  finns nämligen en uppenbar  risk att 
personalen blir  frustrerad och  får en  låg motivation när de  inte ges  förutsättningar att nå 
uppställda mål.  Projektledaren  för  de  tre  pilotområdena  i  Stockholm  påtalade  att  det  är 
betydelsefullt att göra en arbetsmiljöriskbedömning när man inför ett nytt sätt att formulera 
mål och följa upp resultatet. Det nya upplägget  innebär ett förändrat arbetssätt och det är 
viktigt att vara uppmärksam på hur det påverkar personalen. 
 
 

Operationalisering	av	de	nya	målen		
 
En  operationalisering  av målen  i  de  tre  pilotområdena  i  Stockholm med  hjälp  av  PUM‐A 
skapade inte bara problem inledningsvis, där förhållandet kvantitativa kontra kvalitativa mål 
föranledde  långtgående diskussioner.  Svårigheterna  fortsatte.  En  grundläggande orsak  var 
att det IT‐system (PUM‐A) som målen skulle göras om till konkreta planer byggde på en helt 
annan styrningsfilosofi. Systemet passade inte för det nya sättet att formulera mål, där också 
kvalitativa faktorer skulle beaktas. En annan orsak till att det var svårt att arbeta utifrån de 
nya målen var att chefer förväntade sig en kvantitativ resultatredovisning för att känna att 
de  hade  kontroll  över  personalens  arbete.  Projektledaren  för  de  tre  pilotområdena 
redovisade ett flertal exempel på de svårigheter hon stött på och den slutsats jag drar är att 
den primära orsaken har att göra med att den nya styrformen utmanade en Command och 
Control21 styrning, som växt fram i organisationen sedan många år. Att få fram lämpliga mål 
utifrån  de  förfaringssätt  som  föreslagits  i  min  rapport22  hade  i  sig  varit  ett  tillräckligt 
krävande  uppdrag.  Det  krävdes  dessutom  att  omfattande  tid  och  energi  på  att  försöka 
navigera  i  en  organisationskultur  där  det  nya  sättet  att  styra  inte  alls  passade  in. 
Projektledaren  i Stockholm uppfattade att det fanns en mängd organisatoriska hinder trots 
att  förutsättningarna  för att pilotverksamheten överhuvudtaget kom  till  stånd berodde på 
att det fanns högre chefer som hade ett  intresse av att projektet  lyckades med att tillämpa 
ett annat styr‐ och uppföljningssystem. Pilotprojekten  i Stockholm  lyckades bryta ned mål  i 
planer där den praktiska styr‐ och uppföljningen tog olika uttryck. Bild 2 utgör ett exempel 
på en nedbrytning av en aktivitetsplanen  i ett av Stockholmspolisens pilotprojekt, där man 
utifrån de runda magneterna som har placerats på tavla kan se vilken metod som tillämpats, 

                                                      
21 Se Sedan, 2005 och forskning inom New Public Management (se t.ex. Beijerrot och Hasselbladh, 2011)). 
22 Holgersson, 2014a. 
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hur  många  kontroller  som  utförts,  var  kontrollerna  utförts  och  vem  som  utfört  dem 
(tur/grupp):  
 
 

 
 
Bild  2:  Tavla  i  utsättningsrum  som  åskådliggöra  aktivitetsplan, metoder  och  hur  arbetet 
bedrivits,  
 
I den  första kolumnen anges metoderna. En placerad magnet på en  rad anger att en viss 
metod  har  tillämpats.  Det  finns  fem  kolumner  som  magneterna  kan  placeras  och  de 
indikerar var kontroller har utförts. På de runda magneterna  finns angivet vem som utfört 
kontrollerna. Till vänster om tavlan och under tavlan finns de olika metoderna beskrivna kort 
i text. 
 
Polisens arbete i trafiken går att dela upp i tre olika inriktningar. En inriktning syftar primärt 
till  att  minska  antal  dödade  och  skadade  i  trafiken.  De  två  andra  inriktningarna  kan 
visserligen bidra till att öka trafiksäkerheten, men har andra huvudsyften. Det ena aktiviten 
har berörts tidigare i rapporten och avser främst att skapa trygghet och goodwill. Den andra 
aktiviteten  har  som  huvudmål  att  upptäcka  och  försvåra  brottslig  verksamhet  genom  att 
arbeta  mot  livsstilskriminella/yrkeskriminella.  Målformuleringsarbetet  i  Stockholms 
pilotområden med tillhörande planer utformades med tanke på den första  inriktningen, att 
öka trafiksäkerheten. Planerna registrerades i PUM‐A. Projektledaren i Stockholm berättade 
att det  sedan uppstod problem när arbetet  i de andra  två  inriktningarna  skulle bokföras  i 
planen  för  den  första  inriktningen.  Önskemål  från  föräldrar  och  skolpersonal  att  polisen 
skulle stå vid en skola och genomföra hastighetsövervakning handlade främst om att skapa 
trygghet och goodwill. Det gick dock att bokföra att aktiviteten hamnade  inom målet att få 
en  stor  spridning  i  tid och  rum gällande hastighetskontrollerna. Samtidigt  fanns det andra 
platser  som  det  ur  en  trafiksäkerhetsaspekt  hade  varit  mer  önskvärt  att  genomföra 
övervakningen på. På  liknande  sätt gick det att  tvinga  in arbetet mot EPA‐traktorer under 
målet att arbeta mot särskilt riskbeteenden och insatser mot livsstilskriminella gick att få in i 
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målet rattfylleri/drograttfylleri. Projektledaren i Stockholm framförde att det skulle behövas 
göra särskilda PUM‐A som var inriktade på trygghet respektive arbete mot livsstilskriminella.  
 
Den  slutsats  jag  dragit  utifrån  intervjuer  och  deltagande  observation  är  att 
trafiksäkerhetsarbetet  med  nuvarande  upplägg  riskerar  att  få  ett  för  litet  utrymme  i 
förhållande  till de andra  två  inriktningarna. Det grundläggande  skälet är att en analys om 
övervakningsbehovet utifrån en trafiksäkerhetsaspekt väger lätt i förhållande till omfattande 
klagomål  från exempelvis en skola om att polisen måste genomföra övervakning på denna 
plats  eller  en  inbrottsvåg  som  resulterar  i  en  order  att  koncentrera  övervakningen  på 
livsstilskriminella  i  ett  visst  område.  En  återkommande  nedprioritering  av  trafiksäkerhets‐
arbetet  var  också  skälet  till  att  under  pilotprojektet  i  Stockholm  införa  en  ytterligare 
uppföljningsaspekt  och  inte  bara  följa  upp  mål‐  och  utfall  utan  även  de  planer  som 
utformades  utifrån  upprättade mål.  Det  betydde  att  trafikpoliserna  kunde motiveras  att 
planlägga  arbetet  och  att  detta  värdesattes  även  om  andra  verksamhetsbehov  gjorde  att 
planerna  förblev  just planer. Det kan  finnas en vinst  i att göra en uppföljning av både mål 
och planer, men på längre sikt när mål och planeringsprocessen har blivit mer inarbetad ser 
jag framför mig att man bara följer upp utfallet av verksamheten.  
 

Fungerar	det	nya	styr‐	och	uppföljningssystemet?		
 
Förutsättningarna att  introducera ett nytt  styr‐ och uppföljningssystem  var bristfälliga när 
polisen  samtidigt  genomförde  den  största  omorganisationen  sedan  år  1965.  Det  innebar 
bland annat att  trafikpolisernas organisatoriska  tillhörighet  förändrades under året och att 
många  enheter  i  olika  delar  av  verksamheten  leddes  av  tillförordade  chefer.  Intervjuer 
indikerar  att  pilotprojektet  inte  fick  de  genomslag  som  var  tänkt  och  att  fältpersonal  på 
andra  enheter  än  trafiken  inte  alls  i  begränsad  utsträckning  kände  till  det  pågående 
utvecklingsprojektet.    Sammantaget  blir  det  beroende  på  dessa  omständigheter  inte 
meningsfullt att göra en analys av effekterna av det nya styr‐ och uppföljningssystemet. Det 
går emellertid exempelvis att se att informationsspridningen i bl.a. social media användes på 
ett annat sätt  jämfört med  tidigare. Projektledaren  i Stockholm påpekar också att det nya 
förhållningssättet ledde till att fler rattfyllerister/drograttfyllerister upptäcktes i och med att 
vikten av kvalitet i arbetet fick större genomslag. Likaså blev fler poliser medvetna om vilka 
metoder som forskning visat sig fungera, vilket projektledaren menar både hade en positiv 
inverkan på engagemanget och för diskussionen om hur arbetet borde bedrivas.    
 
Kvaliteten i arbetet mättes inte i det gamla styr‐ och uppföljningssystemet. Istället var fokus 
på  kvantitet.  Det  gick  därför  i  normalfallet  att  nå  upp  till  en  målsättning  även  om 
trafiksäkerhetsarbetet ofta blev nedprioriterat  till  förmån  för annan verksamhet.  I det nya 
sättet att  formulera mål  finns en strävan att kunna mäta effekter av arbetet. Om det  inte 
avsätts  tillräckligt  med  resurser  på  rätta  tider  och  platser  kommer  det  bli  tydligt  att 
effekterna uteblir. Med det nya styr‐ och uppföljningssystemet går det därmed inte att ”fixa 
till” en måluppfyllelse genom en extra tillfällig insats i slutet av året. Det senare var möjligt i 
det gamla systemet, då det bara gällde att nå upp till en viss kvantitativ produktionsstatistik 
och när det  inte var  intressant var, när, varför och hur kontrollerna utfördes. Med det nya 
uppföljningssystemet går det dock givetvis att påstå att man nått en måluppfyllelse och sätta 
gröna siffror på olika variabler trots att målsättningen  inte är uppnådd. Tendenser åt detta 
håll  har  kunnat  iakttas.  För  att  undvika  ett  sådant  beteende  finns  skäl  att  separera 
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bedömningar  från  de  som  har  ansvar  för  linjeverksamheten.  Ett  ytterligare  skäl  att  inte 
belasta  linjeverksamheten med detta uppföljningsarbete är att det nya sättet att  följa upp 
verksamheten  är  mer  komplicerat  och  tidskrävande  jämfört  med  tidigare  kvantitativa 
uppföljningssystem. Det blir oundvikligt när fler variabler ska vägas in.  
 
Även om det på grund av den stora omorganisationen har varit problematiskt att genomföra 
en  utvärdering  av  användningen  och  effekten  av  det  nya  sättet  att  styra‐  och  följa  upp 
verksamheten har det  inte framkommit  information som pekar på att det  inte skulle gå att 
tillämpa det föreslagna styr‐ och uppföljningssystemet. Min bedömning är att det efterhand 
finns behov att göra olika  justeringar, men som grundidé ser  jag  inte skäl att  förkasta det. 
Tvärtom finns det indikationer på att det skulle vara möjligt att använda detta alternativ av 
styr‐ och uppföljningsfilosofi även inom andra verksamhetsfält.  
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Reflektion	kring	polisens	fortsatta	trafiksäkerhetsarbete	
 
Polismyndigheten  har  en mängd  olika  uppdrag  som  skapar  en  press  på  organisationen. 
Trafiksäkerhetsfrågor har  i  konkurrens med  andra uppdrag  i praktiken  fått ett  allt mindre 
utrymme  i polisens verksamhet. En  tydlig  indikation på detta är att antal  trafikpoliser har 
minskat stadigt sedan åttitalet. Ledningen för den nya polismyndigheten har valt att placera 
trafikpoliserna  på  lokalpolisområden  istället  för  att  de  ska  tillhöra  specialiserade 
trafikenheter. Flera trafikpoliser som har intervjuats har framfört att detta är dödsstöten för 
trafikpolisverksamheten.  Samtidigt  har  ansvarig  befattningshavare  för  utveckling  av 
trafiksäkerhetsarbetet  inom  polisen  uttalat  att  polismyndigheten  ska  satsa  på 
trafiksäkerhetsfrågor och att antalet trafikpoliser ska öka. Det är bra om det finns en sådan 
ambition, men vald organisationsform utgör en stor utmaning. Det finns en uppenbar risk att 
det  renodlade  trafiksäkerhetsarbetet  prioriteras  ned  och  att  den  trafikövervakning  som 
utförs främst blir inriktad på att tillgodose önskemål från lokalsamhället, det vill säga primärt 
att skapa trygghet och goodwill, där olycksstatistik inte ligger till grund för arbetet, samt att 
arbeta mot livsstilskriminella/yrkeskriminella genom att nyttja trafiklagstiftningen.  
 
I min tidigare studie som publicerades i Rikspolisstyrelsens rapportserie i början av år 201423 
framgår att övervakningen är obefintlig på många vägavsnitt i det svenska vägsystemet. Vid 
intervjuer har personal framfört att övervakningen är mycket begränsad även på vägar som 
blir  föremål  för  någon  form  av  kontinuerlig  trafikövervakning  och  det  har  även  framgått 
under  en  kortare  observationsstudie  som  genomfördes  under  hösten  år  201524.  En 
trafikpolischef  lämnade  en  förklaring  till  att  det  planlagda  trafiksäkerhetsarbetet  inom 
svensk  polis  har  en  låg  prioritet  i  förhållanden  till  andra  verksamheter.  Trafikpolischefen 
berättade att hans överordnade hävdade att polisen lyckats bra med trafiksäkerhetsarbetet 
med  hänvisning  till  att  antalet  döda  och  allvarligt  skadade  minskat.  Detta  förhållande 
utgjorde ett skäl till att inte satsa på denna verksamhet. Att en positiv utveckling kan kopplas 
till bättre vägar framförallt i form av utbyggnad av 2+1 vägar och en bättre bilpark var inget 
som vägdes in i bedömningen.   

Det finns en målsättning att halvera antal döda  i trafiken  inom EU‐området mellan år 2010 
och  år  2020.  Sverige  har  traditionellt  sett  legat  långt  framme  vad  gäller  trafiksäkerhets‐
arbetet. Det är emellertid  inte osannolikt att Sverige  får problem att nå nyss nämnda mål 
och att andra  länder kommer gå  ifatt och förbi Sverige. Europeiska kommission framförde  i 
ett  pressmeddelande  i  mars  2014  att  det  skett  en  imponerande  minskning  av  antalet 
dödsoffer på vägarna i EU och att:  

”Länderna med  lägst  antal  trafikdöda  är  fortfarande  Storbritannien,  Sverige, 
Nederländerna och Danmark med omkring 30 döda per miljon invånare. Särskilt 
Spanien,  Tyskland och  Slovakien har  förbättrat  sina positioner  i  tabellen, och 
rört sig mot de länder som traditionellt har de bästa resultaten.”25 

                                                      
23 Holgersson, 2014b 
24 Se bilaga 5. 
25 Europeiska kommissionen, pressmeddelande. file:///C:/Users/steho22/Downloads/IP-14-341_SV.pdf [hämtat 
2015-11-13] 
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Motormännen pekar på att trafikövervakningen utomlands är betydligt mer omfattande än 
här hemma och att polisen är mycket närvarande längs vägarna i Europa26. Tidsstudier som 
jag genomfört under hösten år 2015  ligger  i  linje med denna slutsats27. Claes Tingvall som 
var säkerhetsdirektör på Trafikverket pekar på att Sverige nu  till stora delar gjort vad man 
kan vad gäller förbättringar av vägar och att fordon blivit mycket säkrare. Han menar att det 
nu  handlar  om  att  satsa  på  regelefterlevnaden,  särskilt  kontroll  av  hastighetsgränser  är 
viktigt. Han konstaterar dock att Sverige har en väldigt begränsad polisövervakning28  ‐ ett 
påstående som har gott stöd i min forskning.  

Att  renodlade enheter  som arbetar med  trafiksäkerhet  lades ned  i  samband med polisens 
omorganisation  ger  inte  intrycket  att  förbättra  situationen  vad  gäller  omfattningen  på 
trafikövervakningen, utan  snarare att  förvärra denna. Det  finns  samtidigt  ljuspunkter  som 
indikerar att polisen är beredd att planera, arbeta och följa upp trafiksäkerhetsarbetet på ett 
annat sätt  jämfört med  tidigare. Polisens  trafiksäkerhetsarbete  i  framförallt Stockholm har 
berörts  i denna rapport, men det finns positiva signaler på en förändrad  inställning också  i 
andra delar av  landet. Men en förändrad  inställning hjälper  inte om det  inte finns personal 
som arbetar med dessa arbetsuppgifter. Ett alternativ för förbättra förutsättningarna för att 
polisen  skulle  kunna  lämna  det  bidrag  till  trafiksäkerhetsarbetet  som  efterfrågas  vore  att 
skapa  en  nationell  trafikavdelning  inom  polisen  som  uteslutande  inriktade  sig  på 
trafiksäkerhetsarbete. Det skulle i sådana fall viktigt att säkerställa att denna avdelning inte 
blev utnyttjad i andra sammanhang beroende på olika verksamhetsbehov utan att de kunde 
arbeta  på  de  tider,  platser  och  på  det  sätt  som  är  mest  motiverat  ur  en 
trafiksäkerhetsaspekt.  

Det tas för självklart att polisen ska lägga ned omfattande kraft på att skydda samhället mot 
terrorister och säkerhetspolisen har tilldelats extra resurser för detta arbete29. När det gäller 
denna verksamhet kan det emellertid vara svårt att avgöra effekten vad gäller antal räddade 
liv och svårt skadade personer. Det är en tydlig skillnad mot trafiksäkerhetsområdet där finns 
omfattande forskning som visar på vilket sätt arbetet har betydelse för att minska antal döda 
och skadade. År 2014 skadades över 17 000 personer i trafiken, varav drygt 2000 allvarligt. 
270 personer dog. Det går att föreställa sig vilken debatt och åtgärder detta hade generat 
om dessa dödsfall och skador under ett år hade orsakats av ett eller flera terroristdåd.  
 
Det kan tyckas märkligt att man i den allmänna debatten därför inte reagerar kraftigare mot 
bristfälliga trafikbeteenden när det får så allvarliga konsekvenser. Även om polisen ansvarar 
för trafikövervakningen finns det skäl att framföra att andra aktörer kan påverka trafikanters 
beteende. Om  inte  polisen  i  avsevärd  utsträckning  i  praktiken  kan  öka  sitt  engagemang  i 
trafiksäkerhetsarbetet  finns  skäl  att  ställa  frågan  om  polismyndigheten  verkligen  ska  vara 
huvudman  för  trafikövervakningen  på  svenska  vägar.  Det  finns  andra  områden  där  det 
framställts önskemål att  lägga över arbetsuppgifter på andra aktörer än polisen, bl.a.  vad 

                                                      
26 Se t.ex. ”Se upp för Europas värsta bötesfällor” Publicerat 27 juni 2012 
http://www.aftonbladet.se/resa/bilsemester/article15033679.ab [hämtat 2015-10-16] 
27 Se bilaga 6. 
28 Se t.ex. yttrande ”Lågt antal döda i trafiken för 2013” Publicerat 7 jan 2014 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5750224 [hämtat 2015-10-16] 
29 http://polistidningen.se/2015/09/225-miljoner-kronor-extra-till-sapo/ 
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gäller övervakning av nedskräpning30. Att  flytta över arbetsuppgifter  från polisen  till andra 
aktörer  är  ingen  ny  företeelse.  Ett  exempel  på  detta  utgörs  av  kontroller  om  fordon  har 
parkerats eller stannats i strid med gällande regel, där polispersonal numera utför en mycket 
liten andel av dessa arbetsuppgifter. Ett annat exempel är ekobrottsmyndigheten som kom 
till på grund av att polisen inte lyckades leverera förväntat resultat när det gällde vissa typer 
av utredningar.  
   
Slutligen kan jag konstatera att det finns ett behov att överliggande ledningsnivåer har en 
kunskap om de metoder som forskning visat sig fungera om de ska kunna styra arbetet på 
ett adekvat sätt. Detta förhållande gäller inte bara för trafiksäkerhetsområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
30 t.ex. VD för håll Sverige rent som menar att kommunerna bör få agera mot nedskräpning eftersom polisen 
verkar se mellan fingrarna när någon skräpar ner Norrköpings tidningar. Insändare 28 juli 2015 ”Kommunerna 
bör få agera mot nedskräpning”, sidan A17. 
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Bilaga 1 – En exemplifiering av hur mål skulle kunna formuleras och förklaras 
samt tänkbar bedömningsmall med kommentarer 

 

Minska antal döda och skadade i trafiken 
 
Att minska antal skadade och döda är det övergripande målet för trafiksäkerhetsarbetet. 
 
Exempel på hur mål skulle kunna formuleras: 
 
(1) Minska antal döda och skadade   
 

 Antal döda och allvarligt skadade i trafiken skall minska under året jämfört med 
föregående år. 

 Antal allvarligt skadade skall minska med 10% under året och antal dödade skall ligga 
kvar på samma nivå. 

 

Påverka rattfylleri/drograttfylleri 

Att hålla rattfylleri/drograttfylleri på en låg nivå är en viktig faktor för att minska risken för 
allvarliga olyckor. Några av de viktigaste arbetssätt som forskning visat sig vara effektiva för 
att påverka rattfylleribrottsligheten: 
 
Genomföra många kontroller med en stor spridning i tid och rum (slumpmässiga LAU‐prov). 
Att notera är att det inte går att sätta ett likhetstecken mellan ett stort antal slumpmässiga 
LAU‐prov och ett stort antal LAU‐prov. För att uppnå slumpmässighet krävs planering. Syftet 
med denna arbetsmetod är att öka den generellt upplevda upptäcktsrisken. Det primära för 
att uppnå detta är att sprida ut kontrollerna över tid och rum ‐ inte att fånga rattfyllerister. 
Strävan vad gäller detta arbetssätt är att skapa en upplevelse om att polisen kan ha 
kontroller var som helst när som helst. Det centrala är således att många uppfattar att det 
utförs en LAU‐kontroll, vilket gör att man bör föredra platser där många ser LAU‐kontrollen 
och känner att de var nära att stoppas. Det kan krävas en koordination mellan enheter för 
att kontrollerna skall ha goda förutsättningar att spridas i tid och rum.  
 
Genomföra målinriktade LAU‐prov. Detta arbetssätt handlar om att fokusera arbetet till 
högriskplatser på högrisktider, men även att rikta in arbetet mot särskilda riskgrupper. 
Arbetssättet kräver kartläggning och analys. Syftet är att öka den upplevda upptäcktsrisken 
på högriskplatser vid högrisktidpunkter och för särskilda riskgrupper. Det kan också handla 
om kontroller innan t.ex. midsommarfirande, dans eller julbord när personer är på väg dit för 
att avskräcka dem från att köra rattfulla senare på natten. Som underlag för de målinriktade 
kontrollerna kan information från KUT vara av betydelse, men även polispersonalens 
erfarenheter kan ligga till grund för detta arbetssätt. Precis som för annan trafikövervakning 
krävs en viss intensitet för att uppnå en effekt. Det kan kräva koordination mellan olika 
enheter för att uppnå ett tryck som kan bli tillräckligt högt för att påverka den upplevda 
upptäcktsrisken. 
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Inriktade utandningsprov och motivera personer att söka vård handlar om att rikta in arbetet 
mot vissa individer eller fordon. I sammanhanget bör forskning kring narkotikabrott och 
gängkriminalitet nämnas. För att komma tillrätta med beteenden hos vissa individer har det 
varit framgångsrikt att ta kontakt med dem och framföra att om de inte slutar med sitt 
beteende kommer polisen lägga ned resurser för att lagföra just dem. De har samtidigt 
erbjudits olika former av stöd. Detta har visat sig kunna få en stor effekt. Förutom att det 
kan vara önskvärt att kombinera inriktade kontroller med att ge information om den hjälp 
personer med missbruksproblem kan få bör alla som blir misstänkta för någon form av 
rattfylleribrott få sådan information.    
Informationskampanjer i kombination med insatser. Forskning har visat att kampanjer kan 
vara effektiva för att påverka trafikanters beteende. Lokala kampanjer har visat sig mer 
effektfulla än kampanjer på nationell nivå. Forskning har även visat vikten av att kampanjer 
får publicitet i media och att de inkluderar repressiva aktiviteter från polisens sida. 
 
Exempel på hur mål skulle kunna formuleras: 
 
(2a) Genomföra många kontroller med en stor spridning i tid och rum (slumpmässiga LAU‐
kontroller)   
 

 Antalet utförda utandningsprov skall ligga kvar på samma nivå nästa år. Av dessa 

kontroller skall andelen som utförs mellan 24‐04 öka med 20% och andelen 

kontroller som utförs på lördagar skall öka med 30%. 

 

 Under varje månad skall det läggas minst 100 timmars rersurstid (persontimmar som 

utgår från HR‐tid) på trafikkontroller för att kontrollera rattfylleri och dessa kontroller 

skall vara jämnt fördelade under veckans dagar och dygnets timmar. 

 

 På Stora vägen vid busshållplatsen Stensättra och parkeringsfickan i höjd med 

Mjölnartorp skall det varje vecka totalt utföras 100 utandningsprov på vardagar 

mellan 07‐09 (syftet med detta är att många trafikanter skall se att polisen utför 

kontroller). 

 

 I vägnätet mellan Lv 225, Lv 257 och Rv 73 i skall minst 3 LAU‐kontroller på 20 

minuter utföras varannan vecka, där två av kontrollerna skall utföras mellan klockan 

16‐19 och en av kontrollerna mellan klockan 00‐04. Varje halvår skall kontrollerna ha 

utförts på minst 20 olika platser inom detta område.  

 

 Minst var tredje vecka skall 2 kontroller som är minst 20 minuter långa alternativt 

överstiger 30 utandningsprov genomföras i samhällena Krokek, Åby, Svärtinge, 

Skärblacka samt Norsholm. Hälften av kontrollerna skall göras mellan klockan 22‐05. 
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(2b) Genomföra målinriktade kontroller 
 

 Från maj till september i genomsnitt varannan helg i samband med att krogen Tre 
bägare stänger genomföra en kontroll under minst 30 minuter av nykterhet på 
förarna av de fordon som kommer ut på Ringvägen från gatan där krogen ligger. 
 

 Under midsommarafton utföra minst 200 LAU‐prov mellan klockan 10‐13 på Lv 213 
mot Loftahammar strax innan bron över Bergholmsfjärden. 
 

 Mellan klockan 01.00 och 05.00 på natten mellan midsommarafton och 
midsommardagen upprätta minst 6 kontroller under minst 15 minuter på 4 olika 
platser i och omkring Borgholm. 
 

 Genomföra minst 50 utandningsprov i närheten av restaurang som har julbord, i 
anslutning till att gästerna anländer. Detta skall genomföras vid minst tre tillfällen per 
vecka under vecka 49, 50 och 51. Gästerna till minst tre restauranger skall bli föremål 
för dessa målinriktade kontroller. 

 

 Genomföra utandningsprov under minst 10 minuter i närheten av restaurang som 
har julbord, i anslutning till att sittning avslutas. Detta skall genomföras vid minst fem 
tillfällen per vecka under vecka 49, 50 och 51. Gästerna till minst fem restauranger 
skall bli föremål för dessa målinriktade kontroller.    
 

 På nyårsafton mellan klockan 19.00 – 22.00 genomföra minst 30 utandningsprov på 
Järnvägsgatan i Orsa, minst 50 utandningsprov på Centralgatan i Rättvik, minst 50 
utandningsprov på Stationsgatan i Leksand och minst 50 utandningsprov på 
Strandgatan respektive Vasagatan i Mora.  

 

 Efter tolvslaget på nyårsafton mellan klockan 00.10‐03.00 upprätta 10 eller fler 
kontroller (där någon måste bli kontrollerad) som är cirka 10 minuter långa på minst 
7 olika platser i Skövde kommun.  
 

 Genomföra LAU‐kontroll som är minst 10 minuter lång under minst 15 
lördagsförmiddagar i anslutning till systembolaget på Brommaplan.   
 

 Genomföra LAU‐kontroll som är minst 15 minuter lång strax innan fotbollsträning för 
ungdomar börjar på Östra (Fiskartorpsvägen) på lördagsmorgon vid två tillfällen 
under maj och ett tillfälle under september. 
 

(2c) Genomföra inriktade kontroller 
 

 Minst 10 individer som misstänks vara notariska rattfyllerister i Lidingö kommun skall 
kartläggas avseende om de finns vissa tider och platser där de kör bil frekvent. Varje 
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vecka skall två individer av dessa bli föremål för minst en timmes riktade insatser 
vardera.   

 

 En riktad insats skall genomföras mot minst 50 procent av de individer som kartlagts i 
Sollentuna kommun på grund av att de misstänks vara notriska rattfyllerister. 
Insatsen skall handla om att försöka få tag i en utpekad person på en tid och plats där 
det misstänks att hen frekvent kör rattfull. Insatsen skall vara utformad så att dess 
omfattning i tid och upplägg innebär, om underrättelseuppgifterna stämmer, att 
chanserna att få tag i personen skall vara relativt goda. 
 

 75% av alla lördagar och söndagar mellan 01.00‐04.00 skall en patrull arbeta med tips 
om rattfylleri.  
 

(2d) Genomföra insatser 
  

 Under året skall det genomföras tre insatsveckor mot rattfylleri. Minst 1000 
utandningsprov skall genomföras varje sådan vecka där huvuddelen av dessa skall 
utföras på vardagsmorgnar och vardagseftermiddagar då kontrollerna kan exponeras 
för flest trafikanter. Under veckan skall dessutom minst 30 timmar målinriktade 
kontroller och 10 timmar inriktade kontroller genomföras. 
 

 Under vecka 12, 32 och 42 skall 200 utandningsprov genomföras på Stora vägen, 
Järnvägsgatan samt Kungsleden mellan klockan 06.30‐08.30.  
 

 Under vecka 12, 32 och 42 skall 100 utandningsprov genomföras på lördag och 
söndag förmiddag i anslutning till infarten till ICA Maxi parkeringen så att det inte är 
möjligt för de som ser kontrollen att vika av för att undvika kontrollen. 
 

 Under vecka 12 skall en kontroll upprättas på utfarsleden från södra 
Industriområdet. Kontrollen skall upprättas på sådant sätt att de som kommer på 
vägen skall se kontrollen långt innan och har möjlighet att svänga in på mindre väg 
för att undvika kontrollen. På denna mindre väg skall alla fordon kontrolleras. 
 

 
(2e) Info‐spridning 

 

 Vid samtliga rattfylleriinsatser skall informationsspridning ske till lokal media på ett 
sådant sätt att det finns goda förutsättningar att insatsen uppmärksammas.  

 

 Inför midsommarafton och nyår skall det ske informationsspridning till lokal media på 
ett sådant sätt att det finns goda förutsättningar att det uppmärksammas att polisen 
kommer satsa på att upptäcka rattfylleri. 

 

 Kampanj skall ske gentemot restauranger som skall ha julbord i syfte att få dem att 
medverka i informationsspridning till gäster om att polisen utför LAU‐kontroller i 
anslutning till att julbord avslutats. 
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 Kampanjer skall ske gentemot de tre största fotbollsföreningarna, ishockey‐förening 
och basketförening i samband med att deras respektive säsong börjar samt fyra 
ridskolor i maj. Syftet är att få dessa organisationer att medverka i 
informationsspridning till föräldrar att det kommer ske LAU‐kontroller på lördags och 
söndagsmorgnar. 

 

 Under april och augusti skall kampanj ske gentemot dansstället Höga klacken i syfte 
att få dem att medverka i informationsspridning till deltagare om att polisen utför 
LAU‐kontroller efter tillställning. 

 

 Kampanj skall ske gentemot pizzerian Goda pizzan i syfte att få dem att medverka i 
informationsspridning till gäster om att polisen utför LAU‐kontroller samt för att få 
tips om potentiella rattfyllerister. 

 

 Kampanj riktat till samtliga nattöppna bensinmackar för att få dem att ringa till en 
speciell tipstelefon när de får en känsla av att en förare möjligen kan vara påverkad. 

  
 
(2f) Ge information om/motivera vård 
 
 

 Minst 50 % av de individer som misstänks vara notariska rattfyllerister skall kontaktas 
och få information om var man kan få hjälp med missbruksproblem samt motiveras 
till att inte köra rattfulla genom att upplysas om att särskilda insatser kommer ske 
mot dem.  
 

 Minst 80% av de som misstänks för ett rattfylleri/drograttfylleri skall i samband med 
att brott uppdagas erbjudas kontakt med socialtjänsten eller beroendevården. 

 

 Alla trafikpoliser och 70% av IG‐poliserna skall under året få grundutbildning i hur 
man håller motiverande samtal alternativt repetera tidigare genomgången 
utbildning. 

 

 

Påverka hastighet 
 
Hastigheten är en viktig orsak till att olyckor inträffar. Det påverkar också omfattningen på 
olyckorna. Vid valet av vilka vägar som skall övervakas bör olycksbelastning och 
hastighetsnivå ha stort inflytande. En ökad upplevelse för upptäckt kan uppnås genom att 
koncentrera resurserna för hastighetsövervakning till en geografisk begränsad del av 
vägnätet som omfattar en mycket stor andel av det trafikarbete som skall övervakas. 
Forskning har visat att en insats i form av en förhöjd övervakning på en viss plats kan 
påverka medelhastigheten. En insats har visat sig kunna ha en ihållande effekt på någon 
månad, men att insatsen då måste nå upp till en viss intensitet. Genom återkommande 
kortare övervakningstillfällen har en bibehållen effekt kunnat erhållas.  
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Lokala informationskampanjer i kombination med repressiva insatser har visat sig vara 
fördelaktiga för att nå en effekt av polisens trafiksäkerhetsarbete.  
 
 
Exempel på hur mål skulle kunna formuleras: 
 
(3a) Analys av olycksstatistik och hastighetsnivå till grund för övervakning 
 

 Under året skall sju vägavsnitt identifieras där det är av särskilt vikt att 

medelhastigheten sänks.  

 

 Under året skall det ske mätningar av medelhastighet på vägsträckor som det är av 

särskilt vikt att medelhastigheten sänks för att ge en indikation på hur 

medelhastigheten förändras.  

 

 Medelhastigheten skall under året sjunka med minst 1% på fyra vägavsnitt där det är 

av särskild vikt att medelhastigheten sänks. 

 
(3b) Spridning av kontroller i tid och rum (ej följa mönster) 
 

 Varje månad skall det genomföras 15 hastighetskontroller som är längre än 20 
minuter på olika platser. Minst fem av kontrollerna skall genomföras i början av 
månaden respektive i slutet av månaden. Kontrollerna skall vara utspridda över 
dygnet och minst två av kontroller skall utföras på morgon, förmiddag, eftermiddag, 
kväll respektive natt. 
 

 I vägnätet mellan Rv 23/34, Rv 40 och Lv 134 skall minst en hastighetskontroll som är 

längre än 10 minuter genomföras varje vecka.  

 
(3c) Rapportera även lägre hastighetsöverträdelser 
 

 Omkring 25% av de rapporterade hastighetsöverträdelserna skall avse överträdelser 

under 10 km/h för fort. Risken att bli rapporterad vid en hastighetskontroll skall dock 

inte vara högre för en överträdelse under 10 km/h jämför med en överträdelse på 10 

km/h eller mer. Det betyder att om det är färre än ¼ av de faktiska 

hastighetsöverträdelserna som hamnar under 10 km/h för fort kan en lägre 

utfallssiffra än 25 % accepteras (men detta förhållande måste då styrkas).  

 

 Vid ungefär 2/3 av hastighetskontrollerna skall det vara lika stor risk att bli 

rapporterad vid en hastighetsöverträdelse under 10 km/h jämfört med en 

hastighetsöverträdelse på 10 km/h eller mer. 

 



Bilaga 1 
  

41 
 

 
 
 
 
(3d) Insatser 
 

 Under vår respektive höst skall det genomföras minst en 2 veckors insats mot ett 

vägavsnitt där det finns särskilda skäl att få ned hastigheten. Övervakningen skall 

vara synlig och omfatta minst 3 timmar hastighetskontroller per dygn. Mellan de två 

omfattande insatserna skall de ske kortare insatser om 1‐3 dagar för att bibehålla 

effekten. Kontrollmätningar av hastighetsnivån skall ske kontinuerligt. 

 

 Under resdagar i samband med sportlov, påsklov, midsommar samt jul‐ och 

nyårshelgen skall det genomföras insatser mot vägar med en omfattande fjärrtrafik. 

Inriktningen skall vara att skapa en hög synlighet på 5 platser under 6 timmar på 

ställen och tidpunkter som är särskilt riskfyllda. 

 

 Under februari och mars skall 600 resurstimmars synlig hastighetsövervakning per 

månad ske på Riksvägen mellan Enarstorp till Liljedal.  

 

 Under två dagar i början av september och två dagar i slutet av november skall minst 

20 minuters hastighetsövervakning per dag ske i anslutning till varje skola.  

 

 En särskild insats skall ske mot trafik som åker mot vändplatsen vid Hammerstaskolan 

strax innan skolan startar på morgonen. Insatsen skall ske under fem slumpmässigt 

utvalda dagar under september och varje kontroll skall vara minst 30 minuter lång 

 

 Under april skall 100 timmar dold hastighetsövervakning i veckan ske mot förare av 

taxibilar inom tätbebyggt område.  

 

 Minst 3 timmars hastighetsövervakning skall ske mot MC‐förare under lördagar och 

söndagar under maj – om inte vädret är dåligt. Övervakningen skall ske på de vägar i 

Grödingeområdet som frekvent trafikeras av motorcyklister med koncentration till Lv 

257 mellan Rosenhill och Tungelsta.    

 

 Hastigheten på 20 långtradare med släp skall mätas på Ringvägen tre dagar varje 

vecka under april, maj, oktober och november. De som kör för fort skall rapporteras.  
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(3e) Info‐spridning 
 

 Tre lokala informationskampanjer skall genomföras där ett budskap förs ut att 

polisens satsar på hastighetsövervakning på några specificerade vägsträckor som 

varit särskilt olycksdrabbade. 

 

 Varje vecka skall information gå ut externt om vilka vägsträckor som huvuddelen av 

hastighetskontrollerna kommer att utföras på. 

 

 Varje vecka skall det kommunicera externt hur många fortkörare som har tagits, 

vilket redovisas i olika överträdelseintervall. 

 

 Varannan månad skall det redovisas externt var fortkörare tagits.  

 

 Målet med att sänka medelhastighet på några utvalda vägsträckor skall 

kommuniceras externt och medelhastigheten skall kontinuerligt redovisas externt. 

 

 Kampanj skall ske gentemot Vretskolan i syfte att få dem att medverka i 
informationsspridning till föräldrar att polisen kommer utföra hastighetskontroller 
utanför skolan. 

 

 Kampanj skall genomföras gentemot taxibolag i syfte att få dem att medverka i 
informationsspridning till förare att polisen kommer genomföra dolda riktade 
hastighetskontroller mot taxi. 

 
 
(3f) Använda rörlig ATK 
 

 Rörlig ATK‐kamera skall användas varje vardag mellan klockan 07.00 – 18.00 under 

vecka 32‐36 på vägarbetet längs E4:an. 

 

 Rörlig ATK‐kamera skall används 100 timmar i samband med insats på Rv 40. 

 

 Rörlig ATK skall användas under femdagars i orientering i samband etapp 3 där 

orienterare går till start på Mossebroleden. 

 

 Rörlig ATK skall användas i anslutning till festivalområdet för hela Piteå dansar och ler  

 

Minska övriga former av riskbeteenden 
 
Forskning har visat att det är viktigt att polisen agerar mot andra typer av riskbeteenden 
såsom rödljuskörning. Även vid denna typ av övervakning har forskare pekat på vikten av en 
strategisk fokusering till högriskplatser på tider med en hög trafikintensitet. Som vid alla 
annan trafikövervakning är det viktigt med publicitet för att uppnå en effekt.  
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En aggressiv körstil ökar risken för olyckor och skapar dessutom en otrygghet och irritation i 
trafiken. En aggressiv körstil ökar dessutom risken för olyckor. Det kan vara svårt att lagföra 
vissa typer av aggressiva beteenden. Många gånger gör dessa förare sig dock skyldiga till 
andra typer av trafikbrott som är betydligt lättare att styrka. Om förarna upplyses att 
orsaken till att de blev rapporterade för en eller flera mindre förseelser beror på deras körstil 
kan det få en effekt.    

 
Andelen skadade och dödade fotgängare och cyklister har ökat. För att påverka det 
övergripande målet måste därför stort fokus läggas på att minska olycksriskerna för dessa 
grupper. Det handlar dels om att påverka vissa beteenden hos oskyddade trafikanter i syfte 
att minska olycksrisken, dels att påverka beteendet hos medtrafikanter på vissa platser och 
vid tider där olycksrisken är stor för oskyddade trafikanter samt dels genom fysiska 
förändringar om trafikmiljön på vissa platser minska olycksrisken (se moment 6). Precis som 
vid annan typ av trafiksäkerhetsarbete har informationskampanjer i kombination med 
insatser en god möjlighet att påverka trafikbeteende.  
 
Exempel på hur mål skulle kunna formuleras:   
 
(4a) Analys av olycksstatistik skall ligga till grund för övervakning 
 

 Andelen förare som kör mot rött skall minskas på tre platser där risken för olyckor är 

särskilt stor. 

 

 Andelen förare som ej iakttagit stopplikt skall minska på två platser där risken för 

olyckor särskilt stor. 

 

 Tre platser skall identifieras (som har en godtagbar fysisk utformning) där det finns 
en uppenbar risk för olyckor beroende på att cyklister kör mot rött. Andelen cyklister 
som kör mot rött skall minska på dessa tre platser. 
 

 Under september skall 100 timmar dold inriktad övervakning ske mot platser där 
risken för olyckor är särskilt stor vad gäller att trafikanter utsätter oskyddade 
trafikanter för fara. 
 

 Under feb‐maj skall 300 resurstimmar dold inriktad övervakning ske mot förare som 

ej håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon på en vägsträcka där risken för 

den typ av olyckor är särskilt stor. 

 

 Samtlig polispersonal på IG och näpo skall få utbildning och därigenom få en ökad 

förståelse för vikten att agera mot olika förseelser i trafiken. 

 

 Vid minst 30 procent av trafikolyckorna skall någon av parterna rapporteras för ett 

trafikbrott. 
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(4b) Insatser 
 

 Under april skall 200 resurstimmar läggas på E4:an i höjd med Sollentuna i syfte att 

lagföra förare som inte håller tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. 

 

 Vid utfarten på yttre ringleden vid Björntorpsvägen skall de som stannar vid stopplikt 

öka med 10 %. 

 

 I korsningarna Sveavägen‐Kungsgatan, Hamngatan‐Sveavägen och Kungsgatan‐

Vasagatan skall antalet rödljuskörning minska med 20 %.  

 

 Under maj skall 300 resurstimmar läggas på att upptäcka och lagföra förare på 

trimmade mopeder där huvuddelen av arbetet innebär att polispersonal står och 

väntar på platser där kartläggning visat att förare stannar sina mopeder. 

 

 Riktade insatser skall ske mot minst tre individer som ungdomar pratar om har starkt 

trimmade mopeder där en kartläggning skall ske så att polispersonal känner till var 

och när respektive förare kan tänkas stanna moped. Polispersonal skall vid minst tre 

tillfällen per individ vänta där och göra det under minst 20 minuter om inte annat 

talar mot detta.   

 

 Riktad insats omfattande 150 resurstimmar skall ske mot minst tre individer som 

misstänks köra streetrace eller på annat sätt kontinuerligt använder väg som en 

lekplats som stör eller utsätter dem själva eller andra personer för fara.  

 

 Tio separata korta insatser skall ske mot vissa trafikförseelser. Vid tre av dessa 

insatser skall minst 5 förare lagföras för den förseelse insatsen riktar in sig emot. Vid 

7 av insatserna skall minst 10 individer lagföras för den förseelse insatsen riktar in sig 

emot.     

 

 En insats om 200 resurstimmar skall ske mot yrkestrafiken under våren beträffande 

fem utvalda förseelser. 

 

 Genomföra en utbildningsinsats för personal i yttre tjänst i vars arbetsuppgift det 
ingår trafikövervakning. Utbildningen skall dels innefatta tips/råd vad man bör tänka 
på om man skall rapportera vissa aggressiva beteende samt dels information om 
vissa förseelser som är vanligt förekommande som det kan finnas möjlighet att 
rapportera förare med en aggressiv körstil.  
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(4 c) Info‐spridning 
 

 De målsättningar som sätts upp för vissa platser vad gäller att angripa ett visst 

riskbeteende, t.ex. om antal rödljuskörningar skall minska i en viss korsning skall 

kommuniceras externt. Utfallet både vad gäller utfärdade böter och effekt av 

aktivitet skall kontinuerligt kommuniceras externt.   

 

 Efter riktade insatser mot trimmade mopeder skall antal rapporter och antal 

beslagtagna mopeder kommuniceras externt. Ett kort på de beslagtanga mopederna 

bör eftersträvas i denna kommunikation om detta kan gynna att insatsens uppfattas 

som massiv. 

 

 Kampanjer skall kopplas till olika insatser mot vissa typer av trafikförseelser. 

 

 Taxibolag, bussbolag, åkeriföretag och andra berörda aktörer skall informeras om att 

det kommer att ske riktade insatser mot yrkestrafiken vad gäller fem utvalda 

förseelser.    

 

 Presentera information tydligt på minst en plats där ett stort antal cyklister passerar 
om hur många cyklister som rapporterats för brott. 
 

 Presentera information tydligt på minst en plats där ett stort antal fordon passerar 
om hur många förare som rapporterats för vissa trafikbrott.  
 

Hög användning av skyddsanordningar 
 
Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen. En hög bilbältesanvändning är viktig för 
att minimera skadornas omfattning vid olyckor. För att uppnå största möjliga effekt har det 
visat sig att s.k. Blitz är särskilt effektiva, dvs. när kontrollverksamheten fokuseras i tid och 
rum. Lokala informationskampanjer har också visat sig betydelsefulla för att påverka 
beteenden särskilt om de kombineras med insatser. 
 
Exempel på hur mål skulle kunna formuleras:   
 
(5a) Insatser 
 

 Bilbältesanvändningen skall under året höjas med 1 % i kommunen genom tre 

insatser. 

 

 Nivån på bilbältesanvändningen skall bibehållas i kommunen genom två insatser. 

 

 Det skall genomföras två riktade kontroller för att höja bilbältesanvändningen i 

kommunen – en innan sommaren och en i september/oktober. Efter den första 

insatsen skall bilbältesanvändningen vara 2 % högre än innan insatsen startade. 
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 Minst 10 resurstimmar per månad skall läggas på riktade insatser mot 

bilbältesanvändning på en viss plats i kommunen där många bilister passerar. Syfte är 

att bilisterna skall minnas att det brukar vara bilbälteskontrollerna på denna plats och 

på så sätt påminnas om att sätta på bilbälten varje gång innan de passerar denna 

plats. 

 

 Minst fem insatser á 30 minuter skall handla om att kontrollera bilbältesanvändning 

hos barn utanför olika idrottsanläggningar och skolor där föräldrar lämnar av barn. 

 
(5b) Info‐spridning 
 

 Informationskampanjer skall komplettera insatser mot bilbälte. 

 

 Innan insats som syftar till att höja bilbältesanvändning i Älvdalens kommun skall 

nivån på bilbältesanvändning kommuniceras externt för att förklara varför det sker 

en satsning i kommunen.  

 

 I samband med festivalen Yran under juli, marknadsdagen under augusti samt 

skolaktivitetsdagen under september skall en krocksläde och en voltbil hyras in från 

NTF för att informera och visa på bilbältets nytta. 

 

 Kampanj skall ske gentemot skolarna i kommunen i syfte att få dem att medverka i 
informationsspridning till elever om vikten att ha bilbälte på sig och att de skall 
informera föräldrar att polisen kommer utföra bilbälteskontroller utanför skolan. 

 

 Det skall kommuniceras externt hur många som blivit rapporterade för bilbälte på en 
viss plats där det kontinuerligt genomförs insatser mot bilister som inte använder 
bilbälte. 

 
 

Bidra till att förbättra fysisk trafikmiljö samt påverka utbyggnaden av 
kontrollplatser 
 
Genom att bygga om vissa problemplatser kan risken för olyckor minska. Detta arbete kan 
också handla om att lämna förslag på förändrad skyltning och i övrigt verka för att den 
fysiska trafikmiljön minskar risken för olyckor. Det är viktigt att polisen har kontrollplatser på 
lämpliga platser för att trafikövervakningen skall kunna genomföras på önskvärt sätt.  
 
Exempel på hur mål skulle kunna formuleras:   
 

 Två platser skall identifieras i kommunen där det finns ett särskilt stort behov av att 
förändra den fysiska miljön för att minska risken för oskyddade trafikanter. 

 



Bilaga 1 
  

47 
 

 Genomföra samverkansprojekt med trafikkontoret i syfte att generellt öka 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

 

 Identifiera minst 5 platser i kommunen där det finns ett behov av att förändra 
trafikskyltningen i syfte att förbättra trafikmiljön. 

 

 Ett fordon som står trafikfarligt skall flyttas inom 1 timme från att polisen får vetskap 
om detta. 

 

 Vid byggnationen av området Torparbyn skall polisen medverka tillsammans med 
andra aktörer för att lämna synpunkter i syfte att påverka trafiksäkerheten. 
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Bilaga 2 – Hur det nya sättet att arbeta kommunicerades ut på polisens 
intranät 
 
Pinnjakten bort i ny trafikstrategi 
 
”Polisens arbete på väg - region Sthlm” är namnet på region Stockholms nya 
trafikstrategi. Denna strategi samlar både trafiksäkerhet, kriminella på väg, 
brottsförebyggande åtgärder och samverkan under samma paraply. 
 
Strategin är uppbyggd i olika segment där olika delar kommer att införas vid olika 
tidpunkter. Just nu arbetas det febrilt i de ”gamla” distrikten Norrort, Nacka och 
Söderort med att ta fram nya målformuleringar för trafiksäkerhetsområdet. Dessa 
målformuleringar är baserade på den lokala problembilden, den samlade forskningen på 
området och polisers egna upplevelser.  
 
– Det har varit en ynnest att få vara med och 
vägleda en sådan samling engagerade människor som ivrigt har arbetat för att få till en 
förändring, säger Ursula Eriksson, som är projektledare tillsammans med Nina Gual. 
– Just trafiksäkerhetsområdet har ju en längre tid dragits med epitetet ”pinnjakt”. Med 
det nya sättet att målformulera ska vi följa upp utfört arbete och titta på effekten av 
detta. Vi hoppas att kollegor i yttre tjänst ska uppleva att deras insatser gör nytta och 
känna motivation inför trafikarbetet, fortsätter Ursula Eriksson. 
 
Vetenskapliga metoder ska användas 
 
Ursula berättar att för varje mål finns det flera olika metoder att använda. Varje månad 
följer Analys och Planeringsenheten vårt utförda arbete inom ett flertal metoder. En 
metod i rattfyllerimålet är att göra kontroller spridda i tid och rum. 
 
– Forskningen är entydig. Spridda kontroller i tid och rum” har stor påverkan på 
människors beteende i trafiken genom att vi är synliga. Denna metod fokuserar just på 
synlighet och då måste vi i metoden följa upp om vi har varit synliga, säger Ursula 
Eriksson. 
 
– Det är spännande att följa arbetsgrupperna i distrikten och diskussionerna har gått 
höga i arbetsrummet när målformuleringarna har gjorts. Vi måste komma ihåg att vi är 
nybörjare på detta sätt att målformulera och att vi lär oss i processen. Det spännande är 
att vi har involverat personalen i målformuleringsarbetet och att det också är meningen 
att personalen ska ge uttryck för hur det är att jobba mot de nya målen. Vi börjar i liten 
skala just för att kunna åtgärda problem, byta formuleringar eller rätta till saker till det 
bättre om det skulle behövas, säger Ursula och lyfter ännu en gång hur bra samarbete 
det är i arbetsgruppen.
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Nya trafikmålen upplevs som positiva 
 
Trafikövervakning ska finnas där det finns ett behov utifrån lokala problembilder. Ett 
projekt har påbörjats i tre delar av region Stockholm där ett nytt sätt att målformulera 
inom trafikarbetet ska testas. 
 
Projektet som sker i tidigare distrikten Nacka, Norrort och Söderort ska sätta 
målformuleringar med den lokala trafikproblembilden som grund. På sikt ska effekterna 
av projektet bidra till att polisens arbete minskar antalet döda och skadade i trafiken. 
 
Genom kvalitativt arbete ska trafikmiljön bli tryggare och polisens resurser användas 
där effekten blir störst. 
 
En viktig del för att projektet ska lyckas är att poliser har förståelse för att arbetet de 
utför i trafiken är viktigt, både ur brottsbekämpande och brottsförebyggande perspektiv. 
 
- Att vi använder trafikövervakning som metod när vi arbetar med annan brottslighet 
kommer att ge effekter på medborgarnas upplevda trygghet i trafiken, trots att vi faktiskt 
inte kraftsamlar i trafiken alla gånger, säger Ursula Eriksson som är projektledare. 
Mats Klaesson, Åke Persson och Åke Rimborn är delprojektledare och kontaktpersoner 
i respektive tidigare distrikten. Alla tre är överrens om att de nya uppsatta målen för 
trafiken i dessa tre pilotområden kommer innebära ökad fokus på identifierade 
problemområden och vägar samt att uppföljningen mer kommer att handla om 
effekterna av metoderna istället för antalet utfärdade rapporter. 
 
-Förhoppningsvis kommer det nya sättet för oss att följa upp arbetssättet bidra till mer 
trafikintresserade poliser, säger Mats Klaesson . 
Delprojektledarna har i olika forum och utsättningar berättat om projektet som en del i 
förankringsprocessen. 
 
- Jag får redan nu signaler av den yttre personalen om att detta upplevs som positivt och 
naturligt, säger kommissarie Åke Persson i Norrort. 
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Polisinspektör Mats Klaesson i Nacka 
 
 

 
 
Vad innebär nya uppsatta mål för trafiken rent praktiskt för poliserna i Nacka? 
- Mindre fokus på kvantitativt arbete. Polisen har tidigare 
fått kritik för att ha kvantitativa mål för att kunna följa upp trafikverksamheten. 
 
Och hur kommer trafikanterna märka av det? 
- Allmänheten kommer att inse att polisen är ute och arbetar med problemen i trafiken. 
Våra trafikanter kommer bli medvetna om att sannolikheten för att bli kontrollerad vid 
ett avvikande körbeteende kommer att öka avsevärt. Vi kommer använda oss av olika 
kanaler för att berätta om vårt arbete i trafiken. 
 
Hur ser problembilden ut i Nacka? 
- Genomsnittshastigheten är för hög på de flesta större vägarna. Några exempel på vägar 
som kommer att prioriteras är Saltsjöbadsleden och länsvägarna 222 och 686. Samtidigt 
är det inte bara hastighet som att kontrolleras utan till exempel aggressiv körning som 
idag är ett allvarligt problem. Många fordon ligger alldeles för nära framförvarande 
fordon. Även onykterheten i trafiken är ett ständigt problem, så länge vi hittar alkoholeller 
drogpåverkade förare i trafiken är det ett problem och kommer aldrig att 
accepteras. 
 
Vad hoppas ni att projektet ska resultera i? 
- Att allmänheten ska känna sig tryggare i trafiken och i förlängningen att allmänheten 
ska få förståelse för hur riskabelt det faktiskt är med ovan nämnda problem. Ett lugnare 
tempo i trafiken och bättre avståndshållning. Att allmänheten ska få förståelse för varför 
vi genomför detta projekt är minst lika viktigt. 
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Kommissarie Åke Persson i Norrort 
 

 
 
Vad innebär nya uppsatta mål för trafiken i Norrort rent praktiskt för poliserna? 
- Ett ökat fokus på våra identifierade 
problemområden/vägar samt att uppföljningen mer kommer att handla om effekterna av 
våra metoder istället för antalet utfärdade rapporter. 
 
Och hur kommer trafikanterna märka av det? 
- Trafikanterna kommer märka av den ökade polisiära närvaron samt att risken för att bli 
rapporterad om man inte håller gällande hastighetsbegränsningar och avstånd till 
framförvarande fordon. Vår förhoppning är att trafikanterna ska få information om att vi 
genomför olika insatser och kontroller under året. Resultatet av dessa ska bland annat 
förmedlas via vår hemsida och olika social medier. 
 
Hur ser problembilden ut i Norrort? 
- Cirka 25 – 30 procent av alla trafikolyckor som årligen sker inom Norrort, sker på E4 
och E18. Det är därför naturligt att vi kommer att prioritera dessa vägar när det gäller att 
förebygga trafikolyckorna. Det vi särskilt kommer att titta på är upphinnandeolyckorna, 
det vill säga att man håller alldeles för korta avstånd mellan fordonen, eftersom det är i 
särklass den största olycksfallstypen. Vi kommer även att jobba med Lv264 för att 
försöka få ned medelhastigheten med tanke på att den är en stor förbindelseväg mellan 
E18 och E4. Mycket tung trafik passerar dagligen vilket är en stor otrygghet för boende 
längs med vägen. Utöver aktuella vägar kommer vi givetvis även att prioritera 
rattfylleri, både alkohol och drog. 
 
Vad hoppas ni att projektet ska resultera i? 
- Att bilisterna upplever att polisen jobbar med trafikövervakning på de identifierade 
vägarna i betydligt större omfattning än vad som har skett tidigare och att det i sin tur 
skapar en tryggare och säkrare trafikmiljö vad gäller både antal trafikolyckor samt lägre 
hastighet. 
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Kommissarie Åke Rimborn i Söderort 
 

 
Vad innebär nya uppsatta mål för trafiken i Söderorts rent praktiskt för 
poliserna? 
- För trafikanterna i Söderort ska den polisiära närvaron i 
trafiken bli tydligare. Poliserna ska känna att man arbetar för att minska antalet skadade 
i trafiken och inte bara säger att det är vad man gör. Kopplingen mellan den egna 
arbetsinsatsen och vilken påverkan detta får på trafiksäkerheten i stort ska bli tydligare. 
 
Hur ser er problembild ut? 
- Det mest tydligt framträdande problemet är höga hastigheter och korta avstånd på våra 
riksvägar och E4. En annan del i problembilden är det oerhört stora antal fordon som 
passerar genom Söderort varje dag som gör synlighetsarbetet mer krävande och bygger 
till högre grad på egna insatser och initiativ. 
 
Vad hoppas ni att projektet ska resultera i? 
- Att antalet olyckor med personskada ska sjunka för fokusområdena och att detta får 
följdverkningar i hela vägnätet. 
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Bilaga 3 – Mallar framtagna för volontärer 
 
Användning av bilbälte 
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Användning av cykellyse 
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Användning av körriktningsvisare 
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Rödljuskörning 
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Iakttagande av stopplikt 
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Iakttagande av stopplikt 
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Cyklister som cyklar på trottoar 
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Skyltar som försvårar framkomlighet för gångtrafikanter 
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Bilaga 4 – Sammanställning över inrapportering från volontärverksamhet 
 
Grupp 1 
Blinkers: 

Vilbergsrondellen utfart 1  

Blinkers: 234 
Ej Blinkers: 553 

 
Vilbergsrondellen utfart 2 

Blinkers: 231 
Ej blinkers: 331 

 
Bilbältesanvändning: 

Fenixrondellen 

Bilbälte: 414 
Ej bilbälte: 51 

 
Grupp 2 
Bilbältesanvändning, 14‐11‐12 kl. 11,00‐13,00: 

Hageby 

Bälte: 690 
Ej bälte: 58 
(Bussförare utan bälte: 4 Barn utan bälte: 1 Taxi & Ambulans utan bälte: 3 taxi, 1 
ambulans) 
  

Cykel på trottoar:  
       Drottninggatan (resecentrum‐Södra promenaden)  

       14‐11‐20 1,5 h 
       Ja, men passerar/möter inte person: 18 
       Ja, och passerar/möter person: 8 
 
       141127 kl. 1 timme 
       Ja, men passerar/möter inte person: 17 
       Ja, och passerar/möter person: 5 
 
Skylt på trottoar: 
      14‐11‐20 kl. 15,00‐17,00 
      Ja, men inte hög begränsning på framkomlighet: 45 
      Ja, hög begränsning på framkomlighet tex. För synskadad/rullstol: 17 
 
      14‐11‐27 kl. 15,00‐17,00 
     Ja, men inte hög begränsning på framkomlighet: 44 
     Ja, hög begränsning på framkomlighet tex. För synskadad/rullstol: 13
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Rödljus:  
      Norrtull rondellen 13,00‐15,00 

Röttljus: 0 (ingen körde mot rött) 
 
 

Grupp 3 
 
Bilbälte:  
       Åby centrum, 14‐11‐13 kl. 13,55‐14,55 

       Bilbälte: 302 

       Ej bilbälte: 12 (3,8%) 

 
       14‐11‐20 
       Bilbälte: 428 
       Ej bilbälte: 17 (3,8%) 
 
Cykellyse 14‐11‐17 kl. 16,00‐17,00: 
       Norrköping, Södra promenaden 

       Ja, cykellyse fram: 238 
       Nej, cykellyse fram: 104 
       Resultat: 342 passerande cyklar varav 104 helt eller delvis saknade cykellyse = 30,4% 
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Bilaga 5 – Kortare tidsstudie på avsnitt på E4 i Östergötland 
 
Vägavsnittets längd: 48 km. 
 
Tid för varje mätning: Drygt 26 minuter 
 
Antal mättillfällen: 53 
 
Mätperiod: Mitten av augusti 2015 till mitten av november 2015. 
 
Mätdagar: Måndag‐söndag (10 % av mätningarna gjorda under lördag‐söndag) 
 
Mättider: kl. 06.30‐19.30 (relativt jämn fördelning av mättider) 
 
Bakgrund: 
 
Jag åker ofta vägavsnittet på E4an mellan Linköping och Stockholm och har gjort så  i snart 
två decennier. Jag kan konstatera att det tidigare snarare var en regel än ett undantag att jag 
såg  en  trafikkontroll  om  jag  åkte  några  gånger  på  denna  vägsträcka, men  numera  är  det 
mycket  sällan  som  jag ens  ser någon polisbil. Mina  iakttagelser  ligger  i  linje med vad  som 
framkommit vid intervjuer med polispersonal. Under hösten år 2015 genomförde jag en kort 
tidsstudie  där  jag  i  samband  med  att  jag  åkte  på  ett  vägavsnitt  (Norrköping‐Linköping) 
observerade trafikbeteendet hos trafikanter samt  förekomsten av polisiär närvaro. Studien 
omfattade 1384 minuter (23 timmar).  
 
Ingen trafikkontroll eller att fordon stoppats av polis observerades under mätperioden. Det 
var den  synliga övervakningen  som  jag observerade. Det kan givetvis ha  förekommit dold 
övervakning. Med  tanke  på  den  höga  frekvensen  hastighetsöverträdelser  torde  dock  civil 
övervakning resultera i att jag kunnat observera att fordon stoppats. På mätsträckan finns 5 
kontrollplatser/platser där jag tidigare observerat att polisen utfört trafikövervakning. Under 
mätperioden mötte  jag vid 2  tillfällen en polisbil  som åkte  i motsatt  riktning på E4an. Det 
betyder att det  i genomsnitt tog 11,5 timmar mellan att  jag såg en polisbil på den aktuella 
mätsträckan.  
 
Jag gjorde dessutom en kortare tidsstudie på ett liknande sätt på andra vägavsnitt i Sverige 
med  en  hastighet  på  110  km/h  eller  högre  (1133  minuter,  knappt  19  timmar).  Inga 
trafikkontroller observerades.  
 
Det  finns  de  som  hävdar  att  det mer  eller mindre  råder  fri  fart  på  E4an  i  Sverige, men 
huvuddelen av  trafikanterna håller  sig  inom angivna hastighetsbegränsningar. Det är dock 
många trafikanter som kör fortare eller betydligt fortare än de angivna hastighetsgränserna. 
När jag färdades exakt på den högsta tillåtna hastigheten (vilket betydde 120 respektive 129 
km/h  på mitt  fordons  hastighetsmätare)  passerade  ett  fordon  på mätsträcka Norrköping‐
Linköping i genomsnitt var 133 sekund (medianvärdet var 120 sekunder31). I och med att det 

                                                      
31 Skillnaden mellan medelvärdet och medianvärdet kan förklaras av att det vid två mättillfällen var ett fåtal 
fordon (4 respektive 5 fordon) som passerade pga av att trafikintensiteten var ovanligt låg. Som mest passerade 
ett fordon mig var 53 sekund. 
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är  ett  fåtal  påfarter  på  aktuell  vägsträcka  så  körde  de  flesta  fordon  som  passerade mig 
avsevärt snabbare än den högsta tillåtna hastigheten eftersom de annars inte hade kommit 
ifatt mig. Högst  antal  passerande  fordon  observerades  i  närheten  av  de  tre  storstäderna 
Malmö,  Göteborg  och  Stockholm.  Som  mest  passerade  ett  fordon  i  genomsnitt  var  49 
sekund  (56 bilar på 46 minuter på vägavsnitt mellan Stockholm‐Norrköping). Mättillfällena 
var begränsade (t/r Malmö 2 tillfällen, t/r Göteborg 1 tillfälle, t/r Stockholm 8 tillfällen)  
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Bilaga 6 – Kortare tidsstudie i några Europeiska länder 
 
 

För att  få en viss  indikation på  skillnader alternativt  likheter mellan polisens  synlighet och 
trafikbeteende i andra länder gjorde jag en begränsad tidsstudie (n=2544 minuter, dvs ca 42 
timmar) i några länder i Europa (Danmark, Tyskland, Österrike, Slovenien, Kroatien, Tjeckien 
och Polen). Under tidsstudien kunde jag observera fem trafikkontroller, dvs en trafikkontroll 
i  genomsnitt  var  åttonde  timma.  Det  ska  jämföras med  de  tidsstudier  jag  genomförde  i 
Sverige  på  liknande  vägar  där  jag  under  nästan  exakt  lika  lång  tid  (n=2517 minuter)  inte 
observerade  någon  trafikkontroll.  Polisen  var  dessutom  generellt mer  synlig  på  vägarna  i 
Europa.  Jag  observerade  51  polisbilar  (29  tillfällen)  vid  mätningar  i  Europa,  vilket  ska 
jämföras med 6 polisbilar under mätningarna jag genomförde i Sverige.      
 
Med tanke på att mätningar var mycket begränsade i vissa länder är det svårt att dra några 
slutsatser på skillnader mellan enskilda  länder, men nedan följer en kortare redovisning av 
iakttagelserna i respektive land. 
 
Mätningarna i Tyskland gjordes under en vecka mellan 08.00 och 19.00 på olika vägsträckor 
av Autobahn (n=1149 min, dvs ca 19 timmar). Under tidsstudien i Tyskland observerade jag 
24 stycken polisbilar (14 tillfällen). Jag observerade två trafikkontroller. Minst två polisfordon 
var  involverade  i en av kontrollerna.   Det bör poängteras att det  i högre grad  jämfört med 
Sverige inte var möjligt att observera trafik på motsatta körbanan.  
 
Det  var  förhållandevis  många  vägsträckor  på  Autobahn  i  Tyskland  som  hade  en 
hastighetsbegränsning på 100 eller 80 km/h, eller att det var så mycket köer att det under 
minst en minut inte gick att köra 110 km/h eller 120 km/h32. Under fyra timmars tidsstudier 
under en dag var exempelvis den längsta mätperioden utan avbrott på grund av 80 eller 100 
km/h sträckor bara 12 minuter.  
 
Det  var  betydligt  fler  fordon  på  Autobahn  i  Tyskland  jämfört  med  E4an  i  Sverige  som 
passerade mig  i mycket hög hastighet. Även på Autobahn var det emellertid många fordon 
som hade en  lägre hastighet än 120 km/h. Under  tidsstudien  i Tyskland på vägar med en 
högsta hastighet på 110 km/h eller mer passerade ett  fordon  i genomsnitt var 27 sekund. 
Det var med tanke på en hög trafikintensitet i kombination med att en del fordon framfördes 
i mycket höga hastigheter, samtidigt som det var fordon som framfördes  i  låga hastigheter 
föga  förvånande  att  jag  under  mätningen  i  Tyskland  passerade  tre  just  inträffade 
trafikolyckor. Under tidsstudien i Sverige såg jag ingen nyligen inträffad trafikolycka.  
 
I Österrike (n=476 min, ca 8 timmar) observerades 7 polisbilar (4 tillfällen). Vid ett av dessa 
tillfällen handlade det om en trafikkontroll.  I genomsnitt blev  jag omkörd var 72 sekund på 
vägsträckor som hade en högsta hastighet på 110 km/h eller mer. En nyligen inträffad olycka 
observerades. 

                                                      
32 Det var kriterierna för att räkna antal omkörningar. När det var fri fart höll jag 120 km/h (129 km/h på 
hastighetsmätaren). Jag kunde inte iaktta att det var fler bilar som körde om när det var fri fart jämfört med när 
det var en hastighetsbegränsning på 120 km/h.    
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I  Slovenien  (n=149 min,  ca 2,5  timmar) observerades  ingen polisbil.  I  genomsnitt blev  jag 
omkörd  i var 147  sekund på vägsträckor  som hade en högsta hastighet på 110 km/h eller 
mer. Trafikintensiteten var låg vid ett av mättillfällena och räknar man bort detta mättillfälle 
så blev jag i genomsnitt omkörd var 75 sekund.  
 
I Danmark (n=270 minuter, dvs ca 4,5 timmar) observerade  jag fyra polisfordon vid ett och 
samma  tillfälle  (om  man  undantar  en  polisbil  som  transporterades  på  en  bärgningsbil). 
Polisfordonen  som  observerades  var  involverade  i  en  trafikkontroll.  I  Danmark  blev  jag 
omkörd  i genomsnitt var 72  sekund på vägsträckor  som hade en högsta hastighet på 110 
km/h eller mer.   
 
I Tjeckien (n=144, dvs 2,5 timmar) observerades ingen polisbil. I genomsnitt blev jag omkörd 
var 93 sekund.  
 
I Polen  (n=368, dvs ca 6  timmar) observerade  jag  fyra polisbilar. Vid ett av dessa  tillfällen 
handlade  det  om  en  trafikkontroll.  I  genomsnitt  blev  jag  omkörd  var  70  sekund. När  det 
gäller Polen så var det en stor skillnad  i vägkvaliteten på Autobahn  jämfört med det övriga 
vägnätet. Autobahn i Polen uppfattade jag vara i bäst skick jämfört med de övriga länder där 
jag genomförde tidsstudier, medan vägkvaliteten på många andra vägar i Polen var usla. Jag 
uppfattade  att  Polen  dessutom  var  det  land  där  trafikanterna  uppvisade  det  sämsta 
körsättet vad gäller avstånd till fordon framför, omkörningar på  insidan och andra typer av 
aggressivt beteende.    
 
I Kroatien (n=464, dvs ca knappt 8 timmar) observerade jag 12 polisbilar (6 tillfällen). Vid ett 
av dessa tillfällen handlade det om en trafikkontroll. I Kroatien blev jag omkörd i genomsnitt 
var  107  sekund  på  vägsträckor  som  hade  en  högsta  hastighet  på  110  km/h  eller  mer. 
Mätningarna i Kroatien skedde i september. På grund av höga vägtullar är det relativt få bilar 
som  åker  på  dessa  vägar  utom  under  turistsäsong.  Trafikbeteendet  i  övrigt  i  Kroatien 
bedömer  jag  tillsammans med Polen vara det  sämsta vad gäller  trafikanternas  respekt  för 
trafikregler  och  riskbeteende.  När  jag  efter  att  jag  dragit  dessa  slutsatser  senare 
kontrollerade antal dödade  i  trafiken  i de  länder  jag genomförde observationer  i,  framgick 
att dödstalet i just Kroatien och Polen är mycket högre än EU‐genomsnittet.   
 
Syftet med  tidsstudien  i  Sverige  respektive  delar  av  Europa  var  att  få  en  indikation  på 
skillnader  eller  likheter  av  den  polisiära  närvaron  ute  i  trafiken  och  förekomsten  av 
trafikkontroller.    Min  forskning  inom  IT‐området  visar  att  det  kan  vara  svårt  att  göra 
rättvisande  jämförelser med  hjälp  av  information  i  IT‐system  (Holgersson,  2015).  Det  är 
oftast denna typ av information som används vid jämförelser mellan länder. Jag presenterar 
de  andra  uppgifterna  om  trafikbeteende  eftersom  det  kanske  kan  inspirera  forskare  och 
tjänstemän  att  genom  observationer  av  olika  former  av  trafikbeteenden  göra  jämförelser 
mellan olika länder. Om det genomfördes studier av trafikanters beteenden skulle det finnas 
möjligheter att  jämföra olika  former av  regelefterlevnad vilket kan göra det möjligt att på 
EU‐nivå sätta upp andra slags målsättningar än kvantitativa produktionsmål.  


