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Bakgrund 
Hösten 2015 uppdrog Trafikverket åt Karlstads universitet att ta fram ett forskningsprogram, 

påbörja forskning och initiera ett forskningsnätverk kring policy- och implementeringsaspekter 

med koppling till Nollvisionens genomförande. Avsikten var att skapa en forskningsmiljö med 

huvudsakligen samhällsvetenskaplig inriktning kring frågan om hur man ”får saker att hända i 

verkligheten”, det vill säga hur man får genomslag för nya lösningar och intentioner på 

trafiksäkerhetens område i en politisk och kommersiell kontext. Forskningsprogrammet 

”Nollvisionen – från idé till genomförande” publicerades 2016 av Trafikverket (Belin, et. al., 

2016) och flera projekt inom programmets ram kunde ta sin början. 

Sedan dess har verksamheten vuxit. Nätverket, som numera går under namnet SafePol (Safety 

Policy Research Network), omfattar i dagsläget (2022) ett femtontal aktiva forskare fördelade 

över flera forskningsmiljöer och verksamma inom projekt som på olika sätt anknyter till 

forskningsprogrammets huvudinriktning. Programledningen är numera överförd till Örebro 

universitet men löper vidare enligt ursprungliga intentioner. Nätverket eftersträvar öppenhet 

och välkomnar ytterligare forskare i enlighet med Trafikverkets önskan om att se ett växande 

forskningsfält. Parallellt har nätverkets relation till Trafikverket förändrats, bland annat genom 

intern omorganisering av verkets forskningsfinansiering och Trafikverkets framtagande av ett 

övergripande forskningsprogram för verkets samlade forskningsverksamhet (Trafikverket 

2021). 

Nätverket ser därför behov av ett uppdaterat inriktningsdokument som kan ersätta det 

ursprungliga från 2016. Kärnområdet är alltjämt trafiksäkerhet som policyområde, men en 

viktig kontextuell omständighet som blivit alltmer tydlig under de år verksamheten pågått är att 

trafiksäkerhet numera endast är ett bland flera mål som transportpolitiken skall sträva mot. När 

Nollvisionen lanserades på 1990-talet stod säkerheten relativt ensamt i centrum. Sedan dess har 

det tillkommit 17 globala hållbarhetsmål som transportpolitiken förväntas bidra till, liksom två 

nationella transportpolitiska mål i form av ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Trafiken ska 

numera inte enbart vara säker, den ska också vara miljövänlig, klimatneutral, jämställd, 

likvärdigt tillgänglig och hälsofrämjande. Målbilden är därmed betydligt mera komplex jämfört 

med när Nollvisionen lanserades, där en rad potentiella mål- och intressekonflikter kan förutses 

som problematiserar arbetet mot den samlade målbilden, liksom vad gäller en enskild fråga som 

trafiksäkerheten.  

Det nya forskningsprogrammet tar höjd för den breddade målbilden och relaterar till 

Trafikverkets övergripande forskningsprogram. Programmet i denna uppdaterade version är att 

betrakta som nätverkets inriktningsdokument för åren 2023-2026. Trafikverket har genom 

finansiering av och aktivt deltagande i en förstudie om trafiksäkerhet som hållbarhetsområde 

(dnr. TRV 2021/53954) medverkat till det nya forskningsprogrammets framtagande och 

programmet ska därför också ses som en leverans från denna förstudie.  

På nätverket SafePols vägnar, 

Ann-Catrin Kristianssen och Ragnar Andersson (programredaktörer) 

Juli 2022 
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1. Inledning 
De 17 globala hållbarhetsmålen fastslagna år 2015 ålägger världens länder att integrera 

hållbarhet i en rad olika utvecklingsperspektiv och trafiksäkerhet har, till skillnad från i 

milleniemålen från år 2000, en tydlig plats i flera av hållbarhetsmålen. Det rör områden som 

hälsa, urban utveckling och mobilitet. Mål 3.6 handlar om att minska antalet döda och skadade 

i trafiken och mål 11.2 pekar på vikten att tillhandahålla säkra transportsystem för alla. 

Utmaningen är inte bara att hitta bra arbetssätt för att minska antalet döda och allvarligt skadade 

i trafiken utan även att ta hänsyn till andra hållbarhetsmål. En positiv insats inom ett målområde 

får inte leda till negativa effekter inom ett annat målområde. 

Trafikskador är i sig ett globalt folkhälsoproblem. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 

beräknas antalet dödade i vägtrafiken uppgå till ca 1.35 miljoner människor per år. Det var den 

åttonde vanligaste dödsorsaken i världen år 2018 och den ledande dödsorsaken för barn och 

unga vuxna i åldrarna 5-29 år (WHO, 2018). Det beräknas att 20 till 50 miljoner människor 

skadas i vägtrafiken varje år och en oproportionerlig börda faller på befolkningen i låg- och 

medelinkomstländer. Så många som 93% av alla skadade kan återfinnas i denna typ av länder 

(UNECE, 2019). Detta sammantaget gör att trafiksäkerhet är ett viktigt forskningsområde både 

globalt och nationellt.  

I Sverige är det övergripande nationella transportpolitiska målet att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 

näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål i form av 

tillgänglighet och ett hänsynsmål i form av säkerhet, miljö och hälsa (Svenska regeringen, 2009; 

Svenska Riksdagens Trafikutskott, 2009; Svenska Riksdagen, 2009).  

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet som styrs av den Nollvision som antogs av Riksdagen år 

1997 (Svenska Riksdagen, 1997; Svenska Riksdagens Trafikutskott, 1997) ses av många som 

en förebild i världen och Nollvisionen sprids på olika sätt till allt fler länder och städer (Se 

exempelvis Budzynsky et. al., 2017; Mendoza et. al., 2017). Samtidigt behöver det svenska 

trafiksäkerhetsprogrammet ständigt utvärderas, uppdateras, och utvecklas i ljuset av den 

breddade målbilden och en föränderlig omvärld. Trafiksäkerhetsarbetet sker i en större kontext 

som påverkas av centrala händelser och processer i resten av samhället. Andra pågående kriser 

som allvarliga konflikter i världen har förstås också en stor inverkan på transportfrågor.  

Transportsektorn står således inför stora utmaningar rörande hållbarhet och säkerhet och över 

åren har en tämligen god kunskap utvecklats kring dessa. Men det finns fortfarande avgörande 

luckor i kunskapen om vilka strategier och åtgärder som krävs för att uppnå de 

transportpolitiska målen. Ett syfte med detta program är att visa på dessa luckor. Forskning om 

skapandet av relevanta policyer och den politiska styrningen av området är därför synnerligen 

centralt. Det behövs även mer kunskap om hur Nollvisionen som policy omsätts i praktiken, 

både rörande styrnings- och samverkansperspektiv, och om för- och nackdelar med specifika 

policyer. Ett område med behov av ökad forskning är hur samhället och marknadens olika 

aktörer interagerar inom transportområdet. Ett annat centralt perspektiv är vilka etiska 

dilemman som kan uppstå främst genom användandet av tekniska innovationer som en del i 

utvecklingen av transportsektorn generellt och mer specifikt rörande trafiksäkerhet. För att möta 

kraven på hållbarhet i bred bemärkelse är det viktigt att studera möjligheter för att få de 

transportpolitiska målen att på ett systematiskt sätt integreras med hållbarhet och trafiksäkerhet. 

Detta har på många sätt visat sig komplicerat då ett uttalat mål inom ett område kan medverka 
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till motsatta effekter inom ett annat område. Detta forskningsprogram tar sig an dessa 

utmaningar genom att fokusera på att förstärka kunskapen inom olika arenor. (1) Den offentliga 

styrningens roll både i form av politik och förvaltning olika nivåer. (2) Civilsamhället och 

medborgaren vilket inkluderar perspektiv som organisering, media, och aktivt resande. (3) 

Marknaden och konsumenten som lägger fokus på företagens roll samt medborgaren som 

konsument. (4) En Nollvision för framtiden – ett system- och förändringsperspektiv där ett 

övergripande perspektiv är vad som är nästa steg för Nollvisionen i en omvärld i förändring. 

Inom detta tema återfinns även vilken roll tekniska innovationer spelar för trafiksäkerhet som 

hållbarhetsområde men även vilka intresse-, mål-, och värdekonflikter vi återfinner i arbetet 

med att integrera olika hållbarhetsmål. I vårt föregående program låg fokus på att undersöka 

begrepp, kartlägga aktörer, samt analysera Nollvisionens innehåll och spridning. Detta 

forskningsprogram syftar till att lägga större fokus på styrning, policyprocesser och utfallet av 

olika policyer.  

1.1 Ett tvärvetenskapligt forskningsfält 
Processer i syfte att utveckla transportsystemet är vanligen komplexa. I dessa processer 

interagerar en mängd olika aktörer från olika sektorer och på olika nivåer (internationellt, 

nationellt, lokalt, etc). Processerna sträcker sig ofta under långa tidsperioder och är kopplade 

till flera olika hållbarhetsmål. För att fullt ut förstå hur dessa processer ser ut, behövs 

tvärvetenskapliga studier då trafiksäkerhet handlar om allt från hälsa och miljö till rättvisa och 

utveckling. Arbetet med det föregående programmet har ända sedan start varit tvärvetenskapligt 

i sin karaktär och ur detta samarbete har gamla och nya forskningsidéer diskuterats i ett nytt 

ljus. Trafikverket skriver i sin forskning- och innovationsplan för åren 2022-2027 att:  

Framtidens transportforskning behöver i större utsträckning hantera flera 

hållbarhetsaspekter samtidigt för att de ska stärka varandra och öka incitament till 

införande. (Trafikverkets Forsknings- och Innovationsplan 2022-2027:14) 

 

Den breddade synen på hållbarhet där olika hållbarhetsmål ställs i relation till varandra vinner 

på att studeras med en tvärvetenskaplig ansats.  

Detta forskningsfält behöver utnyttja en hel arsenal av olika forskningsansatser och metoder. 

Det rör sig om allt från retrospektiva utvärderingar i form av enkätundersökningar och 

intervjuer och aktionsforskning till framåtinriktade analyser kring framtida implementerings- 

och innovationsinriktade strategier och arbetssätt. Även metodvalen som görs präglas av den 

ämnesbredd som finns i nätverket. 

1.2 Nollvisionens utveckling och relation till hållbarhetsmålen 
Med sina 2.2 dödade per 100 000 invånare befinner sig Sverige i internationell framkant inom 

vägtrafiksäkerhet (ITF/OECD, 2019). Sverige har, genom Nollvisionen, tydligt bundit sig för 

ett ambitiöst och framåtsträvande inriktat trafiksäkerhetsarbete. Nollvisionen är inte bara ett 

långsiktigt mål som innebär att antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor 

på sikt ska elimineras, utan även ett förhållningssätt angående hur trafiksäkerheten ska ökas. 

Nollvisionen skiljer sig i förhållande till ett mer traditionellt trafiksäkerhetsarbete bland annat 

i sin holistiska systemsyn på trafiksäkerhetsproblemet, där samhället, industrin och akademin i 

samverkan spelar en väsentlig roll för att åstadkomma långsiktigt hållbara förbättringar (c.f 

Belin et. al. 2012). Ansvaret för trafiksäkerhet är således ett gemensamt ansvar även om 

Trafikverket har ett huvudansvar för att driva frågan framåt. 
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Nollvisionen har blivit en framgångsrik innovation som spridit sig i vår omvärld. Närliggande 

policypaket vägleder trafiksäkerhetsinsatser i länder som Australien, USA, och Norge. 

Nollvisionen utgör också utgångspunkt i många stora städers trafiksäkerhetsarbete, bland annat 

New York (Kristianssen, 2022b) och Addis Ababa (Girma, 2022) för att nämna några. Den 

svenska Nollvisionen och dess genomförande lyfts också fram som det goda exemplet i bland 

annat FN:s och EU:s trafiksäkerhetsarbete (se exempelvis Kristianssen, 2022a). 

I syfte att tillgodose den allt större efterfrågan på kunskap om Nollvisionen och dess principer 

och arbetssätt, beslutade dåvarande Generaldirektör för Trafikverket år 2010 att Vision Zero 

Academy skulle inrättas i med syftet att bedriva forskning, analys, utbildning och rådgivning 

kring Nollvisionen ur både ett nationellt och internationellt perspektiv. Etableringen gick dock 

trögt på grund av oklarheter i Trafikverkets uppdrag inom trafiksäkerhetsområdet samt 

bristande resurser. Men idag har akademin några tydliga ansvarsområden såsom att utifrån 

Trafikverkets uppdrag sprida kunskap och information samt forskning och innovation genom 

en återkommande utbildning varje höst för internationella intressenter. Här får deltagarna 

kunskap om Nollvisionen utifrån både ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. Nätverkets 

forskare har vid flera tillfällen bidragit med kunskap vid denna utbildning. År 2015 

arrangerades Towards Zero-konferensen i Stockholm som också syftade till att vara ett forum 

för politiker, tjänstepersoner, och akademiker att mötas i diskussion om Nollvisionen. 

Dessutom deltar enskilda tjänstemän, framför allt från Trafikverket, aktivt i olika internationella 

sammanhang i syfte att bidra med kunskap om Nollvisionen. Till detta kan vi också lägga till 

att Nollvisionens goda rykte internationellt har spelat en roll i Sveriges värdskap för 

ministerkonferensen år 2020 https://www.roadsafetysweden.com/. Ett konkret resultat från 

ministerkonferensen år 2020 är den så kallade Stockholmsdeklarationen (Stockholm 

Declaration, 2020) som kom att antas av Förenta Nationerna (A/RES/74/299) som en del i det 

fortsatta internationella arbetet. 

Nollvisionens holistiska ambitioner möjliggör ett bredare angreppssätt på säkerhetsområdet och 

jämförande studier av dess implementering inom olika sektorer av samhället. Trafikverket 

beskriver just detta i sin forsknings- och innovationsplan.  

Därför behöver kompetenser inom olika hållbarhetsområden samarbeta i större 

utsträckning utifrån ett systemperspektiv, så att man finner åtgärder som stärker 

flera målområden. Det innebär exempelvis att framtidens trafiksäkerhetsarbete 

behöver integrera Nollvisionsarbetet med arbetet mot andra hållbarhetsmål och vice 

versa. (Trafikverkets Forsknings- och Innovationsplan 2022-2027:16) 

 

Nollvisionsperspektiv har spridit sig till andra områden som arbetsmiljö, brandsäkerhet, 

patientsäkerhet med mera vilket möjliggör spännande jämförande forskning i samverkan 

mellan flera olika samhällsaktörer. Vision Zero Academy kan därför också vara en resurs för 

andra politikområden som är arbetar med eller är intresserade av att etablera ett nollperspektiv. 

Samtidigt så visar nätverkets forskning att Nollvisionens roll i samhället inte uppfattas på 

samma sätt av alla aktörer och att Nollvisionen ständigt behöver diskuteras och utvecklas i 

relation till övrig samhällsutveckling. Detta program tar fasta på behovet av denna diskussion 

och att även Nollvisionen behöver anpassas till nya omformulerade samhällsutmaningar. Därför 

är det viktigt att förstå vad som är universellt gångbara perspektiv i Nollvisionen och vad som 

ständigt behöver uppdateras och uppgraderas.  

https://www.roadsafetysweden.com/
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1.3 Slutsatser från forskningsprogrammet Nollvisionen – från idé till genomförande 

åren 2017-2021 
Programmet från 2017-2021 koncentrerade insatserna kring fem huvudområden; (1) 

Systemeffekter och utvärdering, (2) Nollvisionen och styrning (3) Nollvisionen och marknaden 

(4)  Nollvisionen i ett lokalt perspektiv, och (5) Spridning och lärande. De avslutade projekten 

har visat på både intressanta slutsatser och på var insatser för fortsatt forskning kan läggas (i 

flera av projekten pågår fortfarande ett publiceringsarbete). Det är också viktigt att påpeka att 

det tar tid att bygga hållbara forskningsnätverk och att sprida den kunskap som genereras. 

Utifrån programmets fem huvudområden så har projektgruppen arbetat med alla områden på 

olika sätt. Tanken har varit att göra en kartläggande studie för varje område, för att sedan kunna 

ta fram ett antal specifika studier och att också se hur programmet i nästa steg kan breddas. Det 

kan konstateras att några av de kartläggande studierna som gjorts spänner över flera områden 

såsom den som handlar om trafiksäkerhet i ett lokalt perspektiv. Den tar in både implementering 

och utvärdering.  

Den inledande studien om Nollvisionen i ett svenskt tvärsektoriellt perspektiv visade på 

problem och möjligheter vid spridning av Nollvisionen till andra sektorer (patientsäkerhet, 

brand, suicid, arbetsmiljö) med liknande skadeproblematik (Kristianssen, et. al. 2018). 

Fördjupade studier kan göras på vart och ett av områdena men även i ett fortsatt komparativt 

perspektiv.  

Den jämförande Nollvisionsforskningen ledde vidare till en diskussion om vad en Nollvision 

är och bör vara i förhållande till liknande strategier. Vad är speciellt med en Nollvision jämfört 

med att arbeta med ständiga förbättringar till exempel? Vad är relationer till nolltolerans och 

andra liknande begrepp? (C.f. Hanson, 2019; Kristianssen & Andersson, 2022) Denna 

begreppsdiskussion ser vi som en viktig underbyggnad inför den kommande fyraårsperioden.   

 

Till detta kommer också en jämförelse mellan transportpolitiken och den angränsande 

folkhälsopolitiken. Nollvisionen pläderar för en eliminering av en viss dödsorsak, som har en 

särskild diagnoskod i internationella diagnossystem och ramades ursprungligen in som ett 

folkhälsoproblem (vilket det också fortfarande är på internationell nivå). Dessutom delar 

trafiksäkerhets- och folkhälsopolitiken ett intresse för konsekvenserna av alkohol- och 

drogkonsumtion i samhället. En av studierna i det föregående programmet visar dock hur 

transport- och folkhälsopolitiken till stor del lever i skilda världar. Kunskapsanspråk, vilka 

styrmedel man använder, vilka man samverkar och interagerar med skiljer sig åt. En iakttagelse 

är att Nollvisionens fokus på systemansvaret också inneburit att man avhänt sig vissa styrmedel 

och allianser som kunde varit tjänliga (Reitan, 2022, kommande).   

 

Forskningen om global trafiksäkerhet har fokuserat på två studier; framväxten av trafiksäkerhet 

som globalt policyområde och Nollvisionens roll i det globala trafiksäkerhetsarbetet. Den första 

studien (Kristianssen, 2022c, kommande), som bygger på både intervjuer och policydokument, 

visar att framväxten av området på global nivå beror på åtminstone fem nyckelfaktorer, (1) att 

aktörer, ofta NGOs med resurser, började driva trafiksäkerhetsfrågor globalt och gentemot 

mellanstatliga organisationer, (2) att området ramades in som ett folkhälsoproblem, (3) att det 

skapades nya strukturer som exempelvis för möten och fortsatt arbete, (4) att det togs fram 

trovärdig data rörande döda och allvarligt skadade, och (5) att det har börjat formeras en 

grundläggande kunskapsgemenskap kring trafiksäkerhet både rörande problem och lösningar. 
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Denna studie visar att det inte finns så mycket samhällsvetenskaplig forskning om den globala 

styrningen av trafiksäkerhetsarbetet och att det går att göra många fler djupdykande studier, om 

exempelvis de icke-statliga organisationernas roll.  

 

Den andra studien (Kristianssen, 2022a) som bygger på samma material som ovan visar att 

filosofin om noll är en vägledande vision för många organisationer och aktörer på internationell 

nivå. Alla är inte övertygade om att alla länder och städer i dagsläget kan använda hela 

policypaketet men att Nollvisionen åtminstone är den ledande inspirationen för många staters 

och internationella organisationers arbete. Den här forskningen går att både bredda och fördjupa 

under kommande period. Det rör sig om bredare diffusionsstudier om var och hur Nollvisionen 

sprider sig, men också om djupa fallstudier för att förstå vad som händer i en viss kontext när 

Nollvisionen implementeras.  

 

I studierna om olika samverkansperspektiv (Thoresson, 2016; Hysing, 2020; Hysing, 2021) 

visar forskningsresultatet att det existerar många kanaler för samverkan, men också att det finns 

både värdekonflikter och olika åsikter rörande åtgärder och prioriteringar. Samverkan är också 

när kopplad till det delade ansvar som Nollvisionen stipulerar. Samverkan kan se ut på många 

olika sätt och för att ett samarbete ska fungera så bra som möjligt så krävs att aktörerna har 

förtroende för varandra. Studierna visar att det finns ett visst missnöje bland en del 

intresseorganisationer med hur samverkan sker inom transportområdet och 

trafiksäkerhetsområdet. Hur ser strukturen ut kring samverkan? Vilka är med och vilka är inte 

med? Vem har ansvar? Många företag vill göra positiva insatser rörande hållbarhet och 

trafiksäkerhet men i grund och botten handlar företagsamhet om lönsamhet vilket gör att det 

kan finnas utmanande målkonflikter. Studierna pekar ut flera områden för fortsatt forskning 

såsom relationen mellan hållbarhet, transport och trafiksäkerhet ur både ett policyperspektiv 

och i relation till aktörers handlande. Ett annat centralt perspektiv är styrningsmekanismer och 

governance-aspekter. 

  

En studie i programmet har specifikt fokuserat på styrningsmekanismer inom transport- och 

trafiksäkerhetsområdet i relation till andra politikområden inom folkhälsoområdet. Här jämförs 

hur myndigheter positioneras gentemot varandra, graden av detaljstyrning kontra avstånd från 

regeringens sida, liksom hur reformer och åtgärder ramas in (”storytelling”). Häri ligger också 

myndigheternas möjlighet att knyta till sig och verka genom andra aktörer inom alla sektorer. I 

studien konstateras att sådana styrformer har större betydelse än till exempel den snävare och 

överskattade mål- och resultatstyrningen (Reitan, 2022, kommande).  

 

Programmet innehåller också ett pilotprojekt om Nollvisionen och funktionsnedsättning som 

tar fasta på sociala hållbarhetsperspektiv. Projektet ska i första hand ge underlag för fortsatta 

studier både med funktionsnedsättning i fokus men också för bredare studier om social 

hållbarhet, transport- och trafiksäkerhetsfrågor. Preliminära slutsatser från studien visar på en 

utmaning i relationen mellan tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det är inte alltid självklart att ett 

tillgängligt samhälle från ett transportperspektiv också alltid är trafiksäkert. Det helhetsgrepp 

som nu är på väg att tas för funktionsnedsättning (SOU 2019:23) diskuterar tillgänglighet men 

ägnar liten eller ingen tid till trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet i relation till social hållbarhet är 

sammanfattningsvis ett relativt outforskat område. Detta projekt utmynnar i två publikationer, 

den ena med fokus på styrningen av funktionsrätt inom transportområdet (Kristianssen & 

Warnicke, 2022, kommande), och den andra med fokus på relationen mellan centrala 
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hållbarhetsbegrepp relaterat till funktionsrätt inom transportområdet (Warnicke & Kristianssen, 

2022, kommande). 

 

Under programmets gång har flera av forskarna studerat Nollvisionens framväxt genom att 

studera policydokument och att genomföra intervjuer. Detta har bidragit med kunskap om hur 

en policyprocess kan utvecklas och inte minst till en förståelse för att all förändring inte alltid 

handlar om plötsliga händelser och karismatiska aktörer men att det ibland har en inverkan. Att 

Nollvisionen infördes är enligt respondenterna i studien ett resultat av en existerande 

säkerhetskultur, en uppdaterad fordonspark, att det fanns ett politiskt stöd, och att det fanns 

drivande aktörer som presenterade det underliggande problemet med antal döda och allvarligt 

skadade på ett övertygande sätt. En liknande historisk policyprocesstudie görs med New York 

som fall under hösten 2019 och våren 2020 (Kristianssen, 2022b). 

 

Flera studier har genomförts med fokus på den lokala nivån och urbana utmaningar. Det rör sig 

om både en kartläggning av svenska kommuners arbete med Nollvisionen (Kristianssen, 2022, 

kommande), och konkreta internationella fallstudier såsom Bogotá (De Majo & Kristianssen, 

2022, kommande) och New York (Kristianssen, 2022b). Dessa studier avslutades under år 2021 

och publicering pågår. Studien om svenska kommuners trafiksäkerhetsarbete kommer fram till 

ett antal intressanta slutsatser såsom att det finns ett behov av mer kunskap och information om 

Nollvisionen bland kommunerna, att de ser Trafikverket som den naturliga partnern i detta 

arbete, och att integreringen mellan olika hållbarhetsperspektiv är en långsam och komplicerad 

process. Studien om Bogóta visar på Nollvisionens spridning och översättning i nya kontexter. 

Introduktionen av Nollvisionen i staden används ofta som ett exempel på framgång. Men också 

att policyer inom olika hållbarhetsområden vävs ihop och begreppet noll diskuteras inom flera 

politikområden. Studien om Nollvisionens introduktion i New York lägger fokus på två 

perspektiv; dels hur processen gick till när Nollvisionen infördes och dels hur Nollvisionen har 

utvecklats och översatts till en ny kontext. Dessa studier visar på flera centrala aspekter att 

studera vidare såsom relationen mellan stadsplanering, trafiksäkerhet, transporter och 

hållbarhet. Det urbana perspektivet är en central aspekt för hela det globala hållbarhetsarbetet.  

 

Nollvisionen har även studerats utifrån ett etiskt och filosofiskt perspektiv (c.f Hansson, 2019), 

framför allt genom att studera det etiska förhållningssättet som Nollvisionen grundas på men 

också genom att studera frågor med ett tydligt framtidsfokus såsom självkörande fordon. Inom 

programmet återfinns ett avhandlingsprojekt där fokus ligger på kritik mot Nollvisionen men 

också rättviseperspektiv. Avhandlingen studerar fall i Sverige, New York i USA, och Addis 

Ababa i Etiopien (Girma, 2021). Flera studier om självkörande fordon (Hanson, et. al. 2021; 

Lundgren, 2021a; Lundgren, 2021b) Studierna har visat på att många faktorer är inblandade i 

utvecklingen av framtidens transportsystem och att självkörande fordon är ett utmärkt exempel 

på hur många olika politikområden som samspelar för att etablera ett helt nytt transportslag.  
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2. Kunskapsluckor rörande trafiksäkerhet som hållbarhetsområde 
Arbetet med det tidigare forskningsprogrammet visar att det finns ett behov av mer 

samhällsvetenskaplig forskning om trafiksäkerhet. Vårt forskningsnätverk har genom våra 

utåtriktade möten och presentationer bland annat sett ett tydligt intresse för mer kunskap om 

styrning, policyskapande, institutioner, samverkan och liknande perspektiv. Eftersom 

trafiksäkerhet är del av flera av de globala hållbarhetsmålen så är det av intresse att fördjupa 

kunskapen om hur trafiksäkerhet och hållbarhet kopplas ihop samt hur trafiksäkerhet som 

policyområde kan kopplas ihop med andra hållbarhetsmål.  

Som en del av den förstudie som genomförts hösten 2021 och våren 2022 (finansierad av 

Trafikverket (dnr. TRV 2021/53954) har därför en litteraturöversikt genomförts. Syftet med 

litteraturöversikten är att peka ut centrala samhällsvetenskapliga kunskapsluckor om 

trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. Litteraturöversikten har särskilt haft som ambition att 

identifiera policy- och styrningsforskning om trafiksäkerhet där Nollvisionen (Vision Zero) är 

ett viktigt sökord. Sökningen gjordes i databaser som Web of Science och Scopus samt genom 

fortsatt snowballing-metod. 

En central sökning utgjordes av att kombinera en variation av olika trafiksäkerhetsbegrepp 

såsom “Vision Zero”, “Towards Zero”, “Road Safety”, “Traffic Safety”, “Road Traffic 

Injuries”, “Urban Road Safety” och liknande med olika typer av hållbarhetstermer såsom 

“Sustainability”, “Sustainable Development”, “Sustainable Mobility”, “Sustainable 

Transportation” och liknande. En relaterad sökning gjordes sedan med utgångpunkt i specifika 

begrepp såsom “Sustainable Road Safety”, ”Sustainable Traffic Safety” och liknande. De båda 

ovanstående sökningarna kombinerades också med en rad styrnings- och policybegrepp såsom 

”governance”, ”policy”, ”politics” och ”polity” då detta är vårt centrala forskningsområde. Alla 

träffar skannades och artiklarna samlades i en matris. Endast böcker och artiklar skrivna på 

engelska granskades då dessa utgör majoriteten av det som skrivs på området. Sökningen 

omfattade inte heller andra typer av rapporter och skrivelser som i sin tur kan bygga på eller 

relatera till tidigare forskningsresultat. Viss komplettering har även skett genom 

rapportförfattarnas egen kännedom om litteraturen. 

2.1 Litteraturöversiktens resultat 
Ett första steg i litteraturöversikten var att identifiera samhällsvetenskapliga studier med fokus 

på trafiksäkerhet som hållbarhetsmål och att undersöka på vilket sätt dessa studier tar sig an 

hållbarhet. Är det utifrån de enskilda hållbarhetsmålen som berör transportfrågor eller handlar 

det även om hur olika hållbarhetsmål förhåller sig till varandra? Vi kan konstatera att det finns 

många studier inom trafiksäkerhet som tar avstamp i hållbarhetsmålens ambitioner rörande 

trafiksäkerhet (se t.ex. Bhalla & Gleason 2020; Klungboonkrong et al 2018; Ralaidovy et al. 

2018). Men litteraturgenomgången visar på tydliga kunskapsluckor om hur 

trafiksäkerhetsmålen integreras med andra hållbarhetsmål. Ett andra steg i processen var att 

identifiera styrnings- och policystudier med trafiksäkerhet som hållbarhetsområde i fokus. 

Litteraturöversikten visar att denna typ av studier är ytterst begränsade i antal och i synnerhet 

de som även inkluderar ett nollperspektiv eller liknande. Vi har därför valt att presentera 

litteraturöversikten baserat på det första steget i processen för att täcka in ett bredare perspektiv 

på hållbarhetsfrågorna. 
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Baserat på de samhällsvetenskapliga studierna om trafiksäkerhet som hållbarhetsområde så har 

vi identifierat sex kategorier av litteratur. I det begränsade studiematerial som finns har vi har 

vi sett; (1) Generella teoretiska bidrag om trafiksäkerhet som hållbarhetsområde, (2) Teoretiska 

och empiriska bidrag från specifika nationella och lokala kontexter, (3) Styrnings- och 

policyperspektiv (4) Aktivt resande, (5) Samverkan och deltagande, och (6) Värde-, intresse-, 

och målkonflikter. Nedan redogör vi för de relevanta studierna inom dessa kategorier. Vi vill 

tillägga att vi gjort särskilda sökningar genom att addera perspektiv som exempelvis 

teknologiska innovationer. Det finns en hel del forskning om innovationer och hållbarhet men 

få där även styrning och policy relaterat till trafiksäkerhet finns med.  

 

2.2 Generella teoretiska bidrag rörande trafiksäkerhet som hållbarhetsområde 
Den första kategorin rör artiklar som handlar om mer övergripande teoretiska bidrag och har en 

något mindre förankring i specifika empiriska studier alternativt med en tydligt 

teoriutvecklande ambition. McLeod och Curtis (2022) genomför exempelvis en granskning av 

trafiksäkerhetslitteraturen där författarna tillämpar teorier från riskforskningen för att 

identifiera och kategorisera vad som möjliggör en effektiv inkludering av Nollvisionen rörande 

transportmålen i Agenda 2030. Författarna menar att ett fokus på integration mellan olika 

hållbarhetsmål ger större möjlighet att implementera mer komplicerade policyer som ger effekt 

på flera policyområden. De menar också att det finns en potential inom riskhanteringsmodeller 

att hantera denna integration. En annan studie publicerad av May et al. (2011) identifierar 

centrala policyaspekter genom att anta en holistisk ansats på trafiksäkerhet och belyser två 

övergripande teman: vikten av ledarskap för policyförändring och implementering, och vikten 

av att fokusera på hanteringen av själva förändringsprocessen vid en intervention i ett 

trafiksystem. Exemplen i artikeln handlar om effekter av hastighetsbegränsning samt hur 

inkludering av bredare hållbarhetsfrågor i stads- och transportplanering kan kopplas till 

förbättringar av trafiksäkerheten. Författarna menar också att det finns en stor potential för 

synergier mellan trafiksäkerhetsarbete och andra målområden rörande hållbara transporter.  

 

Toleman et al. (2008) granskar ett antal centrala perspektiv på hållbarhet och gör sedan en 

genomgång av den svenska Nollvisionen med fokus på departementssystemet, myndigheter, 

samverkansprojekt, och offentligt ägda företag. Författarna utvärderar även etiska perspektiv 

på hållbarhet i transportpolitiken. Författarna föreslår en breddning av Nollvisionen som de 

kallar ”Nollvisionsnätverket”, som skulle kunna vara ett första steg mot att hitta en modell för 

att arbeta med trafiksäkerhet som bredare hållbarhetsfråga och i relation till andra 

hållbarhetsmål. Några centrala slutsatser är att det är komplicerat att åstadkomma den 

långsiktiga förändring som hållbarhetsmålen kräver. Det behöver finnas en förutsägbarhet i 

myndigheters agerande och i skapandet av policyer samt en utveckling av den potential som 

finns i samverkan.  

 

2.3 Teoriutvecklande empiriska exempel från nationell och lokal nivå 
Den andra kategorin av artiklar rör studier som är mer förankrade i specifika kontexter men 

som fortfarande mer allmänt rör trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. Här finns dock en del 

överlappningar med kategorin som rör styrning och policy. I Locatelli et al. (2022) analyseras 

exempelvis centrala policyer för mobilitet i Curitiba (Brasilien), med målet att undersöka om 

de är i linje med diskursen om hållbar utveckling, samt särskilt FN:s hållbarhetmål nummer 11. 

Artikelns viktigaste bidrag är utvecklingen av en modell för att utvärdera offentlig policy 
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rörande trafiksäkerhet som hållbarhetsområde och författarnas slutsats är att policyerna i 

Curitiba ligger väl i linje med de globala hållbarhetsmålen. Jones et al. (2020) studerar liknande 

utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling i Namibia i relation till trafiksäkerhet och 

säkra transporter. Det centrala bidraget är en kartläggning av hinder för säker transport. Verma 

et al. (2011) identifierar aspekter som behöver åtgärdas för att uppnå ett hållbart transportsystem 

i indiska städer genom att analysera det nuvarande systemet och trender för urbanisering, 

motorisering och transportslag i Indien samt deras påverkan på mobilitet, säkerhet och miljö. 

Artikeln bidrar framför allt med en kartläggning av hinder för hållbara transport och som kan 

användas som ett underlag för fortsatt forskning. Shi et al. (2021) studerar utvecklingen av 

trafiksäkerhet i USA och Nederländerna i synnerhet med fokus på centrala policy- och 

designsteg som har vidtagits. Ett särskilt intressant bidrag är hur förflyttningen från bilburna 

trafikanter till gång- och cykeltrafikanter kan minska antalet döda och allvarligt skadade. 

Schmale et al. (2015) levererar en integrerad bedömningsmetodik (”integrated assessment 

methodology”) samskapad av forskare och praktiker i Potsdam (Tyskland), som ska användas 

för att kunna prioritera vilka transportrelaterade åtgärder som kan förbättra kollektivtrafiken 

och främja hållbarhet. Detta görs bland annat genom att identifiera synergier mellan 

miljöhänsyn, trafiksäkerhet, ekomobilitet och livskvalitet. Slutligen, i en studie om hållbar 

mobilitet i Perth, Australia, belyser Malik et al. (2020) vikten av att ta hänsyn till lokala 

kontexter och anpassa policyer till dessa. 

 

2.4 Policydesign och styrning 
En tredje kategori av litteratur tar sig an kunskap om trafiksäkerhet och hållbarhet i relation till 

policydesign, och styrningsaspekter (t.ex. Cinderby et al. 2022; Jensen et al. 2017; Schmale et 

al. 2015; Tran et al. 2009), men också policyimplementering och utfall. Dessa studier utgår ofta 

från ett institutionellt perspektiv, ofta med fokus på både politiska beslut och myndigheters 

implementering. Studier med fokus på utfall rör sällan enbart policyfrågor utan inkluderar även 

riskfaktorer och åtgärder som kan ha effekt inom trafiksäkerhet. De identifierade studierna 

bidrar till kunskap om hur utfall har effekter på beslutsfattande och särskilt evidensbaserade 

interventioner. Nämnvärt är även studier som analyserar mer konkreta åtgärder, som ofta 

handlar om tekniska lösningar (t.ex. Anastasiadou et al. 2021 och Shy et al. 2020; Jaszczak et 

al. 2020; Ali et al 2019; Sarrazim & De Simet 2015). Studierna berör olika styrningsnivåer 

såsom den lokala nivån (Balant & Lep 2020; Jaszczak et al. 2020; Malik et al. 2020; Locatelli 

et al. 2020; Bernaciak & Bernaciak 2019 Schmale et al. 2015); den nationella nivån (Cinderby 

et al 2021; Shuey et al. 2020; Jones et al. 2020; Sagaris & Lanfranco 2019; Ali et al. 2019; May 

et al. 2008); den regionala nivån och EU (May & Crass 2007); samt den globala nivån (Pavarino 

Filho 2016). Det är dock viktigt att påpeka att studierna som rör policy- och styrningsperspektiv 

ofta använder ett ganska ytligt hållbarhetsperspektiv och sällan inbegriper studier om policyer 

för och styrning av integration av olika hållbarhetsmål.  

 

2.5 Aktivt resande 
En fjärde kategori tar fasta på ett område som ofta pekas ut som en central länk mellan olika 

hållbarhetsområden och som vi väljer att kalla aktiv transport eller aktivt resande. Aktiv 

transport eller aktivt resande handlar oftast om gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Flera studier 

som redan nämnts har delvis handlat om aktiv transport och vi ger här ytterligare exempel på 

artiklar. Det finns bland annat studier som identifierar vissa trafiksäkerhetspolicyer som ett 

hinder för satsningar på hållbar och aktiv transport och som exempel nämns utbyggnad av 



14 
 

antalet cykelbanor. Dessa satsningar kan ibland utebli på grund av att de anses utgöra en 

trafiksäkerhetsrisk (Malik et al. 2020; Leger et al. 2019; Verma et al. 2011; Santilli et al. 2021). 

Andra studier betraktar tvärtom cykling som något positivt för trafiksäkerhet. I svensk kontext 

visar studier på möjligheten att rädda liv genom cykling (Se exempelvis Sommar et al. 2021) 

vilket kan relateras till den tidigare nämna studien om Nederländerna (Shi, et. al. 2021 under 

2.3) där cykling ses som en central del av hållbart resande i bred bemärkelse.  

 

2.6 Samverkan och deltagande 
En femte kategori av litteratur tar sig an ett perspektiv som relaterar till både styrning och 

medborgarperspektiv. Det rör hur samhället interagerar och samverkar rörande trafiksäkerhet 

som hållbarhetsområde. Det handlar bland annat om hur strategier förankras i samhället på olika 

sätt (community-based) (Howat et al., 2001), medborgardeltagande där ett exempel rör så kallad 

’participatory budgeting’ (Baranaciak & Barnaciak, 2019), samskapade perspektiv och 

lösningar (Cinderby et al. 2021; Sagaris & Lanfranco, 2019; Schmale et al. 2015), 

medborgardeltagande och inkludering (Malik et al. 2020), samt icke vinstdrivande 

organisationers roll (Shuey et al. 2020). Slutligen, Naziz (2020) studerar hur media väljer att 

framställa styrningen av trafiksäkerhetsområdet i Bangladesh. Vi kan konstatera att det finns 

en del studier om medborgardeltagande och trafiksäkerhet men relativt få om just samverkan 

mellan myndigheter och företag i relation till ett bredare och mer integrerat hållbarhetsarbete. 

Vi kan här lägga till våra egna studier från det tidigare programmet (se 1.3) som diskuterar både 

ansvar och så kallad ’nudging’ – att skapa incitament för företag att agera mer hållbart.   

 

2.7 Värde-, intresse-, och målkonflikter 
Den sista kategorin av litteratur som vi vill lägga extra vikt vid är de värde-, intresse-, och 

målkonflikter som kan uppstå när olika hållbarhetsmål ska integreras med varandra. Enligt 

Toleman et al. (2008) och May & Crass (2017) föranleder värdekonflikter mellan olika 

hållbarhetsmål ett behov att (om)definiera hållbarhet i relation till trafiksäkerhet. Detta har inte 

bara teoretiska utan även praktiska konsekvenser, i synnerhet har det stor betydelse för 

policyskapande samt för att identifiera synergier mellan olika hållbarhetsområden. Ett område 

som skapar debatt på olika sätt i olika länder är cykling. Relaterat belyser Bonham och Cox 

(2010) hur satsningar på cykelbanor och cyklister som görs inom hälsoområdet respektive inom 

transportområdet i Australien får konsekvenser för hur cykling uppfattas. Satsningarna kan ge 

olika bilder av cykling beroende på vilket området som studeras och dessutom om cykling ska 

uppfattas som en central komponent av hållbar mobilitet eller inte. Jensen et al. (2017) 

konstaterar dessa två bilder av cykling är mindre vanligt i Köpenhamn där cykling anses bidra 

positivt till förbättringar inom flera olika policyområden såsom trafiksäkerhet, socioekonomisk 

prioritering inom transportinvesteringar, urbana upplevelser, folkhälsa, och så vidare.  

 

Ett annat perspektiv som kommer upp i litteraturen är att arbetssätt skulle kunna förfinas för att 

undvika värde-, intresse-, och målkonflikter. May (2013) ger en bred översikt över 

hållbarhetsutmaningar och urbana transporter och de särskilda utmaningar som uppstår i städer. 

Denna artikel berör både möjligheter och problem med att arbeta med större policypaket som 

ska täcka flera hållbarhetsområden. Författaren menar också att det behövs ett större fokus på 

policylärande och att innovationer ibland sprids alltför lättvindigt och utvärderas alldeles för 

sällan. För att undvika olika typer av värdekonflikter och för att få bättre effekter av 

hållbarhetsarbetet föreslås användandet av tydliga mål med mätbara indikatorer inom en rad 
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olika delområden relaterat till hållbarhet. Ett annat förslag är att arbeta med framtidsscenarios i 

relation till indikatorerna för att skapa bättre förutsägbarhet kring konflikter.    

 

2.8 Forskningsrekommendationer 
Med förbehåll för att det kan finnas nytillkomna studier eller studier som fallit utanför sökorden 

men har relevant innehåll, så visar litteraturöversikten på några intressanta perspektiv för 

programmets räkning. (1) Vi kan konstatera att det finns en del samhällsvetenskaplig forskning 

om trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. I kategorin om generella teoretiska bidrag hittar vi 

några studier som på olika sätt försöker förstå relationen mellan trafiksäkerhet och andra 

hållbarhetsområden samt försöker hitta olika sätt att mäta hållbarhetsarbetet inom 

trafiksäkerhetsområdet. Dessa studier kommer att vara viktiga i vårt fortsatta arbete med de 

projekt som programmet genererar. (2) En annan slutsats är att det också finns en del forskning 

om styrning och policy både rörande institutionella perspektiv och policyskapande. Det är dock 

inte så många studier som tar sig an vilken typ av styrning som behövs och som fungerar för en 

bredare hållbarhetsintegrering eller hur policyskapande ska gå till för att maximera 

synergieffekter och minimera intresse-, värde-, och målkonflikter. (3) En tredje slutsats är att 

det finns ett fåtal studier som rent konkret fokuserar på Nollvisionen och hållbarhet, men att det 

behövs flera studier som belyser hur hållbarhets- och trafiksäkerhetpolicy kan integreras i 

praktiken på olika nivåer för att hitta synergier i deras målsättningar och uppnå 

trafiksäkerhetsmål (jfr Hansson et al. 2021; Lundgren 2021). (4) Vi finner det angeläget att 

fördjupa kunskapen om marknadens roll och medborgaren som konsument. Det rör exempelvis 

kunskap om upphandling, konsumentval, och mjuka styrmedel, bland annat så kallad nudging. 

(5) Litteraturgenomgången visar i viss mån på forskning om trafiksäkerhet som social 

hållbarhetsfråga och främst i relation till aktivt resande. Men genomgången väcker behov av att 

göra en mer ingående sökning kring just sociala hållbarhetsfrågor såsom kulturella olikheter 

rörande trafiksäkerhet, livsstilsfrågor, och inte minst funktionsrättsfrågor där vår forskning 

redan påvisat ett behov av utökad forskning. (6) Att integrera trafiksäkerhet med andra 

hållbarhetsmål får fundamentala följder för hela systemet. Därför kan vi konstatera att det 

överlag behövs mer kunskap om hur olika komponenter inom vägtransportsystemet, det vill 

säga. fordon, infrastruktur och användare interagerar och samspelar. Det behövs fler teoretiska 

studier, kunskap från konkreta policyområden, och exempel på innovationer för att förstå 

frågans komplexitet samt fler studier som undersöker hinder och möjligheter för nya och mer 

integrerade arbetssätt rörande trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. McLeod och Curtis (2022) 

menar att integrationen kommer att innebära större effektivitet och bättre policyer; 

 

… recognizing road safety as part of a broader sustainable accessibility paradigm 

presents new opportunities to identify complementary interests and design policy 

to realize co-benefits. Accordingly, there is an urgent need to reconcile road safety 

policy with efforts to address other structural public health and environmental 

problems associated with urban transport (McLeod & Curtis, 2022:167) 

 

Våra slutsatser här stämmer även väl överens med områden som pekats ut i nätverkets tidigare 

forskning, i kontakt med andra forskare, och i samtal med praktiker. Utöver nämnda 

förbättringsområden finns det förstås många fler perspektiv på forskning om trafiksäkerhet som 

hållbarhetsområde. Nedan presenteras vilken kunskap som skulle kunna genereras av studier 
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som fokuserar på styrning och policy och i nästa del av programmet identifieras tänkbara arenor 

som skulle kunna ingå i sådana studier.  
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3. Trafiksäkerhet som hållbarhetsmål –  forskningsprogrammets  

ansats och fokus 
Över åren har en betydande kunskap utvecklats kring trafikskadornas omfattning och 

utbredning. Vägtransportsystemet kan definieras som en företeelse bestående av trafikanter, 

fordon och trafikmiljö som interagerar med varandra i syfte att tillfredsställa samhällets behov 

av vägtransporter (Larsson et al 2010). Systemet kan liknas vid hur olika aktörer enskilt och 

gemensamt agerar på en vägtransportmarknad. Om vi tittar på det svenska transportsystemet ur 

ett historiskt perspektiv sett så har kombinationen bilcentrerad planering och trafiksäkerhet 

enligt principerna från SCAFT1, lett till trafikseparering i städer med prioritet för bilen – en 

planering och en typ av transportsystem som lett till en hög andel biltrafik och som idag utgör 

en stor barriär för såväl hållbar mobilitet som hållbara städer och samhällen. (Lundin, 2008) 

Vi kan konstatera att vi redan har mycket kunskap om konkreta trafiksäkerhetsåtgärder men vi 

vet mindre om hur åtgärderna ska implementeras och vilka styrningsmekanismer och 

institutionell uppbyggnad som kan ge bästa förutsättningarna för implementering. Studier visar 

att kvaliteten på styrningen har en direkt effekt på hur effektivt transportsystemet kan vara (se 

exempelvis Wang, 2019). En tydlig gemensam utgångspunkt för hela nätverket är det behov 

som finns av både teoretisk och mer praktiskt inriktad samhällsvetenskaplig forskning om 

trafiksäkerhet som hållbarhetsområde. 

Detta forskningsprogram tar avstamp i hållbarhetsmålens ambitioner för trafiksäkerhet som 

inriktas på vilka policyer och strategier som tas fram för att eliminera antalet döda och allvarligt 

skadade i trafiken och för att öka säkerhet rörande transporter. Forskningsprogrammet fokuserar 

på hur trafiksäkerhetspolicyer uppstår och formuleras, hur dessa policyer styr, implementeras 

och granskas i relation till antalet döda och skadade i samhället men särskilt hur dessa policyer 

kan relateras till ett hållbart samhälle. 

För att förstå hur policyer uppkommer och utvecklas inom ett visst politikområde behövs en 

rad olika ansatser bland annat på grund av att policyskapande och policyimplementering är en 

process som ständigt rör sig fram och tillbaka. Den så kallade fasmodellen används ofta som 

ett sätt att illustrera processperspektivet och för att göra distinktioner mellan olika 

forskningstraditioner. Det är dock viktigt att påpeka att processer sällan är linjära, utan vanligen 

iterativa och kan initieras i olika faser. Utgångspunkten för detta program är ett dynamiskt 

(icke-linjärt) perspektiv på styrning och policyprocessen (Marsden & Reardon, 2017), och att 

styrning och implementering inte i normalfallet är en linjär och rationell process. De teorier 

som beskrivs nedan ska ses som möjliga ansatser för studier och omnämns här för att ge 

exempel på olika tankesätt inom fältet styrnings- och policyforskning, inte för att ge en 

helhetsbild. Varje projekt som tar avstamp i programmet kommer att luta sig mot styrnings- 

och policyperspektiv men kommer att utveckla ett mer specifikt eget teoretiskt ramverk. 

3.1 Förutsättningar för policyskapande och policyimplementering 
Hur en policy tas fram och implementeras handlar inte bara om en process utan också om vilka 

förutsättningar som finns. Det handlar om vilka idéer som får fotfäste, vilka frågor politiker 

väljer att prioritera, vilka institutionella förutsättningar som finns, och även den allmänna 

samhällsopinionen. Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns en mångfald av 

perspektiv och utgångspunkter som beskriver dessa förutsättningar. Dagordningsmakt och 

 
1 SCAFT: Stadsbyggnad, Chalmers, Arbetsgruppen För Trafiksäkerhet utvecklades på 1960-talet. 
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”framing” är klassiska samhällsvetenskapliga begrepp som är relevanta i sammanhanget, men 

även teorier om beslutsprocesser i organisationer, förvaltningspolitiska reformer, hur kunskap 

används i politik och beslutsfattande osv.  

Ett sätt att diskutera förutsättningar för policyskapande är att identifiera olika arenor för 

agendasättning och förändring. John Kingdons (1984) berömda modell om strömmar tar sig an 

olika förklaringar till varför vissa frågor hamnar på dagordningen och en sådan är att det öppnat 

sig ett möjlighetsfönster där det råder gynnsamma förhållanden. Ett sådant möjlighetsfönster 

bygger på att det på tre centrala arenor finns just gynnsamma förutsättningar för förändring. 

Dessa perspektiv är politik, policy och problem. Det innebär att det finns politiska 

förutsättningar, att det finns idéer för policylösningar, och att det är ett allmänt accepterat 

problem. Det måste dessutom finnas specifika aktörer eller entreprenörer på varje arena som 

agerar mot samma mål. Denna modell har använts och modifierats av forskare inom en rad 

olika områden. Bland annat har tydligare fokus på förvaltning efterfrågats men även 

programperspektiv (se exempelvis Howlett, 2018; Kristianssen, 2022b). 

Ett annat sätt att beskriva förutsättningar är att skilja mellan olika, men relaterade, aspekter av 

styrning. Ett sätt att göra det är att skilja mellan styrningens eller politikens innehåll, dess 

formella och informella institutioner samt dess processer. En etablerad terminologi för detta är 

begreppen policy, polity och politics (Treib et al. 2007). Vi har i denna programbeskrivning valt 

de svenska och närliggande begreppen 1) visioner, mål och instrument, 2) institutioner och 3) 

implementering/politik. Denna modell tillför ett tydligt institutionellt perspektiv och poängterar 

vikten av fungerande myndigheter och den roll offentlig förvaltning spelar för både 

policyskapande men också i synnerhet policyimplementering.  

3.2 Från problem till lösning  
Ett sätt att ta sig an förutsättningar för policyskapande är att studera det grundläggande 

problemet, hur problemet identifierats samt om det finns konkurrerande problemformuleringar. 

Problemformuleringen är i sig en slags maktutövning och problembeskrivningen och de 

lösningar som presenteras representerar ett visst sätt att se på samhället och dess utmaningar 

(Bacchi, 2003). Ibland är problemet tydligt, såsom att människor dör och skadas allvarligt i 

trafiken, men sättet att beskriva och hantera problemet kan se olika ut. Nollvisionen för 

trafiksäkerhet grundas på att problemet är att människor dör i trafiken, inte att det sker olyckor 

i sig. Detta var på många sätt en omformulering av synen på trafiksäkerhet i samhället. Även 

förslag på lösningar vittnar om hur problemet i sig har formulerats. Om problemet är olyckor 

så riktas åtgärder mot det. Är problemet döda och allvarligt skadade så ser lösningarna 

annorlunda ut.  

Det är viktigt att komma ihåg att hur ett problem formuleras och hur agendan sätts i början av 

en process är på många sätt starkt länkat till vilka aktörer som har inflytande och hur 

implementeringen kommer att se ut. Problem och utfall är därför sammanlänkade.  

3.2 Policyformulering och politiskt beslutsfattande 
En central del i styrningen av ett område är hur policyformuleringen till slut ser ut samt hur 

beslut fattas om att genomföra en viss policy. Här tar politiker och experter ofta hjälp av andras 

erfarenheter och goda idéer. Dessa goda idéer kan ibland vara så pass nyskapande att de 

beskrivs som policyinnovationer. När idéer samlats ihop och utvärderas görs ofta någon form 

av underlag såsom utredningar, remisser, propositioner och andra policydokument. I dessa 

dokument formuleras förslag till policy inom det aktuella området. En policyformulering 
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innehåller ofta en beskrivning av det grundläggande problemet som ska lösas och ett förslag på 

lösning av problemet i form av konkreta åtgärder. Till det tillkommer en genomgång av vilka 

aktörer som är aktuella för att arbeta med policyn och vad som är målet. Ett mål kan vara 

formulerat på olika sätt, både som en långsiktig vision om effekter och mer kortsiktiga 

etappmål. Målstyrningsperspektiv är således centrala för studier av mer långsiktiga visioner 

såsom Nollvisionen. I samband med det politiska beslutsfattandet finns det ofta ett avsevärt 

underlag att ta ställning till. I vissa fall har all politisk diskussion redan avklarats och det 

politiska beslutet blir en ren formalitet.  

Idéer om lösningar på problem sprids naturligt mellan aktörer på olika nivåer. Spridning och 

anammande av idéer, produkter och praxis har studerats sedan tidigt 1900-tal. Policyspridning 

kan definieras som ”en idé, praxis eller objekt som uppfattas som ny av en individ eller en annan 

adoptionsenhet” (Rogers, 2003, vår översättning). Spridning kan vara en passiv process, 

varigenom ”abstrakta idéer och koncept, teknisk information och faktiska handlingar” sprids 

inom ett socialt system (Greenhalgh et al., 2005:29). Spridning kan också vara en planerad och 

aktiv process i syfte att åstadkomma ökad användning av den aktuella policyn. I en 

spridningsprocess finns olika motiv hos både avsändare och mottagare. För att en policy eller 

idé ska kunna spridas så måste innehållet i policyn vara synliggjort på olika sätt. Det måste 

finnas en trovärdighet i att genomförandet av en viss idé ska leda till vissa effekter. I vår 

globaliserade värld sprids berättelser om ”best practice” fort men samtidigt betyder det inte att 

alla goda idéer blir uppmärksammade och sprids. Det finns heller ingen garanti för att de idéer 

som sprids alltid är de bästa. Det finns ett antal policyingredienser som är gynnsamma för 

spridning; 1. Bevisad framgång, 2. Okomplicerad till form och innehåll, 3. Prioriterat 

politikområde, 4. Inflytelserika aktörer som driver på processen (Røvik 2000: Olsson, et. al., 

2019). När spridningen sker medvetet och rationellt så betonar forskningen dessa så kallade 

spridningsagenter, policyentreprenörer, eller förändringsagenter som viktiga komponenter i en 

spridnings- eller förändringsprocess. Det är viktigt att komma ihåg att här finns mer generiska 

spridningsprocesser som ibland handlar mer om slump än om kalkylering. Till detta kommer 

också förstås den ”vanliga” processen som rör implementering av lagstiftning och formella 

riktlinjer och direktiv. 

3.3 Styrning och policyimplementering 
Ett politiskt beslut omsätts i konkreta åtgärder och hamnar hos olika aktörer i samhället som 

har ansvar för implementeringen av beslutet. Styrningen växer ofta fram genom 

implementeringen, i samspel mellan olika styrformer och aktörer (Hill & Hupe, 2009). Den 

offentliga styrningen kan ge genom så kallade mjuka och hårda maktmedel. Det är allt vanligare 

att skapa incitament för att olika aktörer ska gå i en viss riktning, så kallad nudging. Det kan 

vara allt från villkorad upphandling till minskade avgifter vid rätt beteende. Detta mjukare 

styrningssätt är något som blir allt vanligare i arbetet med hållbarhetsfrågor även om det finns 

en kritik mot att luta sig alltför mycket mot detta styrmedel (Burgess, 2012). Till det kommer 

förstås också ”hårdare” styrmedel där bland annat lagstiftning återfinns.  

Den statliga styrningen gentemot verksamhetsansvariga har ofta tagit fasta på att via regelverk 

och tillsyn förmå olika aktörer att beakta restriktioner som följer av säkerhets- och miljömässiga 

hänsynstaganden. Innehållsligt har utvecklingen av regelverken i stort gått från detaljstyrning 

(hur man ska göra) till målstyrning (vad som ska uppnås) för att inte onödigtvis låsa upp teknik 

och lösningar när verksamhetsansvariga kanske ser alternativa och bättre möjligheter att uppnå 

målen. Detta brukar åtföljas av att verksamhetsansvariga åläggs någon typ av proaktiv 
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egenkontroll i form av systematiserade procedurer för att säkerställa att samhällets mål 

innehålls i den egna verksamheten. Denna utveckling påverkar i sin tur berörda 

tillsynsmyndigheters arbetsmetoder (tillsynsregimer) genom att förflytta fokus från kontroll av 

detaljer till att bedöma det systematiserade säkerhets- eller miljöarbetes trovärdighet i stort.  

Policyimplementeringen kan också ske på olika sätt. Governance-perspektivet speglar ofta en 

styrningsmetod som handlar mer om samordning och ledning på tvärs över sektorsområden och 

aktörer medan ”management” snarare står för den inomorganisatoriska styrningen i 

sammanhållna verksamheter som är samlade kring gemensamma mål och villkor. Forskning 

om policyimplementering hade sin begynnelse i samband med utvärdering av de socialpolitiska 

reformer som genomfördes i USA på 1960-talet. Genombrottet för denna forskning var boken 

Implementation av Pressman och Wildavsky (1973). I centrum står frågor om hur demokratiskt 

fattade beslut blir till verklighet. Implementering kan förstås som den process som tar vid när 

beslut fattats och direktiv gått ut från beslutsfattare till exempelvis myndigheter (se exempelvis 

Vedung, 2016). Vi vill liksom tidigare i programtexten betona att implementering inte är ett 

linjärt arbetssätt. Det är en process som kan påverkas av exempelvis utvärderingar och beprövad 

erfarenhet. Implementering handlar också om konkreta arbetssätt och om aktörer. Processen ses 

som dynamisk och föränderlig. För nätverket har implementering ofta handlat om hur man får 

något att hända och vilka hinder finns det för effektiv implementering. Inom hållbarhetsområdet 

vet vi att det ofta kan handla om intresse-, värde-, och målkonflikter men också om 

komplicerade kopplingar mellan olika områden som helt enkelt är svåra att greppa.   

Ett ytterligare perspektiv på implementering är det som på senare år kommit att kallas 

samskapande, eller ”co-production”. I korta ordalag innebär detta en ändrad syn på offentlig 

tjänsteproduktion som innebär att det offentliga inte bara skapar värden åt medborgarna utan 

tillsammans med enskilda individer/brukare eller i samarbete med ideella 

organisationer/brukarorganisationer. Perspektivet har fått ökad uppmärksamhet och har 

relevans för transport- och trafiksäkerhetsområdet. Därutöver har vi i förstudien konstaterat att 

det saknas ett professionsperspektiv på trafiksäkerhet som policyområde. Vilka är experterna 

inom området, vilka kunskapstraditioner representerar de, vilka intressen företräder de och hur 

ser kopplingarna ut till exempelvis systemansvariga respektive slutanvändarna?  

3.5 Utfall och utvärdering 
Inom forskning om framför allt policy, har man haft ambitionen att besvara frågor om policyers 

och styrningens effektivitet, samt hur och varför vissa resultat uppnås, vilket kan beskrivas som 

ett sökande efter ”framgångsfaktorer”. Det finns uppenbara skillnader mellan olika 

forskningsfält rörande utvärdering, men det finns också påtagliga likheter. De flesta teorier, 

modeller och ramverk inom denna forskning pekar på betydelsen av följande komponenter: 

• egenskaper beträffande själva policyn (t.ex. en innovation) 

• egenskaper hos användarna (vilket ofta är myndigheter) 

• egenskaper hos målgruppen (”slutanvändarna”) 

• specifika förutsättningar i den kontext i vilken implementeringen sker (från enskilda 

organisationer, politikområdet, till samhället i stort) 

• implementeringsstrategiernas utformning 
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Betydelsen av olika faktorer bör inte betraktas eller bedömas isolerat, eftersom det är fullt 

möjligt att tänka sig att två (eller flera) faktorer, tillsammans kan få stor betydelse. Det som kan 

vara en gynnsam egenskap eller förutsättning för ett positivt utfall i en viss kontext, kan vara 

mindre fördelaktigt i ett annat sammanhang, vilket gör det svårt att identifiera generella 

framgångsfaktorer för implementering.  

En strukturerad plan, så kallad programteori, och väl valda implementeringsstrategier kan 

påverka utfallet av implementeringsprocesser (Vedung, 2016). Programteori syftar till att 

explicitgöra de antaganden som en intervention bygger på beträffande hur olika effekter uppnås. 

Forskning har visat att mångfacetterade strategier vanligen är mer effektiva än enskilda insatser, 

men man har haft svårt att identifiera strategier som är konsekvent effektiva det vill säga någon 

form av generella framgångsfaktorer som är giltiga i olika sammanhang. Enskilda strategier 

behöver därför utformas med hänsyn såväl till målgruppen som till det beslut som ska 

implementeras och den kontext i vilken detta ska ske (Nilsen & Roback, 2013).  

Utvärderingar kan göras på olika sätt och med olika syften (Vedung, 2009). En vanlig indelning 

är i process- och resultatutvärdering. Processutvärdering avser olika aspekter av genomförandet 

av den intervention som utvärderas, medan resultatutvärdering har fokus på utfallet och dess 

förändring som följd av interventionen. En skillnad görs mellan tre typer av utfall (eller 

effekter), efficacy, efficiency och effectiveness (motsvarande svenska termer saknas). Studier 

med fokus på efficacy utförs i syfte att påvisa effekt, medan studier som undersöker efficiency 

som relaterar effekter till resurser, och effectiveness som studerar om en policy når det uppsatta 

målet. 

Processutvärdering innebär alltså att man beskriver och analyserar genomförandet. Denna 

utvärdering kan besvara angelägna frågor kring hur och varför en intervention är effektiv eller 

uppnår uppsatta mål. Insikter om betydelsen av processutvärdering har ökat, då interventioner 

som endast utvärderas med avseende på effekter förblir en ”svart box”. Ett vanligt felslut är att 

man feltolkar ett dåligt resultat som att policyn är ineffektiv, medan det i själva verket kan ha 

varit implementeringsstrategin som varit bristfällig. Det är således önskvärt att göra både en 

process- och en resultatutvärdering. 
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4. Forskningsteman Nollvisionen för ett hållbart samhälle 
Trafiksäkerhetsforskningen är till stora delar problemorienterad. Den tar ofta sin utgångspunkt 

i sådant som inte fungerar. Den forskning som programmet ska genera syftar dock ytterst till 

att samhällets olika aktörer ska bli bättre och snabbare på att skapa ett säkert transportsystem 

och samtidigt integrera säkerhetsperspektivet i andra hållbarhetsperspektiv. Intresset är därför 

även inriktat på att förstå de goda exemplen. Det är viktigt att förstå de policyprocesser som 

positivt bidrar till ambitionen att skapa ett säkert transportsystem. Arbetet med att implementera 

Agenda 2030 sker över hela världen och det krävs ett övergripande holistiskt perspektiv för att 

se möjligheter till synergi och integration av olika hållbarhetsmål. Vi har valt att studera detta 

utifrån olika arenor och har främst identifierat fyra centrala samhällsarenor. (1) Den offentliga 

styrningens roll både i form av politik och förvaltning på olika nivåer. (2) Civilsamhället och 

medborgaren vilket inkluderar perspektiv som organisering, opinionsbildning, media, och 

medborgarens sätt att transportera sig. (3) Marknaden och konsumenten som lägger fokus på 

företagens roll samt medborgaren som konsument. (4) En Nollvision för framtiden – ett system- 

och förändringsperspektiv där vi identifierar ett övergripande tema om vad som är nästa steg 

för Nollvisionen i en omvärld i förändring. Inom detta tema återfinns även vilken roll tekniska 

innovationer spelar för trafiksäkerhet som hållbarhetsområde men även vilka intresse-, mål-, 

och värdekonflikter vi återfinner i arbetet med att integrera olika hållbarhetsmål. 

 

4.1 Den offentliga styrningen 
Den offentliga arenan består av två delar. Dels handlar det om den politiska styrningen och de 

direktiv som ges av våra folkvalda och dels handlar det om vår offentliga förvaltning och våra 

myndigheters roll att implementera de politiska direktiven.  

4.1.1 Internationell spridning av Nollvisionen – en lärandeprocess i hållbarhet 
Den svenska Nollvisionen för trafiksäkerhet har inspirerat inte bara enskilda stater runt om i 

världen utan även de stora internationella organisationerna (Kristianssen, 2022a) och specifika 

städer. Det har varit en lång process men trenden är tydlig. Frågan är dock vad det är som sprids 

och särskilt de som idag väljer att införa en Nollvision då trafiksäkerhet är en tydlig del av 

hållbarhetsperspektiven. Det sker alltid en översättningsprocess (Olsson, et. al., 2019) när en 

policy eller ett policyprogram förs från en kontext och ska implementeras i ett annat 

sammanhang. Det intressanta är att det pågår en tydlig lärandeprocess men det innebär också 

att Nollvisionen i sig förändras och så att säga lever ett eget liv. Därför ser vi i nätverket att vi 

har mycket att lära av hur andra länder och städer väljer att implementera deras version av 

Nollvisionen, speciellt i relation till hållbarhet. Det är centralt att förstå på vilket sätt 

hållbarhetsperspektiv kan integreras och i våra tidigare studier kan vi se hur detta 
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integrationsperspektiv blir centralt, inte minst i utvecklingsländer (De Majo & Kristianssen, 

2022, kommande).  

4.1.2 Nationell styrning och policy 
Detta forskningsområde centreras kring den statliga styrningen av samhällets transportpolitik 

men också om statens möjligheter att tillsammans med andra samhällsaktörer agera för ett 

säkrare vägtransportsystem. Staten spelar en central roll, både indirekt och direkt, i arbetet för 

ett säkert vägtransportsystem. Staten agerar utifrån olika roller som är viktiga att hålla isär. 

Staten har också många ansikten; riksdag, regering och myndigheter. Staten kan vara allt från 

policyskapare till infrastrukturutvecklare och även en direkt användare av 

vägtransportsystemet. Statens olika roller är därför viktiga att kartlägga och analysera. Under 

senare år har statens verktygslåda utvecklats ytterligare med arbetssätt som exempelvis 

målstyrning, nätverksstyrning, benchmarking, med mera. En viktig forskningsuppgift är att 

kartlägga, analysera, jämföra och utvärdera dessa olika typer av angreppsätt. Statens roll som 

normsättare som i sin tur skapar efterfrågan för stödjande teknik är troligen en viktig men 

underskattad roll.  

Många aktörer berörs inom transportsektorn och myndigheter spelar en central roll för 

implementering av politiska beslut. Vi ser att det finns många studier som fokuserar på effekter 

av policyer såsom exempelvis säkerhetskameror eller hastighetsbegränsningar (Se exempevis 

Vadeby & Forsman, 2018). Men vi behöver mer kunskap både om organisatoriska och 

styrningsrelaterade aspekter av myndigheters arbete. För att myndigheter ska nå ut med 

information men också för att inhämta information behövs dessutom samverkan med 

omgivande samhället. På myndighetsnivå finns idag flera samverkansorgan som rör 

trafiksäkerhet. Flera av dessa har belysts i våra tidigare studier (se 1.3) och vi kan konstatera 

att de har mer karaktär av stuprör än relaterade till flera hållbarhetsmål. Hållbarhetsfrågor 

behöver hanteras med både stuprör och integrering och detta är en central utmaning i våra 

kommande studier.   

Den nationella styrningen och policyskapandet behöver således belysas från många olika 

perspektivVi har i föregående del givit ett antal exempel på teoretiska ansatser som kan 

användas. I relation till trafiksäkerhet så vill vi också lägga till vikten av att studera hur visioner 

används som styrmedel.  

4.1.3 Regional- och lokalsamhället  
I Sverige sätter statliga myndigheter ramarna för trafiksäkerhetsarbetet men det görs avgörande 

insatser även i regioner och kommuner och det är framför allt i de lokala och regionala 

transportsystemen vi hittar de oskyddade trafikanterna såsom cyklister, gångtrafikanter, och 

personer med funktionsnedsättning. Den lokala styrningen har en avgörande effekt på 

trafiksäkerhetssituationen i den urbana kontexten. Styrning och policy har särskilda 

förutsättning i den regionala och lokala kontexten. I Sverige påverkas styrningen och 

policyskapande av det kommunala självstyret. Därför kan ibland statliga myndigheter anklagas 

för att vara både för närgångna och för frånvarande. Att hitta en balans i relationen är ibland 

komplicerat. Detta är något att ta fasta på i fortsatt forskning.  

Dessutom kan den lokala politiken fungera väldigt annorlunda än den på nationell nivå. Vi 

hittar andra politiska partier och intressanta koalitioner. Detta påverkar vilken typ av 

trafiksäkerhetsarbete som sker. Kommunerna har också många uppdrag men inte alltid 

tillräckliga resurser för att kunna arbeta integrerat med hållbarhetsfrågor. Detta gör att hårda 
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prioriteringar ibland måste göras mellan hållbarhetsområden. Här kan vi hitta en del intressanta 

studier om den lokala politiken och styrningen kring trafiksäkerhet (Se exempelvis Svensson, 

et. al., 2013) men det är fortfarande få som gör en tydlig koppling till trafiksäkerhet som 

hållbarhetsfråga. 

Det har varit tydligt under vår tidigare programperiod och under förstudien att regionala 

perspektiv kan förstärkas i forskningen. Inte minst visar våra egna studier på lokal nivå att det 

finns en efterfrågan på mer samverkan och samarbete på regional nivå. I viss mån finns det 

begynnande forskning om regionala planer (Värnlid, 2020; Värnlid, et. al., 2020) men detta kan 

som sagt förstärkas.  

Nya grepp inom trafikområdet utvecklas och testas ofta lokalt innan de kan anses mogna att 

omsättas i nationell policy. ”Aktivt resande” är exempel på ett initiativ där det bedöms finnas 

stora synergipotentialer mellan miljö-klimat-hälsa och kanske även säkerhet beroende på hur 

lösningarna konkret kan utformas (Kriit, et. al., 2019). Aktivt resande syftar på mobilitet 

huvudsakligen till fots och på cykel (med eller utan el-assistans) i samspel med kollektiva 

transportmedel. Trafikverket har genom innovationsupphandling sökt stimulera lokala 

utvecklingsprojekt och många kommuner deltar på olika sätt i utvecklingsarbetet. Viss 

forskning pågår redan, såväl i Sverige som internationellt, för att följa arbetet och samla 

kunskap kring möjligheter och hinder. Fler studier behövs och planeras. 

4.2 Civilsamhället, media och medborgaren 
Civilsamhället har en central roll i att driva fram och underhålla vissa policyer. Med ett ökat 

hållbarhetsfokus sätts också civilsamhällets ”världsbild” på prov. Organisationer behöver 

eventuellt leta efter nya allianspartners, omformulera och bredda sina arbetsmetoder, samt ta 

fram nya kunskapsunderlag. Det har funnits en viss kritik från olika organisationer om att 

Nollvisionen inte tar grepp om alla trafikslag. Dessa diskussioner har bland annat förts kring 

cyklingens roll (Koglin, 2015; Koglin & Mukhtar Landgren, 2021). Det har också diskuterats 

varför anhörigorganisationer rörande trafikskadade inte är starkare i det svenska civilsamhället. 

Detta är potentiellt problem att undersöka vidare.  

Även media är en viktig aktör när det gäller exempelvis hur ett problem ramas in. Hur beskrivs 

trafiksäkerhet i dagens olika mediakanaler? Vilken bild av ansvar och problem ges? Media kan 

spela en stor roll i hur trafiksäkerhet beskrivs. Beskrivs trafiksäkerhet exempelvis som ett 

hållbarhetproblem eller handlar det enbart om säkerhet? 

Individer intar många olika roller i samhället, till exempel som medborgare, konsumenter och 

användare. För att förstå hur krav och efterfrågan på ett säkert vägtransportsystem skapas är det 

viktigt att veta hur individer agerar i dessa olika roller, exempelvis vilka problem man upplever 

och vilka önskemål man har. Hur människors värderingar, attityder och normer skapas och 

förändras till förmån för säkerhet är därmed också ett viktigt forskningsfält.  

Ett annat centralt perspektiv är medborgares möjlighet till påverkan på trafiksäkerhetsarbetet. 

På aggregerad nivå beskrivs ofta medborgarsamhället som ett ”community” med kopplingar till 

såväl förvaltning som marknad och civilsamhälle. Den lokala nivån är särskilt framträdande för 

framväxt av gräsrotsinitiativ av olika slag, ofta av stor betydelse för samhällets säkerhet och 

trygghet i olika avseenden. Det är också ett viktigt mål för centrala initiativ i samma syfte. 

Trafiksäkerhet i lokalsamhället är ett ansvar på tvärs över samhällssektorerna och kräver stort 

medborgerligt deltagande, exempelvis vad gäller frågor om trafikseparation, skolvägar och 
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kollektivtrafik. Intresset för säkerhetsarbete i samarbete med medborgare, till exempel WHO-

modellen Safe Communities (Spinks, et. al., 2005; Svanström, 2012), har varit påtagligt sedan 

ett par decennier och behöver studeras ytterligare med avseende på dess potential för 

trafiksäkerhetsarbete. 

Hur trafiksäkerhet hanteras på lokal nivå är centralt, dels relaterat till hållbarhetsmålen och dels 

då det är i den urbana miljön många av dagens utmaningar rörande trafiksäkerhet kan återfinnas. 

Det rör exempelvis medborgare som oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister. Det rör 

barn som går till skolan och det rör människor med funktionsnedsättning. I den urbana miljön 

finns många utmaningar att hantera såsom en växande befolkning vilket leder till ökat byggande 

i större städer vilket i sin tur leder till mer trafik. Ett utbyggt kollektivtrafiksystem kan 

underlätta medan ett eftersläntrande system skapar problem. Här finns både övergripande 

studier att genomföra och mer detaljerade för att få förståelse av både strukturer och hur aktörer 

agerar inom och utom ramen för dessa strukturer. Det tidigare nämnda perspektivet kring aktivt 

resande berör i hög grad hur medborgaren förhåller sig till mobilitet och där är den urbana 

miljön central. Det finns en hel del forskning om kollektivtrafik i Sverige (se 

www.k2centrum.se) och viss mån kan den forskningen tangera trafiksäkerhetsfrågor rörande 

olika medborgargrupper i samhället. Det finns många studier om åtgärder som riktar sig mot 

oskyddade trafikanter såsom exempelvis studier om utformning av infrastruktur eller 

barnperspektiv (se exempelvis Leden, et. al., 2006) men vi hittar få studier som handlar om 

deltagande och inflytande.  

4.3 Marknaden och konsumenter 
När det gäller rollen som påverkare av marknadens aktörer i syfte att skapa ett säkert 

vägtransportsystem måste staten ta ställning till om den ska intervenera eller om den ska låta 

marknaden sköta sig själv (Bemelmans-Videc et al., 1998). Det är viktigt att undersöka under 

vilka omständigheter som marknaden fungerar väl utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. När 

staten finner ett behov av att agera finns olika handlingsalternativ; att påverka med information, 

att skapa ekonomiska incitament, eller genom regleringar (Bax, 2011; Belin et al 2014).  

Bland styrmedlen spelar reglering en särskild roll (Friedland et al., 1990; Belin 2012). Reglering 

för företag, såsom arbetsmiljöregler eller tillståndsgivning för att få utöva verksamheten kan 

också förmodas ha stor betydelse för säkerheten i framtiden. Hur reglering fungerar i dessa 

artskilda sammanhang är viktigt att förstå.   

Ett annat styrmedel utgörs av ekonomiska incitament för att vägleda eller stimulera marknaden. 

Både konsumenter och leverantörer kan påverkas på kort och lång sikt. Trafiksäkerhet har i 

motsats till klimat och miljö hittills huvudsakligen marknadsförts utan sådana incitament. 

Erfarenheter från försäkringsbranschen kring differentierad premiesättning kan vara relevant 

här. Upphandling är ett annat centralt perspektiv i relation till hållbarhet i en bredare bemärkelse 

(se exempelvis Hansson, 2013). Beaktande av säkerhetsaspekter vid upphandling av 

transporttjänster kan förmodas få ökad betydelse. Införandet av ISO 39001 liksom nya EU-

direktiv pekar i denna riktning.  

Inom detta forskningsområde har fokus flyttats från de samhälleliga processerna till hur 

marknadsaktörer agerar och interagerar. Intresset är riktat mot att förstå hur efterfrågan och 

utbudet på marknaden skapas och dess betydelse för trafiksäkerhet.  Vilka säkerhetsproblem 

som får uppmärksamhet på marknaden, vilka mål och inriktningar som formuleras, vilka 

tillvägagångssätt som marknaden har för att bidra till ett säkert vägtransportsystem, samt hur 

http://www.k2centrum.se/
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ledningssystem, socialt ansvarstagande och innovationsprocesser utformas, blir viktiga 

forskningsfält. Det är särskilt intressant att belysa vilken betydelse marknadsorienterade 

strategier, som idag genomsyrar vårt svenska samhälle, har för trafiksäkerhetsarbetet. Vad finns 

det för fördelar och nackdelar med ett fokus på marknadens mekanismer i relation till 

trafiksäkerhet? Ett intressant perspektiv är diskussionerna om socialt ansvarstagande 

(Corporate Social Responsibility) och varumärkesutveckling. Varumärkets image anses ha stor 

betydelse för företagsagerande allmänt, men vilken roll detta spelar på säkerhetsområdet är 

mindre känt. 

Ett särskilt intressant perspektiv är vilken roll drivkrafter rörande innovation spelar. På vilket 

sätt kan innovationer bidra till en tydligare och mer hållbar integration av olika hållbarhetsmål? 

Vilken roll spelar konkurrens, finansiering/medfinansiering, demonstrationsprogram, med 

mera? Här finns det säkert intressanta idéer hos företag som rör nya metoder, ny teknik, och 

nya arbetssätt.  

Sist men inte minst är konsumentens val av avgörande betydelse. Det finns idag tydliga 

betygsättningssystem för bilar, vägar och annat (Se bland annat EuroNCAP). Det finns också 

en drivkraft hos konsumenten att välja säkerhet. Det finns en del studier om konsumentens val 

av bil i relation till säkerhet (Andersson, 2008; Koppel, et. al., 2008). Men kunskapen kan 

förstärkas kring hur dessa instrument påverkar marknaden och i sin tur trafiksäkerheten.  

4.4 En Nollvision för framtiden – System- och förändringsperspektiv 
Förutom de arenor vi beskrivit ovan har vi valt att lägga till ett fjärde tema som genomgripande 

påverkar de övriga arenorna. Vi vill med ett avslutande system- och förändringsperspektiv bidra 

till kunskap om hur Nollvisionen kan utvecklas, förändras, men också hur systemperspektivet 

i stort kan utvärderas. Transportsystemets grundläggande komponenter och samspelet dem 

emellan kan behöva studeras och utvecklas ytterligare, särskilt utifrån ett systemperspektiv. 

Relevant parallell forskning finns kring modellering av bland annat industriella så kallade 

socio-tekniska system för olycksprevention och samhällskontexter för sjukdomsförebyggande 

och hälsofrämjande arbete. En grundförståelse av systemarkitekturen är en förutsättning för 

identifiering av berörda aktörskategorier och fortsatt modellering av samspelet dem emellan, 

det vill säga den kontext där det systematiska säkerhetsarbetet är tänkt att äga rum och 

utvecklas. Säkerhetsarbetet kan därifrån brytas ned och tydliggöras inom olika delområden i 

termer av nivåer och aktörskategorier samt med avseende på olika systemkomponenter. Ett 

säkert system är beroende av hur olika tekniska system kan samspel och kommunicera som 

exempelvis fordon till fordon eller fordon till infrastruktur. I detta väcks också många frågor 

kring skillnader i teknisk utveckling mellan olika delar i systemet samt frågor som privat 

integritet.  

Säkerhetsarbetet behöver bedrivas på flera fronter samtidigt och vägledas av strategier 

anpassade för den specifika miljö och samhällskontext det handlar om. Behovet av att hitta nya 

effektiva managementstrukturer i syfte att driva arbetet med att skapa och vidmakthålla säkert 

transportsystem kommer vara en viktig fråga. Aktörsoberoende system för mål och uppföljning 

är viktigt att beforska. Säkerhetskultur är också ett viktigt övergripande forskningsfält som har 

med de övergripande förutsättningarna för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete. Kunskap om 

säkerhetskultur är särskilt centralt i implementeringen av nya sätt att arbeta ned trafiksäkerhet 

såsom exempelvis om Nollvisionen antas i en ny kontext. 
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En viktig aspekt vid utvärdering av nya policyer som syftar till att förändra system handlar om 

huruvida de effekter man tycker sig kunna se i statistik över det man vill påverka verkligen 

återspeglar den nya policyn eller snarare sammanhänger med andra tendenser i samhället, så 

kallade sekulära trender. Nedgången i trafikskador, som nu sker parallellt i hela västvärlden, 

kunde förutses av forskare på basis av matematisk modellering långt innan den blev ett tydligt 

faktum i olika länder och utan vetskap om vilka policyer som skulle komma att implementeras. 

Liknande förhållanden har identifierats på andra områden, till exempel arbetsolycksfall där 

nedgången i stor utsträckning förklaras av strukturförändringar på arbetsmarknaden och en 

allmän teknikutveckling som ersatt tidigare farliga arbetsmoment. Likväl förklaras 

utvecklingen av ansvariga instanser gärna i termer av de säkerhetsåtgärder man introducerat. 

Att kunna särskilja effekter av det man gjort från sekulära trender eller störningseffekter från 

andra samhällshändelser är en avgörande faktor för ett meningsfullt lärande från olika 

samhällsinsatser i säkerhetshöjande syfte. Det är också angeläget att vidareutveckla arsenalen 

av metoder för effektutvärdering på systemnivå för att tydligare än tidigare kunna fastställa 

effekter av implementerade åtgärder. 

Ny teknik medför ofta behov av nya lagar, regler eller policyer. Detta kräver i sin tur en 

grundläggande utredning om vilka etiska principer som ska underbygga dessa regleringar. Inom 

fordonstekniksutvecklingen ställer självkörande fordon nya krav på en breddad syn på säkerhet 

och hållbarhet inom ramarna för Nollvisionen och hur den bör uppdateras för att anpassas till 

den nya teknikens utmaningar. Vi identifierat fem huvudsakliga kategorier av extra relevans för 

säkerhet, hållbarhet och Nollvisionen: 

• Säkerhetskrav och fordonens trafikbeteende 

• Breddad syn på säkerhet, Nollvisionen och hållbarhet 

• Informationshantering och övervakning 

• Förändringar av infrastrukturen 

• Ansvarsfrågor 

Naturligtvis innebär ny teknik en flora av etiska utmaningarna och möjligheterna som inte 

passar in inom dessa kategorier, exempelvis hur den nya tekniken kan tänkas påverka 

arbetsmarknaden. (Hansson, et. al., 2021) Men relevansen för många av dessa frågor är 

avtagande med avseende på målet att bidra till arbete med en trafiksäkerhet, hållbarhet och 

inom ramarna för en reviderad och uppdaterad Nollvision.  

Den mest grundläggande frågan som behöver besvaras är under vilka villkor som självkörande 

fordon bör tillåtas. Vilka säkerhetskrav bör ställas för att godkänna dessa fordon? Hur bör dessa 

säkerhetskrav uppdateras över tid? Vad föranleder det för följdkrav på konventionella fordon? 

Föranleder teknikutvecklingen exempelvis krav på att förbättra konventionell trafik genom 

alkolås, smarta hastighetsbegränsningar, och smarta system som kontrollerar förarens fokus? 

Finns det omständigheter under vilka konventionella fordon bör förbjudas? Vilka tester är 

rimliga för att utvärdera självkörande fordon och vilken data bör vi jämföra med? (Lundgren 

2021a; Hansson, et. al., 2021; Hicks 2018; Kalra and Paddock 2016)  

Självkörande fordon illustrerar även vikten av att revidera Nollvisionen. Dess klimat-, miljö- 

och hälsopåverkan kommer ha direkt och indirekt påverkan på liv och hälsa. Hur självkörande 

fordon kommer förändra transportsystemets påverkan på klimat, miljö och hälsa är starkt 

beroende av vilka regleringar som gäller gälla för dessa fordon. En genomgång av litteraturen 

kring simuleringar visar att vi kan förvänta oss ökade transportsträckor och att enkla 
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ekonomiska incitament är otillräckliga för att öka individers vilja till samåkning. Här måste vi 

fråga oss vilka policyer som kan vara tillräckliga för att åstadkomma en förändring och vilka 

etiska principer som kan guida dessa policyval? Men frågan handlar inte endast om hur 

självkörande fordon kan effektiviseras vis-à-vis klimat-, miljö- och hälsa, utan det finns även 

klara hälsovinster om människor väljer att cykla i stället för att åka bil. Hur bör individers frihet 

att välja balanseras mot Nollvisionens mål? Hur bör trafikpolicys utformas för att gynna val 

som är i linje med grundtanken i Nollvisionen? Hur kan Nollvisionen breddas för att inkludera 

andra former av trafikrelaterade dödsfall och allvarlig hälsopåverkan? Vilka ekonomiska 

styrmedel och andra policyers kan användas för att gynna en reviderad syn på Nollvisionen 

inklusive ett bredare hållbarhetsperspektiv inför framtiden? Hur ska dödsfall från trafikolyckor 

värderas gentemot dödsfall från klimat, miljö och icke-trafikolycksrelaterade hälsoeffekter? 

Detta lyfter också frågor om vilka hållbarhetsperspektiv som saknas i Nollvisionen och hur bör 

de integreras? (Pernestål & Kristoffersson 2019; Hansson, et. al., 2021; Sommar et al. 2021) 

En av de största förändringarna som självkörande fordon medför är den inbyggda 

övervakningsmekanismen. Alla självkörande fordon behöver bygga en visuell modell av sin 

omgivning och således kommer vi behöva fråga oss hur denna informationshantering bör 

regleras. Vilka etiska principer ska guida kraven på informationshantering? Hur ska potentiella 

säkerhetsvinster med självkörande fordon vägas mot risker med ökad övervakning? Vilka krav 

bör ställas på informationshantering för självkörande fordon och smart infrastruktur? (Glancy 

2012; Lundgren 2021b; Hansson, et. al., 2021; Ryan 2020) 

Alla dessa frågor innebär även grundläggande frågor om hur infrastrukturen bör planeras. Med 

avseende på hur långa tidsperspektiv som gäller för infrastrukturplanering så behöver vi redan 

nu svara på hur infrastruktur bör utformas med avseende på osäkerheten kring framtida teknik 

och kring de lagar och regleringar som kommer styra dess implementering. Hur ska vi idag 

bygga infrastruktur för framtid med hänsyn till ny teknik och ett brett hållbarhetsperspektiv? 

Ska vi exempelvis. tvinga fram en viss teknikutveckling eller försöka förutsäga individers val 

baserat på marknadslösningar? Bör val av transportslag vara en mer betydelsefull roll i 

planeringen av framtida infrastruktur? Vilka policyinstrument är gynnsamma och etiskt 

påbjudna? Kan vi förändra transportval genom att ändra parkeringskvoter vid nybyggnation 

och regler kring parkeringskostnader för att exempelvis påbjuda att ett självkörande fordon 

aktivt brukas? Utformningen av trafiksystemet och infrastrukturen lyfter även frågor om 

självkörande fordon bör kunna kontrolleras extern? I vilken mån behöver infrastrukturen 

utformas med egna sensorer för informationsinhämtning och trafikövervakning? Hur ska vi 

balansera potentiella säkerhetsvinster genom ökad kontroll och risker med övervakning och att 

ett system missbrukas eller hackas? (Hansson, et. al., 2021; Joh 2019; Holstein, Dodig-

Crnkovic, & Pelliccione 2018) 

Slutligen lyfter alla dessa frågor nya frågor om ansvarsfördelning och hur självkörande fordon 

ändrar på ansvarsprinciper i reglering och i Nollvisionen. Hur bör ansvarsfördelning utformas 

med hänsyn till självkörande fordon? Hur ändrar självkörande fordon på principer om 

ansvarsfördelning i Nollvisionen? Vilka nya ansvarsområden uppstår, breddas eller aktualiseras 

av självkörande fordon (exempelvis frågor rörande informationshantering)? (Nyholm 2018a; 

Hansson, Belin & Lundgren 2021) 
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5. Nyttiggörande 
Detta forskningsprogram är utfallet av en förstudie, rapportering av förstudien till Trafikverket 

samt nätverkets nya samlingsdokument för fortsatt forskning om trafiksäkerhet som 

hållbarhetsområde. Programmet kommer att användas som en utgångspunkt för olika typer av 

ansökningar om forskningsmedel. Därför kan nyttiggörandet se ut på olika sätt beroende på 

projekt. Ambitionen i nätverket är att kunna genomföra ett utåtriktat seminarium/konferens per 

år på ett tema centralt för forskningsprogrammet. Varje projekt har förstås ett intresse av att 

publicera forskningsresultaten samt på olika sätt återföra resultatet till forskningsfinansiären. 

Detta kan ske genom många olika metoder.  

I nätverket har vi planer på att också skriva gemensamma artiklar som går över projektgränser. 

Bland annat har en artikel om Nollvisionens fortsatta utveckling i relation till hållbarhet 

planerats till slutet av programperioden.  

Vi ser gärna ett fortsatt samarbete med Trafikverket som naturlig avnämare av resultat som 

handlar om hållbarhet på transportområdet men vår ambition är också att fortsätta knyta nya 

kontakter inom både forskning och praktik för att gemensamt ta oss an de utmaningar som 

hållbarhetsarbetet genererar.   
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6. English summary 
This research program is a continuation of the Swedish Transport Administration initiative 

“Vision Zero – from idea to implementation” from 2016 (Belin, et. al., 2016), where a number 

of social scientists were invited to participate in research on policy and implementation in 

relation to Vision Zero. The program leadership was placed at Karlstad University and in 2019 

transferred to Örebro University. The intention was twofold; 1. To study road safety from 

various innovation and policy implementation perspectives, and 2. To create a network of 

researchers focusing on an analysis of road safety that had not been prioritized before. More 

concretely to answer the questions: How to get things done? What can social science bring to 

the table concerning to new solutions and new interpretations of Vision Zero? The studies have 

focused on issues such as global governance of road safety, diffusion of Vision Zero, network 

governance perspectives, innovations such as autonomous vehicles, local road safety work, etc. 

Since then, the network, which is called SafePol (Safety Policy Research Network), has grown 

and contains around 15 researchers from different disciplines and Universities in Sweden. The 

network has continuously welcomed new researchers in accordance with the intentions of the 

Swedish Transport Administration and is also connected to global research networks. 

The original program came to a formal end in 2021 och the network decided to produce a new 

research program. The program focuses on road safety, but from sustainable development 

perspective. Road safety is part of the Sustainable development goals (SDGs) from 2015 and is 

expected to interplay with other sustainability goals. Our transport system should not only be 

safe, but also climate neutral, equal, accessible, affordable, and healthy. The ultimate goal is 

therefore more complex today compared to when Vision Zero was established and there is a 

risk of conflicts of value, interest, and goals.   

This new research program aims to frame road safety within this new context and thus also 

relates to the new research program from the Swedish Transport Administration (Trafikverket, 

2022). This document should be regarded as a position statement from the network for the years 

2023-2026. SafePol will during the next four years focus on governing- and policy-oriented 

research on road safety as a sustainability goal. The network has identified five main themes 

which will be guiding research applications and network discussions. 1. Governing road safety 

(international, national, and local governance), 2. Civil society, media, and the citizen, 3. The 

market and consumers, and 4. A Vision Zero for the future – a systems and change approach.   

The Swedish Road Administration has financed the pre study leading to this program (dnr. TRV 

2021/53954), as well as given concrete advice in the formulation of the themes. From a global 

perspective, many countries are looking to Sweden for leadership with regards to road safety. 

They are also closely following how Sweden works with integrating road safety with other 

sustainability goals. Projects connected to this research program attempt to provide some 

answers to how this work is proceeding.  
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