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Unga i trafiken
Vem bär ansvaret?

Tomas Brandberg

KAK, grundat år 1903, är idag en rikstäckande allmännyttig ideell förening med främsta syfte att
främja en sund utveckling av den svenska bilismen. Vi ägnar oss åt ansvarsfrågor kopplade till bil
och trafik, motorsport och sociala klubbaktiviteter. De tre verksamhetsdelarna samverkar för att
göra det attraktivt att genom ett medlemskap stödja KAK.
www.kak.se

Ny KAK-studie om trafikutbildning för unga
Inom KAKs expertråd har vi uppmärksammat den viktiga
frågan om trafiksäkerhetsundervisning för unga. Vi har
befarat att detta är ett eftersatt område. Eftersom unga tar
körkort allt senare är det många trafikanter, gående och
cyklister, som överhuvudtaget inte fått lära sig något om
trafiksäkerhet. Och även de som tar körkort senare tillbringar många år som trafikanter med ingen eller bristfällig
utbildning.

Sverige har under en längre tid haft en mycket positiv
utveckling på trafiksäkerhetsområdet. Under 2013 dödades
260 personer i vägtrafiken vilket är det lägsta antalet dödade
i vägtrafiken sedan 1944, enligt Trafikanalys officiella
statistik om vägtrafikskador. Detta är ett resultat av omfattande satsningar på bättre vägar, säkrare fordon, bättre
utbildning, smartare regler och tillsyn att reglerna verkligen
efterföljs.

För att skapa oss en mer heltäckande bild av frågan har
vi därför under våren knutit en utredare till expertrådet.
Tomas Brandberg är civilingenjör och teknologie doktor i
kemiteknik, alltså inte i trafikteknik. Men som forskare har
han en vana att sätta sig in i omfattande material och strukturera information. Tomas Brandberg har nu lämnat en
mycket intressant men också oroande rapport till KAK vars
resultat han själv beskriver i en artikel här intill. Många
aktörer arbetar med trafikutbildning för unga men resurser
saknas. Det är skolan som har det formella ansvaret men
direktiven i läroplanerna är svaga.

Sveriges statistik för trafikolyckor går åt rätt håll – men
bristen på utbildning för unga är ett allvarligt hot mot denna
positiva trend. KAK kommer nu att bjuda in relevanta
aktörer för diskussioner om hur vi ska få en bättre trafikutbildning för unga och hur ansvaret för denna ska fördelas.
Vi hoppas att KAKs nya rapport ”Unga i trafiken – vem
bär ansvaret” kan bidra till att både sätta fokus på frågeställningen och ge stöd för en konstruktiv diskussion.
Anders Ydstedt
Ordförande KAKs expertråd
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Sammanfattning
De senaste decennierna har antalet människor som årligen
omkommer i trafiken minskat betydligt. Emellertid orsakar
trafikolyckor fortfarande varje år hundratals dödsfall,
tusentals allvarliga personskador och omfattande materiell
förstörelse. Unga bilförare, särskilt manliga, är överrepresenterade i olycksstatistiken, samtidigt som trafikexponering i unga år just ur säkerhetssynpunkt på sikt innebär
värdefull rutin. Att överföra trafiksäkert beteende till unga
bör ha den omedelbara effekten att deras inblandning i
olyckor minskar, men bör även ha positiv effekt i ett långsiktigt perspektiv.

Enligt en undersökning från 2004 får cirka 90 procent
av skolbarnen i Sverige trafikundervisning i grundskolan,
huvudsakligen på lågstadiet. Ungefär tio-tolv timmar per
årskurs ägnades 2003/2004 åt trafikundervisning på lågoch mellanstadiet. En uppdatering av denna undersökning
vore önskvärd.
Anslagen till Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens
Främjande (NTF) har minskat och Trafikverket har inget
uppdrag vad gäller information eller opinionsbildning. Också Polisen har i många fall upphört med trafikundervisning.
Nyckelaktörer blir därmed enskilda kommuner, enskilda
skolor och ytterst de enskilda pedagogerna. Kartläggningen
indikerar att olika kommuners engagemang i frågan varierar starkt.

Utan att ta hänsyn till ett stort mörkertal kan man konstatera att cykelolyckor sedan 2008 är den kategori som
orsakar flest trafikskadade. Unga trafikanter är tydligt
överrepresenterade i både cykel- och mopedolyckor.
Preventivt arbete kan omfatta trafikkontroller, informationskampanjer och utbildning vilket i sin helhet har potentialen att påverka samhällets trafik- och säkerhetskultur.
Enligt politiska beslut och överenskommelser mellan myndigheter har skolan det heltäckande ansvaret för trafikutbildning, vilket bekräftas av ett förtydligande i den nya läroplanen från 2011. En politisk trend är att integrera arbetet med
trafiksäkerhet med arbetet för hållbar utveckling.
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Del 1
- Unga i trafiken - översikt

sammanställning från 2009 av elva vetenskapliga studier
gav stöd åt både dessa förklaringar [7]. Dessa nedslående
fakta till trots kan man inte utan vidare slå fast att det ur
ett säkerhetsperspektiv är olämpligt att 18/19-åringar tar
körkort och kör bil. Enligt en holländsk studie (se Figur
1) tenderar de mest säkra förarna, 30 år och äldre, att
ha tagit körkort tidigt. Ett närmare studium av Figur 1
visar att förare som tar körkort vid 18-19 års ålder har en
genomsnittlig olycksfrekvens på ca 6 olyckor per miljon km
om man inkluderar körkortsinnehavet fram till 45 år. De
som tar körkort vid 23-27 år är visserligen jämförelsevis
mindre osäkra de första åren, men deras brist på rutin ger
dem sammantaget en något sämre statistik fram till 45 års
ålder, i genomsnitt ca 7 olyckor per miljon km. Underlag för
förare äldre än 45 år saknas i studien, men extrapolerar man
trenden kan man konstatera att förare som tar körkort tidigt
uppenbart är de minst olycksbenägna även efter 45 år [9].

Bakgrund
Från mars 2013 till februari 2014 omkom 266 personer
i vägtrafiken i Sverige och 2549 personer skadades svårt.
Den långsiktiga trenden vad gäller dödsfall och svåra skador
är minskande, i jämförelse med ett femårigt medelvärde
har antalet omkomna minskat med 17 procent och antalet
svårt skadade med 20 procent [1]. Stora ansträngningar har
gjorts för att minska antalet trafikolyckor, som emellertid fortfarande räknas i tiotusental, vilket orsakar både
personskador och omfattande materiell förstörelse. Den
totala samhällskostnaden för trafikolyckor under 2005 har
uppskattats till 21 miljarder SEK [2].

En försiktig tolkning av detta underlag är att det på sikt
alltså inte behöver gynna trafiksäkerheten att stora grupper
tar körkort senare. Här bortses från det uppenbara faktum
att färre körkortsinnehavare medför mindre trafik och
därigenom färre olyckor. En svensk studie [6] antyder
visserligen detta men den visar i första hand de kortsiktiga
effekterna av att stora grupper unga förare sköt upp sin
körkortsutbildning i början på 1990-talet.

All statistik pekar ut unga förare, i synnerhet unga män,
som särskilt olycksbenägna, både i Sverige och internationellt. Trafikanter i åldrarna 15-24 kan vara dubbelt så
olycksbenägna som äldre förare och genom att jämföra mer
snäva ålderssegment kan ännu större skillnader påvisas.
Vidare, för varje ung människa som förolyckas dör i genomsnitt 1,3 andra personer i samma olyckor. Unga förare
är mer benägna att glömma bilbältet och är överrepresenterade i statistiken både för fortkörning och rattfylleri. Dessutom påverkas de mer än äldre förare av att ha alkohol i
blodet. För tonåriga förare tillkommer passagerare som
en riskfaktor. De yngsta bilförarna blir alltså, till skillnad
från äldre förare, mer riskbenägna om de har jämnåriga
passagerare med sig. Unga förare tenderar vidare att köra
nattetid, då olycksrisken till följd av t ex trötthet ökar. Det
är också tydligt att unga män har väsentligt sämre statistik
än unga kvinnor [3-8].
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Unga förares höga olycksfrekvens har två huvudsakliga
förklaringar. Den ena utgår från åldersrelaterad omognad
och den andra handlar om brist på rutin. En amerikansk
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Figur 2 – Antal döda i trafikolyckor per år i Sverige från 1970 till
2013 [1].

Till skillnad från den holländska studien finns här ingen
statistik över hur personer som tar körkort senare påverkas
på sikt. Tittar man närmare på antalet dödsolyckor i Sverige
(Figur 2) ser man visserligen att dessa minskar relativt
snabbt under 1990-talet, men det förefaller snarast vara ett
hack i en långsiktig trend. Det kan också framhållas att det
1988 blev lag på att ha bilbälte även i baksätet, vilket bör
ha fått visst genomslag under 1990-talet.
Europeisk statistik visar en sorts samvariation vad gäller
unga och äldre förares trafiksäkra beteende. I korthet
innebär detta att länder där yngre förare har relativt låg
olycksbenägenhet (jämfört med andra länder) också har
lägre olycksstatistik generellt. Förmodligen avspeglas denna
samvariation i en allmän säkerhetskultur i respektive land,
men det är inte osannolikt att ett trafiksäkert beteende i
ungdomen har bestående effekt över tid [5].

Figur 1 – Effekten av ålder och erfarenhet på olycksfrekvens –
antal olyckor per miljon kilometer [9]. (Reproducerad med
författarens godkännande.)
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År 1993 sänktes gränsen för övningskörning i Sverige från
17,5 år till 16 år. Analyser visar att de ungdomar som, tillsammans med instruktör, utnyttjade hela tvåårsperioden för
övningskörning minskade sin olycksrisk med 40% [10].

En nyligen publicerad rapport från Vägverket framhåller
säkrare beteenden och ökad kunskap (hos både cyklister
och andra trafikanter) som två av fem prioriterade insatsområden (övriga rör drift och underhåll, infrastruktur och
säkrare cyklar) för att reducera antalet cykelolyckor [13].

Cykel och moped

I Figur 3 räknas antalet svårt skakade mopedister och
MC-förare ihop och utgör tillsammans den tredje största
gruppen trafikskadade. Vad gäller mopeder har utvecklingen
sedan 00-talet inneburit en övergång till moped klass 1
(EU-moped). Dessa för köras från 15 år, går i max 45 km/h
och kräver körkort klass AM. Enligt Vägverket mer än
fördubblades antalet svårt skadade mopedister per år från
1998 till 2006 (från ca 150 till ca 330), men trenden i figur
3 antyder att utvecklingen sedan dess är mer hoppfull. Från
2000 till 2006 omkom totalt 81 mopedister [14].

Att cykla är ett miljövänligt alternativ till bilkörning som
dessutom ger hälsosam motion. Det är dessutom, tillsammans med kollektivtrafik, ett naturligt alternativ till biltransport, något beroende på avståndet. Under 2007-2012
var det totala antalet cykelolyckor som krävde akutsjukvård cirka 44 000, drygt 7 000 per år. Figur 3 visar antalet
trafikskadade som vårdats på sjukhus minst ett dygn, av
dessa var ungefär hälften allvarligt skadade. Som framgår
av grafen sjunker antalet skadade cyklister långsammare än
antalet skadade som färdas med bil och utgör sedan 2008
den största kategorin trafikskadade. Och ändå är detta
toppen av ett isberg, eftersom de flesta cykelolyckor aldrig
rapporteras. En belgisk studie visar att sjukvården bara får
kännedom om en tiondel av alla cykelolyckor [11].

Unga är inte oväntat kraftigt överrepresenterade i statistiken för mopedolyckor. Att inte använda hjälm rätt och
trimmade mopeder är viktiga faktorer bakom allvarliga
olyckor och dödsfall [14].

Statistiken för antalet omkomna och allvarligt skadade
cyklister är tillförlitlig och den visar ungefär 25 döda och
ungefär 200 allvarligt skakade per år [12]. Siffror från 2012
visar att cyklister utgör 10% av alla omkomna och 40%
av alla allvarligt skadade i trafikolyckor [13]. Skulle man
emellertid räkna antal olyckor per personkilometer försämras statistiken för cykel vs. motorfordon, eftersom cykel
används för relativt korta transporter.

Preventivt arbete
Att antalet trafikolyckor med dödlig utgång minskar i Sverige
och i t ex EU kan alltså i hög grad tillskrivas bättre vägar
och säkrare fordon. Frågan är då vilken roll den mänskliga
faktorn spelar. En europeisk studie visar att den mänskliga
faktorn är inblandad i 95% av alla trafikolyckor, i 65% av
fallen ansågs det vara den enda orsaken (Tabell 1). Mänskligt beteende är alltså en nyckelfaktor för trafiksäkerheten
[15].

En analys av ”allvarligt skadade” cyklister visar att 78% av
fallen orsakats av singelolyckor. En analys av dessa olyckor
slår fast att (endast) 14% orsakats av cyklistens beteende
och tillstånd. En granskning av övriga orsaker, t ex ”vägutformning” och ”drift och underhåll” visar emellertid att
cyklistens attityd, beteende och förmåga till riskbedömning
sannolikt har betydelse för de flesta allvarliga cykelolyckor.
En annan omständighet är att det finns en kraftig överrepresentation av barn i åldrarna 11-14 år bland dem som
skadas i cykelolyckor [12].

En relevant fråga i denna kontext är i vilken utsträckning
preventivt säkerhetsarbete har effekt. Det handlar både om
kunskaper och attityder och expertis på området anser att
preventivt arbete i princip har betydelse om det utformas på
rätt sätt [16]. Det ligger emellertid i sakens natur att eventuella positiva effekter av preventiva insatser kan ligga långt
fram i tiden vilket försvårar vetenskapliga utvärderingar.
I en rapport från OECD från 2004 konstateras att en
ökad trafiksäkerhet för barn effektivast uppnås genom en
kombination av olika insatser, vilket bland annat inkluderar
trafikbeteende hos alla trafikantgrupper [17, 18].
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Figur 3 – Antal trafikskadade per år från 1998 till 2011 som
vårdats på sjukhus minst ett dygn, sorterat efter trafikantkategori
[12]. (Reproducerad med författarens godkännande.)
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Tabell 1. Statistik över de viktigaste faktorerna bakom trafikolyckor [19].
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Även THINK!-kampanjen i Storbritannien hade inslag av
”enforcement” och den samverkande effekten av kontroller
och information framhålls [15].

Rattfylleri och fortkörning - information och poliskontroller
Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som
omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol [20]
och rattfylleri är en odiskutabel problemfaktor för unga
bilförare. En studie utförd av VTI visar att det genom
utbildning går att påverka ungdomars inställning till rattfylleri. För- och eftermätningingar och jämförelser med en
kontrollgrupp visade att attityden till rattfylleri påverkades
i positiv riktning av utbildning, medan rena faktakunskaper
inte var bestående. Studien visade också att en kombination
av fakta och suggestiva budskap var mest verkansfullt [21].

Utbildningens roll
Att isolera effekten av olika säkerhetsbefrämjande åtgärder
från varandra är alltså svårt, undantaget kontroller som
specifikt påverkar just det man kontrollerar och bestraffar.
Emellertid, långsiktiga utbildningsinsatser riktade mot unga
utgör antagligen en av ett antal metoder att påverka allmänhetens attityd till trafiksäkert beteende och därigenom till
förbättrad trafiksäkerhet. En studie författad vid universitetet i Wien sammanfattar;

Att mäta effekten av en enskild informationskampanj är
svårt och resurskrävande, men publikationen ”Manual
for Designing, Implementing, and Evaluating Road Safety
Communication Campaigns” [15] analyserar just detta.
Sammanfattningsvis är rätt utformade informationskampanjer, riktade mot allmänheten, inte ett verkningslöst
verktyg för att förbättra trafiksäkerheten.

Utbildnings- och kommunikationsinsatser främjar
såväl unga förares förar- och trafikfärdigheter som
utvecklingen av … ’livsfärdigheter’ (Lebenskompetenzen/Life Skills) …
Det handlar i vid bemärkelse om förmågan att hantera
riskbedömningar och komplexa och konfliktfyllda situationer och därutöver personlig utveckling i ett kommunikativt,
socialt och moraliskt perspektiv [30-31].

Som ett positivt exempel på detta framhålls en brittisk kampanj – ”THINK!” – som pågick med varierande intensitet
under i stort sett hela 00-talet. ”Personal consequences” var
en delkampanj som lanserades 2007 och som fokuserade
just på unga manliga förare (17-29 år) och deras attityd till
rattfylleri. Kampanjen intensifierades i december 2008 med
frekventa inslag i olika media, vilket nådde ut till 87% av
målgruppen. I efterföljande enkäter uppgav upp till 45% av
unga manliga förare att kampanjen hade påverkat dem [22].
Uppföljande undersökningar visade emellertid att den långsiktiga effekten på unga mäns attityder var relativt liten [23].
Räknat per capita har Storbritanniens dödsolyckor minskat
snabbare än i Sverige och 2012 hade man 28 dödsolyckor
per 100 000 invånare, jämfört med 30 i Sverige [24]. Det
är emellertid svårt att avgöra exakt vilken direkt effekt
informationskampanjer hade på olycksstatistiken. Det
finns också exempel på informationsinsatser vars effekt på
målgruppens attityder på målgruppen varit blandad eller till
och med negativ [25-26].
Ett dokumenterat effektivt sätt att stävja trafikfarligt beteende är frekventa poliskontroller och kännbara straff för
t ex rattfylleri [27]. Intuitivt upplevs det som sannolikt att
kontroller i kombination med påföljder för överträdelser
inverkar på många individers benägenhet att respektera
lagar, även i trafiken. Forskning bekräftar mycket riktigt att
frånvaro av poliskontroller eller motsvarande medför att
bilister kör fortare och bryter mer ofta mot hastighetsbegränsningar, glömmer säkerhetsbälte mer ofta, konsumerar
mer alkohol i samband med bilkörning och kör generellt
mer aggressivt och riskfyllt [28]. Mer specifikt gäller detta
även unga förare, men t ex tätare hastighetskontroller behöver inte resultera i mindre rattfylleri, medan mer frekventa
alkokontroller inte resulterar i mindre fortkörning [29].
Detta skulle innebära att trafikanterna är ”ögontjänare”
och undviker just de överträdelser som kan innebära bestraffning.
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Del 2 - Vem gör vad?

Skolverket har inte heller någon koordinerande funktion
utan ”kan informera om hur frågor om trafik och transporter kan kopplas till uppdragen i läro- och kursplaner och ge
exempel på hur det kan integreras i skolornas undervisning
och övriga verksamhet”. Mer om skolan nedan.

Kartläggning av aktörer engagerade i ungas trafikutbildning
Man kan identifiera ett flertal aktörer som på ett eller annat
sätt bidrar till att utbilda skolbarn i trafiksäkert beteende.
Ett dokument från 2010 klargör hur fem huvudaktörer
(Trafikverket, SKL, Skolverket, Polisen och NTF) ser på
detta arbete. Stöd till skolans arbete med trafik – Gemensamt underlag och några exempel [32] är sammanställt av
en samarbetsgrupp där dessa parter uttrycker en gemensam
grundsyn. I den aktuella kartläggningen har kontakt tagits
med samtliga dessa aktörer och verkligheten 2014 stämmer
relativt väl överens med detta underlag, vilket inte gör det
mindre intressant. Bland annat manifesteras att ”samarbetsgruppen [vill] stödja skolan att arbeta med trafikfrågor som
en del i lärandet för hållbar utveckling”. Vidare formuleras
förslag till mål för skolans arbete med trafik, där trafiksäkerhet har en iögonenfallande nedtonad roll, se punkt 3:

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande)
kan enligt underlaget ha en opinionsbildande och informerande roll för att ”bidra till bättre trafiksäkerhet och
folkhälsa”. Det framgår emellertid att NTF kan uppfylla
denna roll, några bindande formuleringar finns inte. Mer
om NTF nedan.
Av dokumentet framgår tydligt att Polisen inte prioriterar undervisning. Emellertid, ”genom att initiera ett nära
samarbete mellan skolorna och den lokala polisen så kan
man gemensamt arbeta kring aktuella problem på orten –
utifrån aktuell information om trafikläget.” Detta stämmer väl överens med kartläggningen. Visserligen framgår
det av kontakter att stora polisdistrikt bortprioriterar all
uppsökande verksamhet i till exempel skolor, men lokala
samarbeten är dokumenterade.

1. Reflektera över transportsystemets utformning,
funktion och användning och hur det kan anpassas
till en långsiktig och hållbar utveckling,

Det noteras att ingen av de fem aktörerna egentligen tar på
sig något huvudansvar för frågan. Ansvaret ligger klart och
tydligt hos enskilda skolor och deras huvudmän, huvudsakligen kommunerna.

2. Analysera och kritiskt granska trafikens fördelar
och nackdelar ur olika individ- och samhällsperspektiv,
3. Reflektera över hur egna val och handlingar
påverkar miljö, hälsa och trafiksäkerhet för sig själv
och andra,

Trafikkunskap integreras med ”hållbar utveckling”
Idén att integrera trafikkunskap med ”hållbar utveckling”
är äldre än det ovan citerade dokumentet. I mars 1998
överlämnade Göran Persson och Ines Uusmann (dåvarande
kommunikationsminister) en proposition till Sveriges Riksdag där ”hållbar utveckling” lyfts fram som ledstjärna för
transportpolitiken [33]. Och i en rapport från Vägverket
2007 [34], på tidigare initiativ av den socialdemokratiska
regeringen, framhålls följande områden som framträdande
för att utveckla skolornas arbete med trafikfrågor:

4. Undersöka och värdera hur olika trafikmiljöer
påverkar människor och föreslå förbättringar samt
5. Söka information om trafikens konsekvenser från
medier och andra källor samt värdera dess trovärdighet och relevans.
Det går inte att med säkerhet fastställa dokumentets
spridning och genomslag, men det bör ändå i någon mån
reflektera aktörernas syn i frågan.

1. Att bredda synen på kunskapsområdet trafik och
koppla det till lärande för hållbar utveckling.

Vidare förtydligas alltså de olika organisationernas roll.
Trafikverket inhämtar och sprider kunskap och har en
stödjande funktion gentemot skolan. Trafikverket bildades
2010 genom en sammanslagning av Banverket och Vägverket, därmed upphörde också alla verksamheter som hade
med information, utbildning och opinionsbildning att göra,
vilket man tidigare hade vissa resurser för.

2. Att öka samverkan mellan aktörer som är aktiva i
skolans arbete med trafikfrågor.
3. Att tydliggöra kunskapsområdet trafik i styrdokumenten.
”Hållbar utveckling” som begrepp kan uppenbart spåras
till ännu tidigare datum. Uttrycket myntades av miljöideologen Lester Brown 1981 och fick internationell spridning
genom Brundtlandrapporten 1987.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) har en i sammanhanget vag roll, men ska enligt underlaget ”sammanställa
och sprida kunskap, skapa möjlighet till utveckling, erfarenhetsutbyte och samverkan samt påverka regelverk, råd
och riktlinjer för kommunernas arbete”. Av kontakter med
SKL framgår att man inte har direkta resurser avsatta för
detta, men organisationen underlättar sannolikt kontakter
mellan kommunerna. Se mer om kommuner nedan.
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Trafik i skolan; historik – läroplaner …

eleverna trafikundervisning i grundskolan, i genomsnitt
11-12 timmar per årskurs under lågstadiet, sedan gradvis
minskande till 6-7 timmar per årskurs i högstadiet.

En historisk tillbakablick finns att läsa i ”Trafik i skolan –
En historisk beskrivning” [35]. På 1920-talet ställde exempelvis KAK krav på att trafikundervisning skulle införas i
skolan och utgav 1924 en trafikbilderbok för barn.

Man bör då notera att läroplanen (Lgr 11 vs. Lpo 94) rent
formellt innebar ett förtydligande av skolans ansvar, men i
och med att Lgr 11 är mer detaljerad så förtydligades ansvaret på många olika områden. Man kan därför spekulera i att
skolan är en arena där många vill driva sina intressen och att
den i allmänhet ansträngda situationen där inte har främjat ett
område som trafikkunskap, som alltså inte är ett ämne i sig.

Förskolan fick sin första och hittills enda läroplan 1998
[36], men där tas trafiksäkerhet inte upp. I grundskolan
fanns tidigare, i Lgr 69 [37], ganska detaljerade beskrivningar på hur trafikkunskap skulle förmedlas:
Trafikfärdigheterna skall med lämplig koncentration
grundläggas på ett så tidigt stadium som möjligt och
utvecklas under hela skoltiden genom att trafikundervisningen samordnas med annan verksamhet
i skolan, då en naturlig anknytning erbjuds. En
tillämpning av kunskaperna i en realistisk trafikmiljö
bör regelbundet återkomma på alla stadier. En samverkan mellan skola, hem och samhälle skall ständigt
eftersträvas.

För att få inblick i detta formulerades en enkät som mailades
ut till ca 250 skolor. Endast 11 svar kom in. Detta lär reflektera att rektorer är relativt belastade och nedprioriterar
enkäter. Den låga svarsfrekvensen innebär att det statistiska
underlaget är svagt, istället får man betrakta svaren som
exempel. Det kan inte uteslutas att svar inkommit i första
hand från skolor som gärna visar upp sitt trafikarbete.
Emellertid, de inkomna svaren motsäger inte bilden från
2004. De svar som erhölls visar att man ägnar ungefär en
dag per år från förskoleklass till trean åt trafikundervisning,
ofta kompletterat med kortare pass integrerade med andra
ämnen. Underlaget för mellan- och högstadiet utgörs av enstaka enkäter, men det är möjligt att läroplanens ambitiösa
utformning i kombination med att trafikkunskap bockas
av i lågstadiet har lett till att trafikinnehållet i mellan- och
högstadiet har gått ned. Detta skulle emellertid behöva
studeras närmare. Det är iögonenfallande att sex av elva
skolor uppger att de faktiskt bjuder in polisen, ingen skola
nämner någon från kommunen eller någon lokal representant för NTF.

Emellertid, i Lgr 80 [38]och Lpo 94 [39] tas trafikkunskaper bara upp som ett av många exempel på lämpliga
ämnesövergripande kunskapsområden. Det ovan citerade
underlaget från 2010 [32] ska ses mot bakgrund av att
arbetet med en ny läroplan (Lgr 11) pågick.
I Lgr 11 [40], ett dokument på nästan 300 sidor, tas trafiksäkerhet mycket kortfattat upp i de samhällsorienterande
ämnena för årskurs 1-3. ”Eleven identifierar riskfyllda
platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur
man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i
trafiken.”Just denna formulering återkommer i kursplanen
för samtliga samhällsorienterande ämnen i årskurserna
1-3. Trafikkunskaper återkommer som centralt innehåll för
undervisningen i de samhällsorienterande ämnena i årskurserna 1-3. Som en av 25 punkter återfinns ”Trafikregler och
hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”. Trafik finns
också kvar som exempel på ämnesövergripande temata.

Kommunerna
En betydande del av Sveriges trafikinformationsarbete som
riktas mot unga (skolbarn) organiseras på kommunal nivå.
Ingen koordinerande eller styrande funktion finns hos SKL.
Varken Skolverket eller Trafikverket utövar något direkt
inflytande över skolorna, undantaget givetvis dokument
som läroplanen.

Dessa formuleringar kan te sig symboliska, men utgör alltså
ett förtydligande jämfört med Lgr 80 och Lpo 94. Skolan,
mer specifikt lågstadielärarna, är de som har ansvaret att
alla får grundläggande trafikfärdigheter. För högre stadier
saknas bindande mål och formuleringarna för gymnasiet
är mycket vaga [41]. Under rektorns ansvar (på gymnasiet)
hittar vi bland många andra punkter följande; ”eleverna
får kunskaper om sex och samlevnad, konsument- och
trafikfrågor samt riskerna med tobak, alkohol, narkotika
och andra droger.”

Som en del av kartläggningen togs kontakt med det kommunala styret i Borås (106k invånare), Göteborg (533k),
Härjedalen (10k), Jönköping (131k), Karlstad (88k),
Malmö (313k), Mölndal (62k), Solna (73k), Uppsala (205k),
Örebro (141k) och Örnsköldsvik (55k).
I en klar majoritet av kommunerna (7 eller 8 av 11), finns
på kommunal nivå någon form av strategi för hur man bör
koordinera trafikinformation till kommunens skolor. Det
är uppenbart att kommunerna är självständiga enheter och
arbetar med frågan utifrån egna förutsättningar, även om
nätverk förekommer.

Vad händer i skolan idag?
Givet skolans centrala roll i ungas trafikutbildning är det
relevant att ställa sig frågan hur mycket trafikundervisning
som faktiskt äger rum i klasserna. Frågan undersöktas med
viss noggrannhet av Skolverket år 2004, vilket framgår av
”Redovisning av uppdrag om trafikundervisningen i grundskolan” [42]. Enligt undersökningen fick ca 90 procent av

För de medelstora kommunerna (50k - 150k invånare) är
det vanligt att man har någonstans mellan 0,5 och 0,8 heltidstjänster ägnade åt trafikinformation i skolorna, fördelat
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antal länsförbund avböjde att svara på frågor via mail, men
av de svar som kom in framgick att de har 0,5 till 2 anställda och ägnar mellan 10 och 30% av sin tid åt kontakt
med skolor. Antalet skolor man samarbetar med angavs till
mellan 2 och 10-15 per länsförbund. Enkel matematik visar
att NTF på nationell nivå når ut till en relativt liten andel
av landets cirka 5 000 grundskolor.

på mellan 1 och 3 individer. Det kan noteras att uppdraget
ofta kombineras med t ex miljöinformation, varför det inte
alltid är helt tydligt hur stor del av arbetet som egentligen
ägnas åt trafikinformation.
Det normala är att man knyter kontakt med pedagoger på
skolorna (trafikombud) och överlåter ansvaret på dessa,
men man täcker upp i mycket varierande grad. Ofta är trafikinformationsarbetet ett samarbete mellan flera delar av
den kommunala organisationen, t ex tekniska förvaltningen
och utbildningsnämnden. Det kan heta lite olika från kommun till kommun.

Försäkringsbolag
Försäkringsbolagen har en branschorganisation med fokus
på trafiksäkerhet, vilket för övrigt är obligatoriskt inom
EU, benämnd Trafikförsäkringsföreningen. Denna i sin tur
sammanträder i den så kallade trafiksäkerhetsgruppen, där
If, Folksam, Trygg Hansa, LF är representerade. En ledamot representerar övriga försäkringsbolag. Försäkringsbolagens intresse för trafiksäkerhetsfrågor är uppenbart och
man finansierar alltså ”trafiken-i-skolan” – se NTF ovan.

I Malmö finns en heltidsanställd person som arbetar med
att knyta kontakt och stödja skolorna att skaffa trafikombud. Man tillhandahåller också material.
I Göteborg, Sveriges näst största kommun med hundratals
grundskolor, arbetar en ensam person med trafikinformation. Och hon ska dessutom täcka upp ”hållbar utveckling” och hälsa. Denna tendens finns på många håll, men
Göteborg är det tydligaste exemplet på att trafikinformation faktiskt integreras med andra frågor, i harmoni med
myndigheters och politikers överenskommelser.
Sammanfattningsvis är bilden spretig. Vissa medelstora och
mindre kommuner (Jönköping, Örebro och Örnsköldsvik
kan framhållas) har ambitiösa satsningar, medan andra
kommuner inte har något alls (Härjedalen, Karlstad, Solna)
eller relativt lite i förhållande till befolkningen (Göteborg).
Det är också helt uppenbart att det skiljer sig inom själva
kommunerna, i slutändan förefaller arbetet med trafikinformation bokstavligen stå och falla med enskilda pedagogers
engagemang. Uttrycket ”eldsjälar” tenderar att dyka upp.

Trafiksäkerhetsgruppen är också, tillsammans med bland
andra Trafikverket, en aktör inom vissa samarbeten inom
trafiksäkerhetsbranschen, dock med huvudsakligt fokus på
t ex fordon och vägar.

Körskolor
Sverige trafikskolor representeras av STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) och är den institution som ansvarar
för att körkortsinnehavare har erforderliga trafikkunskaper.
Att utvärdera denna utbildning ingår inte i den aktuella
kartläggningen, men det finns generellt sett ingen anledning
att anta att den inte håller hög internationell standard.
90

I den mån kommunerna arbetar med trafiksäkerhet är deras
primära fokus de skolor de har huvudmannaskap för, dvs
kommunala skolor. Varken AcadeMedia, Kunskapsskolan
eller Engelska skolan, de största utbildningskoncernerna med
grundskoleverksamhet, har någon central policy vad gäller
trafiksäkerhet. Ansvaret ligger lokalt hos respektive rektor.
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Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en
organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och säker trafik. I nätverket finns också ett 70-tal medlemsorganisationer och över 100 lokala trafiksäkerhetsorganisationer.
NTF finansieras till stor del av allmänna medel, huvudsakligen via Trafikverket. Den centrala organisationen driver
och marknadsför en hemsida på internet – ”trafiken-i-skolan” (http://www.ntf.se/trafikeniskolan/) - finansierad av
trafiksförsäkringsföreningen (se försäkringsbolag nedan).
Som namnet antyder är det ett material skolorna kan
använda.

Figur 4 – Andel körkortsinnehavare för personbil av 18-åringar
och 24-åringar [6]. (Reproducerad med författarens godkännande.)

Emellertid har andelen unga som har körkort minskat
sedan 1980-talet, vilket medför att en avsevärd andel unga
(se figur 4) saknar körkort och därigenom inte har examinerats i denna för bilister obligatoriska trafikutbildning.
Vi återfinner många av dessa unga vuxna som trafikanter i
andra sammanhang, t ex som cyklister.

Av kartläggningen framgår att NTF:s 17 länsförbund har
problem med minskande finansiering och befinner sig i en
process av sammanslagningar och nedläggningar. Ett stort
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Slutsatser
• Det heltäckande ansvaret för trafikutbildning av unga
ligger hos skolan i samarbete med kommunerna. Kommunernas engagemang i frågan varierar.

• Antalet som årligen omkommer i trafiken minskar, men
varje år dödas hundratals trafikanter. Tusentals skadas
varav många allvarligt. Unga, särskilt män, är överrepresenterade i olycksstatistiken.

• Enligt en undersökning från 2004 ägnas 10-12 timmar
åt trafikundervisning per årskurs under låg- och mellanstadiet, en undersökning som skulle behöva uppdateras.

• Ungas olycksbenägenhet kan förklaras med brist på personlig mognad och brist på rutin. Unga tenderar att oftare
än äldre förare bryta mot trafikbestämmelser och överskattar relativt ofta sin förmåga.

• Ytterst är det skolan, rektorn och de enskilda pedagoger
som har ansvaret för ungas trafikutbildning, men det är
oklart i vilken utsträckning pedagogerna utbildas för detta
uppdrag.

• Utbildning och information anses ha effekt på lång sikt
om det genomförs på rätt sätt. Men resultaten är svåra att mäta.
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