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Det gick inte att 
hitta bilddelen 
med relations-ID 
rId2 i filen.

Medborgar- och 
trafikantinformation för 

ökad trafiksäkerhet i 
vägtrafiken

Som en kompletterande del av det svenska 
trafiksäkerhetsarbetet ska Trafikverket 
genomföra insatser för att öka 
regelefterlevnaden hos trafikanter.

Uppdraget kan även ses som ett led i att öka 
kunskapen om och skapa acceptans och 
förståelse för trafiksäkerhetsåtgärder.

Ø Ökad hastighetsefterlevnad

Ø Minskad andel alkohol och narkotika i trafiken

Ø Ökad cykelhjälmsanvändning

Ø Ökad användning av säkra fordon, bra skydd och 
rätt utrustning

Särskilt utpekade områden för 
insatserna är: 

Bakgrund



Kommuner som budbärare
Trafikverket vill göra det lätt för kommuner att sprida 
kunskap om säker cykling och alkohol och narkotika i 
trafiken till sina medborgare. 

Vi kommer att tillhandahålla material och metoder som 
gör det möjligt.

Enhetliga koncept i hela Sverige 
att använda lokalt

3 Kommun



Initial utredning genomförd kring säker 
cykling
I kartläggningen framkom bland annat:
• Kommuner har behov av vägledning i arbetet
• Önskar stöd i form av koncept/material
• Efterlyser en samordnande och sammankallande 

aktör (Trafikverket), inte minst på regional nivå för att 
få upp trafiksäkerhetsfrågan på agendan. 
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Finns en hel del att inspireras av

5 Säker cykling



Exempel från Norge och Danmark
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Norge
Finn din hjelm: Kampanj med fokus på 
att det finns en hjälm som passar varje 
individ och varje typ av cyklist. 
Mätningar efter den fyraåriga 
kampanjens slut visar på en ökning av 
hjälmanvändningen med 15 
procentenheter bland cyklister över 17 
år. 

Danmark
Hjelm har alle dage vaeret en god idé är 
en kampanj som spelar på tradition och 
dansk gemenskap och rötter som vikingar: 
”Hjälmen har skyddat våra förfäder i 
årtusenden och det har alltid varit en bra 
idé att bära hjälm när man går ut i 
situationer där det varit viktigt att skydda sitt 
huvud. Idag bär nästan hälften av vuxna 
cyklister hjälm och varje dag tillkommer nya 
hjälmanvändare.”. Kampanjen anspelar 
också på sociala normer: ”Danskarna har 
tagit med sig cykelhjälmen, bara 1/3 av 
cyklisterna cyklar aldrig med hjälm.”.

Danmark
Sikker på cykel – hele livet är en 
kampanj för säkert cyklande som inte 
specifikt handlar om 
cykelhjälmsanvändande, men det 
nämns som ett sätt att vara säker på 
cykeln. Målgruppen är äldre och 
kampanjen trycker på vikten av att cykla 
säkert genom hela livet. 

Säker cykling



Budskapsformulering 
- avstamp
Identifierade framgångsfaktorer, bl.a:

• Utforma budskap som ett eget ansvar om möjligt 

• Informationen ska vara användbar och relevant

• Undvik statistisk information om det inte finns 
praktisk nytta av det 

• Undvik teknisk information 

• Kombinera åtgärder för att stärka effekten när så 
är möjligt
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EXEMPEL
Trafiksäkerhetsarbetet generellt
Hållbart resande (testcyklister, 
vintercyklister m.m.)
Säkra skolvägar
Generellt olyckspreventivt arbete



Produktionen

8

• Budskap riktat till medborgare generellt
• Tre kommuner fungerar som referens
• Leverera direkt till kommuner
• Årsskiftet?

Säker cykling



Mer inom uppdraget om medborgar- och 
trafikantinformation för en ökad 
trafiksäkerhet
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• Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och 
narkotika i trafiken

• Kunskapsstöd till arbetsgivare, transportköpare och 
transportutförare om:
‒ anställdas resor i tjänsten
‒ kravställande vid transporter i egen regi
‒ kravställande vid upphandling

• Nationell trafiksäkerhetskommunikation genom avsändaren 
Zhero. Genomförs i samarbete mellan Trafikverket och tiotalet 
andra aktörer.

Övrigt



Tack!

Sofia Gjerstad
Trafikverket
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