med
denna
studie
attbeskriva
beskrivatransportköpares,
ochanalysera
analyseratransportköpares,
transportköpares,
spediSyftetSyftet
med denna
är att
beskriva
och
analysera
speditörers
och
Syftet
medstudie
denna
studie
äräratt
och
speditransportsäljares
drivkrafter
för att uppnådrivkrafter
en högre trafiksäkerhetsstandard
i högre
transporternas
törers
och
transportsäljares
för
att
uppnå
en
trafiksäkerhetstörers
samtliga
led. och transportsäljares drivkrafter för att uppnå en högre trafiksäkerhetsstandard
transporternassamtliga
samtligaled.
led.
standard ii transporternas

Studien
slår fast slår
att:
Studien

fast att:
att:
Studien slår fast

•

Andersson & Vedung
Andersson & Vedung

Drivkrafter förför
trafiksäkra
transporter
Drivkrafter
trafiksäkra
transporter
Drivkrafter för trafiksäkra transporter

Drivkrafter
Drivkrafter
förför
trafiksäkratransporter
transporter
trafiksäkra

Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft för

Trafiksäkerhet bör paketeras ihop med andra frågor som står högre upp på den politiska och
företagsmässiga dagordningen. En sådan sammankoppling med företagets varumärke,
arbetsmiljö, yttre miljö, ledningssystem/arbetssätt och ekonomi ger trafiksäkerhet drivkrafter som
En
generell
slutsats
ärgenerella
trafiksäkerhetsresultat
ärnyttja
det vikden på
egen
hand inte
har. Den
slutsatsen
är att trafiksäkerhetens
företrädare bör
En
generell
slutsats
äratt
attför
föratt
attnå
nåmaximala
maximala
trafiksäkerhetsresultat
är
det viktigt
att
”fånga”
helheten.
Trafiksäkerhetsnivån
är
nära
förbunden
med
frågor
soptunnemodellens insikter om vikten av sammankoppling, paketering och upphängning.

tigt att ”fånga” helheten. Trafiksäkerhetsnivån är nära förbunden med frågor
såsom ledningssystem/arbetssätt, varumärke, arbetsmiljö/miljö, effektivitet och
såsom
ledningssystem/arbetssätt,
varumärke,
arbetsmiljö/miljö,
och
Magnus
Andersson
är statsvetare och konsult vid
Cajoma Consulting.
Evert Vedung äreffektivitet
professor
ekonomi.
Föruniversitet.
att etablera en hög trafiksäkerhetsstandard behövs därför ett helt
emeritus
vid
Uppsala
ekonomi. För att etablera en hög trafiksäkerhetsstandard behövs därför ett helt
batteri av drivkrafter.
batteri av drivkrafter.
Magnus Andersson är statsvetare och konsult vid Cajoma Consulting. Evert
Magnus
Andersson
statsvetare
och konsult
vid Cajoma Consulting. Evert
Vedung är
professor är
emeritus
vid Uppsala
universitet.
Vedung är professor emeritus vid Uppsala universitet.

Cajoma
Consulting
Cajoma
Consulting
www.cajomaconsulting.se
www.cajomaconsulting.se
Cajoma Consulting
978-91-633-0451-4
ISBN ISBN
978-91-633-0451-4
www.cajomaconsulting.se
ISBN 978-91-633-0451-4

Drivkrafter för trafiksäkra transporter
Drivkrafter för trafiksäkra transporter

•• trafiksäkerhetsförbättringar.
Skyddet
av ett
ett företags
företagsvarumärke
varumärkekan
kanutnyttjas
utnyttjassom
som
drivkraft
trafikSkyddet av
enen
drivkraft
förför
trafiksäkerhetsförbättringar.
säkerhetsförbättringar.
• Miljö
och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet kan främjas genom att
med denna
typ av frågor.
•• paketeras
Miljö och
arbetsmiljö
drivkrafteri ett
i ettföretag
företagoch
ochtrafiksäkerhet
trafiksäkerhet
arbetsmiljö
ärärdrivkrafter
kankan
främjas
genom
att
paketeras
med
denna
typ
av
frågor.
genom
att
paketeras
med
denna
typ
av
frågor.
• När trafiksäkerhet integreras i ett företags ledningssystem tillskapas en viktig drivkraft för
tillskapas
en en
vik-vik•• trafiksäkerhetsförbättringar.
När trafiksäkerhet
trafiksäkerhetintegreras
integrerasi iett
ettföretags
företagsledningssystem
ledningssystem
tillskapas
drivkraft
för
tig drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar
trafiksäkerhetsförbättringar
• Ledarskapet
i ett företag
kan på ett avgörande sätt bidra till trafiksäkerhetsförbättringar.
Ledarskapet ii ett
tilltill
trafiksäkerhets•• Ledarskapet
ett företag
företagkan
kanpåpåett
ettavgörande
avgörandesätt
sättbidra
bidra
trafiksäkerhets• Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en mycket viktig drivkraft för
förbättringar.
förbättringar.
trafiksäkerhetsförbättringar.
Transportköpares krav
är är
enen
mycket
vik-vik•• Transportköpares
kravpå
påspeditörer
speditöreroch
ochtransportsäljare
transportsäljare
mycket
• Staten
kan
spela
en
viktig
roll
för
trafiksäkerheten
genom
att
använda
olika
slags
tig
drivkraft
för
trafiksäkerhetsförbättringar.
tig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
styrmedel
transportköpare,
speditörer
och transportsäljare.
Staten gentemot
kan
attatt
använda
olika
•• Staten
kan spela
spela en
enviktig
viktigroll
rollför
förtrafiksäkerheten
trafiksäkerhetengenom
genom
använda
olika
slags
styrmedel
gentemot
transportköpare,
speditörer
och
transportsäljare.
slags styrmedel gentemot transportköpare, speditörer och transportsäljare.

Magnus Andersson
Magnus Andersson
Evert Vedung
Evert Vedung

Drivkrafter för trafiksäkra transporter

Drivkrafter för trafiksäkra transporter

Cajoma Consulting
Ringgatan 7A
752 17 Uppsala
070-29 48 301
info@cajomaconsulting.se
www.cajomaconsulting.se

Cajoma Consulting
Ringgatan 7A
752 17 Uppsala
070-29 48 301
info@cajomaconsulting.se
www.cajomaconsulting.se

© Cajoma Consulting, Uppsala 2008
Layout: Magnus Andersson och Magnus Lehman
Tryck: Universitetsbiblioteket, Uppsala
ISBN 978-91-633-0451-4

© Cajoma Consulting, Uppsala 2008
Layout: Magnus Andersson och Magnus Lehman
Tryck: Universitetsbiblioteket, Uppsala
ISBN 978-91-633-0451-4

Drivkrafter för trafiksäkra transporter

Magnus Andersson

Evert Vedung

Innehållsförteckning

Sammanfattning

3

Förkortningar

7

Förord

9

Kapitel 1 Bakgrund och syfte

10

Kapitel 2 Metod och avgränsningar

15

Kapitel 3 Teoretiskt ramverk

17

Kapitel 4 Varumärket som drivkraft för trafiksäkerhet

32

Kapitel 5 Paketering som drivkraft för trafiksäkerhet

38

Kapitel 6 Ledningssystem som drivkraft för trafiksäkerhet

44

Kapitel 7 Ledarskapet som drivkraft för trafiksäkerhet

55

Kapitel 8 Kundkrav som drivkraft för trafiksäkerhet

60

Kapitel 9 Statens roll och styrmedel

70

Kapitel 10 Analys och slutsatser

76

Kapitel 11 Rekommendationer

81

Källor

83

Bilaga 1 Förteckning över intervjuade personer

87

Bilaga 2 Intervjuguide

88

Bilaga 3 Hypotesgenererande intervjuer och dokument

91

2
2

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera transportköpares, speditörers
och transportsäljares drivkrafter för att uppnå en högre trafiksäkerhetsstandard i
transporternas samtliga led. Under de senaste tio åren har närmare tusen personer
omkommit i olyckor på svenska vägar där tunga lastbilar varit inblandade.
Studiens hypotesgenererande fas syftade bland annat till att generera preliminära hypoteser och sammanställa en intervjuguide. I studiens hypotestestande fas
genomfördes 23 intervjuer med representanter för transportköpare, speditörer och
transportsäljare. Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att testa hypoteserna.
Det teoretiska ramverk som projektet vilar på skiljer mellan interna och externa
drivkrafter för trafiksäkerhet. Interna drivkrafter är företagens egna incitament att
åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar. Till externa drivkrafter räknas statens
styrning. Under dessa rubriker formulerades sex hypoteser, fem under interna och
en under externa.
Interna drivkrafter
Hypotes 1: Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 2: Miljö och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet
kan främjas genom att paketeras (sammankopplas) med denna typ av frågor.
Hypotes 3: Det är naturligt att trafiksäkerhet integreras i ett företags ledningssystem när företaget i fråga har eller utvecklar sådant.
Hypotes 4: Ledarskapet i ett företag kan på ett avgörande sätt bidra till
initiering, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 5: Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en
mycket viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
Externa drivkrafter
Hypotes 6: För att stärka företagens interna drivkrafter kan staten spela en
viktig roll genom att använda olika slags styrmedel.
Resultat
Studiens resultat sammanfattas nedan:
Varumärket
Många företag bedömer att det har ett värde om de ligger i framkant med att visa
samhällsansvar och att handla etiskt. Att verka för säkra transporter är etiskt och en
naturlig del av samhällsansvaret. Större företag tycks vara mera angelägna om att
bygga upp sitt varumärke än mindre företag. Det finns emellertid ett ökande antal
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mindre åkerier som också är angelägna om att bygga upp och stärka sitt varumärke
genom att bedriva ett proaktivt trafiksäkerhetsarbete. När det gäller transporter av
farligt gods, t.ex. kemiska och petrokemiska produkter, visar det sig att en allvarlig
olycka kan skada en hel branschs varumärke.
Paketering
Paketering, eller sammankopplingsidén, har en stor potential för att åstadkomma
trafiksäkerhetsförbättringar. Åtgärder för trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö går
ofta hand i hand. Paketering tenderar att generera ekonomiska fördelar, både på
kort och lång sikt.
De senaste åren har miljöfrågan, i synnerhet klimat, hamnat mycket högt uppe
på många transportköpares, speditörers och transportsäljares agenda. Miljön
framstår som ”den stora katalysatorn.” Detta innebär en stor möjlighet för trafiksäkerheten att ”hänga på” miljö- och klimattåget. Trafiksäkerheten drar nytta av att
miljö håller på att bli en stor fråga. Sparsam körning/eco-driving har fått ett stort
genomslag och är ett tydligt exempel på de starka kopplingarna mellan klimat/miljö,
trafiksäkerhet och ekonomi.
Ledningssystem
När trafiksäkerhetsfrågorna har integrerats i transportköpares, speditörers och
transportsäljares ledningssystem kan ledningssystemet komma att utgöra en mycket
viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Ett ledningssystem som är drivande
ur trafiksäkerhetssynvinkel kännetecknas exempelvis av att det har en tydlig
kravställning och att det finns en regelmässig uppföljning av åtagandena. Trafiksäkerheten uttrycks i ett antal nyckeltal som återkommande följs upp. Ledningssystem kan byggas upp på skiftande sätt och utgå från olika standarder.
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet välkomnas av
transportköpare, speditörer och åkerier. En ny standard skulle tillföra nya
arbetsmetoder för att främja trafiksäkerheten, den skulle göra det lättare att
prioritera, den skulle öka sannolikheten för att trafiksäkerheten blir en ledningsfråga
och den skulle öka kundefterfrågan på tekniska stödsystem för trafiksäkerhet.
Standarden skulle alltså på flera sätt stärka drivkrafterna för trafiksäkerhetsförbättringar. För att bli effektiv och få genomslag får inte den nya standarden bli
för byråkratisk och komplicerad, för dyr eller för specifik ifråga om tekniska krav.
Ledarskapet
Företagsledningen spelar en avgörande roll för transportköpares, speditörers och
transportsäljares trafiksäkerhetsarbete. Ledarskapet har flera viktiga roller vid etablerandet av ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i ett företag: att initiera och
planera (t.ex. genom att anta en trafiksäkerhetspolicy), att genomföra åtgärder, att
verka för att dessa åtgärder följs upp på ett systematiskt sätt och att säkerställa att
trafiksäkerhetsarbetet fullföljs vid olika slags förändringar i företaget. Enligt vissa
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företag är ledningens roll särskilt viktig i initieringsfasen då trafiksäkerhetsarbetet
ska startas upp. Andra företag betonar att det behövs ett lika aktivt ledarskap i alla
delar av processen.
Målsättningarna för trafiksäkerhetsarbetet bör formuleras tydligt så att alla
anställda förstår och accepterar budskapet från ledarskapet.
Flera av de åkerier som bedriver ett aktivt trafiksäkerhetsarbete leds av kvinnor.
Kvinnligt ledarskap kan vara en viktig framgångfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i
transportbranschen.
Kundkrav
Transportköpare som ställer trafiksäkerhetskrav på de speditörer och åkerier som de
anlitar utgör en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens utveckling.
Transportköpare kan exempelvis driva på utvecklingen av tekniska stödsystem
genom att utöva konsumentmakt gentemot speditörer, åkerier och tillverkare.
Större speditörer uppger att det är kundernas krav som är den enskilt största
drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar. Flera åkeriföretag noterar att transportköparna och speditörerna efterfrågar allt mer åtgärder inom trafiksäkerhets- och
miljöområdena. I vissa fall är det kundernas krav som är den enda drivkraften för
åkeriföretagens arbete med trafiksäkerhet, kvalitet och miljö. Större transportköpare
tenderar att ställa strängare krav på trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö än mindre
kunder.
QIII är ett verktyg som hjälper transportköpare att ställa krav på trafiksäkerhet,
miljö och arbetsmiljö i sina upphandlingar av transporter. QIII har en stor potential
men kan behöva anpassas för att fungera som en starkare drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar för fler transportköpare och speditörer.
Statens roll och styrmedel
För att uppnå de transportpolitiska målen, däribland trafiksäkerhetsmål, har staten
använt bland annat följande styrmedel: regleringar, ekonomiska styrmedel samt
information.
I takt med att transporterna blir mer och mer internationella ökar kraven på
tillskapandet av ett enhetligt och harmoniserat internationellt regelverk för trafiksäkerheten. Intervjumaterialet indikerar tydligt att svenska transportköpare,
speditörer och transportsäljare anser att det behövs ett starkare internationellt regelverk för att tillskapa nya drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar. I första hand
efterfrågas en mera harmoniserad lagstiftning inom EU.
Vägverket har tagit initiativ till tillkomsten av flera företagsgrupper för att
påskynda miljö- och trafiksäkerhetsanpassningen av de tunga transporterna.
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Rekommendationer
För alla inblandade parter - transportköpare, speditörer, transportsäljare och staten är det viktigt att inse att för att nå maximala trafiksäkerhetsresultat är det viktigt att
”fånga” helheten. Trafiksäkerhetsnivån är nära förbunden med generella frågor
såsom ledningssystem/arbetssätt, varumärke, effektivitet och ekonomi.
Transportköpares, speditörers och transportsäljares interna drivkrafter för
trafiksäkerheten kan stärkas ytterligare. Detta kan göras på följande sätt:
• Företagen, med ledarskapet i spetsen, inkluderar säkerhetskriterier i sina
ledningssystem och paketerar trafiksäkerhet med andra prioriterade frågor,
t.ex. miljö och arbetsmiljö, i ledningssystemen.
• Ledarskapet i företagen definierar säkerhet som ett kärnvärde i varumärket
alternativt definierar säkerhetens betydelse för varumärket och varumärkets
betydelse för säkerheten. En strategi för att stärka och/eller skydda
varumärket ur ett säkerhetsperspektiv utformas.
• På basis av kontinuerliga uppföljningar vidareutvecklas företagens
ledningssystem.
Transportbranschen, i samverkan med statliga aktörer, skulle kunna ta fram ett
utvecklingspaket för att bland annat genom utbildning och kompetensutveckling
stärka transportköpares, speditörers och transportsäljares interna drivkrafter för
ökad trafiksäkerhet.
Statens val av interventionsteori och styrmedel gentemot transportköpare,
speditörer och transportsäljare för att främja trafiksäkerhetens utveckling hos de
tunga transporterna bör utgå från att (1) det är nödvändigt av att nå och få med sig
ledarskapet, (2) att företagens ledningssystem har en stor trafiksäkerhetspotential,
(3) att varumärket kan utgöra en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar, (4) att
transportköparnas trafiksäkerhetskrav gentemot speditörer och transportsäljare är
mycket viktiga drivkrafter och (5) att trafiksäkerhet med fördel kan paketeras med
miljö, arbetsmiljö och andra frågor. Det behövs ett helt paket av drivkrafter för att
nå ända fram.
Staten behöver ägna betydligt mer tid och resurser på att verka för en
förstärkning och harmonisering av de internationella och europeiska regelverken för
de tunga vägtransporternas trafiksäkerhet.
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Förkortningar
CFC
CFC är en akronym för klor-fluor-kol-föreningar (engelska: chlorofluorocarbon
compunds). Handelsnamnet är freoner.
CSR
Corporate Social Responsibility (svenska: företagens samhällsansvar eller företagens
medborgaransvar).
DHL
Ett globalt logistik- och transportföretag som ägs till 100 procent av Deutsche Post
World Net. Ursprungligen förkortning för Dalsey, Hillbom och Lynn.
DSV
En global leverantör av transport- och logistiktjänster med huvudkontor och ägande
i Danmark. Företaget heter på danska De Sammensluttede Vognmænd.
EMAS
Eco Management and Audit Scheme – ett miljöledningssystem som har utvecklats
inom EU.
ISA
Intelligent Speed Adaptation (svenska: intelligent anpassning av hastighet).
ISO
Internationella Standardiseringsorganisationen (svenska: International Standardisation Organisation).Utfärdar internationella standarder för ledningssystem, t.ex.
ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.
IWAY
IKEA:s uppförandekod som fastställer minimikrav rörande arbetsmiljö, säkerhet,
miljö och sociala frågor för IKEA:s producenter och transportörer.
KRAV
KRAV är organisation för märkning av livsmedelsprodukter. KRAV står för bra
miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.
NTF
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande.
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OHSAS
Occupational Health and Safety Management Systems. Standarden OHSAS 18001
anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö.
OLA
Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. Ett arbetssätt som används av Vägverket
för att minska antalet allvarliga trafikolyckor.
QIII
QIII är en icke-kommersiell organisation vars mål är att öka kvaliteten (miljö,
trafiksäkerhet, arbetsmiljö) vid tunga transporter.
RRV
Riksrevisionsverket. Denna myndighet ersattes år 2003 av Riksrevisionen (RiR) som
är en oberoende granskare av statens verksamhet.
SHE
Safety, Health, Environment (svenska: säkerhet, hälsa, miljö).
SIS
Swedish Standards Institute.
SOU
Statens Offentliga Utredningar är namnet på en serie där rapporter och betänkanden
från regeringstillsatta kommittéer publiceras.
TKM
Transportörers Kvalitets- och Miljöhandbok. Handbok som har tagits fram av DHL
för att informera transportleverantörer om miljö- och trafiksäkerhetskrav.
TYA
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
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FÖRORD
Studien behandlar drivkrafter för att uppnå säkra godstransporter på väg.
Utgångspunkten är Vägtrafikinspektionens arbete rörande transportköpares drivkrafter för sådana transporter. Enligt Vägtrafikinspektionen kan säkerhet uppnås
genom att säkerhet betraktas som en kvalitet i transporttjänster. Att se säkerhet som
en kvalitet kan dessutom bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. Målet är att
främja (1) att högsta ledningen i näringslivet börjar betrakta säkerhet som en viktig
kvalitet, (2) att företagen i Sverige utvecklar styrsystem för att uppnå rätt trafiksäkerhetsstandard och (3) att företagen börjar använda utvärderingsverktyg för
säkerheten.
Rapportens huvudförfattare är Magnus Andersson. Han har genomfört alla
intervjuer som undersökningen bygger på, svarat för de huvudsakliga kontakterna
med uppdragsgivaren samt skrivit hela texten. Evert Vedung har levererat
synpunkter som samtalspartner och som läsare, framför allt vad gäller utformningen
av kapitel 3 Teoretiskt ramverk. Vi båda tar ansvar för innehållet i rapporten.
Studien har kommit till på uppdrag av Vägtrafikinspektionen och möjliggjorts
genom ekonomiskt stöd från denna myndighet.
Hans Wahlström (projektledare), Sixten Nolén, Lena Rydén och Hans Rydgren
från Vägtrafikinspektionen har vid upprepade tillfällen med oss båda författare och
med Magnus Andersson individuellt bidragit med värdefulla råd och synpunkter,
särskilt vad gäller studiens syfte, metod och avgränsningar samt de sex hypoteserna i
kapitel 3. Ett varmt tack för er hjälp! Vi vill också hjärtligt tacka alla de människor
som villigt ställt sig till förfogande för intervjuer; vilka dessa personer är framgår av
Förteckning över intervjuade personer. Tilläggas bör att ingen av de nu nämnda är
ansvarig för innehållet i denna skrift. Ansvaret bärs av oss författare.

Uppsala oktober 2008
Magnus Andersson

Evert Vedung
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1. BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Trafiksäkerheten inom den tunga lastbilstrafiken
Under de senaste tio åren har närmare tusen personer omkommit i olyckor på
svenska vägar där tunga lastbilar varit inblandade. Antalet dödade i kollisioner med
tunga lastbilar uppgick till 84 personer år 2006 och 71 personer år 2005. Det
omkommer 3-4 gånger fler personer per körd kilometer med tung lastbil inblandad
än med personbil eller lätt lastbil (Vägtrafikinspektionen, 2006). År 2006 fanns det
cirka 114 000 lastbilsförare i Sverige varav 65 000 i yrkesmässig trafik. Resterande
förare var knutna till firmabilstrafik.1 Årligen dödas omkring tio lastbilsförare och
omkring tusen skadas allvarligt. Lastbilsförare drabbas av dubbelt så många
arbetsplatsolyckor som genomsnittet.
Det finns flera orsaker till de trafiksäkerhetsproblem som är förknippade med
den tunga trafiken. Den främsta orsaken bakom allvarliga skador vid olyckor där
tung trafik är inblandad är att lastbilar är mycket tyngre än personbilar. Vid en
kollision mellan en personbil och en tung lastbil (med en totalvikt över 3,5 ton)
utsätts därför personbilen för mycket stora krafter. Dessa krafter åstadkommer i sin
tur stora skador på personbilen samt på de människor som färdas i den. En annan
orsak till trafiksäkerhetsproblemen är att trafikarbetet med tung lastbil ökade med
20 procent från 1996 till 2005. Ökad exponering innebär ökad risk för olyckor
(Vägtrafikinspektionen, 2006). En tredje orsak till trafiksäkerhetsproblemen är
bristande regelefterlevnad. En förhållandevis stor del av lastbilsförarna bryter mot
såväl reglerna för arbets- och vilotider som mot last- och hastighetsbestämmelserna,
bland annat beroende på att det är hård konkurrens kunder och priser.
I studien ”Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken” hävdar Forward och
Samuelsson (2008) att yrkesförare är mer benägna att begå regelbrott i trafiken
jämfört med privatbilister. Detta beteende upplevs som acceptabelt av både
arbetskamrater och arbetsgivare.2

Källa: TYA:s arbetskraftsbarometer, oktober 2007.
Enligt en företrädare för ett större svenskt företag som vi har intervjuat är inställningen till hastigheter det
enskilt största trafiksäkerhetsproblemet inom koncernen: ”Det är mer eller mindre acceptabelt att köra för
fort oavsett om det är privatbilister eller en yrkesförare. Det handlar om grundvärderingar som är väldigt
svåra att ändra på.” En före detta förare vid ett större åkeri i Mellansverige beskriver hanteringen av
trafiksäkerheten inom sitt företag på följande sätt: ”På alla nya lastbilar var hastigheten strypt till 90
km/tim men många förare kopplade ur hastighetsregulatorn så att de kunde köra 100-110 km/tim. Det är
enkelt att göra. Det är svårt att få förarna att ta till sig trafiksäkerhetsbudskapet eftersom det är en jäkla
huggsexa om kunder och priser. Trafiksäkerhet och miljö kommer i sista hand. Det måste komma en
attitydförändring från ledningen, cheferna. Det gör det inte idag när det gäller trafiksäkerhet. Budskapet är
istället: Kör ut det här, hur du kör bryr jag mig inte om, kör du för fort får du betala böterna själv.”
1

2
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Den här studien handlar inte om enskilda trafiksäkerhetsåtgärder utan om de
bakomliggande drivkrafterna. Studien försöker med andra ord koppla samman
trafiksäkerhetsarbetet med transportbranschens generella förutsättningar.
1.2 Ändrade förutsättningar för transportbranschen
Transportbranschen är en näring i omvandling. För det första, internationaliseringen
av ekonomin har ökat. Handelsutbytet mellan olika länder, och därmed gods- och
persontransporter samt informationsflödet, har fått ökad betydelse. EU:s utvidgning
innebär nya förutsättningar och möjligheter för utveckling i Östersjöområdet. Betydelsen och omfattningen av gemensamma regelverk och samarbete på transportområdet inom EU och internationellt blir allt större. I takt med ökat handelsutbyte
och kontakter med omvärlden får transportmöjligheterna såväl inom Sverige som
till andra länder ökad betydelse. Sveriges geografiska läge i norra Europa och stora
avstånd inom landet ställer samtidigt särskilda krav på effektiva och säkra transportoch logistiksystem (Regeringens proposition 2005/06:160).
För det andra, utvecklingen går mot fler och längre transporter.3 Flera faktorer
kan förklara detta (Kågeson, 2007):
• globaliseringen som lett till ökad handel och därmed ökat transportarbete
• tillkomsten av den inre marknaden inom EU som lett till ökad handel och
ökat transportarbete
• outsourcing av verksamhet som inte anses vara en del av företagens
kärnverksamhet
• kapitalrationalisering i syfte att förkorta tiden för leveranser och produktion
• avreglering av transportmarknaderna
För det tredje, den globala klimatförändringen har fått ökad aktualitet och
ställer krav på åtgärder. Fossila bränslen, som är den viktigaste orsaken till klimatförändringen, svarade år 2004 för 97 procent av den svenska transportsektorns
energianvändning. Det är därför angeläget att bryta Sveriges beroende av fossila
bränslen för transporter (Regeringens proposition 2006-2007:160).4

Det totala godstransportarbetet i Sverige beräknas öka från 98,7 till 199,2 miljarder tonkilometer per år
mellan 2001 och 2020, vilket motsvarar en ökning med 21 procent. Godstransportarbetet på väg beräknas
öka med 30 procent och godstransportarbetet på järnväg beräknas öka med 18 procent mellan 2001 och
2020 (Regeringens proposition 2005/06:160).
4 En företrädare för Stora Enso Logistics säger följande: ”Koldioxidfrågan tvingar oss att tänka i nya
banor. Förutsättningarna har ändrats. Hur ska vi undvika transporter över huvud taget?”
3
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För det fjärde, transporterna ses i större utsträckning som en integrerad del av
produktionskedjan. På ett djupare plan innebär det att det börjar ställas samma krav
på transporterna som det ställs på produktionen ”innanför grindarna”.
För det femte, möjligheten att styra och följa upp den operativa delen av transporten ökar snabbt. Det är t.ex. möjligt att följa ett enskilt gods väg med hjälp av
en mobiltelefon och GPS som följer godset.
1.3 Centrala aktörer
Huvudaktörer på den tunga lastbilstrafikens område är transportköpare, speditörer
och transportsäljare.
Transportköpare är ett samlande namn på alla företag, kommuner, landsting,
statliga myndigheter och andra fraktkunder som köper in transporter.
Speditörer är mellanhänder mellan transportköpare och transportsäljande åkerier.
En transportköpare kan anlita en speditör som i sin tur ansvarar för transportköparens hela transport. En speditör kan själv sköta fraktkundens transport. I vissa
fall anlitar speditören i sin tur åkerier för transporter. Speditören kan även ta hand
om lagring av varor. Till speditörens uppgifter kan även höra att ta emot en vara,
förtulla den och sköta om alla dokument som är nödvändiga för import och export.
De svenska storföretagen anlitar i regel speditörer. De tre stora speditörerna i
Sverige är Schenker, DHL och DSV.
Transportsäljare utgörs av åkeriföretag inklusive chaufförer som ombesörjer transporter på uppdrag av en speditör eller av en transportköpare direkt. Transportsäljarna köper in och organiserar de komponenter och system som behövs för
transporten. I det allra sista ledet är det chaufförerna och de operativa stödsystem
som omger dem som trafiksäkerheten hänger på.
1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera transportköpares, speditörers
och transportsäljares drivkrafter för att uppnå en hög trafiksäkerhet i transporternas
samtliga led.

12
12

Drivkrafter

Operativ utförare
av transport

Speditör
(företag)
Fordonsindustrin
genom sina fordon

Transportköpare
(företag)

Transportsäljare
(företag)

Chaufför och
chaufförskultur

Tillverkare av
stödsystem

Drivkrafter

Drivkrafter
Vägutformare

Drivkrafter
Figur 1.1. Drivkrafter för transportköpare, speditörer, transportsäljare och transportutförare.

Studien avser att besvara följande frågeställningar:
1. Vilka drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga av
transportköpare, speditörer och transportsäljare?
a. Vilken roll spelar företagens varumärken?
b. Vilken roll spelar ”paketering” d.v.s. sammankopplingen mellan
trafiksäkerhet och miljö, arbetsmiljö, ekonomi mm?
c. Vilken roll spelar företagens ledningssystem?
d. Vilken roll spelar företagens ledarskap?
e. Vilken roll spelar transportköparnas kundkrav gentemot speditörer och
transportsäljare?
2. Vilka andra drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga?
3. Vad kan staten göra för att stärka drivkrafterna? Vilka styrmedel kan lämpligen
användas?
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1.5 Disposition av studien
Studien består av elva kapitel. Kapitel 2 innehåller metod och avgränsningar. Kapitel
3 presenterar studiens teoretiska ramverk. Kapitel 4 fokuserar på varumärkets roll
som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitel 5 visar hur trafiksäkerhet
”paketeras” med andra frågor, t.ex. miljö. Kapitel 6 diskuterar ledningssystemens
betydelse för trafiksäkerheten. Kapitel 7 handlar om ledarskapets betydelse som
drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitel 8 behandlar transportköparnas
kundkrav gentemot speditörer och transportsäljare som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitel 9 handlar om statens roll. I kapitel 10 görs en
uppsamlande analys. Kapitel 11 innehåller rekommendationer till handling.
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2. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Studien har genomförts i fyra faser:
Fas 1 – Orienteringsfas (november 2007). I denna första fas gjordes en översiktlig
inventering av litteratur samt en intervju.
Fas 2 – Hypotesgenererande fas (december 2007 samt januari och februari 2008).
Fasen syftade till att (1) generera preliminära hypoteser, (2) sammanställa en
intervjuguide för fas tre och (3) fastställa en lista med personer att intervjua i fas 3.
Denna fas bestod av resonerande, samtal och träffar med experter från
Vägtrafikinspektionen, läsning av teoretisk litteratur och konsultrapporter samt 15
intervjuer med forskare, konsulter, myndighetsrepresentanter och företrädare för
vissa företag. En del intervjuer och rapporter har sammanfattats i bilaga 3.
Fas 3 – Hypotestestande fas (mars, april och maj 2008). I denna fas genomfördes 23
intervjuer med representanter för transportköpare, speditörer och transportsäljare.
Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att testa de hypoteser som hade
genererats under fas 2. Inom kategorin ”transportköpare” intervjuades företrädare
för stora företag från sex branscher - verkstad, fordon, skog, dagligvaruhandel,
möbler och kemi. De intervjuade personerna utgjordes bland annat av
logistikansvariga, transportinköpare och trafiksäkerhetsansvariga.
Inom kategorin ”speditörer” intervjuades representanter för de tre speditörer
som dominerar speditörsmarknaden i Sverige.
Inom kategorin ”transportsäljare” intervjuades representanter för åkeriföretag
som har initierat ett systematiskt arbete med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.5 De
intervjuade personerna utgjordes huvudsakligen av verkställande direktörer för olika
åkeriföretag.
Intervjuerna har utgått från men inte slaviskt följt en intervjumall som återfinns
i bilaga 2.
Fas 4 – Analys och författande av rapport (maj – september 2008).
Vid sidan av intervjuer har följande material nyttjats i studien: policydokument,
konsult- och forskningsrapporter, tidningsartiklar och hemsidor.

5

Enligt Sveriges Åkeriföretag som är den svenska åkerinäringens branschorganisation.
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Avgränsningar
Intervjupersonerna representerar oftast företagens ledning. Studien speglar således
uppfattningar från företagsledningen och inte nödvändigtvis samtliga anställda i
organisationen. De åkerier som omfattas av studien valdes på grundval av att de
förväntades vara speciellt engagerade i trafiksäkerhetsarbete eftersom ett urvalskriterium var att de hade initierat ett systematiskt arbete kring detta. Intervjusvaren
speglar alltså inte hela åkeribranschen.
När det gäller trafiksäkerheten är en minskning av antalet fordon på vägarna av
stor betydelse. Denna vittomfattande aspekt har emellertid av tidsskäl inte kunnat
behandlas i denna studie.
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3. TEORETISKT RAMVERK
Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Avsnitt 3.1
behandlar hypoteser om drivkrafter för trafiksäkerhet. Avsnitt 3.2 handlar om varumärket, avsnitt 3.3 fokuserar på paketering, avsnitt 3.4 behandlar ledningssystem,
avsnitt 3.5 handlar om ledarskapet, avsnitt 3.6 handlar om kundkrav och avsnitt 3.7
handlar om statens roll i tillskapandet av drivkrafter i form av olika styrmedel.
Avsnitt 3.8 sammanfattar kapitlet.
3.1 Hypoteser om drivkrafter för trafiksäkerhet
Hypoteser om potentiella drivkrafter för trafiksäkerhet har utvecklats på basis av dels
teoretiska studier, ingående samtal mellan rapportens författare samt telefonmöten
och seminarier med rapportens författare och studiens beställare vid Vägtrafikinspektionen, dels ett stort antal intervjuer med personer i branschen. Ramverket
skiljer mellan interna och externa drivkrafter för trafiksäkerhet. Interna drivkrafter är
företagens egna incitament att åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar. Till externa
drivkrafter räknas statens styrning. Hypoteserna är följande:
Interna drivkrafter
Hypotes 1: Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 2: Miljö och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet
kan främjas genom att paketeras (sammankopplas) med denna typ av frågor.
Hypotes 3: Det är naturligt att trafiksäkerhet integreras i ett företags
ledningssystem när företaget i fråga har eller utvecklar sådant.
Hypotes 4: Ledarskapet i ett företag kan på ett avgörande sätt bidra till
initiering, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 5: Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en
mycket viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
Externa drivkrafter
Hypotes 6: För att stärka företagens interna drivkrafter kan staten spela en
viktig roll genom att använda olika slags styrmedel.
I detta kapitel kommer dessa hypoteser att belysas närmare.
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3.2 Varumärket som drivkraft
En hypotes är att ett företags varumärke är en potentiell drivkraft för
trafiksäkerhetsförbättringar. Varumärket kan ha olika funktioner (Melin, 1999).
• Varumärket kan fungera som en bärare av information om innehåll, kvalitet
och pris.
• Ensamrätten till ett varumärke ger märkesinnehavaren möjlighet att bygga
upp en unik märkesidentitet.
• Varumärket tillåter märkesinnehavaren att kommunicera med
konsumenterna.
• Varumärket ger konsumenterna möjlighet att orientera sig på marknaden.
• För att skydda och stärka märkesproduktens renommé är det mera sannolikt
att varumärkesägaren vill åstadkomma kvalitetsförbättringar snarare än
kvalitetsförsämringar
• Köp av vissa produkter kan vara förknippade med ekonomiska, sociala och
andra risker. Genom att välja ett etablerat varumärke kan konsumenten
reducera den upplevda risknivån betydligt.
• Varumärket har en symbolisk betydelse vilket spelar en roll för varumärkets
image.
Ett varumärke kan bidra till ett företags långsiktiga konkurrenskraft, lönsamhet och
tillväxtförmåga (Melin, 1999). Hur ska en märkesinnehavare gå tillväga för att uppnå
en konkurrenskraftig position? Nyckeln är positionering. Det gäller att muta in en viss
position och att denna position endast kan förknippas med ett begrepp. Det gäller
också att vara först med denna inmutning av positionen i fråga. Fast det finns även
goda möjligheter att positionera sig som efterföljare. Melin (1999) pekar bland annat
på följande strategier:
(1) Identifiera en ny position. Inom en produktkategori finns ofta mer än en
position som kan vara av intresse för konsumenter. Bilbranschen är ett
exempel på detta där det finns attraktiva positioner avseende körglädje
(BMW), prestige (Mercedes), säkerhet (Volvo) och tradition (Rover).
(2) Utveckla en befintlig position. Exempelvis kan ett företag utmana det
marknadsledande företaget genom att positionera sig som mera serviceinriktad.
Kärnvärde är ett centralt begrepp i samband med varumärkesuppbyggnaden. I
positioneringen av ett varumärke är det därför angeläget att försöka utkristallisera
märkesproduktens kärnvärde. Melin igen (1999: 101):
”Positioneringen av framgångsrika märkesprodukter har ofta varit baserad på
samma kärnvärde under lång tid. Detta illustreras av att marknadsföringen av
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de välkända varumärkena Gillette, Marlboro och Volvo i praktiken alltid
baserats på sina respektive kärnvärden (…) nämligen manlighet, oberoende och
säkerhet. Målsättningen är att det kärnvärde som positioneringskonceptet
baseras på förmedlar ett i något avseende attraktivt och relevant mervärde.”
Underhållande av varumärket
Att underhålla ett starkt varumärke förutsätter investeringar. ”[D]en typiska
märkesprodukten kräver en årlig insats för märkesvård som ligger i intervallet 25-40
procent av produktens pris” (Axelsson och Agndal, 2005).
Ett bra varumärke kan lätt förstöras om det används på ett felaktigt sätt.
Företag som anlitar leverantörer som inte motsvarar kunders förväntningar på god
etik, t.ex. genom att förknippas med barnarbete eller miljöproblem, kan få sitt
varumärke skadat av detta. Ett dåligt rykte kan ta lång tid att förbättra. Av detta skäl
har många företag har under senare år eftersträvat en mer miljövänlig och etisk
profil genom att se över produktsortiment, egen produktion samt inköpta varor och
tjänster (Axelsson och Agndal, 2005). Det handlar om att bevara företagets goda
namn. Om företaget inte vidtog vissa åtgärder så tror ledningen att företagets image
skulle kunna komma att skadas i allmänhetens och massmediernas ögon (Larsson,
2005).
Fallet avveckling av CFC-ämnen för att skydda ozonskiktet
Ett exempel från ett helt annat område kan användas för att illustrera denna
drivkraft för att skydda varumärket hos ett företag. Exemplet är hämtat från den
svenska avvecklingen av CFC-ämnen för att återställa jordens ozonskikt.
Händelserna utspelades under perioden 1985-1990. Exemplet är hämtat från
Vedung och Klefbom 2002: 314 ff.
Den svenska staten satte den gången bestämda och tydliga men rymliga stoppdatum för nyanvändning av CFC i industrin t.ex. vid tillverkning av kylskåp eller i
livsmedelsindustrins stora kylanläggningar. Men företagen skyndade sig att avveckla
denna nyanvändning av freoner före statens stoppdatum. För företagen handlade
det därvid inte om tillskapa nya lönsamma marknader för produkter. Snarare
agerade de utifrån nödvändigheten av att undvika ett framtida dåligt rykte i
miljöfrågan i stort eller ett framtida bakslag i efterfrågan. Man anteciperade problem
med massmedia och folkmeningen om ingenting gjordes rasande snabbt i CFCavvecklingsfrågan. Man sökte föregripa konfrontationer med media och allmänhet
för att skydda sina varumärken.
Episoden Nestlé i Helsingborg och Bjuv illustrerar detta särskilt tydligt. Från
koncernledningen i Genève kom direktiv om att CFC-ämnena i kyldiskarna skulle
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bytas ut snarast för att förebygga en eventuell reaktion i media och via dessa
minskad efterfrågan på marknaden. Koncernledningen ville föregripa och avstyra en
eventuell kommande mediereaktion.
Denna rädsla grundades i vad som hade hänt med Nestlé och dess försäljning
av bröstmjölksersättning till länder i Afrika. I vissa afrikanska länder sålde företaget
bröstmjölksersättning som tidigare hade förbjudits i Europa och Nordamerika. När
detta upptäcktes av massmedia utbröt en offentlig debatt som ställde Nestlé i en
utomordentligt negativ dager. Företagets goda namn, rykte och varumärke hotades.
En sådan utveckling ville ledningen till varje pris undvika i CFC-frågan.
Nestlés agerande innehåller ett viktigt moment av föregripande (Vedung och
Klefbom 2002: 315). Så här:
(Fall 1) Företagsledningar positionerar sig etc., genom att antecipera en kommande
generell allmän bild, som kan komma att påverka företagets goda rykte och därmed
varumärket och gynna eller skada efterfrågan.
Man skulle kunna tänka sig att varumärkesskydd också skulle kunna gå till som i fall
2 nedan.
(Fall 2) Företagsledningar positionerar sig etc., genom att de inser att kunder
faktiskt har en allmän bild av företaget, av varumärket, och efterfrågar eller undlåter
att efterfråga dess nyttigheter av denna anledning.
Men så var det inte i fallet Nestlé. Nestlé och CFC-ämnena utvecklades enligt Fall 1
ovan.
3.3 Paketering som drivkraft
Ytterligare en hypotes är att trafiksäkerheten kan främjas i företag om den kan
kopplas till andra frågor som har hög prioritet. Trafiksäkerhetsintresset är ofta svagt
om det står ensamt men kan stärkas om det sammankopplas med andra frågor som
står högre på samhällets eller företagets agenda. Trafiksäkerhet skulle exempelvis
kunna paketeras ihop med klimatfrågan. Den skulle även kunna paketeras ihop med
transportarbetarnas arbetsmiljö och göras till en arbetsmiljöfråga. Detta kallas i
denna studie för paketering eller sammankopplingsidén. På engelska kallas det för
framing of the issue.
Kopplingen till miljö och klimat
Hur mycket trafiksäkerhet får man ut om man hakar på ”klimattåget”?
Ihopkopplingen av trafiksäkerhet med klimatförändringen ser ut ungefär på följande
sätt. Vägtrafiken släpper ut stora mängder växthusgaser. Den släpper ut mer ju
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fortare man kör. Om man sänker hastigheterna så släpper vägtransporterna ut
mindre växthusgaser. En sänkning av hastigheterna ökar också trafiksäkerheten.
Om man lyckas åstadkomma en sänkning av hastigheterna genom att hänvisa till
gynnsamma miljökonsekvenser så gynnar man också därmed trafiksäkerheten. Det
blir en vinna-vinnasituation för miljö och trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten är
klimatvänlig.
Soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande
Sammankopplingsidén i alla dess varianter, ligger oerhört nära den s.k. soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande. På engelska kallas den garbage can model.
Soptunnemodellen har utvecklats inom organisationsläran och utgår ifrån att
lösningar finns på förhand i en organisation och att aktörerna inom organisationen
söker problem att hänga upp dessa lösningar på. Först då kan det bli tal om att fatta
beslut och agera.
Analogin med trafiksäkerhetsområdet är slående. Trafiksäkerhetsexperterna har
en lösning, t.ex. olika åtgärder för att begränsa hastigheten, och deras strävanden
handlar om att hitta lämpliga problem i omgivningen att hänga upp denna lösning på.
Problemet kan vara varumärkesskydd eller till exempel åtgärder mot global
uppvärmning. Det gäller, säger man, att göra trafiksäkerhet till en fråga om skydd av
varumärket i företaget. Eller, säger man, så gäller det att göra trafiksäkerhet till en
miljöfråga, en klimatfråga.
Enligt soptunnemodellen går beslutsfattandet i kollektiva aktörer inte så till att
granskningen av medlen - lösningarna - startas efter det att problemen retts ut och
målen satts. Lösningarna finns innan problemen kommer upp på dagordningen.
Beslutsfattande går till så, att olika aktörer söker problem att hänga upp sina patentlösningar på. När problem uppstår och tas upp på samhällets dagordning, skapas en
soptunna dit olika deltagare kan tömma sina mer eller mindre färdiga förslag till
lösningar (Kingdon 1984, Enderud 1985:112ff, Bogason 1988:33ff). En sådan lösning
kan vara trafiksäkerhet och ett sådant problem kan vara klimatfrågan.
Soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande kontrasterar starkt mot den s.k.
rationalistiska eller rationella modellen för beslutsfattande. Enligt den rationella
modellen är beslutsprocessens utgångspunkt ett grovt tillyxat problem. Beslutsgången
startar med problemanalys. Man analyserar problemets orsaker och dess eventuella
konsekvenser om ingenting görs. Därpå följer en fas då målen för ett kommande
beslut för att komma tillrätta med problemet klaras ut och rangordnas. Därefter
inventeras alla tänkbara lösningar som skulle kunna sättas i verket för att lösa det
föreliggande problemet. Lösningarnas - eller handlingsalternativens - samtliga konsekvenser granskas och konsekvensernas sannolikheter beräknas. Därefter vägs
lösningarnas konsekvenser och sannolikheter samman och sätts i relation till de inledningsvis utklarade målen. Till sist väljs den lösning som bäst leder till måluppfyllelse
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(Ståhlberg 1986:74). Det viktigaste i den rationalististiska modellen är utvecklandet av
lösningar eller handlingsalternativ.
Den rationella modellen har utsatts för närmast våldsam empirisk kritik. Det
finns ingen anledning att här fördjupa sig i denna kritik utan det räcker med att
konstatera att den rationella modellen är en individmodell, d.v.s. utvecklad med tanke
på att det är en enskild person som skall analyseras eller som gör analysen. Som
modell av hur beslutsfattandet faktiskt går till i stora kollektiv som företag eller i ännu
högre grad staten med dess myller av aktörer, som söker inverka på de övergripande
besluten, är den generellt sett helt orealistisk.
Soptunnemodellen däremot är uttryckligen en modell för hur kollektivt
beslutsfattande i stora organisationer går till. Med hjälp av soptunnemodellen kan
något intressant i vissa statliga och andra offentliga beslut fångas (Cohen & March &
Olsen 1972, Kingdon 1984).
Kärnan i soptunnemodellen är fyra strömmar. Beslutstillfällen - soptunnor - utgör
den första strömmen. Organisationen fattar sina beslut, när en soptunna finns till
hands. Beslutstillfällena kan vara ganska tydligt formaliserade och regelbundet
återkommande som exempelvis den statliga budgetprocessen, vilken utgör en soptunna som dyker upp en gång om året. De kan också vara plötsliga eller tillfälliga
såsom en hastigt uppflammande internationell kris.
Den andra strömmen gäller problem. Problem kan angå grupper inne i systemet,
exempelvis de politiska partierna i staten. Problemen kan vara mer eller mindre
latenta och relevanta.
Den tredje strömmen är deltagare. Dessa har begränsad tid och energi att
medverka i beslutsprocesserna. De är engagerade i en hel rad aktiviteter, som alla tar
en viss del av deras tid i anspråk. De kan få svårigheter att prioritera mellan olika
uppgifter.
Den fjärde strömmen är lösningar. Lösningar konstrueras av deltagarna antingen i
öppna förhandlingsprocesser eller på förhand varvid en eller flera lösningar presenteras för de övriga deltagarna.
De svenska partierna har länge haft sina speciella patentmediciner för att kurera
olika samhälleliga problem. Socialdemokraternas favoritlösning är ökat samhällsinflytande och mer samhällsplanering, vänsterpartiet samma sak men något mer
långtgående än socialdemokraternas. Moderaterna har å sin sida haft marknadsekonomi och fri företagsamhet som sin patentmedicin. Det ligger ofta något rituellt,
mekaniskt och förutsebart över de politiska partiernas framkastande av lösningar på
olika samhällsproblem.
Statligt politiskt beslutsfattande skulle kunna tolkas i termer av soptunnemodellen. Viktiga deltagare i dessa beslutsprocesser är de politiska partierna. Vilket
samhällsproblem som än uppstår har socialdemokraterna förespråkat ökat samhälleligt inflytande. Denna strategi har kastats fram som lösningen på snart sagt varje
problem. Partierna utgör paket av på förhand givna lösningar, som finns långt innan

22
22

problemen tas upp på den statliga dagordningen. Partipolitik består i viss utsträckning
i att hitta lämpliga problem att hänga upp älsklingslösningen på.
Textruta 3.1 De ekonomiska krisprogrammen 1992
De ekonomiska krisprogrammen på förhösten 1992 hade drag av soptunneprocesser över
sig. I dessa program var det emellertid inte bara älsklingslösningar som lanserades utan även
politiskt obehagliga lösningar, som talade emot partiernas respektive ideologier men som
partiföreträdarna insåg måste till för att rädda landet ur ekonomiska påfrestningar. I
socialdemokratins fall handlade det om inträde i Europeiska unionen. Socialdemokraterna
ville komma med i EU – och var på jakt efter en lämplig annan fråga att hänga upp EUinträdet på. Så kom den ekonomiska krisen och den socialdemokratiska ledningen såg sin
chans. Medlemskap i EU gjordes till en punkt ganska långt ner i ett
krisbekämpningsprogram. Krisen var ett möjlighetsfönster, ett ”window of opportunity”
– man gör det inte till EU-politik utan till krispolitik. Moderaterna hade en tid haft
problem med försvaret. Berlinmuren föll 1989, Tyskland enades, kommunistregimerna föll
i Östeuropa och 1991 upphörde Sovjetunionen. Uppenbarligen måste något göras åt det
överdimensionerade svenska försvaret. Med andra ord: ett antal regementen måste läggas
ner. Men detta, resonerade man, är ett svårt problem för oss moderater. Vi är ju
försvarsvänliga. Vi måste försöka hänga upp regementsnedläggning på någon annan fråga
för att kunna baxa det hela igenom utan alltför stora opinionsförluster. Här kom krispaketet
lägligt. Därför hällde moderaterna ned ett antal regementsnedläggningar i krissoptunnan.

Soptunnemodellens främsta styrka är idén att lösningar kommer före problemen.
Modellen bör emellertid också utsättas för kritik. Först själva metaforen soptunna. En
soptunna är en plats för avfall. Men statliga eller politiska beslutsprocesser handlar
inte bara om att slänga bort skräp. Det handlar också om att kasta in favoritidéer. I
detta avseende ger soptunnebegreppet felaktiga associationer. Ett viktigt inslag i
soptunnemodellen är vidare att aktörerna är dagordningens fångar. Dagordningen
sätts av andra och aktörerna i en stor organisation reagerar endast på vad som händer
i omgivningen. Detta fångar i och för sig något viktigt i offentligt beslutsfattande.
Men politik är inte bara konsten att reagera utan även konsten att regera. Det
offentliga beslutsfattandet i ett land som Sverige är uppenbart mindre anarkistiskt och
mer rationellt än vad soptunnemodellen förutsätter. Det finns faktiskt åtskilliga
beslutsprocesser i staten, som inleds med problemanalys, alternativ sökning och
konsekvensberäkningar för att så småningom resultera i skriftliga utredningsbetänkanden, som i sinom tid åtföljs av beslut.
3.4 Ledningssystem som drivkraft
En annan utgångspunkt för denna studie är att trafiksäkerhetsfrågor (arbetssätt,
kriterier, krav etc.) kan lyftas fram i transportköpares, speditörers och
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transportsäljares ledningssystem och på så sätt skapa en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.6
Två vanliga definitioner på ledningssystem (hämtade från ISO 14001) är
följande:
A. Ett ledningssystem är en grupp av samverkande delar som används för att
upprätta policy och mål och för att nå dessa mål.
B. Ett ledningssystem inkluderar organisationsstruktur, planering, ansvar,
tillvägagångssätt, rutiner, processer och resurser.
Ledningssystem kan sägas vara en samlad praxis som återger det sätt på vilket en
organisation styr sin verksamhet.7 Alla organisationer har sina egna unika ledningssystem. Ett bra ledningssystem ska vara anpassat till behoven. Större organisationer
arbetar av praktiska skäl med dokument för att kunna styra och likrikta arbetsprocesserna.
I och med att varor och tjänster i högre grad produceras i kedjor där flera
företag är inblandade ställs krav på att företagen är närmare knutna till varandra.
Det inkluderar ledningssystemen som till en del måste kunna samverka med
varandra. Det ställer i sin tur krav på att respektive ledningssystem har en lägsta
standard samt att ledningen i involverade företag kan kommunicera med varandra
om sina respektive ledningssystem. Dessa behov av likriktning har lett till att en
gemensam internationell standard för ledningssystem har utvecklats.
Centralt i den internationella standarden för styrning av kvalitet (ISO 9001) är
PDCA-cykeln. PDCA står för Plan – Do – Check – Act. Översatt till svenska
innebär PDCA att verksamheten ska planeras – genomföras – mätas –
korrigeras/förbättras och att detta sker i en cykel som ständigt upprepas. Mätning
av en tjänst innefattar att avvikelser ska identifieras och dokumenteras samt att
dessa ska åtgärdas i fasen korrigera/förbättra.
När transporter mäts och följs upp är det naturligt att trafikolyckor samt de
incidenter som kan leda till en olycka ses som en avvikelse. Alla sådana situationer
ska leda till förbättringsåtgärder så att de inte ska inträffa igen. Slutsatsen är att
trafiksäkerhet är en naturlig del i ett utvecklat ledningssystem för styrning av
kvaliteten i tranportverksamheten. Ingen ansvarskännande människa kan planera en
styrd transportverksamhet på ett sådant sätt att verksamheten systematiskt leder till
ett förutsägbart antal offer i mänskligt liv eller allvarlig skada.

6
7

En synonym till ledningssystem skulle kunna vara ”arbetssättssystem”.
Denna praxis behöver inte vara nedtecknad för att vara ett ledningssystem.
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I detta sammanhang är standarder8 för system för styrning av kvaliteten, för
yttre miljö och för arbetsmiljö relevanta. Dessa standarder kan vara internationella
(ISO), europeiska (CEN) eller svenska (SS). Begreppet kvalitet är centralt i ISO
9000-serien. Initialt var begreppet kvalitet helt kundorienterat. Det var helt och
hållet kunden som avgjorde vad som var önskvärd kvalitet. Nu har begreppet
kvalitet vidgats till ett bredare begrepp omfattande inte bara kunder utan även
intressenter såsom medborgare, ägare, statliga intressen och internationella
intressen. IS0 9000-serien omfattar principer och terminologi, krav, vägledning till
verksamhetsförbättring, vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet
och/eller miljö. På miljöområdet finns på motsvarande sätt IS0 14000-serien.
Kravspecifikationerna återfinns i standarden ISO 14001. Dessutom finns EU:s
miljölednings- och revisionsordning EMAS som står för Eco Management and
Audit Scheme. EMAS inkluderar kravspecifikationerna i standarden ISO 14001.
Miljöstandarderna innehåller inga krav på prestandanivåer förutom lagefterlevnad
och det generella kravet på ”ständig förbättring”. På arbetsmiljöområdet finns den
brittiska standarden BS 8800 avseende ledningssystem för arbetsmiljöarbete och
standarden OHSAS 18001 för bedömning av risker gällande hälsa och säkerhet
(Larsson, 2005). Arbetet med att utarbeta en ny internationell ISO-ledningssystemstandard för trafiksäkerhet har initierats av Swedish Standard Institute (SIS) i
Sverige. En internationell arbetsgrupp (ISO/PC241) håller för närvarande på att ta
fram en sådan standard.
Enligt Lars-Olle Larsson (2005) har de riktlinjer, rekommendationer och standarder som idag finns för ansvarsfullt företagande inriktats på de stora företagens
former av verksamheter och deras villkor och förutsättningar. De innehåller därför
inslag som kan kännas främmande eller onödiga för mindre företag.
”Främst mindre och medelstora företag – ofta leverantörer till storföretag
med i växande utsträckning egna höga krav på socialt ansvar och hållbar
affärsutveckling – upplever dels att förändringarna tar alltför stora ekonomiska
och personella resurser i anspråk, dels att kundernas krav ibland har olika
utgångspunkter. Båda dessa faktorer innebär ofta stora svårigheter för
leverantörsföretagen att orientera sig och välja i det egna utbudet, kanske
främst vid valet av ett övergripande ledningssystem. Dessutom är själva
ledningssystemet och införandet av detta bara ett första steg. Därefter
kommer kravet på förbättringsnivåer och resultat systemet måste leda till.”

8

En ledningssystemstandard beskriver hur man kan bygga upp ett ledningssystem. Standarder är ett
gemensamt sätt att lösa ett gemensamt problem. Standarder kan avse både arbetssätt och nivån på
kvaliteten.
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3.5 Ledarskapet som drivkraft
Ytterligare ett antagande är att ledarskapet på ett djupare plan är förknippat med
trafiksäkerhet. Ledarskap handlar om att påverka. Det sker i grupper och inkluderar
en fokusering på mål. Ledarskapets effektivitet har dels att göra med ledarens
personliga egenskaper och det sätt på vilket ledaren interagerar med människor i
organisationens processer, dels med de leddas motivationer, attityder och föreställningar (Northouse, 2007).
Ledarskap kan definieras på följande sätt:
”Leadership is a process whereby an individual influences a group of
individuals to achieve a common goal.”9
En avgörande fråga i detta sammanhang är om en ledare kan utöva ett starkt och
trovärdigt ledarskap om ledaren samtidigt inte värnar om de anställda. Vad sker när
en ledare pressar medarbetarna till att ta risker som innebär att de riskerar sin egen
och andra människors hälsa för att målen i verksamheten ska kunna nås? I den
vetenskapliga litteraturen om ledarskap har det vuxit fram ett antal teorier om olika
slags ledarskap.
Trait approach handlar om ledarens personliga egenskaper. Forskning inom detta
område har visat att fem egenskaper kan anses vara särskilt viktiga: intelligens,
självförtroende, beslutsamhet, integritet och social kompetens. Under 1990-talet
tillkom begreppet emotionell intelligens som också anses vara en viktig ledaregenskap.
Skills approach handlar om ledarens skicklighet och kompetens. Man skiljer
mellan tre slags kompetenser: teknisk kompetens, social kompetens och konceptuell
kompetens. För den högsta ledningen är de två senare kompetenserna allra viktigast.
Konceptuell kompetens är avgörande för att skapa visioner och strategiska planer
för en organisation.
Style approach betonar ledarens beteende i förhållande till uppgifter och
relationer. ”The managerial grid” tillkom på 1960-talet och är ett försök att beskriva
ledarskapets fem huvudtyper:
• Team Management - fokusering på motiverade medarbetare, gemensamma
mål, relationer baserade på förtroende och respekt
• Country Club Management - fokusering på människor och relationer,
“trevligt arbetsklimat”
• Middle-of-the-Road Management - fokusering på att skapa balans mellan
behovet av att få arbetet utfört och upprättandehållandet av de anställdas
välmående
9

Northouse, 2007.
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• Authority-Compliance Management - fokusering på mål men minimalt fokus
på människor
• Impoverished Management - minimal insats för att få arbetet utfört och för
att upprätthålla organisationen.
Contingency theory - kontingensteorin - framhåller att ledarskapsstilen bör anpassas efter situationen. Ledarens effektivitet beror på hur väl ledarens stil passar i
sammanhanget. För att förstå ledarens resultat är det viktigt att förstå de situationer
inom vilka de ska utöva sitt ledarskap. Relationer mellan ledare och anställda
handlar om gruppatmosfär och förtroendet och lojaliteten för ledaren. Task structure
handlar om i vilken grad uppgifters krav är tydligt definierade. Ledarens möjligheter
att straffa eller belöna anställda är en annan viktig aspekt.
Path-goal theory handlar om hur ledare motiverar medarbetare för att uppnå
uppsatta mål. Ett underliggande antagande är att anställda blir motiverade om de
tror att de kan utföra sitt arbete, om de tror att det leder till ett visst resultat och om
de tror att det lönar sig att göra arbetet. För ledaren är det en utmaning att välja en
ledarstil som bäst möter de anställdas motivationsbehov. Detta görs genom att välja
beteenden som kompletterar det som saknas på arbetsplatsen.
Leader-member exchange theory ser ledarskapet som en process som i huvudsak
handlar om interaktionen mellan ledaren och hans/hennes underordnade.
Transformational leadership är en process som förändrar och transformerar
människor. Det fokuserar på känslor, värderingar, etik, standarder och långsiktiga
mål. Gandhi är ett klassiskt exempel på detta ledarskap.
Team leadership handlar om hur ledare hjälper grupper att nå sina mål. Det har
även utvecklats teorier om kvinnligt ledarskap och etiskt ledarskap.
3.6 Kundkrav som drivkraft
Transportköpare och speditörer som ställer trafiksäkerhetskrav på de
transportsäljare som de anlitar utgör en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens utveckling. För att stärka säkerheten måste beställare av transporter
skärpa sina krav och förbättra uppföljningen av att kraven efterlevs (Svenska
Kommunförbundet, 2004).
Både privat och offentlig sektor (staten, kommuner, landsting) har möjlighet att
styra inköpen av transporter och därmed påverka transporterna - miljömässigt,
trafiksäkerhetsmässigt etc. - på ett positivt sätt.
QIII är en självständig ideell förening som ligger bakom upphandlingsverktyget
QIII. Denna förening ägs gemensamt av LO och NTF. Föreningens mål är att öka
kvaliteten vid tunga vägtransporter. Förutom att tillhandahålla upphandlingsverktyget QIII så bistår, granskar och bedömer QIII som förening köpare av tunga
vägtransporter avseende deras krav på (1) arbetsmiljö, (2) trafiksäkerhet och (3)
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miljö. Bedömningar presenteras en gång per år. Verksamhetsidén i detta arbete är
densamma som verksamhetsidén bakom QIII som upphandlingsverktyg: att bistå,
granska och bedöma transportköpare så att de i sin upphandling ställer villkor som
leder till förbättrad arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning
(www.q3.se).
Begreppet ”konsumentmakt” har lanserats av miljöorganisationer m.fl. I detta
fall handlar det om den enskilda konsumentens möjlighet att påverka producenter
och transportörer att ta ett större ansvar för exempelvis miljö och trafiksäkerhet.

3.7 Staten som tillskapare av drivkrafter - styrmedel
Den offentliga maktens tre grundläggande redskap är regleringar (inklusive tillsyn),
ekonomiska styrmedel och information. Staten kan antingen tvinga, dela ut och ta
ifrån nyttigheter eller övertala. Att regera innebär att bruka käppar, ge och ta
morötter samt ägna sig åt predikokonst.10 Käpp, morot och predikan är den
politiska maktutövningens urformer (Hildén et al. 2002, Mickwitz 2006, Åstrand
2006, Similä 2007).
Anta att staten vill minska konsumtionen av damjumprar, som importeras från
Kina. Staten kan förbjuda införseln (reglering), fördyra den genom att lägga på en
tull (ekonomiskt styrmedel) eller ålägga importörerna att märka varan med etiketten
”Tillverkad i Kina” (information).
Regleringar är föreskrifter som införts av politiska eller administrativa organ och
som målgruppen måste åtlyda. Utmärkande för en reglering är att adressaten är
tvingad att leva i enlighet med den föreskrivna regeln. Andra ord för reglering är
”restriktion” eller ”administrativt styrmedel”.
En reglering åtföljs troligen av hot om negativa sanktioner i form av böter,
fängelse eller annan bestraffning mot den som inte fogar sig. Om så är fallet, ingår
såväl föreskrifterna om handlandet som föreskrifterna om sanktioner i själva regleringen. Sanktionerna är inte särskilda styrmedel vid sidan av föreskrifterna. Hot om
negativa sanktioner är emellertid inget definitionsmässigt kriterium på reglering, ty
det finns regleringar som inte är förbundna med negativa sanktioner. Trafikljus för
fotgängare i gatukorsningar tycks vara ett sådant fall. Bakom signalen finns en regel
som säger att man inte får gå mot röd gubbe men den som bryter mot den blir inte
utsatt för bestraffning.

10

En översikt över klassificeringsgrunder för styrmedel finns i RRV 1985:58:56ff. Se även Mickwitz
2006: 83ff; Hood 1983; Salamon 1989:30ff; Eckhoff 1983; Hermerén & Åström 1982; Vedung
1982:19; Klingberg 1980. Tredelningen på käpp, morot och predikan går i sina huvuddrag tillbaka på
Etzioni 1975:5f som talar om ”coercive”, ”remunerative”, och ”normative” makt. I Vedung 1998b ges
en längre genomgång på engelska av alternativa klassificeringar av styrmedel.
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Textruta 3.2 Styrmedel i den transportpolitiska propositionen 2005-2006
I den transportpolitiska propositionen från 2005-2006 angavs följande styrmedel som bland
de viktigaste för att uppnå de transportpolitiska målen:
- regleringar och tillsyn,
- ekonomiska styrmedel,
- överläggningar och avsiktsförklaringar,
- infrastrukturplanering, fysisk planering och trafikplanering,
- upphandling,
- sektorsansvar och mål- och resultatstyrning av myndigheter och verk,
- forskning, utveckling och analyser,
- information och opinionsbildning.
Källa: Regeringens proposition 2005/06:160. Moderna transporter för framtiden.

Ekonomiska styrmedel innebär att man genom att tillföra eller beröva någon
materiella resurser söker få till stånd det önskvärda handlandet eller tillståndet.
Ekonomiska styrmedel gör det billigare eller dyrare att vidta en åtgärd. De tvingar
inte aktören att vidta eller avstå från att vidta åtgärden, vilket principiellt skiljer dem
från regleringar. De lämnar den som skall påverkas frihet att inom en materiell ram
själv avgöra om han skall vidta en viss åtgärd eller inte.
En skatt har ändå tvingande moment. När agenten utför den handling, som
skatten är knuten till, måste hon betala skatten. Men vad skiljer då en skatt från en
negativt formulerad reglering? Båda innehåller ju ett mått av tvång. Jo, skillnaden är
att förbudet skulle avse själva handlingen – försäljningen av cigarretter – medan
tvånget i skattefallet inte gäller handlingen utan inbetalningen, om handlingen
utförs. Själva handlingen som skatten är knuten till är inte förbjuden eller påbjuden i
skattefallet.
Informativa styrmedel slutligen innebär försök till påverkan genom övertygelse,
övertalning eller faktaupplysning. Muntlig rådgivning, utbildning och upplysningsverksamhet räknas hit. Informativ styrning är kunskapsöverförande eller
pläderande.
Alla tre styrmedlen kan vara negativt eller positivt formulerade. Regleringar kan
förbjuda och påbjuda. Information kan råda eller avråda. Positiva ekonomiska styrmedel tillför aktören en materiell resurs, negativa fråntar henne materiella tillgångar.
Styrmedel kan vara hämmande eller främjande.
Den indelningsgrund som ligger bakom vår styrmedelsklassificering är styrteknik.
Instrumenten är ordnade efter bindningsgrad. Regleringar är i princip mer tvingande
för adressaterna vad gäller ett visst handlande än ekonomiska styrmedel, som i sin
tur är mer tvingande än information. Ett förbud mot försäljning av cigarretter än
mer tvingande än en skatt på försäljningen, som i sin tur är med tvingande än
information om att man inte bör köpa dylika njutningsmedel eftersom de är farliga
för hälsan.
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Textruta 3.3 Vägverkets interventionsteori gentemot yrkestrafiken
Vägverkets interventionsteori för att främja trafiksäkerheten inom
yrkestrafiken har varit att påverka ledarskapet som i sin tur ska påverka de
anställda att agera mera trafiksäkerhetsanpassat. Sett till trafiksäkerhetens
utveckling de tio senaste åren var denna strategi inte lyckosam. Vägverkets
trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall säger följande: ”Alla mätningar på
nationell nivå tyder på att ingenting hänt med hastigheter och användning
av bilbälte bland förare av tunga fordon. Ett sektorsarbete värt en halv
miljard skulle därmed inte ha fått avsedd effekt. Detta är inte bara
allvarligt, det var också huvuddelen i den hastighetsstrategi som togs fram
i slutet av 1990-talet och som byggde på att den trafik som har rationella
argument att inte köra för fort skulle kopieras av annan trafik. Genom att
strategin misslyckades fick vi inte de effekter totalt sett av en bättre
hastighetsefterlevnad som andra länder fått via en kraftigt utökad
övervakning.”
Källa: Personligt samtal med Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Vägverket.

Ett sätt att vidga avnämarnas vyer och göra utvärderingen mer samhällsvetenskapligt intressant och relevant kan alltså vara att karakterisera den insats som
utvärderas i termer av reglerande, ekonomiska eller informerande styrmedel.11 I
praktisk politik kombineras styrmedel till paket.
En central fråga i sammanhanget är vilket objekt statens styrning riktas mot.
Statens styrning kan exempelvis riktas mot individer, företag och myndigheter.
3.8 Sammanfattning
Kapitlet presenterar följande sex hypoteser om transportköpares, speditörers och
transportsäljares drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar:
Interna drivkrafter
Hypotes 1: Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 2: Miljö och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet
kan främjas genom att paketeras (sammankopplas) med denna typ av frågor.
Hypotes 3: Det är naturligt att trafiksäkerhet integreras i ett företags ledningssystem när företaget i fråga har eller utvecklar sådant.
11

Sandahl 1983 använder styrmedelstypologier för att karakterisera den svenska bostadspolitiken. I RRV
1986, Bemelmans-Videc, Rist och Vedung 1998, Hildén m.fl. 2002 samt Mickwitz 2006 diskuteras
utvärdering av styrmedel. Angående utvärdering av informativa styrmedel, se Furubo 1986 samt SOU
1983:34 och Statens energiverk 1984:2. – Den som vill läsa mer om ytterligare klassificeringar inom
ramen för käppar, morötter och predikningar hänvisas till Vedung 1998a: 117-121 samt till Vedung
1993: 131-147 och Vedung 2002: 94-113.
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Hypotes 4: Ledarskapet i ett företag kan på ett avgörande sätt bidra till initiering, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 5: Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en
mycket viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
Externa drivkrafter
Hypotes 6: För att stärka företagens interna drivkrafter kan staten spela en
viktig roll genom att använda olika slags styrmedel.
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4. VARUMÄRKET SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
Detta kapitel fokuserar på varumärkets roll som drivkraft för trafiksäkerhet. Våra
intervjuer ger åtskilliga belägg för att skydd och förbättring av varumärke kan vara
en positiv drivkraft för säkrare transporttjänster.
4.1 Varumärket och trafiksäkerheten
Att ett företags varumärke hänger samman med transporter på tunga lastbilar visas
på ett utomordentligt tydligt sätt av en händelse med en underleverantör till Stora
Enso som inblandad part. År 2004 inträffade en allvarlig olycka i Konginkangas i
Finland då en lastbil med stora pappersrullar kolliderade med en buss med
ungdomar. Busschauffören och 22 passagerare omkom och 15 passagerare i bussen
skadades. Pappersgodset på lastbilen var från ett av Stora Ensos bruk i Finland.
Delar av lasten kom in i bussen och på bilder i pressen kunde man se Stora Ensos
logotyp inne i bussen. Detta skadade Stora Ensos varumärke.
Stora Enso hade enligt egen utsago ingen skuld i denna olycka och transportören levde upp till trafiksäkerhetskraven i gällande lagstiftning. Lasten hade säkrats
enligt gällande bestämmelser och lastbilen hade ingen överlast. Den gällande
hastighetsgränsen hade inte överskridits. Olyckan orsakades av att lastbilens
hastighet var för hög i förhållande till rådande väglag.
Olyckan ledde till ett förstärkt arbete med trafiksäkerhet inom Stora Enso.
Man fick upp ögonen för att olyckor av denna typ kan få allvarliga återverkningar
på företagets varumärke.12
Olyckan i Konginkangas i Finland år 2004. En lastbil med pappersgods från ett av Stora Ensos bruk i
Finland kolliderade med en buss full med ungdomar. Många dödades och skadades i olyckan.

12

Efter olyckan har det finska transport- och kommunikationsministeriet förbättrat standarden på
vägunderhållet vintertid och även sänkt hastighetsgränsen under svåra väderförhållanden (Stora Enso,
2004).
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En företrädare för ett större svenskt företag uppger att varumärket är en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar. ”Det är viktigt att undvika all negativ publicitet
som kan skada varumärket.”
AkzoNobel sysslar med kemikalier och namnet Nobel är ett varumärke som
ger associationer till såväl kemikalier såsom dynamit som forskning och vetenskapliga priser på högsta internationella nivå. Enligt företaget är verksamheten med
kemikalier i sig en drivkraft för att undvika olyckor inklusive transportolyckor.
”En olycka med kemikalier drabbar inte bara produkten eller företaget i sig
utan det drabbar kemibranschen som helhet, d.v.s. det spiller över på
kemiindustrin generellt. Om vissa transporter med kemikalier uppfattas som
farliga drabbar det hela kemibranschen. Det här är ett incitament för
kemiindustrin att ha en hög säkerhet.”
4.2 Imageskapande värden
För ICA är varumärkets värderingar centralt. Att ligga långt fram när det gäller
trafiksäkerhet har ett imagevärde och är bra för företagets goodwill.
”Eftersom ICA är så stort och har ett så etablerat varumärke som vi har vill vi
inte göra någonting som är negativt utan snarare tvärtom. Om vi kan lyfta fram
vad vi gör lite mer i massmedia så tror jag att trovärdigheten ökar ännu mer.
Det kommer givetvis att stärka vårt varumärke för vi gör ju rätt mycket inom
de[tt]a område.”
Scania vill framstå som ett kvalitetsmärke för vilket nyckelorden är inte bara
ekonomi, driftsäkerhet och kvalitet utan även trafiksäkerhet. Scania framhåller rent
av att man vill vara bättre än lagstiftningen.
”Det finns flera skäl för Scania till att gå före lagstiftningen. Ett skäl är att
Scania är ett kvalitetsmärke vilket innebär att vi ska kunna komma fram med
saker som andra inte har. Men det är inte ett självändamål att vara först. I vissa
fall är nya tekniska lösningar inte fullt mogna. Det kan skapas ett tryck på att
komma ut på marknaden med tekniska lösningar i ofärdigt skick, utan att
kvalitetskraven har uppfyllts till hundra procent. Scania vill inte släppa ut
produkter som kan ställa till problem för då kan varumärket skadas.”
”Varumärket Scania har en viss klang i folks öron. Scania är känt för kvalitetsprodukter. Varumärket handlar om hur vi vill profilera oss och vilken
ledstjärna vi vill ha. Det är en ständig process.”
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”Varumärket är en viktig drivkraft. De stora speditörerna kan tjäna varumärkesmässigt på god trafiksäkerhet. För mindre åkerier behövs att de stora
lastbilscentralerna ställer krav. De små åkerierna har inte ork eller tid att
närmare syssla med trafiksäkerhetsfrågor. Det är svårt för ett litet åkeri att
skapa ett eget varumärke, även om det skulle önska sig det.”
För ABB har det ett imageskapande värde att ligga i framkant när det gäller
trafiksäkerhet och miljö. Att visa samhällsansvar och att handla etiskt leder till ökat
imagevärde.
Kvalitet, säkerhet och miljö är kärnvärden för Volvogruppen. Kärnvärdet
säkerhet är enskilt den största drivkraften för företagets trafiksäkerhetsarbete.
”Varumärket Volvo är förknippat med kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Det är
naturligt också för Volvo Logistics att profilera oss inom dessa områden även
om vi inte är en producerande enhet som Volvo Lastvagnar. Vi vill uppfattas
som ledande inom trafiksäkerhet och miljö.”
Flera speditörer framhåller allmänt vikten av trafiksäkerhet och miljö som
positiva bidrag till varumärket. Schenkers varumärke är uppbyggt kring värdena
ansvar, kompetens, kvalitet och ”glokal.”13 Trafiksäkerhet och miljö kommer i
första hand in under ”ansvar”. Schenker säger följande:
”Ur ett transportbranschperspektiv är varumärket en tung drivkraft för trafiksäkerhet. Ingen vill att det egna företaget ska få negativ publicitet. Lika lite vill
man att företaget internt uppfattas som ett företag som har problem med
säkerheten.”
DSV framhåller att det är positivt för varumärket om företaget förknippas med
att det visar ett samhällsansvar.
”Vi är ett stort företag som är en medlem i samhället. Därför ska vi uppföra
oss väl. Om vi kan visa att vi är bra på trafiksäkerhet är det en medkraft och en
PR-fråga.”
Några går vidare och hävdar att detta kan leda till affärsmässiga fördelar. Så
Schenker:
”Om marknaden uppfattar att vi ligger i framkant i miljö- och trafiksäkerhetsfrågorna är det positivt. Om allt annat är lika kanske man som transportköpare

Begreppet ”glokal” innebär för Schenker att företaget vill vara en global aktör som ska är förankrad
lokalt.
13
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väljer det transportföretag som man uppfattar tar mest ansvar i olika
samhällsfrågor.”
4.3 Strategier för att skydda varumärket
Två sätt att skydda varumärket påpekas av DHL. Det ena är att hålla hastighetsgränserna. ”När våra åkerier kör för fort påverkar det vårt varumärke.” Ett annat
sätt är att undvika affärer med oseriösa företag.
”Vi gör inte affärer med oseriösa företag. Vi kan inte riskera varumärket, vi
kan inte riskera kundrelationer. Oseriösa företag är inget stort problem i
Sverige. Det är värre internationellt. Det är svårare att jobba med transportörer
från andra länder.”
En framhåller att det kan vara viktigt för varumärket att agera mer trafiksäkert
än lagstiftningen föreskriver. Så DSV:
”Det är en PR-vinst om vi kan ligga före lagstiftningen i vårt arbete. Det
betalar sig att ligga före eftersom vi får nöjdare kunder.”
DSV framhåller också vikten av att använda trafiksäkerhet i marknadsföringen:
”Det gäller för vårt företag att saluföra kvalitetsfaktorerna. Trafiksäkerhet är
antagligen i framtiden en fråga som man saluför i marknadsföringen.”
4.4 Transportsäljares perspektiv
Enligt Alltransport Östergötland kan ett felaktigt beteende i trafiken skada varumärket. Det är mycket varumärkespåverkande.
”Det behövs inte mycket för att få ett dåligt rykte. Varumärket kan bli en
drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Det är viktigt att varumärket
förknippas med positiva händelser. Om lokalpressen skriver om detta påverkar
det allmänhetens och förarnas syn på företaget på ett positivt sätt.”
Alltransport Östergötland betonar att företagets aktiva arbete med trafiksäkerhet leder till att företagets långsiktiga konkurrenskraft stärks:
”Alltransport arbetar inte med trafiksäkerhet av ideella skäl utan vi vinner på
det p.g.a. ökat förtroende och stärkt varumärke. Vi blir mera accepterade av
marknaden, samhället och förare. Det märks framför allt i diskussionerna med
de stora kunderna som har hållbarhetsfrågorna på dagordningen. Jag vet inte
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om vi tjänar mer pengar på att ligga långt framme i trafiksäkerhets- och
hållbarhetsfrågorna men vi har större chans att vara kvar, att få behålla våra
kunder och på det viset öka våra marknadsandelar och förtroende för vårt
varumärke.”
Varumärket är viktigt för Ahréns Åkeri.
”Vi vill att kunderna uppfattar oss som ett högkvalitativt och trafiksäkert
företag med bra förare. När kunderna märker detta så ser vi att de är nöjda
med företaget.”
AkkaFrakt arbetar för att varumärket ska förknippas med miljö, kvalitet och
trafiksäkerhet. Varumärket ska ge en positiv bild av företaget, dels ute i samhället,
dels bland kunderna. Enligt AkkaFrakt är det lättare att komma in från ett överläge
än från ett underläge d.v.s. det är lättare om kunderna redan från början har en
positiv bild av AkkaFrakt.
AA-bolagen försöker bygga sitt varumärke genom att bland annat visa att transporterna är miljöanpassade och trafiksäkra.
”Om vi certifierar oss och sänker maxhastigheten till 80 km/tim på alla transporter stärker det vårt varumärke. För fem år sedan såg jag ingen pay back i
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärderna. Men de senaste två åren har vi börjat se
en ekonomisk nytta av de här åtgärderna. Vi ser en omsvängning som till stor
del beror på klimatdebatten. Exempelvis har ett stort välkänt svenskt företag
valt våra transporter för att de är mera miljöanpassade än vad lagkraven säger,
trots att transportköparen får betala mer hos oss än hos andra.”
Smålands Logistik anser sig ha stärkt sitt varumärke gentemot kunderna genom
sitt miljö- och trafiksäkerhetsarbete. Företaget tror även att omsättningen har ökat
tack vare detta arbete.
Werpers Åkeri uppger att varumärket är viktigt för företaget.
”Varumärket stärks om vi för andra kan berätta om vårt arbete med miljö,
trafiksäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Det gäller att inte tappa taget utan att
hålla greppet om det man uppnått.”
Esperssons Åkeri uppger att man inte utarbetat någon varumärkesstrategi.
Företaget har inte tänkt på att bygga upp ett varumärke. Däremot bildar företagets
policies för miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö en värdegrund för företaget.

36
36

4.5 Sammanfattning
För många företag har det ett imageskapande värde att ligga i framkant när det
gäller att visa samhällsansvar och att handla etiskt, exempelvis genom att arbeta för
säkrare transporter.
Volvogruppen har sedan lång tid tillbaka haft säkerhet som ett kärnvärde.
Detta kärnvärde i varumärket utgör en konkret drivkraft för upprätthållandet av en
hög trafiksäkerhetsstandard. Volvo kan därmed sägas ha en varumärkesstrategi som
innebär en direkt drivkraft för trafiksäkerheten. De flesta andra företag som har studerats i denna rapport tycks ha en mera indirekt varumärkesstrategi i förhållande till
trafiksäkerheten. De uppger att allvarliga trafikolyckor och upprepade hastighetsöverträdelser kan skada varumärket.
Större företag tycks vara mera angelägna att om att bygga upp ett varumärke än
mindre företag. Generellt sett är varumärket därför en större potentiell drivkraft för
trafiksäkerhetsförbättringar för större företag än för mindre företag. Kapitlet visar
ändå att det finns mindre åkerier som är angelägna om att bygga upp och stärka sitt
varumärke genom att bedriva ett proaktivt trafiksäkerhetsarbete.
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5. PAKETERING SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
Detta kapitel fokuserar på paketering som drivkraft för trafiksäkerhet. Tanken är att
ett effektivt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete ses som en fråga som är
integrerad i hela verksamheten. När trafiksäkerhet paketeras ihop med andra frågor,
i synnerhet yttre miljö och arbetsmiljö, uppstår synergieffekter. Vi har undersökt
hur denna sammankopplingsidé har tagits emot bland transportköpare, speditörer
och transportsäljare. Framställningen är organiserad efter teman; under varje tema
behandlas transportköpare, speditörer och transportsäljare. Kapitlet avslutas med
en sammanfattning.
5.1 Exempel på paketeringsformer
Miljö och trafiksäkerhet
Enligt Volvo Logistics leder bränslesnål körning, hög fyllnadsgrad, optimerad
ruttplanering och intelligenta logistiksystem till förbättrad trafiksäkerhet, miljö och
ekonomi.
AkzoNobel anser att miljöfrågan har hamnat mycket högt uppe på företagets
agenda och att miljöfrågorna mer och mer sammanlänkas med kvalitet, säkerhet
och ekonomi.
”Det är viktigt att minimera antalet fordon på vägen. Det handlar om att öka
fyllnadsgraden, smartare transporter, etc. Att inte behöva komma i exakt rätt
tid gör att man inte behöver ha så bråttom. Dessutom sänks kostnaderna vilket
ger extra skjuts i diskussionen. Allt detta gynnar också miljön.”
AkzoNobel har ett Sustainability Council där bland annat hållbara transporter
behandlas.
”Hållbara transporter har inte bara fokus på miljö, miljöarbetet går hand i hand
med att reducera olycksrisker.”
ABB uppger att man ”tänker miljö och får trafiksäkerhet” eftersom ”det
enklaste sättet att minska utsläppen av luftföroreningar är att sänka medelhastigheten och att byta till nya bilar.” I sina val av transporter strävar ABB efter s.k.
ekonomipriser i stället för kurir- och expresspriser. Detta ger något längre transittider men sparar både miljö och pengar. Det främjar också trafiksäkerheten eftersom förarna utsätts för mindre stress.
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Speditören Schenker har antagit en plan för att minska koldioxidutsläppen med
50 procent per tonkilometer till 2020 (Schenker 2007). Samtliga åtgärder leder till
trafiksäkerhetsförbättringar. Komponenterna i strategin är följande:14
•
•
•
•
•
•
•

Sparsam körning (4-10 %)
Sänkta hastigheter (1-2 %)
Nya fordon – bättre bränslen (10 %)
Intermodalitet och kombitrafik (3-5 %)
Längre fordon för nattrafik (15 %)
Ökad fyllnadsgrad/kortare körsträcka (?)
Smartare citylogistik (2-4 %)

Enligt DSV kan det vara en fördel om trafiksäkerhet paketeras med miljö och
arbetsmiljö. Sänkt hastighet leder till förbättringar inom flera områden. Sättet på
vilket paketeringen görs är viktigt från pedagogisk synpunkt. Det är viktigt att
kunna visa på de vinster som ökad trafiksäkerhet innebär för företag, samhälle och
enskilda.
”Man skulle kunna ha fördelar av att komma med ett kundpaket bestående av
trafiksäkerhet och miljö, exempelvis Euro 4 motor och lastbil utrustad med
alkolås. I marknadsföringen skulle det tydligt framgå att om ni köper transporter hos oss så får ni detta. Räkneexempel behövs för att tydliggöra den
ekonomiska nyttan av sänkt hastighet (t.ex. lägre försäkringspremier, minskade
materiella skador, lägre bränsleförbrukning etc.). Det är viktigt att visa hur
mycket koldioxid man sparar om man håller hastighetsgränsen jämfört med
överhastigheter.”
AA-bolagen uppger att ett integrerat arbete med trafiksäkerhet och miljö
tillskapar tyngd för båda frågeställningarna.
Enligt Esperssons Åkeri hänger miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö ihop och
bildar en helhet. Frågorna är inflätade i varandra.
Heavy eco-driving (sparsam körning)
Heavy eco-driving är en anpassad körstil för tunga lastbilar som leder till jämnare
hastighet och färre accelerationer och inbromsningar. Körstilen medför minskad
bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid samtidigt som den ger ökad
trafiksäkerhet.
För Scania är förarutbildning för sparsam körning ett tydligt exempel på sambandet mellan miljö och trafiksäkerhet.

14

Procentsatserna anger respektive åtgärds beräknade potential att bidra till utsläppsminskningar.
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”Att minska bränslekostnaden med tio procent och samtidigt tjäna pengar och
förbättra kvaliteten är ett argument som fungerar bra. Det gäller att prata om
vilka fördelar det ger. Om man kan räkna hem investeringen är många
positiva.”
ICA har ett krav att alla chaufförer som kör ICA:s varor ska ha utbildning i
sparsam körning. I och med att förarna får en sådan utbildning ”trillar oftast
poletten ner.”
Stora Enso Logistics framhåller att heavy eco-driving är gynnsamt för trafiksäkerheten och sedan ett par år ställer Stora Enso Logistic vissa krav på eco-driving
i transportavtalen.
ABB ställer däremot inga krav på att de förare som utför transporter på uppdrag av ABB har utbildats i eco-driving:
”Det är ett omöjligt krav för vissa typer av transporter, t.ex. för transporter
från något land i sydöstra Europa till Sverige. Vissa saker kan vi helt enkelt inte
påverka. ABB har avtal med transportörer i 40 länder i Europa och de här
frågorna kommer långt ned på agendan i dessa avtal.”
Samtliga chaufförer baserade i Ahréns Åkeri i Södertälje har genomgått en kurs
i heavy eco-driving. Åkeriet har arbetat med att skaffa sig en miljöprofil och vill i
framtiden profilera sig som ett ”klimatneutralt åkeri”.
AA-bolagen satsar mycket på att utbilda sina chaufförer i sparsam körning.
”För fem år sedan var det här en icke-fråga i företaget. De sista två åren har en
omställning inträffat. Idag är chaufförerna stolta att köra bränslesnålt.”
Enköpings Åkeri har kopplat ett bonusprogram till sin satsning på sparsam
körning:
”Vår förhoppning var att kunna tjäna pengar på satsningen med sparsam
körning. Vi satsade stenhårt på utbildning av chaufförerna och vi bestämde
att ingen chaufför ska köra fortare än 80 km/tim (vilket är lika med lagkravet).
Hastighetsregulatorerna har ställts in på 83 km/tim. Det vi ser att vi sparar
pengar på är minskad bränsleanvändning, minskat däckslitage, minskat slitage
på växellådan mm. Dessutom blir det mindre stress och ökad trafiksäkerhet.
Enköpings Åkeris redan låga olyckstal har gått ned ytterligare de senaste åren.
Vi startade ett tvåårigt bonusprogram på bränslesidan och tjänade in 600 000
kr - hälften av dessa pengar gick tillbaka till chaufförerna. Om man ska vara ett
ledande företag inom miljö och trafiksäkerhet kan man inte ha lastbilar som
går för fort. Det gäller att få chaufförerna att förstå det här.”
Samtliga chaufförer inom Smålands Logistik har utbildats i heavy eco-driving.
Företaget vill ligga långt fram i användningen av tekniska stödsystem. Samtliga
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fordon är utrustade med GPS och mobil datakommunikation. Uppföljningsarbetet
utgår från de datorer som finns installerade i lastbilarna. Företagsledningen kan via
nätet hela tiden följa hur lastbilarna körs i fråga om hastigheter och tomgångskörning. Förarnas individuella körsätt redovisas på en anslagstavla. Var fjortonde
dag görs en avstämning med chaufförerna.
Werpers Åkeri har installerat ett beteendedataprogram i lastbilarna som
planerar rutter och förbättrar körsättet.
”Vi sparar miljö och pengar, trafiksäkerheten ökar, chaufförerna mår bättre
eftersom de stressar mindre när de kör långsammare och kvaliteten förbättras.”
Arbetsmiljö och trafiksäkerhet
Företrädare för ett större svenskt företag framhåller att chaufförernas nuvarande
löner och arbetsförhållanden kan vara ett hinder för att åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar.
”Om man jobbar med de här personerna som faktiskt kör och ser till att de får
det bra kanske de kör bättre, tänker på regler i trafiken etc.”
Ahréns Åkeri har en arbetsmiljöpolicy där trafiksäkerhetsfrågorna finns med.
Grundtanken är att säkra transporter är ett sätt att få en bra arbetsmiljö.
5.2 Ekonomiska skäl till paketering
Enligt en företrädare för ett större svenskt företag kan ekonomiska faktorer vara en
stor drivkraft för trafiksäkerhet men är inte det idag.
”Om man skulle synliggöra fördelarna av att faktiskt arbeta aktivt med
trafiksäkerhet då skulle det vara en större drivkraft. Men i dagsläget är det
många som saknar kunskap och tror att alla åtgärder medför ökade kostnader.
Folk tror att det kostar att vidta olika trafiksäkerhetsåtgärder. Ekonomi är en
potentiell drivkraft men i dagsläget uppfattas det negativt.”
Enligt Alltransport Östergötland är drivkraften att arbeta med trafiksäkerhet den
långsiktiga och hållbara konkurrenskraften.
”Alltransport arbetar inte med trafiksäkerhet av ideella skäl utan vi vinner på
det p.g.a. ökat förtroende och stärkt varumärke. Vi blir mera accepterade av
marknaden, samhället och förare. Det märks framför allt i diskussionerna med
de stora kunderna som har hållbarhetsfrågorna på dagordningen. Jag vet inte
om vi tjänar mer pengar på att ligga långt framme i trafiksäkerhets- och
hållbarhetsfrågorna men vi har större chans att vara kvar, att få behålla våra
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kunder och på det viset öka våra marknadsandelar och förtroende för vårt
varumärke.”
Smålands Logistik vill tillhöra de åkeriföretag som är bäst på trafiksäkerhet och
miljö.
”Det är positivt från marknadsföringssynpunkt. Det finns mycket win-win
mellan ekonomi och miljö/trafiksäkerhet.”
5.3 Paketering i uppförandekoder, ledningssystem och affärsplaner
IKEA:s ståndpunkt är att alla delar som behövs för att få till stånd en paketering
finns med i IKEA:s uppförandekod IWAY som innehåller minimikrav för miljö,
säkerhet, arbetsmiljö och sociala frågor.
”Det är bra för helheten om man jobbar med en del för det blir en draghjälp
för de andra delarna, framför allt om man jobbar på samma sätt.”
Miljö- och trafiksäkerhetsfrågorna är integrerade i Alltransport Östergötlands
ledningssystem. Företagets affärsplan, som ingår i ledningssystemet, integrerar
arbetet med miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.
Textruta 5.1 ”Sustainability” - sammanbindande kärnvärde för
paketering
För allt fler företag, inte minst storföretag, är det viktigt att analysera
verksamheten utifrån en helhetssyn som utgår från begreppet
”sustainability”. Grundvärdet ”sustainability” omfattar områden såsom
ekonomi, sociala frågor, arbetsmiljö och miljö. Även säkerhet och
trafiksäkerhet kan ingå i begreppet ”sustainability.”

5.4 Paketering i anbudsförfrågan
ABB understryker vikten av att frågor om miljö och trafiksäkerhet paketeras i en
anbudsförfrågan:
”En anbudsförfrågan är oerhört komplicerad och innehåller många frågor. Det
går inte att ta med för mycket om trafiksäkerhet och miljö mm. Trafiksäkerhet
kan inte bli 200 frågor utan max 5-10 frågor. Därför måste frågorna paketeras.
Det kan man göra genom att sätta miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö under
en gemensam rubrik och göra en avgränsning genom att bara ställa de allra
viktigaste frågorna till leverantören/speditören.”
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5.5 Sammanfattning
Detta kapitel har bekräftat hypotesen att paketering (sammankopplingsidén) är en
hörnsten för att få näringslivet att arbeta med trafiksäkerhet. Paketering leder till
effektivare transporter; transporterna blir på en gång säkrare, miljövänligare och
billigare.
De senaste åren har miljöfrågan, i synnerhet klimat, hamnat mycket högt uppe
på många transportköpares, speditörers och transportsäljares agenda. Miljön
framstår som ”den stora katalysatorn.” Detta innebär en stor möjlighet för trafiksäkerheten att ”hänga på” miljö- och klimattåget. Sparsam körning/eco-driving har
fått ett stort genomslag och är kanske det tydligaste exemplet på att klimat/miljö
och trafiksäkerhet går hand i hand.
I tabell 5.1 nedan ges en översikt över drivkrafter för paketering samt
paketeringsformer som identifierades i kapitlet.
Tabell 5.1 Drivkrafter för paketering och paketeringsformer

Drivkrafter för paketering

Paketeringsformer

Helhetssyn på miljö, arbetsmiljö och
trafiksäkerhet
Ekonomi
Att börja arbeta med en fråga blir
draghjälp för andra frågor
Paketering av t.ex. trafiksäkerhet och
miljö höjer acceptansen och tillskapar
tyngd för båda frågeställningarna
Samordningsmässiga och administrativa
fördelar
Imagemässiga fördelar

Miljö/klimatpolicy med trafiksäkerhetskrav
Eco-driving/sparsam körning
Arbetsmiljöpolicy med trafiksäkerhetskrav
QIII
Paketering i anbudsförfrågan
Paketering i uppförandekoder,
ledningssystem, affärsplaner
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6. LEDNINGSSYSTEM SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET

Detta kapitel fokuserar på ledningssystemens betydelse som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Avsnitt 6.1 behandlar transportköpare, avsnitt 6.2 behandlar
speditörer och avsnitt 6.3 behandlar transportsäljare. Avsnitt 6.4 handlar om
information och statistik i ledningssystem. Avsnitt 6.5 handlar om ny internationell
ledningssystemstandard för trafiksäkerhet. Avsnitt 6.6 sammanfattar kapitlet.
6.1 Transportköpare
Volvo Logistics ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Trafiksäkerhetsfrågorna behandlas i företagets affärsplan som utgör en del av ledningssystemet. I affärsplanen anges alla de krav som Volvogruppen har på Volvo
Logistics. Affärsplanen anger att samtliga transportörer som anlitas av Volvo
Logistics ska ha noll avvikelser inom fem trafiksäkerhetsområden: alkohol, användning av bilbälte, hastighetsanpassning, kör- och vilotider och lastsäkring. Samtliga
punkter i affärsplanen mäts varje månad. Affärsplanen uppdateras i sin helhet en
gång per år.
Volvo Logistics betonar att ledningssystemet i sig inte är en nyckelfaktor för
företagets trafiksäkerhetsarbete utan det viktigaste är en engagerad ledning, tydliga
och nedbrytbara mål och ”att alla är med på tåget.”
Inom Stora Enso finns det ett stort antal producerande anläggningar som är
certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), EMAS (miljö) och
OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Stora Enso har ett managementsystem för Safety,
Health & Environment som utformats som ett verktyg för att åstadkomma
ständiga förbättringar inom dessa områden i hela koncernen.15 Detta system berör
emellertid endast produktionen. Stora Enso Logistics, vars uppgift är att se till att
brukens krav på logistiksystemen kan uppfyllas, har ett ledningssystem som inte är
ISO-certifierat. En företrädare för Stora Enso Logistics säger följande om ISO
9001:
”Problemet med ISO 9001 är att den standarden inte sätter en nivå. Det går att
göra upprepade fel men ändå bli certifierad. Gränserna sattes inte som vi ville.
Då är det enklare att formulera egna krav och successivt skärpa kraven efter
hand.”

15

Källa: www.storaenso.com
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De kvalitetskrav som är kopplade till Stora Enso Logistics ledningssystem
inkluderar följande aspekter:
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivitet
Kvalitet
Miljö
Trafiksäkerhet
Sustainability

Stora Enso Logistics ställer inte krav på att dess transportörer är certifierade,
exempelvis enligt ISO 14001. Men Stora Enso Logistics uppger att de krav som
man ställer på transportörerna går längre än ISO 14001. De konkreta trafiksäkerhetskrav som ställs - t.ex. ifråga om hastighet, nykterhet och laster - ingår inte i
ISO 14001.
Enligt Stora Enso Logistics kännetecknas ett ledningssystem som är bra ur
trafiksäkerhetssynvinkel av att det har en tydlig kravställning och att det finns en
regelmässig uppföljning av åtagandena. Att svara för uppföljning och återrapportering är ledningssystemets viktigaste funktion.
Alla företag inom ABB-koncernen har ledningssystem som är certifierade
enligt antingen ISO 14001 eller EMAS. Avdelningen ”Sustainability Affairs” inom
ABB genomför andrapartsrevisioner hos respektive speditörer och kontrollerar hur
var och en lever upp till certifieringen. ABB ställer krav på att
leverantörer/speditörer uppfyller ”basic requirements” samt krav på miljöledningssystem. Trafiksäkerhet har ännu inte införts som en kvalitet i ABB:s ”basic
requirements” vid upphandling av transporter eftersom det inte har funnits efterfrågan för detta.
AkzoNobel är en internationell koncern där ISO-systemen, såsom ISO 9001
och ISO 14001, har förlagts på affärsområdesnivå. Exempelvis ansvarar företaget
Eka Chemicals för ett affärsområde och är därmed ISO-certifierat. Enligt Akzo
Nobel kännetecknas ett ledningssystem som är bra ur trafiksäkerhetssynvinkel av
att det inte ställs sådana krav på leverantörer som innebär att de måste bryta mot
lagar och förordningar för att utföra sina uppdrag. AkzoNobel har en generell
säkerhetspolicy men ingen uttalad policy för trafiksäkerhet för hela koncernen. En
orsak till detta är att koncernens affärsområden har så olika inriktning. AkzoNobels
producerande anläggningar måste följa globala standarder för Health, Safety &
Environment. Dessa standarder hjälper till att värdera miljöaspekter vid val av
transporter.
ICA har ett integrerat ledningssystem för hela företagets verksamhet. I detta
ledningssystem finns en miljödel som är certifierat enligt ISO 14001. De övriga
delarna av ledningssystemet är inte certifierade. Trafiksäkerhet har förts in som en
kvalitet i miljödelen i ICA:s ledningssystem. ICA utgår alltså från ISO 14001 i sitt
arbete med trafiksäkerhetsfrågor. I sitt ledningssystem ställer ICA krav på
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hastigheter, användning av bilbälte, trafiksäkra fordon samt alkohol och droger.16
En företrädare för ICA-koncernen säger följande:
”Utan att säga för mycket ligger vi nog bland de absolut första på detaljhandelssidan. Det har att göra med att vi har varit ISO-certifierade länge och
har hela tiden tagit steg framåt. Det hållbara agerandet är väldigt i ropet. Vi
känner också det själva att ICA är så stora i Sverige att vi inte kan låta bli att ta
ett samhällsansvar. Vi arbetar med ett miljöledningssystem och är certi-fierade.
Sakerna blir faktiskt gjorda när man har rutiner som man har upp-följning på
hela tiden. Det är det som är grejen med ett ledningssystem; man får ned bra
rutiner, man har uppföljning, man följer hela PDCA-cirkeln. Den här
systematiken behövs för trafiksäkerheten. Det skulle kunna bli en bättre
drivkraft.”
Enligt ICA kännetecknas ett ledningssystem som är drivande ur trafiksäkerhetssynvinkel av att det innehåller verktyg som ser till att lagar och regler
verkligen kan följas. Det är också viktigt att ledningssystemet innehåller kontrollpunkter.
IKEA:s ledningssystem är inte uppbyggt kring ISO-standarder. En företrädare
för IKEA förklarar varför:
”ISO säger inte mycket om vilken nivå man ligger på. Det finns företag som
har höga standarder utan det har gett tillräcklig förbättring av verksamheten.
IKEA väljer sina egna nivåer. ISO-standarder fokuserar på att ha kontroll över
dokument. IKEA är minst lika intresserade av att man har kontroll på
gårdsplanen.”
Dokumentet ”IWAY Standard” är IKEA:s uppförandekod för att säkerställa
att IKEA:s produkter framställs i enlighet med IKEA:s minimikrav för arbetsmiljö,
miljö, sociala frågor och säkerhet. Ett snarlikt dokument - ”The IKEA WAY of
Distributing Home Furnishing Products (IWAY)” - fastställer minimikrav för
IKEA:s transportörer inom samma områden.
Båda dokumenten betonar att nationell och internationell lagstiftning (inklusive
trafiksäkerhet) ska respekteras. Varken ”IWAY standard” eller ”The IKEA WAY
of Distributing Home Furnishing Products (IWAY)” ingår i IKEA:s generella
ledningssystem.
6.2 Speditörer
Enligt speditören DSV bör ett ledningssystem som är drivande ur trafiksäkerhetssynvinkel kännetecknas av att det ger en tydlig anvisning om inriktningen
ICA har skrivit på två avsiktsförklaringar för trafiksäkerhet, en tillsammans med företag från dagligvaruhandeln och en tillsammans med företag från andra branscher, bland annat Volvo, Statoil, Arla och
Carlsberg (se kapitel 9).
16
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på företagets trafiksäkerhetsarbete. DSV:s eget ledningssystem är baserat på ISO
9001 vilket betyder att kärnprocesser och stödjande processer har definierats
utifrån ISO 9001.17 Handböcker (manualer) har utarbetats för bland annat följande
områden: ekonomi, drift, personal, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Handboken för
säkerhet består av ett antal underhandböcker för följande områden: IT, personal,
terminal/gods, farligt gods och trafiksäkerhet. ”Underhandboken” för
trafiksäkerhet består av följande dokument:
”Trafiksäkerhetspolicy DSV Road”18
”Handlingsplan trafiksäkerhet 2008”
”Mål trafiksäkerhet 2008”
instruktion om kör- och vilotider
instruktion för omhändertagandet av misstänkt alkohol- eller
drogpåverkade chaufförer
• internetadresser
•
•
•
•
•

Trafiksäkerhetsfrågorna är alltså en del av DSV:s generella säkerhetssystem
som i sin tur ingår i företagets ledningssystem. En företrädare för DSV säger
följande:
”Tack vare ISO 9001 har vi skapat en säkerhetspärm i ledningssystemet och
kommit på lösningar för att hantera trafiksäkerheten. Vi har fått en bra struktur på hanteringen av trafiksäkerhetsfrågorna. Vi har bland annat kommit långt
när det gäller att skapa en struktur för effektiv kommunikation med åkerierna.”
Alla manualer i ledningssystemet är utlagda på DSV:s intranet. Enligt en rutin
inom företaget (baserad på ISO 9001) ska ledningssystemet göras känt för alla
anställda. Alla nyanställda får en introduktion i systemet. DSV kräver att man som
anställd är väl insatt i den del i ledningssystemet som har direkt koppling till de
specifika arbetsuppgifter som man ska utföra.
Speditören DHL är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för
miljö. DHL Express har ett eget system för att styra processer på ett sådant sätt så
att man lever upp till ISO-kraven.
”Kunderna kräver ISO-certifikat. Vi behöver inte ha några certfikat av någon
annan anledning. Vi har olika dokument i det här ledningssystemet. Det finns
DSV Road AB:s samtliga kontor i Sverige är certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.
Dokumentet ”Trafiksäkerhetspolicy DSV Road” antogs 2007 och har signerats av DSV:s vd.
Trafiksäkerhetspolicyn säger följande: Lagar och förordningar gällande alkohol/droger/mediciner, hastighetsbegränsningar, kör- och vilotider, överlast/lastsäkring, bältesanvändning, fordonsunderhåll (inklusive
service och besiktning) och chaufförsbehörighet/lämplighet ska följas. Säkra avstånd ska hållas till framförvarande fordon, handsfreeutrustning ska användas vid mobiltelefonsamtal och särskild hänsyn ska tas
till barn och oskyddade trafikanter. Policyn anger även att DSV Road i framtiden kommer att verka för
alkolås, ISA-system, GPS, extra bromskontroller och regelbundna hälsokontroller för alla chaufförer.
17
18

47
47

ett dokumenthanteringssystem med beskrivning av funktionerna, ansvarsfördelning, processbeskrivningar.”
Speditören DHL har ett integrerat ledningssystem som finns på en
webbplattform som alla medarbetare kan komma åt.
”Ledningssystemet ska supporta chefer och medarbetare i deras vardag så att
de lättare kan komma åt styrda rutiner i företaget.”
Hanteringen av trafiksäkerhetsfrågor utgör en del av DHL:s ledningssystem.
Det primära trafiksäkerhetsmålet är att säkerställa gällande lagstiftning inom
trafiksäkerhetsområdet kan uppfyllas. Grunden för trafiksäkerhetsarbetet inom
DHL utgörs av det så kallade TKM-systemet i vilket åkerierna poängsätts, t.ex. för
sitt arbete med utbildning för miljö och trafiksäkerhet. Under 2007 tog DHL fram
en ny version av förarhandboken som inkluderar information om trafiksäkerhet,
miljö och arbetsmiljö. Handboken utgör en del av ledningssystemet.
I de avtal som DHL har med åkerier betonas att svensk lagstiftning ska efterlevas. DHL har regelbundna möten med åkerierna, så kallade transportörsmöten,
där bland annat trafiksäkerhetsfrågor tas upp. Vidare arrangerar DHL olika slags
utbildningar för åkerierna.
DHL har ingen tillgång till information om de olyckor och incidenter som de
anlitade åkerierna är inblandade i.19
”Incidentrapportering som täcker allt som sker vore önskvärt men det är en
prioriteringsfråga.”
Enligt Schenker kännetecknas ett bra ledningssystem ur trafiksäkerhetssynvinkel av att allt det som företaget anser vara viktigt - såsom kundnöjdhet, miljö
och trafiksäkerhet - regelbundet följs upp. Trafiksäkerhet bör vara ett nyckeltal som
följs upp minst en gång per kvartal, helst en gång i månaden. Trafiksäkerhet bör
utgöra en del av ledningens rapporter. Om ett företag lyckas med detta har man
nått långt. Det kan vara lättare för mindre åkerier att lyckas än för globala företag
som arbetar genom partners och inte äger sin produktionsapparat.
6.3 Transportsäljare
Werpers Åkeri är certifierat inom fyra områden: miljö – ISO 14001 (1999), kvalitet
– ISO 9001 (2006), arbetsmiljö (2006) och trafiksäkerhet (2006). De fyra
certifierade områdena sammanfördes år 2006 till ett integrerat ledningssystem i en
manual. Manualen är ett styrdokument som anger vilka rutiner som ska finnas i
företaget. Werpers Åkeris vd säger följande om manualen:
19

DHL gör däremot olycksrapportering för DHL:s egna lastbilar (DHL Åkeri) och kurirbilar.
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”Det är det dokumentet som styr allting. Det tar ett tag att jobba in dessa
rutiner och få förståelse bland alla anställda att man ska ha det på ett visst
sätt.”
Manualen består bland annat av följande delar:
•
•
•
•
•

redovisande dokument (”det som hänt”)
alla måluppfyllelser
alla avvikelser
kundundersökningar
fordonspärmar (som finns i varje fordon)

Certifikaten förnyas vart tredje år efter en ”storrevision” som utförs av extern
part. I samband med denna revision listas bland annat ”avvikelser” och
”observationer”. Om avvikelser noteras har företaget en viss tid på sig att rätta till
problemen. Dessutom görs en årlig internrevision och en årlig externrevision.
”Det kostar pengar att certifiera sig men det känns ändå viktigt att vara
certifierad. I det långa loppet får Werpers Åkeri ekonomisk nytta av att vara
certifierat inom fyra områden. Bland annat innebär det att de anställda
upplever att de arbetar inom ett tryggt företag.”
Werpers Åkeri har antagit policies för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och
trafiksäkerhet. Varje policy är kortfattad, enkel och konkret för att den lätt ska bli
förankrad hos personalen.
Alltransport Östergötland är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001
för miljö samt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Företaget har ett integrerat
ledningssystem för trafiksäkerhet. Företaget har vidare ett trafiksäkerhets- och
miljöprogram som har fastställts på den årliga bolagsstämman. Enligt Alltransport
Östergötland är ett problem med befintliga ledningssystemstandarder, såsom ISO
9001 eller ISO 14001, att de inte är tillräckligt inriktade på att åstadkomma
konkreta beteendeförändringar.
Ahréns Åkeri har ett ledningssystem som företaget betraktar som en
”inarbetad rutin”. Ledningssystemet, som bland annat anger hur transporter skall
utföras, är inte uppbyggt kring någon ISO-standard. Drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar kommer i första hand från Ahréns Åkeris kunder.
”Våra kunder ställer enormt höga krav på oss. Vissa transportköpare tittar på
allt såsom fordon, förare, arbetsmiljö etc. Vi är nästan mera kontrollerade av
våra kunder än om vi vore ISO-certifierade.”
AkkaFrakt har ett integrerat ledningssystem i vilket miljö, kvalitet och
trafiksäkerhet utgör kärnområden. Företaget uppger att det har tre drivkrafter för
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förbättringar inom miljö- och trafiksäkerhetsområdena: certifieringen enligt ISO
9001 för kvalitet, certifieringen enligt ISO 14001 för miljö samt den egna
trafiksäkerhetspolicyn.
AA-bolagen är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.
Dessutom är företaget trafiksäkerhetscertifierat av Sveriges Åkeriföretag.
”ISO 9001 och ISO 14001 skaffade vi från början för vi såg det som en
ren administrativ åtgärd som gav oss konkurrensfördelar. Senare kom
det att bli en del av vårt ledningssystem, det blev en del av sättet att
driva företaget. Trafiksäkerhetscertifieringen kom in senare.”
På 1990-talet certifierades Smålands Logistik enligt ISO 9001 och då samlades
miljö- och trafiksäkerhetsarbetet under detta paraply. Företaget är idag dessutom
certifierat enligt ISO 14001 och har även ett certifikat för trafiksäkerhetsfrågorna.
Smålands Logistik har antagit policies för miljö, trafiksäkerhet, alkohol och
arbetsmiljö. Företaget har tagit in en extern konsult som hjälpt till med att utveckla
arbetet med dessa frågor.
Basen i ledningssystemet utgörs av ISO 9001 och ISO 14001.
Trafiksäkerhetsfrågorna är en integrerad del av ledningssystemet. Här anges att
företaget ska hålla hastighetsgränserna och inte använda alkohol i samband med
körning. De handledningspärmar som finns i varje lastbil betraktas av Smålands
Logistik som en del av ledningssystemet. Företagets vd säger följande:
”Det är viktigt att det är så lite text som möjligt så att det blir enkelt och tydligt
för alla.”
Även Esperssons Åkeris ledningssystem är byggt runt standarder. Företaget är
certifierat enligt ISO 9001 (1996), ISO 14001 (2002), trafiksäkerhet (2005) och
arbetsmiljö (2006) och har antagit policies för miljö och kvalitet, arbetsmiljö och
trafiksäkerhet. Företaget betraktar sitt ledningssystem som ”ett levande dokument”.
Enligt företagsledningen har arbetet gett goda resultat inom flera områden:
”De senaste 2-3 åren har bränsleförbrukningen minskat med 6-7 procent.
Företaget har nästan inga arbetsskador och sjukskrivningarna är få.
Plåtskadorna på lastbilarna har minskat.”
6.4 Information och statistik i ledningssystem
Intervjumaterialet indikerar att transportköpare, speditörer och transportsäljare kan
förbättra sina ledningssystem för att bättre fånga upp information om trafikolyckor
och incidenter. Exempelvis framhåller en företrädare för Alltransport Östergötland
att en trafikdödad person kan ha föregåtts av 100 000 incidenter. För att undvika
olyckan med dödlig utgång är det viktigt att ha bra incidentrapportering och insyn i
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alla tillbud. Med tillgång till sådan information kan man fånga upp vad det är i
verksamheten som kortsiktigt och långsiktigt påverkar trafiksäkerheten och vidta
åtgärder som reducerar antalet incidenter. Incidentrapportering är enligt
Alltransport Östergötland en förutsättning för en riktig riskbedömning.
”De mätningar och betygsättningar som vissa transportköpare gjort av oss har
lett till att vi förbättrat statistik, miljöuppföljningar och årsredovisningar.
Alltransport har utvecklats mycket de senaste fem åren med insikten av
betydelsen av hållbarhetsfrågor.”
En representant för ett större svenskt företag säger följande:
”Om det skulle finnas lagstiftning kanske det skulle sätta fart på bolagen mera.
Det skulle bli ett större tryck för speditörerna att ta fram system och verktyg
för att kunna leverera den informationen och även kunna förbättra sig inom
områdena trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö.”
6.5 Ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet (se kapitel 3) välkomnas överlag av de företag som intervjuats för denna studie. En sådan standard
skulle på flera sätt stärka drivkrafterna för trafiksäkerhetsarbetet.
1. Ökad legitimitet att arbeta med trafiksäkerhet
Enligt en företrädare för ett större svenskt företag skulle en ny internationell
ledningssystemstandard för trafiksäkerhet leda till att det blir mer legitimt att ta upp
trafiksäkerhetsfrågorna.
”Jag tycker att alla sådana här aktiviteter är bra. Den här frågan lyfts och det
blir mer diskussion. All uppmärksamhet kring trafiksäkerhetsfrågor är bra.”
Enligt Scania är den svenska marknaden för liten för nationella speciallösningar. En ny ISO-standard för trafiksäkerhet kommer att skapa större
marknader för trafiksäkerhetslösningarna. En ledningssystemstandard för trafiksäkerhet kan också bidra till att lyfta trafiksäkerhetsfrågan i ett företag. Ju bättre
standarden blir desto mer relevant blir det att företagen känner till standarden.
Scania är angelägen om att en ISO-standard för trafiksäkerhet inte blir för
specifik, t.ex. ifråga om tekniska krav.
”Det är fel att styra för mycket i företagen genom att sätta tekniska krav. Det
måste finnas en frihet för företagen att själva få välja hur man vill åstadkomma
förbättringar.”
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2. Ett effektivare och mera fokuserat trafiksäkerhetsarbete
Enligt ICA kan en ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
tillföra nya arbetsmetoder som behövs för att vidareutveckla trafiksäkerhetsarbetet
inom koncernen.
”Ibland famlar man lite grann när det gäller metoder. Skulle man kunna pröva
in ett ledningssystem med trafiksäkerhet utifrån en ISO-standard får man ett
annat tryck. Då blir det att man ständigt tittar på förbättringar. Det gäller att
använda standarder på rätt sätt. Det får inte bli en skrivbordsprodukt utan att
det gäller att verkligen få in den i vardagen.”
Alltransport Östergötland anser att en internationell ledningssystemstand för
trafiksäkerhet kommer att leda till att företag och organisationer kommer att arbeta
mer fokuserat och effektivt med trafiksäkerhet.20
”Med en ledningssystemstandard blir det lättare att veta vad som är väsentligt
ur trafiksäkerhetssynpunkt, så att organisationer får mer effekt av sina insatser
(slipper att skjuta med hagelbössan i blindo). På företagsnivå eller nationell
nivå får man incitament att titta på statistik och ta till sig tillgängligt beslutsunderlag, t.ex. när på dygnet flest olyckor inträffar och vilka vägar som är mest
olycksdrabbade eller vilken del av organisationens processer som är mest
trafiksäkerhetspåverkande. Det är viktigt att man kan få fram helheten. En ny
trafiksäkerhetsstandard skulle kunna få samma kraft som ISO 9001 och ISO
14001. Dessa standarder har skapat bättre ordning och drivit fram lönsamhet i
företagen.”
”Arbetsmiljöstandarden fokuserar inte tillräckligt tydligt på trafiksäkerhetsaspekterna. Den förutsätter inte att det görs en trafiksäkerhetsutredning ur
risksynpunkt utan trafiksäkerheten är invävd i andra frågor. Med en ledningssystemstandard för trafiksäkerhet blir det en större tydlighet. Den kan
exempelvis hjälpa skolor att utöva påverkan gentemot kommunen så att
åtgärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn. En
trafiksäkerhetsstandard bör också kunna verka självständigt utan behov av
andra ledningssystem baserade på ISO-standarder.”

20

I projektet Utvalts har Alltransport Östergötland och TRB Sverige AB (www.trb.se) bidragit till att
starta arbetet med att ta fram en internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet.
(http://www.sp.se/sv/publications/Sidor/Publikationer.aspx)
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3. Trafiksäkerheten blir lättare en ledningsfråga
Enligt DSV kommer tillkomsten av en internationell trafiksäkerhetsstandard att
innebära att trafiksäkerheten lättare blir en ledningsfråga.
”En trafiksäkerhetsstandard leder till ett mera uppstyrt arbete och tillkomsten
av en standard skulle därför vara en fördel. Då skulle vi ha något konkret att
arbeta efter. Våra arbetsgivarparter är Svenskt Näringsliv och Sveriges
Åkeriföretag. För dem skulle en standard underlätta arbetet genom att de
skulle kunna fråga: Jobbar ni enligt de här kraven?”
4. Efterfrågan på tekniska stödsystem ökar
En ny standard för trafiksäkerhet kan bidra till att öka kundernas efterfrågan av
tekniska stödsystem för trafiksäkerhet. Företrädare för Scania tror att en ny ISOstandard kommer att leda till att Scania får fler kunder som ställer högre krav på
trafiksäkerheten och blir mera benägna att köpa tekniska stödsystem.
”Stödsystem av olika slag i fordon kostar pengar. Kunderna måste tycka det är
värt att betala extra för exempelvis ISA. Ett problem vid introduktion av nya
säkerhetssystem är att aktörerna i transportsystemet inte ser värdet av det.
Därför är det viktigt att skapa förståelse för att man kan få tillbaka investerade
pengar. Det måste finnas efterfrågan för system av olika slag. En ny standard
som företag vill nå upp till ökar benägenheten för att vilja vidta åtgärder för
förbättringar av trafiksäkerheten.”
Enligt Stora Enso Logistics får en ny ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
inte bli för byråkratisk eller komplicerad. Det skulle leda till att det kan bli svårt att
få med de mindre aktörerna inom åkerinäringen.
”Titta på den svenska åkerinäringen. Den har en oerhört stor andel små
åkeriföretag. Att certifiera sig enligt en trafiksäkerhetsstandard kan vara en
jätteapparat för dessa företag. Det är lättare för större åkerier och sammanslutningar.”
Volvo Logistics framhåller att det inte får bli för dyrt eller komplicerat att
certifiera sig.
”Det har visat sig att det är ganska dyrt och krångligt att certifiera sig enligt
ISO 14001. Att certifiera sig enligt den nya standarden bör bli enklare och
billigare än att certifiera sig enligt ISO 14001. Volvo Logistics anlitar många
små transportföretag och enbilsåkare. Om det kostar för mycket pengar att
certifiera sig får det ingen effekt.”
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ABB ställer sig positiv till en ny internationell ledningssystemstandard för
trafiksäkerhet men betonar samtidigt att ”det är lagstiftningen som ändå måste visa
vägen”.
6.6 Sammanfattning
När trafiksäkerhetsfrågorna har integrerats i transportköpares, speditörers och
transportsäljares ledningssystem kan ledningssystemet utgöra en viktig drivkraft för
trafiksäkerhetsförbättringar.
Ett ledningssystem som är drivande ur trafiksäkerhetssynvinkel kännetecknas
av att det har en tydlig kravställning och att det finns en regelmässig uppföljning av
åtagandena, t.ex. i form av kontrollpunkter. Trafiksäkerheten kan utgöra ett nyckeltal som återkommande följs upp.
Kapitlet illustrerar att ledningssystem kan byggas upp på skiftande sätt och
utgå från olika standarder och ändå generera drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar.
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet välkomnas av
transportköpare, speditörer och åkerier. En ny standard skulle tillföra nya
arbetsmetoder för att främja trafiksäkerheten, den skulle göra det lättare att
prioritera, den skulle öka sannolikheten för att trafiksäkerheten blir en ledningsfråga
och den skulle öka kundefterfrågan på tekniska stödsystem för trafiksäkerhet.
Standarden skulle alltså på flera sätt stärka drivkrafterna för trafiksäkerhetsförbättringar. För att bli effektiv och få genomslag bör den nya standarden inte vara
komplicerad, dyr eller för specifik ifråga om tekniska krav. Det skulle försvåra
tillämpningen av standarden.
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7. LEDARSKAPET SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
”Att få med sig ledningen” är en nyckelfaktor i de flesta förändringsprocesser.
Detta kapitel fokuserar på ledarskapets betydelse som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitlet visar att företagsledningen spelar en avgörande roll för att ett
företag ska etablera ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. I synnerhet tycks detta
gälla för åkeriföretag.
Kapitlet inleds med en genomgång av olika roller som ledarskapet kan spela i
sitt främjande av trafiksäkerhetsarbetet i ett företag. Det fortsätter med en kort analys av ledarskapets egenskaper och kapaciteter. Denna sektion knyter an till de
teorier om ledarskapet som presenterades i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.
7.1 Ledarskapets roller
Initiering av trafiksäkerhetsarbete
Intervjumaterialet visar tydligt att ledarskapet spelar en avgörande roll i åkerier som
har ett etablerat arbete med trafiksäkerhet och miljö. Det är oftast vd som initierat
arbetet.
”Ledarskapet har haft en stor betydelse. Det är vd som har drivit på och dragit
olika ärenden i styrelsen.” (Ahréns Åkeri)
”Ledningen måste stå bakom alla viktiga förändringar som ska ske inom
företaget annars kan inget hända. Ledningen måste hela tiden vara aktiv.”
(AkkaFrakt)
”Ledarskapet har en oerhört stor betydelse. Ledarskapet i AA-bolagen
påverkar i hög grad de anställda. Om de anställda uppfattar att ledarskapet bryr
sig smittar det av sig. (AA-bolagen)
Stora Enso Logistics betonar att ledningens roll är särskilt viktig i initieringsfasen då nya processer ska startas upp. Miljö var från början en sådan fråga.
Miljöfrågan har nu blivit så mogen att det inte alltid behövs ledningsaktivitet för att
frågan ska drivas.
En företrädare för IKEA säger följande:
”Vi börjar på ledningsnivå för att få en övertygelse där och arbetar sedan
vidare med övriga inom företaget.”
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Textruta 7.1 Ingvar Kamprad om ledaransvaret inom IKEA
”För dig som har någon form av ledaransvar är det avgörande viktigt att motivera
och utveckla dina medarbetare. Laganda är något fint, men då måste alla i laget
känna för sina uppgifter. Som lagkapten beslutar du efter samråd med laget.
Därefter finns ingen tid för resonemang. Ha fotbollslaget som förebild.”
Källa: Bertil Torekull (2007). Historien om IKEA.

En företrädare för ett stort svensk företag betonar vikten av att företagsledningen stödjer kraftsamlingar kring miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.
”Man har ju begränsad tid och begränsade resurser så ska man kunna allokera
mera resurser på de här frågorna så behöver man stöd från ledningen för att
allokera tid på de här frågorna.”
Implementering och uppföljning av trafiksäkerhetsarbete
Företagsledningen ansvarar inte bara för att ett trafiksäkerhetsarbete inleds utan
även för att planerade åtgärder implementeras och följs upp:
”Ett policypapper är inte självgående, det måste hela tiden finnas människor
som driver på, annars dör det hela ut.”21
I Werpers Åkeri vill ledningen vara aktiv i alla faser av trafiksäkerhetsarbetet.
”Ledningen måste fortsätta att driva på, att förklara vissa saker för personalen
och att visa att det händer något. Det är viktigt att ledningen deltar i och driver
på uppföljningsarbetet.”
Ledningen i Werpers Åkeri är särskilt angelägen om att chaufförerna
regelbundet lämnar in avvikelserapporteringar. För att öka antalet avvikelserapporteringar har företagets vd talat om för chaufförerna att avvikelserapporteringar inte behöver vara skriftliga utan även muntliga. Antalet avvikelserapporteringar har sedan dess ökat.
Kommunikation och förankring
Företagsledningen har en viktig roll i att kommunicera sitt budskap på ett effektivt
sätt och att skapa förankring och acceptans bland de anställda för de reformer som
ska genomföras inom företaget.
21

Intervju med företrädare för Smålands Logistik.
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”Ledningen är viktig för att få förståelse bland chaufförerna. Ledningen är
viktig för att föra ut nyheter till de anställda i företaget.” (Esperssons Åkeri)
Detta är en nyckelfråga för trafiksäkerhetsarbetet inom transportbranschen.
Det finns många exempel på företag som har antagit en trafiksäkerhetspolicy som
inte används i det praktiska arbetet eller som inte har förankrats bland de anställda.
Alltransport Östergötland betonar att företagsledare inom åkeribranschen
måste använda begripliga argument när de kommunicerar med sina chaufförer. Om
argumenteringen görs på ett begripligt sätt och får mottagarna att känna med
hjärtat blir det ett starkt incitament för förändring. Men om budskapet uppfattas
som tjat av mottagaren händer inte mycket.
”Utmaningar och mål ska vara begripliga och accepterade av förarna i ett
transportföretag. Då blir det lätt att få förarna att börja köra med t.ex. alkolås
och gå på utbildningar och ta till sig information av olika slag.”
Smålands Logistik betonar att ledningens budskap till de anställda måste vara
kort och lättillgängligt.
Ledarskapet i ett åkeri kan påverka chaufförernas attityder men chaufförernas
attityder påverkas också av kollegorna. DHL anser att ledningsgruppen och
platsledningen i förändringsprocess därför behöver ta hjälp av de eldsjälar som
finns inom företaget.
”Eldsjälarna kan finnas på olika platser i ett företag. Det gäller att försöka hitta
dem. Eldsjälarna är ett komplement till den formella organisationen. Eldsjälarna
bidrar till att frågor hålls vid liv, att diskussionen hålls uppe i kafferummet.”
På samma sätt anser DSV att ledningen behöver hitta stöd hos personer som
fungerar som ”opinionsbildare” bland de anställda. Opinionsbildare är personer
som ofta utrycker sina åsikter och som arbetskamraterna brukar lyssna på.
I Werpers Åkeri är personaldagar ett viktigt redskap för företagsledningen att
förankra olika trafiksäkerhetsfrågor hos chaufförerna.
ICA betonar vikten av att ledningen är tydlig i allt förändringsarbete:
”Tydlighet är otroligt viktigt. För oss på ICA betydde det mycket när
man gick ut och tog ett tag från hela ICA och sa att vi har en
klimatstrategi som handlar om att minska koldioxidutsläppen med 30
procent fram till 2020 och vi ska börja arbeta med de här punkterna.
Det hade mycket stor betydelse för det har spridit sig genom hela ICA.
När man kommer ut med en sådan här grej från högsta ledningen blir
det ett helt annat tryck på saker och ting. Där ser man att det är
jätteviktigt att det verkligen kommer från högsta ledningen.”

57
57

Att fullfölja trafiksäkerhetsarbetet vid förändringar i företaget
Företagsledningen har ett ansvar för att trafiksäkerhetsarbetet upprätthålls när
företaget genomgår förändringar av olika slag.
”Styrelsen med ledning är en garant för att miljö-, trafiksäkerhets- och
kvalitetsarbetet kommer att fortsätta även vid organisationsförändringar.”
(Alltransport Östergötland AB)
”Uppdateringar behöver göras löpande. Så fort de yttre förutsättningarna för
vår verksamhet ändras måste vi ändra något inom företaget. Det kan handla
om nya rutiner i ett tekniskt system, nya lagar och regler, en ny kund
tillkommer och en gammal kund försvinner. Det hela måste göras på rätt nivå,
det får inte vara för detaljerat.”
(Smålands Logistik)

7.2 Ledarskapets egenskaper och kapaciteter
I kapitel 3 presenterades ett antal teorier om olika slags ledarskap. Detta kapitel
visade att flera av dessa teorier har giltighet för att förstå ett företags drivkrafter för
att bedriva ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. För det första, företag med ett etablerat
trafiksäkerhetsarbete har ett ledarskap som motiverar sina medarbetare att arbeta
med trafiksäkerhet. För det andra, sättet på vilket ledarskapet interagerar med sina
underordnade har betydelse för trafiksäkerheten. Samarbete med eldsjälar och
”opinionsbildare” är viktigt för att säkerställa att trafiksäkerhetsfrågorna förankras
bland de anställda. För det tredje, ”kvinnligt ledarskap” tycks vara en gynnsam
faktor för utvecklingen trafiksäkerhetsarbetet i transportbranschen. Flera av de
åkerier med ett ledarskap som aktivt driver trafiksäkerhetsfrågorna leds av kvinnor.
Kvinnligt ledarskap är dock ovanligt i svenska åkeriföretag. För det fjärde,
ledarskapets intresse för trafiksäkerhetsfrågor tycks vara sammankopplad med ett
engagemang för miljön och för de anställdas hälsa och allmänna välbefinnande.
7.3 Sammanfattning
Företagsledningen spelar en avgörande roll för transportköpares, speditörers och
transportsäljares trafiksäkerhetsarbete. Ledarskapet har flera viktiga roller i
etablerandet av ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i ett företag: att initiera arbetet
(t.ex. genom att anta en trafiksäkerhetspolicy), att genomföra planerade åtgärder, att
verka för att dessa åtgärder följs upp på ett systematiskt sätt och att säkerställa att
trafiksäkerhetsarbetet fullföljs vid olika slags förändringar i företaget.
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Enligt vissa företag är ledningens roll särskilt viktig i initieringsfasen då
trafiksäkerhetsarbetet ska startas upp. Enligt andra företag behövs ett lika aktivt
ledarskap i alla delar av policycykeln.
Argument och mål bör formuleras så tydligt som möjligt så att förarna förstår
och accepterar budskapet från ledarskapet. I en förändringsprocess i ett företag är
det viktigt att ledningen bildar allianser med anställda som är eldsjälar eller som
fungerar som opinionsbildare inom företaget.
Ledarskapets intresse för trafiksäkerhetsfrågor tycks vara sammankopplat med
ett bredare engagemang för miljö, arbetsmiljö och de anställdas allmänna välbefinnande.
Kvinnliga ledare tycks vara en viktig framgångfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i
transport-branschen. Flera av de åkerier med ett ledarskap som aktivt driver
trafiksäkerhetsfrågorna leds av kvinnor. Kvinnligt ledarskap är emellertid ovanligt
inom åkerinäringen.
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8. KUNDKRAV SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
Transportköpare och speditörer som ställer trafiksäkerhetskrav på de transportsäljare som de anlitar utgör en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens
utveckling. I avsnitt 8.1 behandlas transportköparnas roll. Avsnitt 8.2 tar upp speditörerna medan avsnitt 8.3 fokuserar på transportsäljarna. Avsnitt 8.4 avhandlar
upphandlingsverktyget QIII. Slutligen sammanfattas kapitlet i avsnitt 8.5.
8.1 Transportköpare
IKEA köper in sina transporter från cirka 250 transportörer över hela världen. I
samband med inköpen av transporter ställs krav på att gällande nationell
lagstiftning inom trafiksäkerhets- och lastsäkringsområdena ska följas. IKEA ställer
inte krav på att de transportörer som man anlitar måste vara ISO-certifierade men
arbetssättet ska bland annat ligga i linje med ISO-standarders syn på ständiga
förbättringar.
IKEA:s samlade avtalsdokumentation för samarbetet med transportörer heter
”Transport Agreement Package”. Här definieras bland annat rutter, priser och krav
på utrustning. Dokumentet ”The IKEA WAY of Distributing Home Furnishing
Products (IWAY)”, som utgör en bilaga till ”Transport Agreement Package”,
fastställer minimikrav för arbetsmiljö, miljö, sociala frågor och säkerhet för IKEA:s
transportörer. Dokumentet betonar att nationell lagstiftning inom alla områden,
inklusive trafiksäkerhet, ska respekteras.
Lastsäkring är den enskilt viktigaste trafiksäkerhetsfrågan för IKEA. IKEA har
en lastsäkringsansvarig person som till 100 procent arbetar med lastsäkringsfrågor,
huvudsakligen genom att resa till transportörer och leda utbildningar i lastsäkring.
IKEA informerar om sitt arbetssätt genom att hålla utbildningar för
transportörerna om hur arbetet med ”The IKEA WAY of Distributing Home
Furnishing Products (IWAY)” skall genomföras. Efter en kortare lärotid följer man
upp och kontrollerar att leverantörerna lever upp till kraven. Löpande kontakt hålls
via telefon och e-post. En företrädare för IKEA säger följande:
”Det gäller att skapa förtroendefulla relationer parterna emellan. Att förstå
varandra och att bygga upp en dialog från början är viktigt.”
För att säkerställa att IKEA:s trafiksäkerhetskrav efterlevs genomförs revisioner hos transportörerna. Inför revisionen genomförs intervjuer med chaufförer.
I dessa intervjuer ställs frågor som huvudsakligen handlar om arbetsmiljö, miljö och
sociala frågor. Intervjuerna innehåller även frågor om bältesanvändning och efterlevnad av hastighetsgränser.
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De transportörer som inte lever upp till IKEA:s krav22 klassas som ”risk
carriers”. Om IKEA inte noterar förbättringar hos dessa transportörer sägs avtalen
upp efter en viss tid. Av denna anledning har IKEA avslutat affärerna med flera
transportörer i Sverige.
I avtalen med sina transportörer använder ICA samma formuleringar rörande
trafiksäkerhet som finns i miljödelen i företagets ledningssystem. Dessa formuleringar är i sin tur identiska med formuleringarna i den avsiktsförklaring för
trafiksäkerheten som ICA och andra företag i den så kallade rundabordsgruppen
har lämnat till Vägverket. De krav som ICA ställer på sina transportörer gäller inte
bara de transporter som utförs för ICA utan för hela det transportföretag som
anlitas av ICA. När ICA köper transporter från en speditör vill ICA att speditören
arbetar med de frågor som kraven gäller i hela sin verksamhet. I vissa fall har ICA
gått ett steg längre och ställt specifika krav på de transporter som utförs för ICA.
Ett exempel är att ICA har ställt som krav på Schenker att alla Schenkers lastbilar
som kör för ICA ska vara utrustade med alkolås senast den 1 januari 2009.
ICA genomför en årlig trafiksäkerhetsrevision hos de speditörer och enskilda
åkerier som anlitas. Om någon brist upptäcks i denna revision leder det till en
avvikelserapportering. Transportören ifråga får en viss tid på sig att korrigera felet.
Om felet inte åtgärdas i tid säger ICA upp samarbetet. Under 2008 har ICA sagt
upp avtal med två åkerier. Enligt ICA är det är svårare att säga upp samarbetsavtal
med speditörer än med enskilda åkerier.
”Det fungerar inte att säga upp avtal med speditörer av sårbarhetsskäl.”
Enligt Stora Enso Logistics kan transportköpare driva på och påskynda utvecklingen av tekniska stödsystem genom att utöva konsumentmakt gentemot
speditörer och åkerier.
”Vi utövar en konsumentmakt när vi köper in transporttjänster. Det är
egentligen samma sak som med KRAV-bananerna vi kan köpa i livsmedelsbutiken.”
Stora Enso Logistics har adderat trafiksäkerhetskrav till miljökraven i sina
transportavtal. Trafiksäkerhetskraven innebär att alla transporter ska utföras på ett
lagligt sätt och att förarna ska använda bälte. Vidare ställs krav på att alla nyinköpta
lastbilar är utrustade med EURO-5 motorer, att det finns ett program för ecodriving, att handsfree alltid används i samband mobiltelefonsamtal och att alkolås
installeras i alla nya lastbilar. Emellertid har vissa eftergifter gjorts till större speditörer som anlitar utländska åkeriföretag, t.ex. från Östeuropa, där vissa åtgärder inte
kan vidtas lika enkelt som bland de svenska åkeriföretagen.

Enligt dokumenten ”Transport Agreement Package” och ”The IKEA WAY of Distributing Home
Furnishing Products (IWAY).”
22
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Enligt AkzoNobel är ett väl fungerande ledningssystem hos de transportörer
som anlitas en förutsättning för att ett samarbete ska kunna etableras:
”Vi förhandlar inte om säkerheten. Vi kan bara tänka oss att göra affärer med
leverantörer som har ett väl fungerande ledningssystem. Det stämmer överens
med vår uppfattning om hur man ska bedriva ett företag. Huvudfrågan vi
ställer oss är följande: Vad har leverantören för egen vilja att jobba med dessa
frågor? Vi måste vara förvissade om att leverantören kan leva upp till kraven.”
En företrädare för ett större svenskt företag uppger att man litar på att de
speditörer som man anlitar har ett bra ledningssystem för trafiksäkerhet. Ett närmare samarbete mellan speditörer och åkerier skulle kunna leda till trafiksäkerhetsförbättringar:
”Vi förutsätter att speditörer och åkerier följer det de lovar d.v.s. att följa lagen.
Men här finns både kunskapsluckor och bristande uppföljning. För att
verkligen komma åt den stora massan av fortkörare skulle man behöva ha
någon form av åtgärd som påverkar även företagen, så att företaget tvingas ta
åtgärder och ansvar för sina anställda.”
Volvo Logistics har indelat sina transportörer i fyra kategorier. Den lägsta
kategorin består av lätt utbytbara transportörer med låg omsättning och som endast
anlitas för kortare tidsperioder. Sedan följer tre kategorier i stigande grad. Den
högsta kategorin kallas för ”key suppliers” och består av större speditörer med hög
omsättning och som anlitas för längre tidsperioder.
Volvo Logistics ställer samma trafiksäkerhetskrav på samtliga fyra kategorier av
transportörer: De ska alla ha ett ”fokuserat trafiksäkerhetsarbete” vilket huvudsakligen innebär att transportören ska ha antagit en trafiksäkerhetspolicy och
vidtagit åtgärder för att säkerställa god uppföljning av denna policy. Volvo Logistics
ställer krav på att alla nyckeltransportörer ska vara certifierade enligt ISO 9001 och
ISO 14001. Lätt utbytbara transportörer med låg omsättning behöver emellertid
inte ha ISO 14001-certifikat men Volvo Logistics ser helst att de ändå har det.
Volvo Logistics är särskilt angelägen om att det sker en systematisk
uppföljning hos de olika transportörer som anlitas. En företrädare för Volvo
Logistics beskriver denna uppföljning på följande sätt:
”I vår årliga transportundersökning ställer vi frågor om fokuserade områden
till samtliga vägtransportörer. Vi frågar om det finns en policy för respektive
område och hur man följer upp detta. Uppföljningsfrågan har olika alternativ:
Ingen uppföljning sker, uppföljning sker med hjälp av egen personal, uppföljning sker med hjälp av tredje part (t.ex. NTF), genom regelbunden
information och utbildning samt ett fritextsvar för ”annat”. De som anger att
de inte följer upp hamnar på en lista som följs av inköpsavdelningens
ledningsgrupp samt respektive ansvarig inköpare. Om vi får avvikelser
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inrapporterade från kund, vår egen verksamhet eller tredje part, så skrivs ett
brev eller skriftlig varning till transportören med krav på en handlingsplan.
Denna handlingsplan följs upp på samma sätt som ovan.”
Branschspecifika faktorer
AkzoNobels frakter av kemikalier är i regel helt och hållet utkontrakterade till
specialåkerier.23 Ifråga om tankbilar vet AkzoNobel vilket åkeri som utför transporten och oftast vet man också vilken chaufför som kör. Det ställs särskilda
säkerhetskrav på tankbilstransporter. Expressleveranser undviks helt av säkerhetsskäl. Förarna ges en utbildning i hantering av de produkter som transporteras
(beroende på produkt) och olika moment i transporten (lastning m.m.). I
upphandlingarna ställs tydliga trafiksäkerhetskrav gentemot transportörerna. Det
finns särskild typ av uppföljningsrutin för dessa transporter. Detta innebär att så
fort en incident har inträffat där AkzoNobels produkter varit inblandade får
företaget information om detta. AkzoNobel har avtal med transportörer om snabb
feedbackinformation:
”Vi agerar direkt då det inträffat en incident.”
AkzoNobel kräver av sina transportföretag att de ska ha system och rutiner för
att förhindra bruk av alkohol och droger i samband med transporterna. Alkolås
kommer inom kort att installeras i tankbilarna. Stickprovskontroller genomförs
inom följande områden: alkohol, droger, körkort, förarbevis, att alla papper finns,
att fordonen är märkta och skyltade på rätt sätt. Enligt AkzoNobel är det svårast att
följa upp hastigheten. En företrädare för Akzo Nobel säger följande:
”Vi vill inte ha olyckor med kemikalier inblandade. Vår drivkraft är att vi ska
arbeta för att inga olyckor inträffar i samband med våra leveranser. Eftersom
vi levererar farliga produkter har vi ytterligare säkerhetskontroll och
säkerhetsrutiner, t.ex. ifråga om emballage och lastsäkring.”
8.2 Speditörer
Speditören DHL anser att dialogen med kunderna, d.v.s. transportköparna, är den
viktigaste drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar.
”Vi får mer och mer frågor om trafiksäkerhet i enkäter från kunderna. Arbetet
med dessa frågor ökar. De stora kunderna - Volvo, Scania, Astra m.fl. - lyfter
frågorna mer och mer. De utvärderar oss i frågeformulär där de kan ställa
23

I dessa så kallade helkontrakterade transporter tillhör hela lasten AkzoNobel.
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frågor som exempelvis: Har ni en trafiksäkerhetspolicy? Hur många förare är
utbildade? Det här kommer mer och mer för att fler och fler företag arbetar
med hållbar affärsutveckling som inkluderar miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö
och socialt ansvar. Ofta anlitar företagen en konsult och så kan det komma ett
trettiotal frågor till oss som vi får besvara.”
Likaså DSV anser att det är kundernas krav, tillsammans med samhällsnyttan
av trafiksäkerhetstänkandet, som är den enskilt största drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar.
”För att få trafiksäkerhetslagstiftningen att fungera krävs först och främst ett
tryck från kunderna och en intern förståelse för nyttan med trafiksäkerhetsarbetet. Det är också viktigt att man får med sig den egna ledningen och att
man kommunicerar effektivt med åkerierna.”
När DSV väljer åkeri görs en leverantörsbedömning enligt kriterier som
företaget har fastställt. Säkerheten är en viktig del av denna bedömning. Inför
upphandlingar har DSV dock ingen tillgång till statistik över hur många bilar som
drabbats av olyckor eftersom DSV inte har rätt att ta del av åkeriföretagens
olycksstatistik.
DSV:s trafiksäkerhetspolicy, tillsammans med ett kortfattat följebrev från
DSV:s vd, har skickats ut till alla åkerier som anlitas av DSV. 60 procent av de
åkerier som DSV anlitar har antagit en egen trafiksäkerhetspolicy.
DSV planerar att göra trafiksäkerhetsrevisioner i form av telefonintervjuer och
enkät hos vissa av de åkerier som man anlitar. Uppföljning kommer att ske ”ute på
fältet”. Anledningen till att DSV vill göra dessa trafiksäkerhetsrevisioner är att DSV
löpande får frågor om trafiksäkerhet från sina kunder och många av dessa frågor
har man hittills inte kunnat svara på.
Årligen genomför DSV en miljöuppföljning som bland annat omfattar
genomgång av ålder och motorklass på fordon samt förarens kompetens i fråga om
eco-driving mm. Ungefär hälften av alla förare som kör för DSV har genomgått en
utbildning i eco-driving.
8.3 Transportsäljare
För AkkaFrakt är kundernas krav den egentliga drivkraften för företagets arbete
med trafiksäkerhet, kvalitet och miljö. Många av AkkaFrakts kunder frågar efter
certifieringar. Att vara ett certifierat företag är därför en konkurrensfördel för
AkkaFrakt. Vissa av AkkaFrakts kunder har ett ”skall-krav” att den transportsäljare
som anlitas ska vara certifierat inom miljö- och kvalitetsområdena. Vissa kunder
genomför revisioner hos AkkaFrakt och använder frågeformulär för att säkerställa
att AkkaFrakt uppfyller vissa kriterier. Detta förfarande ingår i transportköparnas
egna standarder.
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Esperssons Åkeri har noterat att företagets kunder mer och mer efterfrågar
åtgärder inom trafiksäkerhets- och miljöområdena.
”När kunderna kommer med sina krav blir vi inte tagna på sängen. Vi är inte
alltid det billigaste åkeriet men kunderna ser andra fördelar med att anlita oss.
De har förståelse för att det kostar eftersom vi ligger långt framme inom miljö
och trafiksäkerhet. Vi har 5-6 större kunder och vår verksamhet växer
tillsammans med dem.”
Alltransport Östergötland anser att transportköparnas krav är mycket viktiga i
transportbranschen och utgör en stark drivkraft.
”Vi vill leva upp till dessa krav. Att vara certifierad underlättar, det innebär att
man har en plattform att stå på.”
Smålands Logistiks ingår i Schenkers nätverk vilket är en drivkraft för trafiksäkerhet och miljö.
”Schenker är måna om att vi ligger långt framme när det gäller miljö- och
trafiksäkerhet.”
Enköpings Åkeri har ett ledningssystem som är uppbyggt kring ISOstandarder för miljö och kvalitet. För vissa transportköpare är detta en avgörande
faktor för att över huvud taget göra affärer med Enköpings Åkeri.
”Det första man frågar oss är inte vad det kostar utan vilka certifieringar vi har.
Det är speciellt de stora byggföretagen och ICA, Volvo m.fl. Det som nu sker
är att underleverantörer till de här företagen blir mer eller mindre tvingade in i
det nya tänkandet. Därmed går det med en väldig fart. Den här positiva
trenden kommer inte att bromsas upp utan nu kommer det att rulla på. Om
man är i den här branschen måste man ha det här.”
”Miljöfrågan har kommit mer och mer de senaste två åren. Tidigare kunde
stora företag komma till oss och ställa frågor om pris, kvalitet och miljö men i
slutändan var det alltid priset som fällde avgörande. Nu har det ändrats. Nu
väljer inte de stora transportköparna med nödvändighet de billigaste
transporterna.”
Större transportköpare ställer mer krav än mindre transportköpare
Större transportköpare tenderar att ställa strängare krav på trafiksäkerhet, miljö och
arbetsmiljö än mindre kunder. Enligt AkkaFrakt beror kundernas krav på om det är
en liten kund eller stor kund och om det handlar om ett litet avtal eller ett stort
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avtal. Kraven ökar om det är en stor kund och ett stort avtal. Enköpings åkeri betonar att de mindre transportköparna inte ställer samma krav på speditörer och
åkerier som de stora transportköparna.
Samarbete mellan speditörer och transportsäljare
Intervjumaterialet indikerar att ett närmare samarbete mellan speditörer och
transportsäljare skulle ha en gynnsam effekt på transportsäljarnas trafiksäkerhetsarbete. Enligt Scania får åkerierna idag inte det stöd de behöver för att utveckla sitt
trafiksäkerhetsarbete.
”Det behövs mer arbete med åkerier som kör för speditörer. Det är viktigt att
förklara vilka mål som finns. Man arbetar inte tillsammans med sin underleverantör. Nära samverkan och god dialog är viktigt.”
Även DSV ser ett behov av att fördjupa dialogen med de åkerier som man
anlitar.
”Vi skulle på ett annat sätt tala om vilka krav som gäller och hur vi ser på
trafiksäkerhet. Revisioner ute hos åkerier är ett sätt att få dialog. Att skicka
brev hamnar lätt vid sidan om. Med personligt besök poängterar vi på annat
sätt vad vi tycker är viktigt. Det händer att vissa av våra kunder gör enkätundersökningar med oss om kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. En
”revision” som inkluderar en diskussionslista är ett bra sätt att fördjupa sig.
Åkerierna översköljs av mängder med information. Det gäller att ta fram
information i rätt omfattning som olika konkreta målgrupper behöver.
Kompetensutveckling och informationsinsatser behöver bli mera målgruppsinriktad.”
8.4 Upphandlingsverktyget QIII
QIII är ett verktyg som tänkes komma till användning när transportköpare av tung
lastbilstrafik upphandlar transporter av speditörer och transportsäljare. QIII står
för tre kvaliteter: arbetsmiljö, trafiksäkerhet, miljö. Upphandlingsverktyget
innehåller krav som kan ställas på just dessa tre områden. Verktyget som är ett
schema med nedskrivna krav och procedurer bygger på följande filosofi: Om QIII
används av transportköparna i deras upphandlingsförhandlingar med transportsäljarna så kommer detta att påverka transportsäljarna, vilket i sin tur leder till att
förarna av tunga lastbilar påverkas (www.q3.se). Ett stort antal transportköpare har
positiva erfarenheter av QIII, exempelvis Stora Enso Logistics:
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”Alla initiativ som driver sakerna framåt är positiva. Man behöver sparring och
en push utifrån för att komma till skott. QIII är en bra form.”
Scanias inköpsavdelning för transporter har studerat QIII och inspirerats att
ställa vissa krav.
En företrädare för ett större svenskt företag hävdar att samarbete med
organisationen QIII har bidragit till att företaget blivit mera vaksamt kring de problem som finns kring trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö.
DHL ser positivt på att QIII bidrar till att krav på miljö, trafiksäkerhet och
arbetsmiljö ”standardiseras”.
Andra företag är mindre övertygade om att QIII är ett väl fungerande
upphandlingsverktyg. Exempelvis har ICA inte använt QIII på grund av att man
ansett att systemet inte varit tydligt och rättvisande.
”Om man är van att arbeta med miljöledningssystem enligt en ISO-standard så
är man van med skall-krav. Antingen uppfyller du det här eller så gör du det
inte. Ja eller nej, det finns inget mellanting. Från början var de frågor som QIII
arbetat med när man gör en bedömning inte alldeles tydliga. Det har känts lite
otydligt. Eftersom det inte funnits skall-krav helt igenom har det hela berott på
hur revisorn har bedömt vissa saker. Istället har det varit en bedömningsskala
som man skulle fylla i. Det har alltså inte varit ja eller nej. Nu har det blivit
mycket bättre. Just nu känns det som om att det inte skulle vara helt
främmande att titta på om QIII skulle kunna vara något att jobba mot internt.
Det är fortfarande synd att man bara går in och tittar på ett upphandlingstillfälle. Det ger en liten snedvridning. Det blir lite skevt. Bättre vore att
fokusera på hur man jobbar inom företaget.”
Enligt en företrädare ABB är QIII ”totalt oanvändbart” som upphandlingsverktyg:
”QIII är alldeles för stort och överarbetat. Om vi använde QIII skulle vi tappa
fokus. Det skulle kunna ta över hela upphandlingen. Det är tydligt att den
person som satt samman QIII aldrig jobbat som inköpschef. QIII passar inte
inter-nationella transporter. Möjligtvis kan QIII användas av mindre företag
som utför lokala (svenska) transporter. Om jag använde QIII skulle jag inte
kunna anlita en enda gränsöverskridande speditör. Det är en omöjlighet att
hålla reda på 38 länder. QIII skjuter över målet. Det är fel att ställa krav som
inte är realistiska eller mätbara. Det viktiga är ta med ett antal tunga punkter
och sedan arbeta med uppföljning och dialog.”
Volvo Logistics använder inte QIII på grund av företaget har ett mycket stort
antal relationer med många transportörer.
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”Det är ett komplext system med olika kunder och olika rutter. Det skulle bli
för komplicerat och dyrt för Volvo Logistics att använda QIII. Volvo Logistics
har ett eget system för att göra det som QIII kan erbjuda, exklusive
arbetsmiljödelen.”
Enligt Schenker har QIII ”fel detaljkrav på den tekniska sidan”:
”QIII vill att alla lastbilar ska utrustas med alkolås men det är svårt för stora
företag som Schenker att lägga in detta i sin planering. Det är betydligt lättare
för mindre transportföretag att leva upp till QIII:s krav. När dessa företag
gynnas och får fler uppdrag kan det leda till ett ökat transportarbete. De stora
speditörerna har effektivare transporter än de mindre aktörerna på marknaden,
bland annat i form av en högre fyllnadsgrad. Om man ställer för hårda krav,
eller felaktiga krav, kan det motverka effektiva transportlösningar.”
Likaså speditören DSV anser att QIII har flera brister.
”QIII inte är anpassat till större speditörer. Det finns felaktigheter i QIII:s
frågor. Vissa frågor är inte tidsenliga. QIII innehåller detaljer som går i
varandra. Det förekommer att QIII:s frågor plankas av kunder. Det är svårt
att besvara många av QIII:s frågor eftersom vi inte kan ha kontroll på åkarna
på det sättet. QIII borde vara mera lyhörd. Det borde gå att omforma QIII.
Nu känns det inte modernt.”
Alltransport Östergötland anser att QIII har bra ansatser men att verktyget har
en ”stel uppbyggnad”.
8.5 Sammanfattning
Transportköpare som ställer trafiksäkerhetskrav på de speditörer och åkerier som
de anlitar utger en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens utveckling.
Transportköpare kan exempelvis driva på utvecklingen av tekniska stödsystem
genom att utöva konsumentmakt gentemot speditörer, åkerier och tillverkare.
Större speditörer uppger att det är kundernas krav som är den enskilt största
drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar. Flera åkeriföretag noterar att transportköparna och speditörerna efterfrågar allt mer åtgärder inom trafiksäkerhets- och
miljöområdena. Exempelvis uppger åkeriföretaget AkkaFrakt att det är kundernas
krav som är den egentliga drivkraften för företagets arbete med trafiksäkerhet,
kvalitet och miljö. Större transportköpare tenderar att ställa strängare krav än
mindre kunder. Ett närmare samarbete mellan speditörer och transportsäljare skulle
ha en gynnsam effekt på transportsäljarnas trafiksäkerhetsarbete.
QIII är ett verktyg som hjälper transportköpare att ställa krav på trafiksäkerhet,
miljö, och arbetsmiljö i sina upphandlingar av transporter. Flera större transport68
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köpare och speditörer har inte använt QIII på grund av att man ansett att verktyget
varit för otydligt, dyrt, komplicerat, detaljerat eller haft fel fokus.
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9. STATENS ROLL OCH STYRMEDEL

För att uppnå de transportpolitiska målen, däribland trafiksäkerhetsmål, använder
staten följande styrmedel:
•
•
•
•
•
•
•
•

regleringar,
ekonomiska styrmedel,
överläggningar och avsiktsförklaringar,
infrastrukturplanering, fysisk planering och trafikplanering,
upphandling,
sektorsansvar och mål- och resultatstyrning av myndigheter och verk,
forskning, utveckling och analyser,
information och opinionsbildning.24

I detta kapitel, som handlar om statens roll för att skapa incitament för
transportköpare, speditörer och transportsäljare att förbättra trafiksäkerheten, har
vi fokuserat på regleringar, ekonomiska styrmedel samt på överläggningar och
avsiktsförklaringar.
9.1 Regleringar
Gällande lagstiftning är en viktig och grundläggande drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. I takt med att transporterna blir mer och mer internationella ökar
kraven på tillskapandet av ett enhetligt och harmoniserat internationellt regelverk
för trafiksäkerheten. Intervjumaterialet indikerar tydligt att svenska transportköpare, speditörer och transportsäljare anser det behövs ett mera harmoniserat
internationellt regelverk för att tillskapa starkare drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar. I första hand efterfrågas en mera harmoniserad lagstiftning inom EU.
En företrädare för Volvo Logistics säger exempelvis följande:
”Nya länder har kommit in i EU vilket är en komplicerande faktor. Olika
regler för vikt, längd, axeltryck, lastsäkring mm ställer till problem. Det är inte
lätt att ligga i framkanten när det finns olika lagstiftning i olika länder. I
exempelvis Spanien finns det ingen lag om att lastbilschaufförer måste använda
bälte. I fråga om körkortsutbildningen finns det inte samma krav på
förarutbildning i Europa. De nuvarande utbildningarna stämmer inte alls
överens med varandra.”

24

Källa: Regeringens proposition 2005/06:160.
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Volvo Logistics uppger att företaget inte alltid kan ligga i framkant på grund av
den globala aspekten av verksamheten.
”Vi ställer samma krav på alla transportörer inom Europa och USA
men på övriga marknader är det inte möjligt att ställa samma krav. I
exempelvis Kina ställs inte krav på bilbälte men det går ändå långsamt
framåt.”
DSV betonar att internationell lagstiftning inom trafiksäkerhetsområdet är ett
sätt att skapa lika villkor. Men den europeiska lagstiftningen är för närvarande ett
hinder för detta. Ett exempel är EU:s nya regelverk för arbetstider som är mycket
svårtolkade.
”Man riskerar att bryta mot reglerna av ren otur. Enligt chaufförerna borde
det vara en mera glidande skala.”
AA-bolagen konstaterar att ”det finns otroligt mycket regler som inte är
samordnade. Samordningen är otroligt dålig.” En del av EU:s trafiksäkerhetsregler
motverkar sitt syfte och regelverket för kör- och vilotider är utformat på fel sätt.
Svenska åkeriföretag har betydligt högre kostnader än östeuropeiska
konkurrenter eftersom förarlönerna skiljer mycket. Svenska åkerier kan i regel inte
konkurrera prismässigt med dessa företag utan endast kvalitetsmässigt. Ahréns
Åkeri anser att utomnordiska och svenska förare inte alltid är lika inför lagen.
”Om en utomnordisk förare har åkt fast i en poliskontroll i Sverige kan föraren
bara riva sönder böteslappen och åka vidare.”
I Sverige förekommer cabotage, d.v.s. spotåkare (icke kontrakterade åkare)
som lämnar gods och tar extra gods på sin väg tillbaka. Inom svensk åkerinäring
betraktas denna verksamhet som ett hinder för trafiksäkerheten.
”Ett problem är att styra dessa åkare. Det går inte att kräva att dessa åkare
exempelvis ska köra med alkolås.”
9.2 Ekonomiska styrmedel
Flera speditörer gör gällande att kollektivtrafiken för transport av människor får
mycket ekonomiskt stöd av samhället medan ”kollektivtrafiken för godstransporter” inte får tillräckligt stöd. Ett åkeriföretag gör gällande att många skatter
och avgifter som staten riktar mot transport-branschen inte ger avsedd effekt:
”Om fordonsskatt, kilometerskatt och dieselskatt höjs leder det inte till ett
minskat godstrafikarbete. Vi är immuna mot detta och tar ut höjningen från
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transportköparen. Exempelvis skulle vi ta tio öre mer för att hämta mjölken
hos bönderna. Det som skulle vara positivt för miljön vore att differentiera
skatter och avgifter på ett sådant sätt så att moderna lastbilar fick lägre skatter
och avgifter än äldre lastbilar. Helst borde de moderna lastbilarna få skattelättnader.”
9.3 Överläggningar och avsiktsförklaringar
Sedan år 2002 har Vägverket drivit ett så kallat OLA-arbete utifrån sin roll som
sektorsansvarig myndighet för trafiksäkerheten. OLA står för Objektiva fakta,
Lösningar och Avsikter. Arbetssättet OLA har använts dels lokalt/regionalt, dels
nationellt.
Tung-OLA
Inom Tung-OLA har Vägverket startat ett samarbete med myndigheter,
organisationer och företag för att minska tunga lastbilars inblandning i olyckor med
dödlig utgång. Följande aktörer har lämnat avsiktsförklaringar inom ramen för
Tung-OLA: Arbetsmiljöverket, LO, Rikspolisstyrelsen, Scania, Sveriges Kommuner
och Landsting, Sveriges Åkeriföretag och Volvo. ”Tungt nätverk” är en uppföljning
till Tung-OLA. Syftet med nätverket är att följa upp avsiktsförklaringar från TungOLA och diskutera hur nya problem ska hanteras.
Schenker-OLA
Vägverket och spedtitören Schenker etablerade under 2003 ett samarbete för att
åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar inom Schenker. Det hela ledde fram till
Schenker-OLA i vilken sex trafiksäkerhetsmål definierades.
9.3.1 Vägverkets företagsgrupper
Nedan följer korta beskrivningar av de företagsgrupper som drivs eller har drivits i
Vägverkets regi inom ramen för projektet Kvalitetssäkring av transporter
(Knutsson, 2007).
Rundabordsgruppen
Rundabordsgruppen startade 2003 och är en branschöverskridande grupp.
Medlemmarna i gruppen har delvis varierat över tid. Idag utgörs gruppen av Statoil,
Volvo Logistics, Shell, Carlsberg, ICA, IKEA, Stora Enso, Scania och Lantmännen.
Gruppen har fokuserat på erfarenhetsutbyte och diskussioner kring frågor om
tekniska stödsystem (ISA, alkolås mm), regelefterlevnad och klimat. Vidare har
externa föreläsare inbjudits, t.ex. från Arbetsmiljöverket och Sveriges Åkeriföretag.
En avsiktsförklaring undertecknades år 2005.
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Skogskvalitet på väg
Företagsgruppen Skogskvalitet på väg bildades år 2004 av följande företag:
Skogsåkarna i Mellansverige AB, Jämtfrakt AB, Träfrakt Småland Blekinge AB och
VSV Frakt AB. Även Sveriges Åkeriföretag ingår i gruppen. Arbetet syftar till att
implementera den avsiktsförklaring som företagen har tecknat för sitt arbete med
trafiksäkerhet och miljö. Särskilt viktiga aspekter i denna avsiktsförklaring är
utsläpp av koldioxid, utsläpp av hälsoskadliga ämnen, hastighetsanpassning,
bältesanvändning, nyktra och drogfria förare, säkra fordon, kör- och vilotider,
bruttovikter samt kompetens och behörighet. Avsiktsförklaringen används som en
grund för att införa ett systematiskt arbetssätt med trafiksäkerhet och miljö i de
åkerier som anlitas av företagen.
Dagligvaruhandeln
En grupp för företag inom dagligvaruhandeln bildades år 2003. Deltagande företag
är ICA, Axfood, Coop, Posten, Svensk Dagligvaruhandel och Bergendahls.
Gruppen har fokuserat på kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och utveckling av en metod för redovisning av miljöbelastning för delade laster inom godstransporter. Företagen undertecknade en gemensam avsiktsförklaring år 2005.
Mode- och sportföretagen
Gruppen för mode- och sportföretag bildades 2005. Följande företag ingår i
gruppen: Lindex, KappAhl, R&B, Intersport, Mekonomen, Stadium och Team
Sportia. Företagen har en gemensam kravplattform med miljö- och trafiksäkerhetskrav som de ställer på sina transporter. Företagen gör även leverantörsuppföljningar på ett likartat sätt.
Fordonstransportköpare och transportföretag
Gruppen för fordonstransportköpare och transportföretag startades år 2002 och
har samlat följande företag: DSV, DHL, Ewals Cargo, Frans Maas Sverige AB,
Halléns Transport AB, Sveriges Åkeriföretag Väst, Sune Jansson Åkeri AB,
Schenker AB, Saab Automobile, Trollhätteåkarnas Last AB och Volvo Logistics
AB. Syftet med samarbetet är att samla alla aktörer i transportkedjan d.v.s.
transportköpare, transportförmedlare och åkerier för att diskutera hur krav från
transportköpare kan formuleras för att de skall kunna följas upp, hur transportförmedlare skall kunna vidarebefordra dessa krav till åkeriet och hur åkeriföretag
kan genomföra kraven och redovisa sina resultat.
Forum för hållbara transporter
Forum för Hållbara Transporter startade år 2005 och är ett samarbete mellan sex
större transportköpare: Perstorp AB, Preem, Trelleborg Industri AB, Stena
Gotthard, Strålfors och Södra Skogsägarna. Målet är att ge köpare av tunga
transporter på väg ett verktyg för att handla mer hållbara transporter. Kopplingen
mellan trafiksäkerhet och Corporate Social Responsibility är central. Forumet har
formulerat fem bedömningsgrunder för en hållbar transport: ekonomi,
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transportkrav, miljö, säkerhet och verkningsgrad. Dessutom har ett arbetsverktyg
för inköp av hållbara transporter tagits fram. Verktyget skall kunna användas av
både stora och små transportköpare i skilda branscher.
Verkstadsindustrigruppen
Verkstadsindustrigruppen startades år 2006 och har samlat följande företag: ABB,
Assa Abloy, Electrolux, SSAB Tunnplåt, Sandvik och Scanasteel. Syftet med
verksamheten är att finna gemensamma miljö- och trafiksäkerhetskrav för de
godstransporter som inköps av företagen samt att utbyta erfarenheter och tips om
hur man kan förbättra sina transporter ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
Transportupphandlarkonsulterna
Gruppen Transportupphandlarkonsulterna startades år 2006 av ett femtontal
konsulter från ett tiotal olika företag som är inriktade på transportupphandling och
logistik. Transportupphandlarkonsulterna är avslutad som grupp eftersom
Vägverket nådde sina syften med gruppen efter två år, nämligen att företagen skulle
integrera miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet i sina tjänster.
Industriföretag i Norr
Femton industriföretag i Norrbotten och Västerbotten har bjudits in att delta i
gruppen Industriföretag i Norr. Gruppen kommer att fokusera på krav vid
upphandling av godstransporter.
Klimatneutrala godstransporter på väg
Med målet att halvera klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige
fram till 2020 har Vägverket, Schenker, Volvo Lastvagnar, Preem, Chalmers och
Göteborgs universitet startat projektet Klimatneutrala transporter. Det uppsatta
målet ska nås genom effektivare transporter och fordon och en utökad användning
av förnybara bränslen. Indirekt kommer projektet att generera förbättrad trafiksäkerhet.
Utvärdering
Deltagarna i Vägverkets företagsgrupper är generellt sett mycket positivt inställda
till verksamheten. ”Nätverken är en väldigt bra inspirations- och informationskälla.” (ICA) ”Samarbetet med Vägverket har varit oerhört givande och positivt.”
(Stora Enso Logistics)
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9.4 Sammanfattning
För att uppnå de transportpolitiska målen, däribland trafiksäkerhetsmål, kan staten
använda bland annat följande styrmedel: regleringar, ekonomiska styrmedel och
överläggningar och avsiktsförklaringar.
Gällande lagstiftning är en viktig och grundläggande drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. I takt med att transporterna blir mer och mer internationella
ökar kraven på tillskapandet av ett enhetligt och harmoniserat internationellt regelverk för trafiksäkerheten. Intervjumaterialet indikerar tydligt att svenska transportköpare, speditörer och transportsäljare anser att det behövs ett mera harmoniserat
internationellt regelverk för att tillskapa starkare drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar. I första hand efterfrågas en mera harmoniserad lagstiftning inom EU.
Flera speditörer gör gällande att kollektivtrafiken för transport av människor
får stort ekonomiskt stöd av samhället medan ”kollektivtrafiken för godstransporter” inte får tillräckligt stöd.
Inom Tung-OLA har Vägverket startat ett samarbete med myndigheter,
organisationer och företag för att minska tunga lastbilars inblandning i olyckor med
dödlig utgång. Vägverket har även tagit initiativ till tillkomsten av flera
företagsgrupper för att påskynda miljö- och trafiksäkerhetsanpassningen av
transportsektorn.
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10. ANALYS OCH SLUTSATSER
Som angavs i kapitel 1 har studiens syfte varit att besvara följande frågeställningar:
1. Vilka drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga av
transportköpare, speditörer och transportsäljare?
a. Vilken roll spelar företagens varumärken?
b. Vilken roll spelar ”paketering” d.v.s. sammankopplingen mellan
trafiksäkerhet och miljö, arbetsmiljö, ekonomi mm?
c. Vilken roll spelar företagens ledningssystem?
d. Vilken roll spelar företagens ledarskap?
e. Vilken roll spelar transportköparnas kundkrav gentemot speditörer och
transportsäljare?
2. Vilka andra drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga?
3. Vad kan staten göra för att stärka drivkrafterna? Vilka styrmedel kan lämpligen
användas?
10.1 Vilka drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga av
transportköpare, speditörer och transportsäljare?
De fem hypoteser om interna drivkrafter för att åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar som lades fram i kapitel 3 och som testades i kapitel 4-8 visade sig
hålla. Detta betyder att viljan att förbättra trafiksäkerheten i sig inte är den enda
möjliga drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar.
a. Varumärket
Tre slutsatser kan dras när det gäller sambandet mellan varumärke och trafiksäkerhet. För det första, det är viktigt att skilja mellan indirekt och direkt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten. Den indirekta varumärkesstrategin för trafiksäkerheten innebär att trafiksäkerheten främjas för att undvika negativ publicitet.
Den direkta varumärkesstrategin för trafiksäkerheten innebär att varumärket är en
direkt drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Volvogruppen är det tydligaste
exemplet på en direkt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten. Volvo har ett
varumärke som sedan länge är starkt förknippat med säkerhet. I vissa företag är
ledarskapet mycket starkt styrt av företagets kärnvärden. Ledningen i ett sådant
sammanhang blir mer eller mindre tvingat till ett mycket proaktivt arbete med
trafiksäkerhet. En indirekt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten tycks vara
vanligare än en direkt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten.
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För det andra, varumärkets betydelse för trafiksäkerheten är större för vissa
typer av transporter än för andra. Transporter av konsumentnära produkter är ett
exempel. Företag inom dagligvaruhandeln, som t.ex. ICA, vill värna om sitt varumärke genom att inte förknippas med trafikolyckor. Ett annat exempel är
transporter av kemikalier. Om ett företag inom kemibranschen är inblandad i en
allvarlig trafikolycka som leder till utsläpp av miljöfarliga kemikalier kan det vara
negativt för hela kemibranschen.
För det tredje, det är svårt för de mindre företagen att skapa sig egna
varumärken och därför är varumärket en svagare drivkraft för små företag.
Varumärkets betydelse är störst för de större företagen.
”Det är definitionsmässigt de världsomspännande företagen som har de mest
spridda, kända och därmed mest värdefulla varumärkena. Varumärken som
man inte vill riskera att de hamnar i dålig dager. De har också de största och
mest diversifierade marknaderna vad avser såväl kunder som leverantörer. Ett
enda ruttet ägg i korgen kan göra samtliga varor svårare att sälja. Inte minst har
de ekonomiska resurser för att både införa uppföranderegler och kontrollera
efterlevnaden av dem över hela världen.”25
I fråga om trafiksäkerhet och miljö finns exempel på transportköpare,
speditörer och åkerier som försöker gå längre än lagstiftningen för att stärka sina
varumärken.
b. Paketering
Paketeringsidén (eller sammankopplingsidén) skapar vinna-vinnasituationer i form
av förbättrad trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Intresset för att
paketera miljö och trafiksäkerhet har ökat successivt.
För närvarande tycks miljö vara en högre prioriterad fråga än trafiksäkerhet.
Eftersom miljö är en viktig drivkraft i företagen främjas trafiksäkerheten när den
paketeras (sammankopplas) med miljöfrågan. I en intervju säger en företrädare för
ett svenskt åkeriföretag att ”vi tänker miljö och får trafiksäkerhet.” Begreppet
”sustainability” håller på att bli en stark drivkraft, i synnerhet för de större
transportköparna. Trafiksäkerhet är en naturlig del i begreppet sustainability.
c. Ledningssystem
Företagens ledningssystem utgör en bas för företagens verksamhet. Ett väl
fungerande ledningssystem kan byggas upp med hjälp av internationella, europeiska
eller nationella standarder. Det är mycket vanligt att större transportköpare är
certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Trafiksäkerhet
har förts in som en kvalitet i flera transportköpares, speditörers och transportsäljares ledningssystem.

25

Lars-Olle Larsson, 2005: 178-179.
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Ett undantag är IKEA vars ledningssystem inte är byggt på ISO-standarder.
ISO-standarder utgör därmed inte någon drivkraft för IKEA. IKEA:s uppförandekod heter IWAY och tillskapar drivkrafter för att transportörerna ska åstadkomma
förbättringar inom områdena miljö, säkerhet/trafiksäkerhet, arbetsmiljö och sociala
frågor.
Ledningssystemen i de åkerier som har etablerat ett aktivt miljö- och trafiksäkerhetsarbete tenderar att baseras på ledningssystemstandarder för miljö (ISO
14001), kvalitet (ISO 9001), och arbetsmiljö. Sveriges Åkeriföretag har utformat en
egen ledningssystemstandard för trafiksäkerhet som utgår från miljöstandarden ISO
14001. Denna standard används för närvarande av ett hundratal åkeriföretag i
Sverige.
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet utvecklas för
närvarande. Denna standard välkomnas av de företag som behandlats i denna
studie. För det första, en ny standard skulle möta ett behov av metoder. ”En ny
standard skulle tillföra nya metoder. Ibland famlar man när det gäller metoder. Det
behövs en systematik för trafiksäkerheten.” ”Tillkomsten av en standard skulle vara
en fördel. Då skulle vi ha något konkret att arbeta efter. Det leder till ett mer
uppstyrt arbete.”
För det andra, en standard skulle underlätta arbetet med att göra prioriteringar.
”Det blir lättare att veta vad som är väsentligt från trafiksäkerhetssynpunkt.” För
det tredje, en standard ökar sannolikheten för att trafiksäkerheten blir en
ledningsfråga. ”En ny standard gör det mera legitimt att ta upp trafiksäkerhetsfrågorna.” För det fjärde, en standard ökar kundefterfrågan på
trafiksäkerhet. ”Fler kunder kommer att ställa höga krav på trafiksäkerheten.” I
intervjuerna framhålls att den nya standarden inte får bli byråkratisk och
komplicerad eller för specifik ifråga om tekniska krav.
d. Ledarskapet
Studien visar att ledarskapet är en avgörande faktor för att frambringa
trafiksäkerhetsförbättringar. Det är viktigt att ledarskapet formulerar mål och
argument på ett tydligt sätt så att förarna i ett åkeriföretag verkligen förstår och
accepterar budskapet från ledarskapet. I en förändringsprocess i ett företag är det
viktigt att få med sig eldsjälar och anställda som fungerar som opinionsbildare.
Ledarskapet har ett ansvar att ta hand om dessa personers engagemang. Ett starkt
ledarskap i trafiksäkerhetsfrågor tenderar att följas av ett starkt ledarskap också när
det gäller miljö och arbetsmiljö. Har företagets ledning väl börjat att arbeta aktivt
med en fråga är sannolikheten stor att man även börjar driva andra frågor. Ett svagt
ledarskap i trafiksäkerhetsfrågor tenderar att följas av ett svagt ledarskap när det
gäller miljö och arbetsmiljö.
Det finns olika sätt att se på ledarskapets roll. Vissa aktörer betonar att
ledarskapet är allra viktigast för att starta upp förändringsprocesser (”vi börjar på
ledningsnivå för att få en övertygelse där och arbetar sedan vidare med övriga inom
företaget” ) medan andra aktörer betonar att ledarskapet är lika viktigt i alla delar av
företagets policycykel.
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Kvinnliga ledare är ovanliga i de svenska åkeriföretagen. Majoriteten av
åkerierna är manligt dominerade arbetsmiljöer där ”motorintresset” av tradition har
varit större än intresset för ”mjuka frågor” som t.ex. trafiksäkerhet och miljö.
e. Kundkrav
Transportköpare kan på ett avgörande sätt driva utvecklingen i riktning mot
trafiksäkra transporter genom att utöva konsumentmakt gentemot speditörer och
åkerier. Transportköparnas trafiksäkerhetkrav tenderar att öka. ”Underleverantörer
till ICA, Volvo m.fl. blir mer eller mindre tvingade in i det nya tänkandet.”
QIII är ett verktyg som har tillkommit för att hjälpa transportköpare att ställa
krav på miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö i sina inköp av transporter. QIII har
varit en viktig drivkraft för vissa företag, dock inte alla.
10.2 Vilka andra drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara
viktiga?
Information är en drivkraft som kan göras ännu starkare. Speditörer och åkerier
kan förbättra information om sändningsstatistik, leveranssäkerhet och koldioxidutsläpp. Även informationen om olyckor och incidenter kan förbättras. Incidentrapportering är idag närmast obefintlig men är en förutsättning för en god
riskbedömning. Förbättrad incidentrapportering kan bli en viktig drivkraft för
förbättrad trafiksäkerhet.
Ökad kompetensutveckling av aktörerna i transportbranschen framstår som
mycket angeläget eftersom ”motkrafter uppstår som en följd av brist på kunskap”.
De mindre företagens behov bör komma i förgrunden eftersom ”de större
företagen i regel besitter större kunskap än de mindre företagen.” Kompetensutvecklingen bör lägga stor tonvikt på ledarskapets roll och ansvar, ledningssystemens trafiksäkerhetspotential och paketeringen av trafiksäkerhet med miljö,
arbetsmiljö och andra frågor.
10.3 Vad kan staten göra för att stärka drivkrafterna? Vilka styrmedel kan
lämpligen användas?
Även den sjätte hypotesen om drivkrafter - För att stärka företagens interna
drivkrafter kan staten spela en viktig roll genom att använda olika slags styrmedel –
bekräftades i denna studie.
Statens val av interventionsteori och styrmedel gentemot transportköpare,
speditörer och transportsäljare för att främja trafiksäkerhetens utveckling hos de
tunga transporterna bör utgå från (1) att det är nödvändigt att nå och få med sig
ledarskapet, (2) att företagens ledningssystem har en stor trafiksäkerhetspotential,
(3) att varumärket kan utgöra en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar, (4) att
transportköparnas trafiksäkerhetskrav gentemot speditörer och transportsäljare är
mycket viktiga drivkrafter och (5) att trafiksäkerhet med fördel kan paketeras med
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miljö, arbetsmiljö och andra frågor. Det behövs ett helt paket av drivkrafter för att
nå ända fram.
Lagstiftningen är en stor drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Det finns
flera exempel på företag som försöker gå längre än lagkraven. Men den globala
aspekten av dessa företags verksamhet gör att det ibland är svårt att ligga i
framkanten. Ökad harmonisering av internationell lagstiftning, framför allt det
europeiska ramverket, är ett prioriterat område för transportköpare, speditörer och
transportsäljare.
Vägverket uppfattas som en pådrivande och kompetent myndighet som har
bidragit med idéer och kunskap för att främja trafiksäkerheten för de tunga transporterna. För transportköpare, speditörer och transportsäljare har det varit viktigt
att kunna delta i Vägverkets företagsgrupper. Vägverkets arbete med företagsgrupper bör därför vidareutvecklas.
För alla inblandade parter - transportköpare, speditörer, transportsäljare och
staten - är det viktigt att inse att för att nå maximala trafiksäkerhetsresultat är det
viktigt att ”fånga” helheten. Ett företags trafiksäkerhetsnivå kan inte betraktas som
en isolerad företeelse utan måste ses i ljuset av hur företaget fungerar i övrigt.
Trafiksäkerhetsnivån är nära förbunden med generella frågor såsom arbetssätt,
effektivitet och ekonomi.
Slutligen, aktörerna inom den offentliga sektorn - stat, kommuner och
landsting - är alla stora transportköpare. Genom att ställa ambitiösa trafiksäkerhetskrav på sina egna transporter kan de påverka utvecklingen på ett positivt sätt.
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11. REKOMMENDATIONER
Studiens viktigaste rekommendation är att det krävs en systemsyn och ett helt batteri
av drivkrafter och åtgärder för att ett företag ska uppnå sin maximala trafiksäkerhetspotential.
Transportköpares, speditörers och transportsäljares interna drivkrafter för trafiksäkerheten kan stärkas på följande sätt:
• Företagen, med ledarskapet i spetsen, inkluderar trafiksäkerhetskriterier i sina
ledningssystem.
• Företagen, med ledarskapet i spetsen, paketerar trafiksäkerhet med andra
prioriterade frågor, t.ex. miljö och arbetsmiljö.
• Ledarskapet definierar säkerhet som ett kärnvärde i varumärket alternativt
definierar säkerhetens betydelse för varumärket och varumärkets betydelse
för säkerheten. En strategi för att stärka och/eller skydda varumärket ur ett
säkerhetsperspektiv utformas.
• På basis av kontinuerliga uppföljningar vidareutvecklas ledningssystem,
paketering och varumärket som redskap för att tillskapa starkare interna
drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar (figur 11.1).

Ledarskapet i
företaget
Varumärket:
(a) trafiksäkerhet
definieras som ett
kärnvärde
(b) varumärkesstrategi för trafiksäkerheten
utformas

Paketering av
trafiksäkerhet med
miljö, arbetsmiljö
mm

Ledningssystem
som inkluderar
kriterier för
trafiksäkerhet

Figur 10.1 Förslag till modell för förstärkning av transportköpares, speditörers och
transportsäljares inte rna drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar

När det gäller externa drivkrafter skulle staten kunna ta fram ett gemensamt
utvecklingspaket för transportköpare, speditörer och transportsäljare. Viktiga komponenter i ett sådant paket skulle kunna vara:
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• Tillskapandet av en gemensam värdegrund för transportköpare, speditörer
och transportsäljare
• Tillskapandet av en gemensam utvecklingsagenda för transportköpare,
speditörer och transportsäljare
• Tillskapandet av ett gemensamt utbildningspaket för transportköpare,
speditörer och transportsäljare
Avslutningsvis, staten behöver öka sina ansträngningar för att åstadkomma en ökad
harmonisering av de internationella och europeiska regelverken för de tunga vägtransporternas trafiksäkerhet.
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Bilaga 1. Förteckning över intervjuade personer
Samtliga intervjuer har utförts per telefon av Magnus Andersson, Cajoma Consulting, Uppsala.
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Intervjuer i fas 2 (hypotesgenererande fas) (15 st.)
Tommy Andersson, vd, Gimo Åkeri (2008-01-23)
Matts-Åke Belin, World Health Organization (2007-12-11)
Anders Fila, säkerhetskoordinator, Dupont Sverige AB, Malmö (2007-12-10)
Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag (2008-01-23)
Göte Gabrielsson, vice vd, IKEA of Sweden, Älmhult (2007-12-10)
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Lasse Holm, QIII (2007-12-03)
Helena Höök, Vägverket (2007-12-10)
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Staffan Johannesson, Ecoplan (2008-01-22)
Anna Knutsson, Vägverket Region Mälardalen (2008-01-23)
Per Kågeson, Nature Associates (2007-12-11)
Maria Losman, Ecoplan (2008-01-22)
Jeanette Skjelmose, Environmental Manager, Transport Global, IKEA, (2008-01-25)
Björn Winstrand, Vägverket (2008-01-17)
Intervjuer i fas 3 (hypotestande fas) (23 st.)
Anonym företrädare för ett större svenskt företag (2008-03-17)
Rolf Backman, vd, Ahréns Åkeri AB (2008-05-12)*
Maria Böös, avdelningen för strategisk planering och core values, Volvo Logistics (2008-03-12)*
Stefan Bodelind, logistikchef, AkzoNobel (2008-03-07)*
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Leif Ersson, Contract Manager, ABB Sverige (2008-03-06)
Stefan Espersson, vd, Esperssons Åkeri AB (2008-05-07)
Lars Fransson, Social and Environment Coordinator, Transport Northern Europe, IKEA (200803-07)*
Hans-Olof Gustafsson, f.d. chaufför, Upplands Godsservice AB (2008-03-07)
Ulf Hammarberg, Head of corporate citizenship, DHL Express (2008-02-27)*
Jenny Johansson, marknadskommunikation, Scania (2008-03-10)
Matthias Kettelhoit, vd, Schenker Consulting AB (2008-03-05)*
Håkan Larsson, SSAB Tunnplåt AB, Borlänge (2008-04-22)
Sven Liljander, vd, Enköpings Åkeri AB (2008-05-06)
Gunvor Munck, vd, Smålands Logistik AB, Nybro (2008-05-12)
Björn Rabenius, trafiksäkerhetsansvarig, Scania (2008-03-10)
Niklas Reinholdt, vd, AA-bolagen AB (2008-05-05)
Håkan Rosborg, arbetsmiljöledare, DSV (2008-03-04)*
Bengt Sigvald, miljö- och kvalitetsansvarig, Alltransport Östergötland AB (2008-04-29)
Natalie Weisz, systemansvarig ledningssystem, DSV (2008-08-04)
Maria Werpers, vd, Werpers Åkeri AB, Rättvik (2008-05-14)
Stig Wiklund, logistikdirektör, Stora Enso Logistics AB (2008-03-12)*
Marie Winslow Andersson, miljöansvarig logistik, ICA, (2008-03-14)*
* Under juli och augusti 2008 genomfördes kompletterande intervjuer med dessa personer.
87
87

Bilaga 2. Intervjuguide
Intervjuguiden uppvisar en blandning av generella och specificerade frågor. De generella frågorna
kommer först.
Generella frågor
Drivkrafter
- Vilka är de viktigaste drivkrafterna för ökad trafiksäkerhet i ditt företag/din organisation?
Motivera.
- Vilka är de viktigaste drivkrafterna för ökad trafiksäkerhet i samhället i stort? Motivera.
- Vilka är drivkrafterna för företag/organisationer att gå före lagstiftningen och/eller
marknaden?
Motkrafter
- Vilka är de viktigaste hindren/motkrafterna för ökad trafiksäkerhet i ditt
företag/organisation? Motivera.
- Vilka är de viktigaste motkrafterna mot ökad trafiksäkerhet i samhället i stort? Motivera.
Fördjupningsfrågor
- Upplever du att juridiska faktorer (svensk eller europeisk lagstiftning) är drivkrafter eller
motkrafter för ökad trafiksäkerhet? Motivera.
- Upplever du att ekonomiska faktorer (t.ex. avgifter, skatter, lönsamhet) är drivkrafter eller
motkrafter för ökad trafiksäkerhet? Motivera.
- Upplever du att tekniska system/hjälpmedel är drivkrafter eller motkrafter för ökad
trafiksäkerhet?
- Upplever du att företagets varumärke är en drivkraft eller motkraft för ökad
trafiksäkerhet? Motivera.
- Är kunskapsnivån inom företaget en drivkraft eller motkraft? Motivera.
Avvägning mellan olika drivkrafter och motkrafter
- Sker avvägningar mellan olika transportkvaliteter vid köp försäljning av transporttjänster,
t.ex. mellan trafiksäkerhet, miljö, tid, ekonomi, arbetsmiljö etc.?
- Om ja, på vilket sätt?
Specificerade frågor (länkade till hypoteser)
Varumärkets roll
- Kan ett företags varumärke vara en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar? På vilket
sätt?
- Om så är fallet, hur stark är denna drivkraft?
- Hur kan man få trafiksäkerhet att bli en kvalitet som inryms i varumärket?
- För vilken typ av företag är varumärket en mindre viktig drivkraft? Motivera.
- Kan varumärket skadas av bristande trafiksäkerhet? På vilket sätt?
Trafiksäkerhetens roll i transportköpares och transportsäljares ledningssystem för kvalitet
- Har trafiksäkerhet införts som en kvalitet i ert företags ledningssystem? Om ja, hur?
- Vad innebär ett bra ledningssystem för trafiksäkerhet? Vilka komponenter bör ingå i ett
ledningssystem för trafiksäkerhet?
- Vilken roll spelar transportköparnas/transportsäljarnas befintliga ledningssystem för
trafiksäkerheten?
- På vilket sätt kan ett ledningssystem för trafiksäkerhet designas för att även bidra till
miljö- och arbetsmiljöförbättringar?
- Vilka förhoppningar har ni på en internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet?
Vilken potential har en sådan standard?
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-

Vad skulle en sådan standard komma betyda för transportköpare? Vad skulle en sådan
standard att komma betyda för transportsäljare?
- Vad kommer en sådan standard att betyda för utvecklingen av marknaden för
trafiksäkerhetsutrustning och trafiksäkerhetstjänster?
- Vilken begränsningar har internationella ledningssystemstandarder för trafiksäkerhet?
Fråga till vissa parter:
- Varför deltar din organisation/ditt företag i arbetet med att ta fram en
ledningssystemstandard avseende trafiksäkerhet?
Paketering
- Behövs en paketering som innebär att trafiksäkerheten får draghjälp får andra områden
- (t.ex. miljö, arbetsmiljö) eller kan trafiksäkerheten stå på egna ben?
- Vilka sätt finns för att ”paketera” trafiksäkerhet med miljö och arbetsmiljö (och andra
faktorer)?
- Vad är den starkaste drivkraften av trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö? Motivera. Vad
får detta för konsekvenser?
- Hur stor är den ekonomiska nyttan av paketering? Hur kan den ekonomiska nyttan
synliggöras?
- Vilka hinder och motkrafter finns för ”paketering”?
- Om trafiksäkerhet är en svag drivkraft – hur stärka denna drivkraft?
Ledarskapets roll
- I vilken grad är transportköparnas efterfrågan på trafiksäkerhet ett resultat av ledarskapets
agerande?
- I vilken grad är transportsäljarnas efterfrågan på trafiksäkerhet ett resultat av ledarskapets
agerande?
- Hur viktig är ledarskapets roll i förhållande till andra drivkrafter?
- Vad är det som gör att ledarskapet fungerar i en organisation? Vad beror det på om
ledarskapet inte fungerar?
Utvecklingen av marknaden för trafiksäkerhetsutrustning och trafiksäkerhetstjänster
- Vilka är de viktigaste drivkrafterna för att lastbilstillverkare förmår att göra
trafiksäkerhetsutrustning såsom t.ex. alkolås och ISA till standardutrustning
(”stapelvaror”) i nya lastbilar?
- Vilka är de viktigaste motkrafterna i denna process?
Övriga frågor
Dialog och samverkan mellan transportköpare och transportsäljare
- Upplevs brister och dialog och samverkan mellan transportköpare och transportsäljare? I
så fall vilka?
- Hur skapa en förbättrad dialog och samverkan mellan transportköpare och
transportsäljare?
Kunskap och kompetensutveckling
- Vilken kunskap och kompetensutveckling är viktig för transportköpare och transportsäljare för
att de ska förbättra verksamheten från trafiksäkerhetssynpunkt?
- På vilket sätt kan denna kunskap och kompetensutveckling komma in i dessa företag?’
Oseriösa företag
Hur hantera oseriösa företag på marknaden? Vilken roll kan Länsstyrelserna spela i
sammanhanget?
Vägverkets roll
Hur ser ni på Vägverkets roll?
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QIII
-

Är QIII en viktig drivkraft för transportköpare? Är QIII en tillräcklig mekanism för att
åstadkomma förbättringar?
Vilken potential har QIII?
Vad hindrar QIIIs vidare utveckling?
Finns det några liknande verktyg eller processer?
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Bilaga 3. Hypotesgenererande intervjuer och dokument
Drivkrafter enligt Anders Fila, Säkerhetskoordinator, DuPont Sverige AB

DRIVKRAFTER
DuPonts “core values”
DuPont har tre core values (i rangordning):
1. SHE - Safety, Health, Environment
2. Etikdeklarationer
3. Fair treatment of people
DuPonts policy är att oavsett storlek ska alla enheter inom företaget ha en SHE-struktur som
står för Safety, Health, Environment. Även trafiksäkerhet ingår. Utmärkande för SHE är att
det finns konkreta personer bakom konceptet, att policyn omsätts i handling och att det finns
ett uppföljningsarbete.
Stärkt varumärke
Arbetet med ”core values” leder till att DuPont stärker sitt varumärke.
”Börja i toppen”
Är inte ledningen med på tåget går det inte. Man måste börja i toppen. Förändringen i
företaget började med ledningen i företaget. Ledningen i företaget bör ha rätt synsätt.
DuPont började bearbeta toppen och jobbade sig sedan ner igenom företaget ner till Nisse på
fabriksgolvet.
Detaljerad uppföljning
När DuPont köpte upp ett företag i Malmö förändrades detta företag snabbt. ”Det blev en
helt annan uppföljning och struktur. Man började titta på detaljer på ett nytt sätt.”
DuPont Sverige AB genomför vart tredje år tredagarskontroller av verksamheten där man
följer checklistor.
ISO-14001
De flesta anläggningar inom DuPont Sverige AB är ISO-certifierade. Innan 2010 ska alla
anläggningar vara ISO-14001 certifierade. Detta ledningssystem är en viktig drivkraft.
Bibehålla rutiner
DuPont Sverige AB verkar för att rutiner bibehålls när någon anställd slutar.
Lång säkerhetstradition
DuPont har en lång säkerhetstradition inom företaget, närmare 200 år.
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Drivkrafter enligt Helena Höök, Vägverket

DRIVKRAFTER
Ledarskapet
Ledarskapet är A och O. Utan ledarskapet händer ingenting. Det är viktigt att våga visa ett
personligt ledarskap. Ett exempel på detta är Schenkers vd som tog kontakt med Vägverket.
Det ledde fram till Schenker-OLA där Schenker tydligt uttalade att man ville bli bättre på
trafiksäkerhet.
Varumärket
Varumärket står högst. Varumärket är viktigast, både för företag och för konsumenter.
Exempel: Schenkers engagemang för trafiksäkerheten hade sin i grund i NTF:s
hastighetsmätningar som visade att många av Schenkers förare körde för fort. Schenker
förklarade att man ville sköta sig för att kunna göra business.
Uppföljning
Mer mätningar, bättre uppföljning och egna revisioner är viktiga drivkrafter. Att göra egna
revisioner är ett kraftfullt instrument. Det är lätt att vara enig på ledningsnivå men det svåra
är att nå ut hela vägen.
Ledningssystem
Ledningssystemet garanterar att ledningen är medveten.
Helheten
Allt hänger ihop, man kan inte arbeta isolerat med olika frågor. Det tydligaste exemplet är
hastighetsfrågan som berör trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. För att förändra
hastighetsgränssystemet är miljön en viktigare drivkraft än trafiksäkerheten.
QIII
Idén med QIII är bra men QIII skulle behöva bli starkare och mer synligt. Det finns en risk
att det hela blir för vagt. Det gäller att få fler att intressera sig för QIII. Jämför med
EuroNCAP som är betydligt viktigare. QIII kanske behöver lyftas till ett europeiskt plan.
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Drivkrafter enligt Lasse Holm, QIII

DRIVKRAFTER
Se på distributionen som en integrerad del av produktionen
Den stora drivkraften uppkommer när man börjar se på distributionen som en integrerad del
av produktionen.
Miljön
Miljö är den enskilt viktigaste drivkraften följt av baskravsdelen (att klara av att betala skatter
etc,). Sedan kommer trafiksäkerhet följt av arbetsmiljö. ”Det är klimatet man pratar om. Man
har förstått det här.”
QIII
QIII:s verksamhet leder till att de transportsäljare som satsat på kvalitet, t.ex. genom att
installera alkolås, äntligen får betalt för sina ansträngningar genom att få fler uppdrag från
kvalitetsmedvetna transportköpare.
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Drivkrafter enligt Matts-Åke Belin, WHO och Vägverket

DRIVKRAFTER
Etik
Etik = ”de inre motiven”. Man vill inte att någon ur personalen ska dödas eller skadas i
trafiken. Detta är det enskilt viktigaste motivet. Det handlar om en grundsyn. Det mänskliga
livets värde är okränkbart.
Företagsekonomi
Lägre hastigheter, nyktra förare och färre olyckor leder till ekonomiska besparingar för
företagen. Cost-benefit analys visar tydligt på detta samband.
Varumärket
Varumärket handlar om ”företaget i samhället”. Detta handlar om vad andra parter – kunder,
staten, samhället - tycker om företaget. Hur man uppfattas. Att ha koll på säkerheten för att
uppfattas som en god aktör i samhället, ”social responsibility”. Att andra uppfattar att allt är i
sin ordning betyder inte att allt är i sin ordning.
”Riktiga policies”, ledningens medverkan och uppföljning
Det som krävs för att åstadkomma förbättringar är riktiga policies, ledningens medverkan och
uppföljning.
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Drivkrafter enligt Per Kågeson, Nature Associates

DRIVKRAFTER
Miljön
Miljön växer snabbt i betydelse. Det finns win-win situationer mellan miljö och trafiksäkerhet.
Trafiksäkerheten kommer med på köpet när hastigheten begränsas.
Företagsekonomi
Att reducera maxhastigheten till 80 km/tim är företagsekonomiskt lönsamt när man tittar
tidsförlust i förhållande till bränsleförbrukning samt slitage av bromsar, däck och drivlina.
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Drivkrafter enligt Lars Hallsten, Näringslivets Transportråd

DRIVKRAFTER
Kvalitet, pris och varumärke/image
De viktigaste drivkrafterna är:
- Kvalitet
- Pris
- Varumärke och image. Varumärket och image är väldigt viktigt. Olyckor skadar
varumärket. Inget företag vill ha olyckor. Något företag missköter och tappar helt
ansiktet vilket exponeras i media. Om detta sker kan det gå ut över affärerna. Det är
man rädd för hela tiden.
Det finns ingen spänning mellan pris och kvalitet. Optimalitet ifråga om pris och kvalitet går
inte att uppnå i meningen att lägsta pris inte kan kombineras med högsta kvalitet.
Trafiksäkerhet är en kvalitetsfråga.
Klimat och miljö
Klimatet dyker upp som en viktig fråga. Alla diskuterar förståeligt nog klimat idag.
Klimatfrågan har fått en väldigt dominerande framtoning. Sannolikt sjunker frågan tillbaka i
takt med att utsläppen minskar. Det är viktigt att se på klimatfrågan med ett långsiktigt
förhållningssätt. Miljöfrågor diskuteras oftare än trafiksäkerhet.
QIII
Jag har en positiv grundinställning till QIII. QIII:s metodik är vettig. ”Just nu ser jag inget
bättre”. QIII har inte riktigt fått det genomslag man hade hoppats på. Det finns en större
potential i den metodiken. Krav måste komma in på ett naturligt sätt i upphandlingarna och
med QIII:s upplägg gör de det.
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Drivkrafter enligt Björn Winstrand, Vägverket

DRIVKRAFTER
Större och större företag
En drivkraft är att det blir större och större enheter för varje år. Större organisationer blir
mera professionella i fråga om ledarskap, metoder, verktyg och förhandlingsförmåga. På det
sättet kan de styra sina organisationer bättre och få till stånd förändringar.
Fler krav på speditörerna
Om är flera transportköpare som ställer krav skulle speditörerna hamna i ett annat läge. Då
skulle det kunna tippa över.
Varumärket är en stark drivkraft inom den petrokemiska industrin
Oljeindustrin har högre kvalitetskrav på sina transporter än andra verksamheter. Det räcker
att en tankbil välter för att varumärket ska gå förlorat. Preem och Statoil har skaffat alkolås i
alla bilar och har krav på incidentrapportering. Oljeindustrin använder specialåkerier. Det är
lättare att förhandla fram lösningar med dessa aktörer
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Drivkrafter enligt Anna Knutsson, Vägverket

DRIVKRAFTER
Ett systematiskt arbetssätt
Paketera miljö och trafiksäkerhet från start
Det är viktigt att ta med miljö och trafiksäkerhet som ett paket från start, att försöka lägga i
dessa aspekter i företagens ledningssystem. Det är enda sättet att åstadkomma stora
förbättringar. Miljö- och trafiksäkerhetstänkandet har oftast gått via miljöargumentet. I
företagen finns i regel miljöansvariga men inga trafiksäkerhetsansvariga. Det finns en
upphandlingschef eller en logistikchef som äger trafiksäkerhetsfrågan men inte alltid har
förstått detta.
Stora företag har den bästa kvalitetskontrollen
Ju större volym på företagen desto mer har de kontroll på kvaliteten. Mindre företag har
mindre koll på kvaliteten.
Trafiksäkerhet kan vägas in i CSR-begreppet
En dialog med ett företag kan utgå från en diskussion kring koldioxid som leder till en
diskussion om sparsam körning och hastigheter vilket i sin tur länkas till CSR.. Trafiksäkerhet
kan vägas in i CSR-begreppet.
Varumärket
Goodwill och företagets image är viktigt i det här sammanhanget. Hur man vill synas.
Marknadens krav
Det är viktigt att få marknadens krav att börja fungera som en drivkraft.
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Drivkrafter enligt Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag

DRIVKRAFTER
Ledningssystem
”Det handlar inte bara om trafiksäkerhetspolicy utan även ledningssystem som gör att
trafiksäkerhetspolicyn kan verka.”
”De åkeriföretag som nappade först var de som redan hade ledningssystem för kvalitet
och/eller miljö. Att börja jobba med trafiksäkerhet innebar inte ett stort steg utan kunde
göras med små förändringar.”
Ledningens betydelse
”Har man inget engagemang från ledningens sida blir det inget av ledningssystem för
trafiksäkerhet. Det är oftast ledningen som kommer med idéer.”
Trafiksäkerhet är ett sätt att reducera kostnader
”Vissa företag ser trafiksäkerhet som ett sätt att få kontroll och de ser flera fördelar: man kan
reducera kostnader för skador, försäkringar och bränsle. Bränslekostnader kan reduceras
genom eco-driving.”
För vissa företag är det lättast att börja med en aspekt
”Många känner att det är jobbigt att ta ett system som täcker allt. För dem är det bättre att
jobba med en aspekt. När man väl kommit med en aspekt är det lättare att gå vidare och
försöka bygga upp ett integrerat system.”
Varumärket
Ledningssystem för trafiksäkerhet bidrar till att förstärka varumärket. Det blir en ekonomisk
faktor.
”Stora företag vill ligga långt fram”
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Drivkrafter enligt Staffan Johannesson, Ecoplan

DRIVKRAFTER
Varje företag har oftast en ingång som är extra intressant för företaget.
Vissa företag är hårt drivna av miljö och koldioxidutsläpp. Man vill ha en bra
miljöredovisning i sina årsrapporter. Andra företag har mer fokus på trafiksäkerhet,
lastsäkring och överlast.
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Drivkrafter enligt Trivector
(ur rapporten ”Trafiksäkerhetsarbete inom företag med tunga transporter.”
Trivector rapport 2003:26)
DRIVKRAFTER
Ledningen
I de flesta fall har trafiksäkerhetsarbetet initierats av en person i ledningen.
Företagets storlek
Det interna arbetet med trafiksäkerhet varierar mellan företagen. Skillnader beror i hög grad på
storleken på företaget och/eller förekomsten av ISO-system vilket i viss mån hänger samman.
Tydlig kundefterfrågan
”En viktig framgångfaktor är en gemensam, seriös, tydlig kund och en tydlig kundefterfrågan.”
”Kunden är oerhört viktig. Han kan skynda på utvecklingen mycket.”
Ledningssystem där trafiksäkerhet ingår
”Att ha ett ledningssystem, t ex ISO-system, där trafiksäkerhet ingår är en framgångsfaktor, annars
är det risk för att arbetet rinner ut i sanden.”
”Det är lätt att mobilisera ett engagemang en kort tid. Det finns dock en risk att det planar ut.
Men om man har ett ledningssystem så finns det hela tiden med.”
Vägverkets stöd
Vägverkets stöd är uppskattat, ”det skapar tyngd i arbetet och ger draghjälp”. Det blir lättare att
motivera arbetet högre upp i ledningen.”
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Drivkrafter enligt rapporten ”Trafiksäkerhet i ledningssystem”
Holmgren, Anne-Charlotte (2007). Trafiksäkerhet i ledningssystem – SP Rapport 2007.
DRIVKRAFTER
Ledningssystem/integrerat ledningssystem
Fler och fler organisationer får krav från kunder och andra intressenter att de skall ha
kvalitetssystem och miljöledningssystem.
Kundkrav
Företag som har kundkrav driver ett uttalat trafiksäkerhetsarbete.
Stora företag blir oftast certifierade
I de stora företagen finns det större underlag för en certifiering. De större företagen har
större fördel av en certifiering eftersom de använder sig av den i marknadsföringen.
QIII
Trafiksäkerhetscertifiering av åkerier
Sveriges Åkeriföretags certifiering av åkeriernas ledningssystem för kvalitet och miljö
enligt ISO 9001 och ISO 14001 är en drivkraft under förutsättning att systemen bygger på
miljö- och kvalitetsstandarderna. Ett stort antal åkeriföretag är certifierade av Sveriges
Åkeriföretag för sitt trafiksäkerhetsarbete.
Vägverkets rundabordssamtal och projekt med företag
Vägverket har initierat flera stora företag i gemensamma diskussioner om
transportupphandlande företags arbete med miljö och trafiksäkerhet kopplat till
transporter.
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Drivkrafter för trafiksäkra transporter

Magnus Andersson

Evert Vedung
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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera transportköpares, speditörers
och transportsäljares drivkrafter för att uppnå en högre trafiksäkerhetsstandard i
transporternas samtliga led. Under de senaste tio åren har närmare tusen personer
omkommit i olyckor på svenska vägar där tunga lastbilar varit inblandade.
Studiens hypotesgenererande fas syftade bland annat till att generera preliminära hypoteser och sammanställa en intervjuguide. I studiens hypotestestande fas
genomfördes 23 intervjuer med representanter för transportköpare, speditörer och
transportsäljare. Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att testa hypoteserna.
Det teoretiska ramverk som projektet vilar på skiljer mellan interna och externa
drivkrafter för trafiksäkerhet. Interna drivkrafter är företagens egna incitament att
åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar. Till externa drivkrafter räknas statens
styrning. Under dessa rubriker formulerades sex hypoteser, fem under interna och
en under externa.
Interna drivkrafter
Hypotes 1: Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 2: Miljö och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet
kan främjas genom att paketeras (sammankopplas) med denna typ av frågor.
Hypotes 3: Det är naturligt att trafiksäkerhet integreras i ett företags ledningssystem när företaget i fråga har eller utvecklar sådant.
Hypotes 4: Ledarskapet i ett företag kan på ett avgörande sätt bidra till
initiering, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 5: Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en
mycket viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
Externa drivkrafter
Hypotes 6: För att stärka företagens interna drivkrafter kan staten spela en
viktig roll genom att använda olika slags styrmedel.
Resultat
Studiens resultat sammanfattas nedan:
Varumärket
Många företag bedömer att det har ett värde om de ligger i framkant med att visa
samhällsansvar och att handla etiskt. Att verka för säkra transporter är etiskt och en
naturlig del av samhällsansvaret. Större företag tycks vara mera angelägna om att
bygga upp sitt varumärke än mindre företag. Det finns emellertid ett ökande antal
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mindre åkerier som också är angelägna om att bygga upp och stärka sitt varumärke
genom att bedriva ett proaktivt trafiksäkerhetsarbete. När det gäller transporter av
farligt gods, t.ex. kemiska och petrokemiska produkter, visar det sig att en allvarlig
olycka kan skada en hel branschs varumärke.
Paketering
Paketering, eller sammankopplingsidén, har en stor potential för att åstadkomma
trafiksäkerhetsförbättringar. Åtgärder för trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö går
ofta hand i hand. Paketering tenderar att generera ekonomiska fördelar, både på
kort och lång sikt.
De senaste åren har miljöfrågan, i synnerhet klimat, hamnat mycket högt uppe
på många transportköpares, speditörers och transportsäljares agenda. Miljön
framstår som ”den stora katalysatorn.” Detta innebär en stor möjlighet för trafiksäkerheten att ”hänga på” miljö- och klimattåget. Trafiksäkerheten drar nytta av att
miljö håller på att bli en stor fråga. Sparsam körning/eco-driving har fått ett stort
genomslag och är ett tydligt exempel på de starka kopplingarna mellan klimat/miljö,
trafiksäkerhet och ekonomi.
Ledningssystem
När trafiksäkerhetsfrågorna har integrerats i transportköpares, speditörers och
transportsäljares ledningssystem kan ledningssystemet komma att utgöra en mycket
viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Ett ledningssystem som är drivande
ur trafiksäkerhetssynvinkel kännetecknas exempelvis av att det har en tydlig
kravställning och att det finns en regelmässig uppföljning av åtagandena. Trafiksäkerheten uttrycks i ett antal nyckeltal som återkommande följs upp. Ledningssystem kan byggas upp på skiftande sätt och utgå från olika standarder.
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet välkomnas av
transportköpare, speditörer och åkerier. En ny standard skulle tillföra nya
arbetsmetoder för att främja trafiksäkerheten, den skulle göra det lättare att
prioritera, den skulle öka sannolikheten för att trafiksäkerheten blir en ledningsfråga
och den skulle öka kundefterfrågan på tekniska stödsystem för trafiksäkerhet.
Standarden skulle alltså på flera sätt stärka drivkrafterna för trafiksäkerhetsförbättringar. För att bli effektiv och få genomslag får inte den nya standarden bli
för byråkratisk och komplicerad, för dyr eller för specifik ifråga om tekniska krav.
Ledarskapet
Företagsledningen spelar en avgörande roll för transportköpares, speditörers och
transportsäljares trafiksäkerhetsarbete. Ledarskapet har flera viktiga roller vid etablerandet av ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i ett företag: att initiera och
planera (t.ex. genom att anta en trafiksäkerhetspolicy), att genomföra åtgärder, att
verka för att dessa åtgärder följs upp på ett systematiskt sätt och att säkerställa att
trafiksäkerhetsarbetet fullföljs vid olika slags förändringar i företaget. Enligt vissa
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företag är ledningens roll särskilt viktig i initieringsfasen då trafiksäkerhetsarbetet
ska startas upp. Andra företag betonar att det behövs ett lika aktivt ledarskap i alla
delar av processen.
Målsättningarna för trafiksäkerhetsarbetet bör formuleras tydligt så att alla
anställda förstår och accepterar budskapet från ledarskapet.
Flera av de åkerier som bedriver ett aktivt trafiksäkerhetsarbete leds av kvinnor.
Kvinnligt ledarskap kan vara en viktig framgångfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i
transportbranschen.
Kundkrav
Transportköpare som ställer trafiksäkerhetskrav på de speditörer och åkerier som de
anlitar utgör en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens utveckling.
Transportköpare kan exempelvis driva på utvecklingen av tekniska stödsystem
genom att utöva konsumentmakt gentemot speditörer, åkerier och tillverkare.
Större speditörer uppger att det är kundernas krav som är den enskilt största
drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar. Flera åkeriföretag noterar att transportköparna och speditörerna efterfrågar allt mer åtgärder inom trafiksäkerhets- och
miljöområdena. I vissa fall är det kundernas krav som är den enda drivkraften för
åkeriföretagens arbete med trafiksäkerhet, kvalitet och miljö. Större transportköpare
tenderar att ställa strängare krav på trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö än mindre
kunder.
QIII är ett verktyg som hjälper transportköpare att ställa krav på trafiksäkerhet,
miljö och arbetsmiljö i sina upphandlingar av transporter. QIII har en stor potential
men kan behöva anpassas för att fungera som en starkare drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar för fler transportköpare och speditörer.
Statens roll och styrmedel
För att uppnå de transportpolitiska målen, däribland trafiksäkerhetsmål, har staten
använt bland annat följande styrmedel: regleringar, ekonomiska styrmedel samt
information.
I takt med att transporterna blir mer och mer internationella ökar kraven på
tillskapandet av ett enhetligt och harmoniserat internationellt regelverk för trafiksäkerheten. Intervjumaterialet indikerar tydligt att svenska transportköpare,
speditörer och transportsäljare anser att det behövs ett starkare internationellt regelverk för att tillskapa nya drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar. I första hand
efterfrågas en mera harmoniserad lagstiftning inom EU.
Vägverket har tagit initiativ till tillkomsten av flera företagsgrupper för att
påskynda miljö- och trafiksäkerhetsanpassningen av de tunga transporterna.
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Rekommendationer
För alla inblandade parter - transportköpare, speditörer, transportsäljare och staten är det viktigt att inse att för att nå maximala trafiksäkerhetsresultat är det viktigt att
”fånga” helheten. Trafiksäkerhetsnivån är nära förbunden med generella frågor
såsom ledningssystem/arbetssätt, varumärke, effektivitet och ekonomi.
Transportköpares, speditörers och transportsäljares interna drivkrafter för
trafiksäkerheten kan stärkas ytterligare. Detta kan göras på följande sätt:
• Företagen, med ledarskapet i spetsen, inkluderar säkerhetskriterier i sina
ledningssystem och paketerar trafiksäkerhet med andra prioriterade frågor,
t.ex. miljö och arbetsmiljö, i ledningssystemen.
• Ledarskapet i företagen definierar säkerhet som ett kärnvärde i varumärket
alternativt definierar säkerhetens betydelse för varumärket och varumärkets
betydelse för säkerheten. En strategi för att stärka och/eller skydda
varumärket ur ett säkerhetsperspektiv utformas.
• På basis av kontinuerliga uppföljningar vidareutvecklas företagens
ledningssystem.
Transportbranschen, i samverkan med statliga aktörer, skulle kunna ta fram ett
utvecklingspaket för att bland annat genom utbildning och kompetensutveckling
stärka transportköpares, speditörers och transportsäljares interna drivkrafter för
ökad trafiksäkerhet.
Statens val av interventionsteori och styrmedel gentemot transportköpare,
speditörer och transportsäljare för att främja trafiksäkerhetens utveckling hos de
tunga transporterna bör utgå från att (1) det är nödvändigt av att nå och få med sig
ledarskapet, (2) att företagens ledningssystem har en stor trafiksäkerhetspotential,
(3) att varumärket kan utgöra en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar, (4) att
transportköparnas trafiksäkerhetskrav gentemot speditörer och transportsäljare är
mycket viktiga drivkrafter och (5) att trafiksäkerhet med fördel kan paketeras med
miljö, arbetsmiljö och andra frågor. Det behövs ett helt paket av drivkrafter för att
nå ända fram.
Staten behöver ägna betydligt mer tid och resurser på att verka för en
förstärkning och harmonisering av de internationella och europeiska regelverken för
de tunga vägtransporternas trafiksäkerhet.
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Förkortningar
CFC
CFC är en akronym för klor-fluor-kol-föreningar (engelska: chlorofluorocarbon
compunds). Handelsnamnet är freoner.
CSR
Corporate Social Responsibility (svenska: företagens samhällsansvar eller företagens
medborgaransvar).
DHL
Ett globalt logistik- och transportföretag som ägs till 100 procent av Deutsche Post
World Net. Ursprungligen förkortning för Dalsey, Hillbom och Lynn.
DSV
En global leverantör av transport- och logistiktjänster med huvudkontor och ägande
i Danmark. Företaget heter på danska De Sammensluttede Vognmænd.
EMAS
Eco Management and Audit Scheme – ett miljöledningssystem som har utvecklats
inom EU.
ISA
Intelligent Speed Adaptation (svenska: intelligent anpassning av hastighet).
ISO
Internationella Standardiseringsorganisationen (svenska: International Standardisation Organisation).Utfärdar internationella standarder för ledningssystem, t.ex.
ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.
IWAY
IKEA:s uppförandekod som fastställer minimikrav rörande arbetsmiljö, säkerhet,
miljö och sociala frågor för IKEA:s producenter och transportörer.
KRAV
KRAV är organisation för märkning av livsmedelsprodukter. KRAV står för bra
miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.
NTF
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande.
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OHSAS
Occupational Health and Safety Management Systems. Standarden OHSAS 18001
anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö.
OLA
Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. Ett arbetssätt som används av Vägverket
för att minska antalet allvarliga trafikolyckor.
QIII
QIII är en icke-kommersiell organisation vars mål är att öka kvaliteten (miljö,
trafiksäkerhet, arbetsmiljö) vid tunga transporter.
RRV
Riksrevisionsverket. Denna myndighet ersattes år 2003 av Riksrevisionen (RiR) som
är en oberoende granskare av statens verksamhet.
SHE
Safety, Health, Environment (svenska: säkerhet, hälsa, miljö).
SIS
Swedish Standards Institute.
SOU
Statens Offentliga Utredningar är namnet på en serie där rapporter och betänkanden
från regeringstillsatta kommittéer publiceras.
TKM
Transportörers Kvalitets- och Miljöhandbok. Handbok som har tagits fram av DHL
för att informera transportleverantörer om miljö- och trafiksäkerhetskrav.
TYA
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.
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FÖRORD
Studien behandlar drivkrafter för att uppnå säkra godstransporter på väg.
Utgångspunkten är Vägtrafikinspektionens arbete rörande transportköpares drivkrafter för sådana transporter. Enligt Vägtrafikinspektionen kan säkerhet uppnås
genom att säkerhet betraktas som en kvalitet i transporttjänster. Att se säkerhet som
en kvalitet kan dessutom bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. Målet är att
främja (1) att högsta ledningen i näringslivet börjar betrakta säkerhet som en viktig
kvalitet, (2) att företagen i Sverige utvecklar styrsystem för att uppnå rätt trafiksäkerhetsstandard och (3) att företagen börjar använda utvärderingsverktyg för
säkerheten.
Rapportens huvudförfattare är Magnus Andersson. Han har genomfört alla
intervjuer som undersökningen bygger på, svarat för de huvudsakliga kontakterna
med uppdragsgivaren samt skrivit hela texten. Evert Vedung har levererat
synpunkter som samtalspartner och som läsare, framför allt vad gäller utformningen
av kapitel 3 Teoretiskt ramverk. Vi båda tar ansvar för innehållet i rapporten.
Studien har kommit till på uppdrag av Vägtrafikinspektionen och möjliggjorts
genom ekonomiskt stöd från denna myndighet.
Hans Wahlström (projektledare), Sixten Nolén, Lena Rydén och Hans Rydgren
från Vägtrafikinspektionen har vid upprepade tillfällen med oss båda författare och
med Magnus Andersson individuellt bidragit med värdefulla råd och synpunkter,
särskilt vad gäller studiens syfte, metod och avgränsningar samt de sex hypoteserna i
kapitel 3. Ett varmt tack för er hjälp! Vi vill också hjärtligt tacka alla de människor
som villigt ställt sig till förfogande för intervjuer; vilka dessa personer är framgår av
Förteckning över intervjuade personer. Tilläggas bör att ingen av de nu nämnda är
ansvarig för innehållet i denna skrift. Ansvaret bärs av oss författare.

Uppsala oktober 2008
Magnus Andersson

Evert Vedung

9
9

1. BAKGRUND OCH SYFTE

1.1 Trafiksäkerheten inom den tunga lastbilstrafiken
Under de senaste tio åren har närmare tusen personer omkommit i olyckor på
svenska vägar där tunga lastbilar varit inblandade. Antalet dödade i kollisioner med
tunga lastbilar uppgick till 84 personer år 2006 och 71 personer år 2005. Det
omkommer 3-4 gånger fler personer per körd kilometer med tung lastbil inblandad
än med personbil eller lätt lastbil (Vägtrafikinspektionen, 2006). År 2006 fanns det
cirka 114 000 lastbilsförare i Sverige varav 65 000 i yrkesmässig trafik. Resterande
förare var knutna till firmabilstrafik.1 Årligen dödas omkring tio lastbilsförare och
omkring tusen skadas allvarligt. Lastbilsförare drabbas av dubbelt så många
arbetsplatsolyckor som genomsnittet.
Det finns flera orsaker till de trafiksäkerhetsproblem som är förknippade med
den tunga trafiken. Den främsta orsaken bakom allvarliga skador vid olyckor där
tung trafik är inblandad är att lastbilar är mycket tyngre än personbilar. Vid en
kollision mellan en personbil och en tung lastbil (med en totalvikt över 3,5 ton)
utsätts därför personbilen för mycket stora krafter. Dessa krafter åstadkommer i sin
tur stora skador på personbilen samt på de människor som färdas i den. En annan
orsak till trafiksäkerhetsproblemen är att trafikarbetet med tung lastbil ökade med
20 procent från 1996 till 2005. Ökad exponering innebär ökad risk för olyckor
(Vägtrafikinspektionen, 2006). En tredje orsak till trafiksäkerhetsproblemen är
bristande regelefterlevnad. En förhållandevis stor del av lastbilsförarna bryter mot
såväl reglerna för arbets- och vilotider som mot last- och hastighetsbestämmelserna,
bland annat beroende på att det är hård konkurrens kunder och priser.
I studien ”Yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken” hävdar Forward och
Samuelsson (2008) att yrkesförare är mer benägna att begå regelbrott i trafiken
jämfört med privatbilister. Detta beteende upplevs som acceptabelt av både
arbetskamrater och arbetsgivare.2

Källa: TYA:s arbetskraftsbarometer, oktober 2007.
Enligt en företrädare för ett större svenskt företag som vi har intervjuat är inställningen till hastigheter det
enskilt största trafiksäkerhetsproblemet inom koncernen: ”Det är mer eller mindre acceptabelt att köra för
fort oavsett om det är privatbilister eller en yrkesförare. Det handlar om grundvärderingar som är väldigt
svåra att ändra på.” En före detta förare vid ett större åkeri i Mellansverige beskriver hanteringen av
trafiksäkerheten inom sitt företag på följande sätt: ”På alla nya lastbilar var hastigheten strypt till 90
km/tim men många förare kopplade ur hastighetsregulatorn så att de kunde köra 100-110 km/tim. Det är
enkelt att göra. Det är svårt att få förarna att ta till sig trafiksäkerhetsbudskapet eftersom det är en jäkla
huggsexa om kunder och priser. Trafiksäkerhet och miljö kommer i sista hand. Det måste komma en
attitydförändring från ledningen, cheferna. Det gör det inte idag när det gäller trafiksäkerhet. Budskapet är
istället: Kör ut det här, hur du kör bryr jag mig inte om, kör du för fort får du betala böterna själv.”
1

2
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Den här studien handlar inte om enskilda trafiksäkerhetsåtgärder utan om de
bakomliggande drivkrafterna. Studien försöker med andra ord koppla samman
trafiksäkerhetsarbetet med transportbranschens generella förutsättningar.
1.2 Ändrade förutsättningar för transportbranschen
Transportbranschen är en näring i omvandling. För det första, internationaliseringen
av ekonomin har ökat. Handelsutbytet mellan olika länder, och därmed gods- och
persontransporter samt informationsflödet, har fått ökad betydelse. EU:s utvidgning
innebär nya förutsättningar och möjligheter för utveckling i Östersjöområdet. Betydelsen och omfattningen av gemensamma regelverk och samarbete på transportområdet inom EU och internationellt blir allt större. I takt med ökat handelsutbyte
och kontakter med omvärlden får transportmöjligheterna såväl inom Sverige som
till andra länder ökad betydelse. Sveriges geografiska läge i norra Europa och stora
avstånd inom landet ställer samtidigt särskilda krav på effektiva och säkra transportoch logistiksystem (Regeringens proposition 2005/06:160).
För det andra, utvecklingen går mot fler och längre transporter.3 Flera faktorer
kan förklara detta (Kågeson, 2007):
• globaliseringen som lett till ökad handel och därmed ökat transportarbete
• tillkomsten av den inre marknaden inom EU som lett till ökad handel och
ökat transportarbete
• outsourcing av verksamhet som inte anses vara en del av företagens
kärnverksamhet
• kapitalrationalisering i syfte att förkorta tiden för leveranser och produktion
• avreglering av transportmarknaderna
För det tredje, den globala klimatförändringen har fått ökad aktualitet och
ställer krav på åtgärder. Fossila bränslen, som är den viktigaste orsaken till klimatförändringen, svarade år 2004 för 97 procent av den svenska transportsektorns
energianvändning. Det är därför angeläget att bryta Sveriges beroende av fossila
bränslen för transporter (Regeringens proposition 2006-2007:160).4

Det totala godstransportarbetet i Sverige beräknas öka från 98,7 till 199,2 miljarder tonkilometer per år
mellan 2001 och 2020, vilket motsvarar en ökning med 21 procent. Godstransportarbetet på väg beräknas
öka med 30 procent och godstransportarbetet på järnväg beräknas öka med 18 procent mellan 2001 och
2020 (Regeringens proposition 2005/06:160).
4 En företrädare för Stora Enso Logistics säger följande: ”Koldioxidfrågan tvingar oss att tänka i nya
banor. Förutsättningarna har ändrats. Hur ska vi undvika transporter över huvud taget?”
3

11
11

För det fjärde, transporterna ses i större utsträckning som en integrerad del av
produktionskedjan. På ett djupare plan innebär det att det börjar ställas samma krav
på transporterna som det ställs på produktionen ”innanför grindarna”.
För det femte, möjligheten att styra och följa upp den operativa delen av transporten ökar snabbt. Det är t.ex. möjligt att följa ett enskilt gods väg med hjälp av
en mobiltelefon och GPS som följer godset.
1.3 Centrala aktörer
Huvudaktörer på den tunga lastbilstrafikens område är transportköpare, speditörer
och transportsäljare.
Transportköpare är ett samlande namn på alla företag, kommuner, landsting,
statliga myndigheter och andra fraktkunder som köper in transporter.
Speditörer är mellanhänder mellan transportköpare och transportsäljande åkerier.
En transportköpare kan anlita en speditör som i sin tur ansvarar för transportköparens hela transport. En speditör kan själv sköta fraktkundens transport. I vissa
fall anlitar speditören i sin tur åkerier för transporter. Speditören kan även ta hand
om lagring av varor. Till speditörens uppgifter kan även höra att ta emot en vara,
förtulla den och sköta om alla dokument som är nödvändiga för import och export.
De svenska storföretagen anlitar i regel speditörer. De tre stora speditörerna i
Sverige är Schenker, DHL och DSV.
Transportsäljare utgörs av åkeriföretag inklusive chaufförer som ombesörjer transporter på uppdrag av en speditör eller av en transportköpare direkt. Transportsäljarna köper in och organiserar de komponenter och system som behövs för
transporten. I det allra sista ledet är det chaufförerna och de operativa stödsystem
som omger dem som trafiksäkerheten hänger på.
1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera transportköpares, speditörers
och transportsäljares drivkrafter för att uppnå en hög trafiksäkerhet i transporternas
samtliga led.
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Drivkrafter

Operativ utförare
av transport

Speditör
(företag)
Fordonsindustrin
genom sina fordon

Transportköpare
(företag)

Transportsäljare
(företag)

Chaufför och
chaufförskultur

Tillverkare av
stödsystem

Drivkrafter

Drivkrafter
Vägutformare

Drivkrafter
Figur 1.1. Drivkrafter för transportköpare, speditörer, transportsäljare och transportutförare.

Studien avser att besvara följande frågeställningar:
1. Vilka drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga av
transportköpare, speditörer och transportsäljare?
a. Vilken roll spelar företagens varumärken?
b. Vilken roll spelar ”paketering” d.v.s. sammankopplingen mellan
trafiksäkerhet och miljö, arbetsmiljö, ekonomi mm?
c. Vilken roll spelar företagens ledningssystem?
d. Vilken roll spelar företagens ledarskap?
e. Vilken roll spelar transportköparnas kundkrav gentemot speditörer och
transportsäljare?
2. Vilka andra drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga?
3. Vad kan staten göra för att stärka drivkrafterna? Vilka styrmedel kan lämpligen
användas?
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1.5 Disposition av studien
Studien består av elva kapitel. Kapitel 2 innehåller metod och avgränsningar. Kapitel
3 presenterar studiens teoretiska ramverk. Kapitel 4 fokuserar på varumärkets roll
som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitel 5 visar hur trafiksäkerhet
”paketeras” med andra frågor, t.ex. miljö. Kapitel 6 diskuterar ledningssystemens
betydelse för trafiksäkerheten. Kapitel 7 handlar om ledarskapets betydelse som
drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitel 8 behandlar transportköparnas
kundkrav gentemot speditörer och transportsäljare som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitel 9 handlar om statens roll. I kapitel 10 görs en
uppsamlande analys. Kapitel 11 innehåller rekommendationer till handling.
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2. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
Studien har genomförts i fyra faser:
Fas 1 – Orienteringsfas (november 2007). I denna första fas gjordes en översiktlig
inventering av litteratur samt en intervju.
Fas 2 – Hypotesgenererande fas (december 2007 samt januari och februari 2008).
Fasen syftade till att (1) generera preliminära hypoteser, (2) sammanställa en
intervjuguide för fas tre och (3) fastställa en lista med personer att intervjua i fas 3.
Denna fas bestod av resonerande, samtal och träffar med experter från
Vägtrafikinspektionen, läsning av teoretisk litteratur och konsultrapporter samt 15
intervjuer med forskare, konsulter, myndighetsrepresentanter och företrädare för
vissa företag. En del intervjuer och rapporter har sammanfattats i bilaga 3.
Fas 3 – Hypotestestande fas (mars, april och maj 2008). I denna fas genomfördes 23
intervjuer med representanter för transportköpare, speditörer och transportsäljare.
Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att testa de hypoteser som hade
genererats under fas 2. Inom kategorin ”transportköpare” intervjuades företrädare
för stora företag från sex branscher - verkstad, fordon, skog, dagligvaruhandel,
möbler och kemi. De intervjuade personerna utgjordes bland annat av
logistikansvariga, transportinköpare och trafiksäkerhetsansvariga.
Inom kategorin ”speditörer” intervjuades representanter för de tre speditörer
som dominerar speditörsmarknaden i Sverige.
Inom kategorin ”transportsäljare” intervjuades representanter för åkeriföretag
som har initierat ett systematiskt arbete med miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.5 De
intervjuade personerna utgjordes huvudsakligen av verkställande direktörer för olika
åkeriföretag.
Intervjuerna har utgått från men inte slaviskt följt en intervjumall som återfinns
i bilaga 2.
Fas 4 – Analys och författande av rapport (maj – september 2008).
Vid sidan av intervjuer har följande material nyttjats i studien: policydokument,
konsult- och forskningsrapporter, tidningsartiklar och hemsidor.

5

Enligt Sveriges Åkeriföretag som är den svenska åkerinäringens branschorganisation.
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Avgränsningar
Intervjupersonerna representerar oftast företagens ledning. Studien speglar således
uppfattningar från företagsledningen och inte nödvändigtvis samtliga anställda i
organisationen. De åkerier som omfattas av studien valdes på grundval av att de
förväntades vara speciellt engagerade i trafiksäkerhetsarbete eftersom ett urvalskriterium var att de hade initierat ett systematiskt arbete kring detta. Intervjusvaren
speglar alltså inte hela åkeribranschen.
När det gäller trafiksäkerheten är en minskning av antalet fordon på vägarna av
stor betydelse. Denna vittomfattande aspekt har emellertid av tidsskäl inte kunnat
behandlas i denna studie.
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3. TEORETISKT RAMVERK
Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Avsnitt 3.1
behandlar hypoteser om drivkrafter för trafiksäkerhet. Avsnitt 3.2 handlar om varumärket, avsnitt 3.3 fokuserar på paketering, avsnitt 3.4 behandlar ledningssystem,
avsnitt 3.5 handlar om ledarskapet, avsnitt 3.6 handlar om kundkrav och avsnitt 3.7
handlar om statens roll i tillskapandet av drivkrafter i form av olika styrmedel.
Avsnitt 3.8 sammanfattar kapitlet.
3.1 Hypoteser om drivkrafter för trafiksäkerhet
Hypoteser om potentiella drivkrafter för trafiksäkerhet har utvecklats på basis av dels
teoretiska studier, ingående samtal mellan rapportens författare samt telefonmöten
och seminarier med rapportens författare och studiens beställare vid Vägtrafikinspektionen, dels ett stort antal intervjuer med personer i branschen. Ramverket
skiljer mellan interna och externa drivkrafter för trafiksäkerhet. Interna drivkrafter är
företagens egna incitament att åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar. Till externa
drivkrafter räknas statens styrning. Hypoteserna är följande:
Interna drivkrafter
Hypotes 1: Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 2: Miljö och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet
kan främjas genom att paketeras (sammankopplas) med denna typ av frågor.
Hypotes 3: Det är naturligt att trafiksäkerhet integreras i ett företags
ledningssystem när företaget i fråga har eller utvecklar sådant.
Hypotes 4: Ledarskapet i ett företag kan på ett avgörande sätt bidra till
initiering, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 5: Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en
mycket viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
Externa drivkrafter
Hypotes 6: För att stärka företagens interna drivkrafter kan staten spela en
viktig roll genom att använda olika slags styrmedel.
I detta kapitel kommer dessa hypoteser att belysas närmare.
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3.2 Varumärket som drivkraft
En hypotes är att ett företags varumärke är en potentiell drivkraft för
trafiksäkerhetsförbättringar. Varumärket kan ha olika funktioner (Melin, 1999).
• Varumärket kan fungera som en bärare av information om innehåll, kvalitet
och pris.
• Ensamrätten till ett varumärke ger märkesinnehavaren möjlighet att bygga
upp en unik märkesidentitet.
• Varumärket tillåter märkesinnehavaren att kommunicera med
konsumenterna.
• Varumärket ger konsumenterna möjlighet att orientera sig på marknaden.
• För att skydda och stärka märkesproduktens renommé är det mera sannolikt
att varumärkesägaren vill åstadkomma kvalitetsförbättringar snarare än
kvalitetsförsämringar
• Köp av vissa produkter kan vara förknippade med ekonomiska, sociala och
andra risker. Genom att välja ett etablerat varumärke kan konsumenten
reducera den upplevda risknivån betydligt.
• Varumärket har en symbolisk betydelse vilket spelar en roll för varumärkets
image.
Ett varumärke kan bidra till ett företags långsiktiga konkurrenskraft, lönsamhet och
tillväxtförmåga (Melin, 1999). Hur ska en märkesinnehavare gå tillväga för att uppnå
en konkurrenskraftig position? Nyckeln är positionering. Det gäller att muta in en viss
position och att denna position endast kan förknippas med ett begrepp. Det gäller
också att vara först med denna inmutning av positionen i fråga. Fast det finns även
goda möjligheter att positionera sig som efterföljare. Melin (1999) pekar bland annat
på följande strategier:
(1) Identifiera en ny position. Inom en produktkategori finns ofta mer än en
position som kan vara av intresse för konsumenter. Bilbranschen är ett
exempel på detta där det finns attraktiva positioner avseende körglädje
(BMW), prestige (Mercedes), säkerhet (Volvo) och tradition (Rover).
(2) Utveckla en befintlig position. Exempelvis kan ett företag utmana det
marknadsledande företaget genom att positionera sig som mera serviceinriktad.
Kärnvärde är ett centralt begrepp i samband med varumärkesuppbyggnaden. I
positioneringen av ett varumärke är det därför angeläget att försöka utkristallisera
märkesproduktens kärnvärde. Melin igen (1999: 101):
”Positioneringen av framgångsrika märkesprodukter har ofta varit baserad på
samma kärnvärde under lång tid. Detta illustreras av att marknadsföringen av
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de välkända varumärkena Gillette, Marlboro och Volvo i praktiken alltid
baserats på sina respektive kärnvärden (…) nämligen manlighet, oberoende och
säkerhet. Målsättningen är att det kärnvärde som positioneringskonceptet
baseras på förmedlar ett i något avseende attraktivt och relevant mervärde.”
Underhållande av varumärket
Att underhålla ett starkt varumärke förutsätter investeringar. ”[D]en typiska
märkesprodukten kräver en årlig insats för märkesvård som ligger i intervallet 25-40
procent av produktens pris” (Axelsson och Agndal, 2005).
Ett bra varumärke kan lätt förstöras om det används på ett felaktigt sätt.
Företag som anlitar leverantörer som inte motsvarar kunders förväntningar på god
etik, t.ex. genom att förknippas med barnarbete eller miljöproblem, kan få sitt
varumärke skadat av detta. Ett dåligt rykte kan ta lång tid att förbättra. Av detta skäl
har många företag har under senare år eftersträvat en mer miljövänlig och etisk
profil genom att se över produktsortiment, egen produktion samt inköpta varor och
tjänster (Axelsson och Agndal, 2005). Det handlar om att bevara företagets goda
namn. Om företaget inte vidtog vissa åtgärder så tror ledningen att företagets image
skulle kunna komma att skadas i allmänhetens och massmediernas ögon (Larsson,
2005).
Fallet avveckling av CFC-ämnen för att skydda ozonskiktet
Ett exempel från ett helt annat område kan användas för att illustrera denna
drivkraft för att skydda varumärket hos ett företag. Exemplet är hämtat från den
svenska avvecklingen av CFC-ämnen för att återställa jordens ozonskikt.
Händelserna utspelades under perioden 1985-1990. Exemplet är hämtat från
Vedung och Klefbom 2002: 314 ff.
Den svenska staten satte den gången bestämda och tydliga men rymliga stoppdatum för nyanvändning av CFC i industrin t.ex. vid tillverkning av kylskåp eller i
livsmedelsindustrins stora kylanläggningar. Men företagen skyndade sig att avveckla
denna nyanvändning av freoner före statens stoppdatum. För företagen handlade
det därvid inte om tillskapa nya lönsamma marknader för produkter. Snarare
agerade de utifrån nödvändigheten av att undvika ett framtida dåligt rykte i
miljöfrågan i stort eller ett framtida bakslag i efterfrågan. Man anteciperade problem
med massmedia och folkmeningen om ingenting gjordes rasande snabbt i CFCavvecklingsfrågan. Man sökte föregripa konfrontationer med media och allmänhet
för att skydda sina varumärken.
Episoden Nestlé i Helsingborg och Bjuv illustrerar detta särskilt tydligt. Från
koncernledningen i Genève kom direktiv om att CFC-ämnena i kyldiskarna skulle
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bytas ut snarast för att förebygga en eventuell reaktion i media och via dessa
minskad efterfrågan på marknaden. Koncernledningen ville föregripa och avstyra en
eventuell kommande mediereaktion.
Denna rädsla grundades i vad som hade hänt med Nestlé och dess försäljning
av bröstmjölksersättning till länder i Afrika. I vissa afrikanska länder sålde företaget
bröstmjölksersättning som tidigare hade förbjudits i Europa och Nordamerika. När
detta upptäcktes av massmedia utbröt en offentlig debatt som ställde Nestlé i en
utomordentligt negativ dager. Företagets goda namn, rykte och varumärke hotades.
En sådan utveckling ville ledningen till varje pris undvika i CFC-frågan.
Nestlés agerande innehåller ett viktigt moment av föregripande (Vedung och
Klefbom 2002: 315). Så här:
(Fall 1) Företagsledningar positionerar sig etc., genom att antecipera en kommande
generell allmän bild, som kan komma att påverka företagets goda rykte och därmed
varumärket och gynna eller skada efterfrågan.
Man skulle kunna tänka sig att varumärkesskydd också skulle kunna gå till som i fall
2 nedan.
(Fall 2) Företagsledningar positionerar sig etc., genom att de inser att kunder
faktiskt har en allmän bild av företaget, av varumärket, och efterfrågar eller undlåter
att efterfråga dess nyttigheter av denna anledning.
Men så var det inte i fallet Nestlé. Nestlé och CFC-ämnena utvecklades enligt Fall 1
ovan.
3.3 Paketering som drivkraft
Ytterligare en hypotes är att trafiksäkerheten kan främjas i företag om den kan
kopplas till andra frågor som har hög prioritet. Trafiksäkerhetsintresset är ofta svagt
om det står ensamt men kan stärkas om det sammankopplas med andra frågor som
står högre på samhällets eller företagets agenda. Trafiksäkerhet skulle exempelvis
kunna paketeras ihop med klimatfrågan. Den skulle även kunna paketeras ihop med
transportarbetarnas arbetsmiljö och göras till en arbetsmiljöfråga. Detta kallas i
denna studie för paketering eller sammankopplingsidén. På engelska kallas det för
framing of the issue.
Kopplingen till miljö och klimat
Hur mycket trafiksäkerhet får man ut om man hakar på ”klimattåget”?
Ihopkopplingen av trafiksäkerhet med klimatförändringen ser ut ungefär på följande
sätt. Vägtrafiken släpper ut stora mängder växthusgaser. Den släpper ut mer ju
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fortare man kör. Om man sänker hastigheterna så släpper vägtransporterna ut
mindre växthusgaser. En sänkning av hastigheterna ökar också trafiksäkerheten.
Om man lyckas åstadkomma en sänkning av hastigheterna genom att hänvisa till
gynnsamma miljökonsekvenser så gynnar man också därmed trafiksäkerheten. Det
blir en vinna-vinnasituation för miljö och trafiksäkerhet. Trafiksäkerheten är
klimatvänlig.
Soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande
Sammankopplingsidén i alla dess varianter, ligger oerhört nära den s.k. soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande. På engelska kallas den garbage can model.
Soptunnemodellen har utvecklats inom organisationsläran och utgår ifrån att
lösningar finns på förhand i en organisation och att aktörerna inom organisationen
söker problem att hänga upp dessa lösningar på. Först då kan det bli tal om att fatta
beslut och agera.
Analogin med trafiksäkerhetsområdet är slående. Trafiksäkerhetsexperterna har
en lösning, t.ex. olika åtgärder för att begränsa hastigheten, och deras strävanden
handlar om att hitta lämpliga problem i omgivningen att hänga upp denna lösning på.
Problemet kan vara varumärkesskydd eller till exempel åtgärder mot global
uppvärmning. Det gäller, säger man, att göra trafiksäkerhet till en fråga om skydd av
varumärket i företaget. Eller, säger man, så gäller det att göra trafiksäkerhet till en
miljöfråga, en klimatfråga.
Enligt soptunnemodellen går beslutsfattandet i kollektiva aktörer inte så till att
granskningen av medlen - lösningarna - startas efter det att problemen retts ut och
målen satts. Lösningarna finns innan problemen kommer upp på dagordningen.
Beslutsfattande går till så, att olika aktörer söker problem att hänga upp sina patentlösningar på. När problem uppstår och tas upp på samhällets dagordning, skapas en
soptunna dit olika deltagare kan tömma sina mer eller mindre färdiga förslag till
lösningar (Kingdon 1984, Enderud 1985:112ff, Bogason 1988:33ff). En sådan lösning
kan vara trafiksäkerhet och ett sådant problem kan vara klimatfrågan.
Soptunnemodellen för kollektivt beslutsfattande kontrasterar starkt mot den s.k.
rationalistiska eller rationella modellen för beslutsfattande. Enligt den rationella
modellen är beslutsprocessens utgångspunkt ett grovt tillyxat problem. Beslutsgången
startar med problemanalys. Man analyserar problemets orsaker och dess eventuella
konsekvenser om ingenting görs. Därpå följer en fas då målen för ett kommande
beslut för att komma tillrätta med problemet klaras ut och rangordnas. Därefter
inventeras alla tänkbara lösningar som skulle kunna sättas i verket för att lösa det
föreliggande problemet. Lösningarnas - eller handlingsalternativens - samtliga konsekvenser granskas och konsekvensernas sannolikheter beräknas. Därefter vägs
lösningarnas konsekvenser och sannolikheter samman och sätts i relation till de inledningsvis utklarade målen. Till sist väljs den lösning som bäst leder till måluppfyllelse
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(Ståhlberg 1986:74). Det viktigaste i den rationalististiska modellen är utvecklandet av
lösningar eller handlingsalternativ.
Den rationella modellen har utsatts för närmast våldsam empirisk kritik. Det
finns ingen anledning att här fördjupa sig i denna kritik utan det räcker med att
konstatera att den rationella modellen är en individmodell, d.v.s. utvecklad med tanke
på att det är en enskild person som skall analyseras eller som gör analysen. Som
modell av hur beslutsfattandet faktiskt går till i stora kollektiv som företag eller i ännu
högre grad staten med dess myller av aktörer, som söker inverka på de övergripande
besluten, är den generellt sett helt orealistisk.
Soptunnemodellen däremot är uttryckligen en modell för hur kollektivt
beslutsfattande i stora organisationer går till. Med hjälp av soptunnemodellen kan
något intressant i vissa statliga och andra offentliga beslut fångas (Cohen & March &
Olsen 1972, Kingdon 1984).
Kärnan i soptunnemodellen är fyra strömmar. Beslutstillfällen - soptunnor - utgör
den första strömmen. Organisationen fattar sina beslut, när en soptunna finns till
hands. Beslutstillfällena kan vara ganska tydligt formaliserade och regelbundet
återkommande som exempelvis den statliga budgetprocessen, vilken utgör en soptunna som dyker upp en gång om året. De kan också vara plötsliga eller tillfälliga
såsom en hastigt uppflammande internationell kris.
Den andra strömmen gäller problem. Problem kan angå grupper inne i systemet,
exempelvis de politiska partierna i staten. Problemen kan vara mer eller mindre
latenta och relevanta.
Den tredje strömmen är deltagare. Dessa har begränsad tid och energi att
medverka i beslutsprocesserna. De är engagerade i en hel rad aktiviteter, som alla tar
en viss del av deras tid i anspråk. De kan få svårigheter att prioritera mellan olika
uppgifter.
Den fjärde strömmen är lösningar. Lösningar konstrueras av deltagarna antingen i
öppna förhandlingsprocesser eller på förhand varvid en eller flera lösningar presenteras för de övriga deltagarna.
De svenska partierna har länge haft sina speciella patentmediciner för att kurera
olika samhälleliga problem. Socialdemokraternas favoritlösning är ökat samhällsinflytande och mer samhällsplanering, vänsterpartiet samma sak men något mer
långtgående än socialdemokraternas. Moderaterna har å sin sida haft marknadsekonomi och fri företagsamhet som sin patentmedicin. Det ligger ofta något rituellt,
mekaniskt och förutsebart över de politiska partiernas framkastande av lösningar på
olika samhällsproblem.
Statligt politiskt beslutsfattande skulle kunna tolkas i termer av soptunnemodellen. Viktiga deltagare i dessa beslutsprocesser är de politiska partierna. Vilket
samhällsproblem som än uppstår har socialdemokraterna förespråkat ökat samhälleligt inflytande. Denna strategi har kastats fram som lösningen på snart sagt varje
problem. Partierna utgör paket av på förhand givna lösningar, som finns långt innan
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problemen tas upp på den statliga dagordningen. Partipolitik består i viss utsträckning
i att hitta lämpliga problem att hänga upp älsklingslösningen på.
Textruta 3.1 De ekonomiska krisprogrammen 1992
De ekonomiska krisprogrammen på förhösten 1992 hade drag av soptunneprocesser över
sig. I dessa program var det emellertid inte bara älsklingslösningar som lanserades utan även
politiskt obehagliga lösningar, som talade emot partiernas respektive ideologier men som
partiföreträdarna insåg måste till för att rädda landet ur ekonomiska påfrestningar. I
socialdemokratins fall handlade det om inträde i Europeiska unionen. Socialdemokraterna
ville komma med i EU – och var på jakt efter en lämplig annan fråga att hänga upp EUinträdet på. Så kom den ekonomiska krisen och den socialdemokratiska ledningen såg sin
chans. Medlemskap i EU gjordes till en punkt ganska långt ner i ett
krisbekämpningsprogram. Krisen var ett möjlighetsfönster, ett ”window of opportunity”
– man gör det inte till EU-politik utan till krispolitik. Moderaterna hade en tid haft
problem med försvaret. Berlinmuren föll 1989, Tyskland enades, kommunistregimerna föll
i Östeuropa och 1991 upphörde Sovjetunionen. Uppenbarligen måste något göras åt det
överdimensionerade svenska försvaret. Med andra ord: ett antal regementen måste läggas
ner. Men detta, resonerade man, är ett svårt problem för oss moderater. Vi är ju
försvarsvänliga. Vi måste försöka hänga upp regementsnedläggning på någon annan fråga
för att kunna baxa det hela igenom utan alltför stora opinionsförluster. Här kom krispaketet
lägligt. Därför hällde moderaterna ned ett antal regementsnedläggningar i krissoptunnan.

Soptunnemodellens främsta styrka är idén att lösningar kommer före problemen.
Modellen bör emellertid också utsättas för kritik. Först själva metaforen soptunna. En
soptunna är en plats för avfall. Men statliga eller politiska beslutsprocesser handlar
inte bara om att slänga bort skräp. Det handlar också om att kasta in favoritidéer. I
detta avseende ger soptunnebegreppet felaktiga associationer. Ett viktigt inslag i
soptunnemodellen är vidare att aktörerna är dagordningens fångar. Dagordningen
sätts av andra och aktörerna i en stor organisation reagerar endast på vad som händer
i omgivningen. Detta fångar i och för sig något viktigt i offentligt beslutsfattande.
Men politik är inte bara konsten att reagera utan även konsten att regera. Det
offentliga beslutsfattandet i ett land som Sverige är uppenbart mindre anarkistiskt och
mer rationellt än vad soptunnemodellen förutsätter. Det finns faktiskt åtskilliga
beslutsprocesser i staten, som inleds med problemanalys, alternativ sökning och
konsekvensberäkningar för att så småningom resultera i skriftliga utredningsbetänkanden, som i sinom tid åtföljs av beslut.
3.4 Ledningssystem som drivkraft
En annan utgångspunkt för denna studie är att trafiksäkerhetsfrågor (arbetssätt,
kriterier, krav etc.) kan lyftas fram i transportköpares, speditörers och
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transportsäljares ledningssystem och på så sätt skapa en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.6
Två vanliga definitioner på ledningssystem (hämtade från ISO 14001) är
följande:
A. Ett ledningssystem är en grupp av samverkande delar som används för att
upprätta policy och mål och för att nå dessa mål.
B. Ett ledningssystem inkluderar organisationsstruktur, planering, ansvar,
tillvägagångssätt, rutiner, processer och resurser.
Ledningssystem kan sägas vara en samlad praxis som återger det sätt på vilket en
organisation styr sin verksamhet.7 Alla organisationer har sina egna unika ledningssystem. Ett bra ledningssystem ska vara anpassat till behoven. Större organisationer
arbetar av praktiska skäl med dokument för att kunna styra och likrikta arbetsprocesserna.
I och med att varor och tjänster i högre grad produceras i kedjor där flera
företag är inblandade ställs krav på att företagen är närmare knutna till varandra.
Det inkluderar ledningssystemen som till en del måste kunna samverka med
varandra. Det ställer i sin tur krav på att respektive ledningssystem har en lägsta
standard samt att ledningen i involverade företag kan kommunicera med varandra
om sina respektive ledningssystem. Dessa behov av likriktning har lett till att en
gemensam internationell standard för ledningssystem har utvecklats.
Centralt i den internationella standarden för styrning av kvalitet (ISO 9001) är
PDCA-cykeln. PDCA står för Plan – Do – Check – Act. Översatt till svenska
innebär PDCA att verksamheten ska planeras – genomföras – mätas –
korrigeras/förbättras och att detta sker i en cykel som ständigt upprepas. Mätning
av en tjänst innefattar att avvikelser ska identifieras och dokumenteras samt att
dessa ska åtgärdas i fasen korrigera/förbättra.
När transporter mäts och följs upp är det naturligt att trafikolyckor samt de
incidenter som kan leda till en olycka ses som en avvikelse. Alla sådana situationer
ska leda till förbättringsåtgärder så att de inte ska inträffa igen. Slutsatsen är att
trafiksäkerhet är en naturlig del i ett utvecklat ledningssystem för styrning av
kvaliteten i tranportverksamheten. Ingen ansvarskännande människa kan planera en
styrd transportverksamhet på ett sådant sätt att verksamheten systematiskt leder till
ett förutsägbart antal offer i mänskligt liv eller allvarlig skada.

6
7

En synonym till ledningssystem skulle kunna vara ”arbetssättssystem”.
Denna praxis behöver inte vara nedtecknad för att vara ett ledningssystem.
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I detta sammanhang är standarder8 för system för styrning av kvaliteten, för
yttre miljö och för arbetsmiljö relevanta. Dessa standarder kan vara internationella
(ISO), europeiska (CEN) eller svenska (SS). Begreppet kvalitet är centralt i ISO
9000-serien. Initialt var begreppet kvalitet helt kundorienterat. Det var helt och
hållet kunden som avgjorde vad som var önskvärd kvalitet. Nu har begreppet
kvalitet vidgats till ett bredare begrepp omfattande inte bara kunder utan även
intressenter såsom medborgare, ägare, statliga intressen och internationella
intressen. IS0 9000-serien omfattar principer och terminologi, krav, vägledning till
verksamhetsförbättring, vägledning för revision av ledningssystem för kvalitet
och/eller miljö. På miljöområdet finns på motsvarande sätt IS0 14000-serien.
Kravspecifikationerna återfinns i standarden ISO 14001. Dessutom finns EU:s
miljölednings- och revisionsordning EMAS som står för Eco Management and
Audit Scheme. EMAS inkluderar kravspecifikationerna i standarden ISO 14001.
Miljöstandarderna innehåller inga krav på prestandanivåer förutom lagefterlevnad
och det generella kravet på ”ständig förbättring”. På arbetsmiljöområdet finns den
brittiska standarden BS 8800 avseende ledningssystem för arbetsmiljöarbete och
standarden OHSAS 18001 för bedömning av risker gällande hälsa och säkerhet
(Larsson, 2005). Arbetet med att utarbeta en ny internationell ISO-ledningssystemstandard för trafiksäkerhet har initierats av Swedish Standard Institute (SIS) i
Sverige. En internationell arbetsgrupp (ISO/PC241) håller för närvarande på att ta
fram en sådan standard.
Enligt Lars-Olle Larsson (2005) har de riktlinjer, rekommendationer och standarder som idag finns för ansvarsfullt företagande inriktats på de stora företagens
former av verksamheter och deras villkor och förutsättningar. De innehåller därför
inslag som kan kännas främmande eller onödiga för mindre företag.
”Främst mindre och medelstora företag – ofta leverantörer till storföretag
med i växande utsträckning egna höga krav på socialt ansvar och hållbar
affärsutveckling – upplever dels att förändringarna tar alltför stora ekonomiska
och personella resurser i anspråk, dels att kundernas krav ibland har olika
utgångspunkter. Båda dessa faktorer innebär ofta stora svårigheter för
leverantörsföretagen att orientera sig och välja i det egna utbudet, kanske
främst vid valet av ett övergripande ledningssystem. Dessutom är själva
ledningssystemet och införandet av detta bara ett första steg. Därefter
kommer kravet på förbättringsnivåer och resultat systemet måste leda till.”

8

En ledningssystemstandard beskriver hur man kan bygga upp ett ledningssystem. Standarder är ett
gemensamt sätt att lösa ett gemensamt problem. Standarder kan avse både arbetssätt och nivån på
kvaliteten.
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3.5 Ledarskapet som drivkraft
Ytterligare ett antagande är att ledarskapet på ett djupare plan är förknippat med
trafiksäkerhet. Ledarskap handlar om att påverka. Det sker i grupper och inkluderar
en fokusering på mål. Ledarskapets effektivitet har dels att göra med ledarens
personliga egenskaper och det sätt på vilket ledaren interagerar med människor i
organisationens processer, dels med de leddas motivationer, attityder och föreställningar (Northouse, 2007).
Ledarskap kan definieras på följande sätt:
”Leadership is a process whereby an individual influences a group of
individuals to achieve a common goal.”9
En avgörande fråga i detta sammanhang är om en ledare kan utöva ett starkt och
trovärdigt ledarskap om ledaren samtidigt inte värnar om de anställda. Vad sker när
en ledare pressar medarbetarna till att ta risker som innebär att de riskerar sin egen
och andra människors hälsa för att målen i verksamheten ska kunna nås? I den
vetenskapliga litteraturen om ledarskap har det vuxit fram ett antal teorier om olika
slags ledarskap.
Trait approach handlar om ledarens personliga egenskaper. Forskning inom detta
område har visat att fem egenskaper kan anses vara särskilt viktiga: intelligens,
självförtroende, beslutsamhet, integritet och social kompetens. Under 1990-talet
tillkom begreppet emotionell intelligens som också anses vara en viktig ledaregenskap.
Skills approach handlar om ledarens skicklighet och kompetens. Man skiljer
mellan tre slags kompetenser: teknisk kompetens, social kompetens och konceptuell
kompetens. För den högsta ledningen är de två senare kompetenserna allra viktigast.
Konceptuell kompetens är avgörande för att skapa visioner och strategiska planer
för en organisation.
Style approach betonar ledarens beteende i förhållande till uppgifter och
relationer. ”The managerial grid” tillkom på 1960-talet och är ett försök att beskriva
ledarskapets fem huvudtyper:
• Team Management - fokusering på motiverade medarbetare, gemensamma
mål, relationer baserade på förtroende och respekt
• Country Club Management - fokusering på människor och relationer,
“trevligt arbetsklimat”
• Middle-of-the-Road Management - fokusering på att skapa balans mellan
behovet av att få arbetet utfört och upprättandehållandet av de anställdas
välmående
9

Northouse, 2007.
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• Authority-Compliance Management - fokusering på mål men minimalt fokus
på människor
• Impoverished Management - minimal insats för att få arbetet utfört och för
att upprätthålla organisationen.
Contingency theory - kontingensteorin - framhåller att ledarskapsstilen bör anpassas efter situationen. Ledarens effektivitet beror på hur väl ledarens stil passar i
sammanhanget. För att förstå ledarens resultat är det viktigt att förstå de situationer
inom vilka de ska utöva sitt ledarskap. Relationer mellan ledare och anställda
handlar om gruppatmosfär och förtroendet och lojaliteten för ledaren. Task structure
handlar om i vilken grad uppgifters krav är tydligt definierade. Ledarens möjligheter
att straffa eller belöna anställda är en annan viktig aspekt.
Path-goal theory handlar om hur ledare motiverar medarbetare för att uppnå
uppsatta mål. Ett underliggande antagande är att anställda blir motiverade om de
tror att de kan utföra sitt arbete, om de tror att det leder till ett visst resultat och om
de tror att det lönar sig att göra arbetet. För ledaren är det en utmaning att välja en
ledarstil som bäst möter de anställdas motivationsbehov. Detta görs genom att välja
beteenden som kompletterar det som saknas på arbetsplatsen.
Leader-member exchange theory ser ledarskapet som en process som i huvudsak
handlar om interaktionen mellan ledaren och hans/hennes underordnade.
Transformational leadership är en process som förändrar och transformerar
människor. Det fokuserar på känslor, värderingar, etik, standarder och långsiktiga
mål. Gandhi är ett klassiskt exempel på detta ledarskap.
Team leadership handlar om hur ledare hjälper grupper att nå sina mål. Det har
även utvecklats teorier om kvinnligt ledarskap och etiskt ledarskap.
3.6 Kundkrav som drivkraft
Transportköpare och speditörer som ställer trafiksäkerhetskrav på de
transportsäljare som de anlitar utgör en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens utveckling. För att stärka säkerheten måste beställare av transporter
skärpa sina krav och förbättra uppföljningen av att kraven efterlevs (Svenska
Kommunförbundet, 2004).
Både privat och offentlig sektor (staten, kommuner, landsting) har möjlighet att
styra inköpen av transporter och därmed påverka transporterna - miljömässigt,
trafiksäkerhetsmässigt etc. - på ett positivt sätt.
QIII är en självständig ideell förening som ligger bakom upphandlingsverktyget
QIII. Denna förening ägs gemensamt av LO och NTF. Föreningens mål är att öka
kvaliteten vid tunga vägtransporter. Förutom att tillhandahålla upphandlingsverktyget QIII så bistår, granskar och bedömer QIII som förening köpare av tunga
vägtransporter avseende deras krav på (1) arbetsmiljö, (2) trafiksäkerhet och (3)
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miljö. Bedömningar presenteras en gång per år. Verksamhetsidén i detta arbete är
densamma som verksamhetsidén bakom QIII som upphandlingsverktyg: att bistå,
granska och bedöma transportköpare så att de i sin upphandling ställer villkor som
leder till förbättrad arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning
(www.q3.se).
Begreppet ”konsumentmakt” har lanserats av miljöorganisationer m.fl. I detta
fall handlar det om den enskilda konsumentens möjlighet att påverka producenter
och transportörer att ta ett större ansvar för exempelvis miljö och trafiksäkerhet.

3.7 Staten som tillskapare av drivkrafter - styrmedel
Den offentliga maktens tre grundläggande redskap är regleringar (inklusive tillsyn),
ekonomiska styrmedel och information. Staten kan antingen tvinga, dela ut och ta
ifrån nyttigheter eller övertala. Att regera innebär att bruka käppar, ge och ta
morötter samt ägna sig åt predikokonst.10 Käpp, morot och predikan är den
politiska maktutövningens urformer (Hildén et al. 2002, Mickwitz 2006, Åstrand
2006, Similä 2007).
Anta att staten vill minska konsumtionen av damjumprar, som importeras från
Kina. Staten kan förbjuda införseln (reglering), fördyra den genom att lägga på en
tull (ekonomiskt styrmedel) eller ålägga importörerna att märka varan med etiketten
”Tillverkad i Kina” (information).
Regleringar är föreskrifter som införts av politiska eller administrativa organ och
som målgruppen måste åtlyda. Utmärkande för en reglering är att adressaten är
tvingad att leva i enlighet med den föreskrivna regeln. Andra ord för reglering är
”restriktion” eller ”administrativt styrmedel”.
En reglering åtföljs troligen av hot om negativa sanktioner i form av böter,
fängelse eller annan bestraffning mot den som inte fogar sig. Om så är fallet, ingår
såväl föreskrifterna om handlandet som föreskrifterna om sanktioner i själva regleringen. Sanktionerna är inte särskilda styrmedel vid sidan av föreskrifterna. Hot om
negativa sanktioner är emellertid inget definitionsmässigt kriterium på reglering, ty
det finns regleringar som inte är förbundna med negativa sanktioner. Trafikljus för
fotgängare i gatukorsningar tycks vara ett sådant fall. Bakom signalen finns en regel
som säger att man inte får gå mot röd gubbe men den som bryter mot den blir inte
utsatt för bestraffning.

10

En översikt över klassificeringsgrunder för styrmedel finns i RRV 1985:58:56ff. Se även Mickwitz
2006: 83ff; Hood 1983; Salamon 1989:30ff; Eckhoff 1983; Hermerén & Åström 1982; Vedung
1982:19; Klingberg 1980. Tredelningen på käpp, morot och predikan går i sina huvuddrag tillbaka på
Etzioni 1975:5f som talar om ”coercive”, ”remunerative”, och ”normative” makt. I Vedung 1998b ges
en längre genomgång på engelska av alternativa klassificeringar av styrmedel.
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Textruta 3.2 Styrmedel i den transportpolitiska propositionen 2005-2006
I den transportpolitiska propositionen från 2005-2006 angavs följande styrmedel som bland
de viktigaste för att uppnå de transportpolitiska målen:
- regleringar och tillsyn,
- ekonomiska styrmedel,
- överläggningar och avsiktsförklaringar,
- infrastrukturplanering, fysisk planering och trafikplanering,
- upphandling,
- sektorsansvar och mål- och resultatstyrning av myndigheter och verk,
- forskning, utveckling och analyser,
- information och opinionsbildning.
Källa: Regeringens proposition 2005/06:160. Moderna transporter för framtiden.

Ekonomiska styrmedel innebär att man genom att tillföra eller beröva någon
materiella resurser söker få till stånd det önskvärda handlandet eller tillståndet.
Ekonomiska styrmedel gör det billigare eller dyrare att vidta en åtgärd. De tvingar
inte aktören att vidta eller avstå från att vidta åtgärden, vilket principiellt skiljer dem
från regleringar. De lämnar den som skall påverkas frihet att inom en materiell ram
själv avgöra om han skall vidta en viss åtgärd eller inte.
En skatt har ändå tvingande moment. När agenten utför den handling, som
skatten är knuten till, måste hon betala skatten. Men vad skiljer då en skatt från en
negativt formulerad reglering? Båda innehåller ju ett mått av tvång. Jo, skillnaden är
att förbudet skulle avse själva handlingen – försäljningen av cigarretter – medan
tvånget i skattefallet inte gäller handlingen utan inbetalningen, om handlingen
utförs. Själva handlingen som skatten är knuten till är inte förbjuden eller påbjuden i
skattefallet.
Informativa styrmedel slutligen innebär försök till påverkan genom övertygelse,
övertalning eller faktaupplysning. Muntlig rådgivning, utbildning och upplysningsverksamhet räknas hit. Informativ styrning är kunskapsöverförande eller
pläderande.
Alla tre styrmedlen kan vara negativt eller positivt formulerade. Regleringar kan
förbjuda och påbjuda. Information kan råda eller avråda. Positiva ekonomiska styrmedel tillför aktören en materiell resurs, negativa fråntar henne materiella tillgångar.
Styrmedel kan vara hämmande eller främjande.
Den indelningsgrund som ligger bakom vår styrmedelsklassificering är styrteknik.
Instrumenten är ordnade efter bindningsgrad. Regleringar är i princip mer tvingande
för adressaterna vad gäller ett visst handlande än ekonomiska styrmedel, som i sin
tur är mer tvingande än information. Ett förbud mot försäljning av cigarretter än
mer tvingande än en skatt på försäljningen, som i sin tur är med tvingande än
information om att man inte bör köpa dylika njutningsmedel eftersom de är farliga
för hälsan.
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Textruta 3.3 Vägverkets interventionsteori gentemot yrkestrafiken
Vägverkets interventionsteori för att främja trafiksäkerheten inom
yrkestrafiken har varit att påverka ledarskapet som i sin tur ska påverka de
anställda att agera mera trafiksäkerhetsanpassat. Sett till trafiksäkerhetens
utveckling de tio senaste åren var denna strategi inte lyckosam. Vägverkets
trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall säger följande: ”Alla mätningar på
nationell nivå tyder på att ingenting hänt med hastigheter och användning
av bilbälte bland förare av tunga fordon. Ett sektorsarbete värt en halv
miljard skulle därmed inte ha fått avsedd effekt. Detta är inte bara
allvarligt, det var också huvuddelen i den hastighetsstrategi som togs fram
i slutet av 1990-talet och som byggde på att den trafik som har rationella
argument att inte köra för fort skulle kopieras av annan trafik. Genom att
strategin misslyckades fick vi inte de effekter totalt sett av en bättre
hastighetsefterlevnad som andra länder fått via en kraftigt utökad
övervakning.”
Källa: Personligt samtal med Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Vägverket.

Ett sätt att vidga avnämarnas vyer och göra utvärderingen mer samhällsvetenskapligt intressant och relevant kan alltså vara att karakterisera den insats som
utvärderas i termer av reglerande, ekonomiska eller informerande styrmedel.11 I
praktisk politik kombineras styrmedel till paket.
En central fråga i sammanhanget är vilket objekt statens styrning riktas mot.
Statens styrning kan exempelvis riktas mot individer, företag och myndigheter.
3.8 Sammanfattning
Kapitlet presenterar följande sex hypoteser om transportköpares, speditörers och
transportsäljares drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar:
Interna drivkrafter
Hypotes 1: Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 2: Miljö och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet
kan främjas genom att paketeras (sammankopplas) med denna typ av frågor.
Hypotes 3: Det är naturligt att trafiksäkerhet integreras i ett företags ledningssystem när företaget i fråga har eller utvecklar sådant.
11

Sandahl 1983 använder styrmedelstypologier för att karakterisera den svenska bostadspolitiken. I RRV
1986, Bemelmans-Videc, Rist och Vedung 1998, Hildén m.fl. 2002 samt Mickwitz 2006 diskuteras
utvärdering av styrmedel. Angående utvärdering av informativa styrmedel, se Furubo 1986 samt SOU
1983:34 och Statens energiverk 1984:2. – Den som vill läsa mer om ytterligare klassificeringar inom
ramen för käppar, morötter och predikningar hänvisas till Vedung 1998a: 117-121 samt till Vedung
1993: 131-147 och Vedung 2002: 94-113.
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Hypotes 4: Ledarskapet i ett företag kan på ett avgörande sätt bidra till initiering, genomförande och uppföljning av trafiksäkerhetsförbättringar.
Hypotes 5: Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en
mycket viktig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
Externa drivkrafter
Hypotes 6: För att stärka företagens interna drivkrafter kan staten spela en
viktig roll genom att använda olika slags styrmedel.
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4. VARUMÄRKET SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
Detta kapitel fokuserar på varumärkets roll som drivkraft för trafiksäkerhet. Våra
intervjuer ger åtskilliga belägg för att skydd och förbättring av varumärke kan vara
en positiv drivkraft för säkrare transporttjänster.
4.1 Varumärket och trafiksäkerheten
Att ett företags varumärke hänger samman med transporter på tunga lastbilar visas
på ett utomordentligt tydligt sätt av en händelse med en underleverantör till Stora
Enso som inblandad part. År 2004 inträffade en allvarlig olycka i Konginkangas i
Finland då en lastbil med stora pappersrullar kolliderade med en buss med
ungdomar. Busschauffören och 22 passagerare omkom och 15 passagerare i bussen
skadades. Pappersgodset på lastbilen var från ett av Stora Ensos bruk i Finland.
Delar av lasten kom in i bussen och på bilder i pressen kunde man se Stora Ensos
logotyp inne i bussen. Detta skadade Stora Ensos varumärke.
Stora Enso hade enligt egen utsago ingen skuld i denna olycka och transportören levde upp till trafiksäkerhetskraven i gällande lagstiftning. Lasten hade säkrats
enligt gällande bestämmelser och lastbilen hade ingen överlast. Den gällande
hastighetsgränsen hade inte överskridits. Olyckan orsakades av att lastbilens
hastighet var för hög i förhållande till rådande väglag.
Olyckan ledde till ett förstärkt arbete med trafiksäkerhet inom Stora Enso.
Man fick upp ögonen för att olyckor av denna typ kan få allvarliga återverkningar
på företagets varumärke.12
Olyckan i Konginkangas i Finland år 2004. En lastbil med pappersgods från ett av Stora Ensos bruk i
Finland kolliderade med en buss full med ungdomar. Många dödades och skadades i olyckan.

12

Efter olyckan har det finska transport- och kommunikationsministeriet förbättrat standarden på
vägunderhållet vintertid och även sänkt hastighetsgränsen under svåra väderförhållanden (Stora Enso,
2004).
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En företrädare för ett större svenskt företag uppger att varumärket är en drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar. ”Det är viktigt att undvika all negativ publicitet
som kan skada varumärket.”
AkzoNobel sysslar med kemikalier och namnet Nobel är ett varumärke som
ger associationer till såväl kemikalier såsom dynamit som forskning och vetenskapliga priser på högsta internationella nivå. Enligt företaget är verksamheten med
kemikalier i sig en drivkraft för att undvika olyckor inklusive transportolyckor.
”En olycka med kemikalier drabbar inte bara produkten eller företaget i sig
utan det drabbar kemibranschen som helhet, d.v.s. det spiller över på
kemiindustrin generellt. Om vissa transporter med kemikalier uppfattas som
farliga drabbar det hela kemibranschen. Det här är ett incitament för
kemiindustrin att ha en hög säkerhet.”
4.2 Imageskapande värden
För ICA är varumärkets värderingar centralt. Att ligga långt fram när det gäller
trafiksäkerhet har ett imagevärde och är bra för företagets goodwill.
”Eftersom ICA är så stort och har ett så etablerat varumärke som vi har vill vi
inte göra någonting som är negativt utan snarare tvärtom. Om vi kan lyfta fram
vad vi gör lite mer i massmedia så tror jag att trovärdigheten ökar ännu mer.
Det kommer givetvis att stärka vårt varumärke för vi gör ju rätt mycket inom
de[tt]a område.”
Scania vill framstå som ett kvalitetsmärke för vilket nyckelorden är inte bara
ekonomi, driftsäkerhet och kvalitet utan även trafiksäkerhet. Scania framhåller rent
av att man vill vara bättre än lagstiftningen.
”Det finns flera skäl för Scania till att gå före lagstiftningen. Ett skäl är att
Scania är ett kvalitetsmärke vilket innebär att vi ska kunna komma fram med
saker som andra inte har. Men det är inte ett självändamål att vara först. I vissa
fall är nya tekniska lösningar inte fullt mogna. Det kan skapas ett tryck på att
komma ut på marknaden med tekniska lösningar i ofärdigt skick, utan att
kvalitetskraven har uppfyllts till hundra procent. Scania vill inte släppa ut
produkter som kan ställa till problem för då kan varumärket skadas.”
”Varumärket Scania har en viss klang i folks öron. Scania är känt för kvalitetsprodukter. Varumärket handlar om hur vi vill profilera oss och vilken
ledstjärna vi vill ha. Det är en ständig process.”
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”Varumärket är en viktig drivkraft. De stora speditörerna kan tjäna varumärkesmässigt på god trafiksäkerhet. För mindre åkerier behövs att de stora
lastbilscentralerna ställer krav. De små åkerierna har inte ork eller tid att
närmare syssla med trafiksäkerhetsfrågor. Det är svårt för ett litet åkeri att
skapa ett eget varumärke, även om det skulle önska sig det.”
För ABB har det ett imageskapande värde att ligga i framkant när det gäller
trafiksäkerhet och miljö. Att visa samhällsansvar och att handla etiskt leder till ökat
imagevärde.
Kvalitet, säkerhet och miljö är kärnvärden för Volvogruppen. Kärnvärdet
säkerhet är enskilt den största drivkraften för företagets trafiksäkerhetsarbete.
”Varumärket Volvo är förknippat med kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Det är
naturligt också för Volvo Logistics att profilera oss inom dessa områden även
om vi inte är en producerande enhet som Volvo Lastvagnar. Vi vill uppfattas
som ledande inom trafiksäkerhet och miljö.”
Flera speditörer framhåller allmänt vikten av trafiksäkerhet och miljö som
positiva bidrag till varumärket. Schenkers varumärke är uppbyggt kring värdena
ansvar, kompetens, kvalitet och ”glokal.”13 Trafiksäkerhet och miljö kommer i
första hand in under ”ansvar”. Schenker säger följande:
”Ur ett transportbranschperspektiv är varumärket en tung drivkraft för trafiksäkerhet. Ingen vill att det egna företaget ska få negativ publicitet. Lika lite vill
man att företaget internt uppfattas som ett företag som har problem med
säkerheten.”
DSV framhåller att det är positivt för varumärket om företaget förknippas med
att det visar ett samhällsansvar.
”Vi är ett stort företag som är en medlem i samhället. Därför ska vi uppföra
oss väl. Om vi kan visa att vi är bra på trafiksäkerhet är det en medkraft och en
PR-fråga.”
Några går vidare och hävdar att detta kan leda till affärsmässiga fördelar. Så
Schenker:
”Om marknaden uppfattar att vi ligger i framkant i miljö- och trafiksäkerhetsfrågorna är det positivt. Om allt annat är lika kanske man som transportköpare

Begreppet ”glokal” innebär för Schenker att företaget vill vara en global aktör som ska är förankrad
lokalt.
13
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väljer det transportföretag som man uppfattar tar mest ansvar i olika
samhällsfrågor.”
4.3 Strategier för att skydda varumärket
Två sätt att skydda varumärket påpekas av DHL. Det ena är att hålla hastighetsgränserna. ”När våra åkerier kör för fort påverkar det vårt varumärke.” Ett annat
sätt är att undvika affärer med oseriösa företag.
”Vi gör inte affärer med oseriösa företag. Vi kan inte riskera varumärket, vi
kan inte riskera kundrelationer. Oseriösa företag är inget stort problem i
Sverige. Det är värre internationellt. Det är svårare att jobba med transportörer
från andra länder.”
En framhåller att det kan vara viktigt för varumärket att agera mer trafiksäkert
än lagstiftningen föreskriver. Så DSV:
”Det är en PR-vinst om vi kan ligga före lagstiftningen i vårt arbete. Det
betalar sig att ligga före eftersom vi får nöjdare kunder.”
DSV framhåller också vikten av att använda trafiksäkerhet i marknadsföringen:
”Det gäller för vårt företag att saluföra kvalitetsfaktorerna. Trafiksäkerhet är
antagligen i framtiden en fråga som man saluför i marknadsföringen.”
4.4 Transportsäljares perspektiv
Enligt Alltransport Östergötland kan ett felaktigt beteende i trafiken skada varumärket. Det är mycket varumärkespåverkande.
”Det behövs inte mycket för att få ett dåligt rykte. Varumärket kan bli en
drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Det är viktigt att varumärket
förknippas med positiva händelser. Om lokalpressen skriver om detta påverkar
det allmänhetens och förarnas syn på företaget på ett positivt sätt.”
Alltransport Östergötland betonar att företagets aktiva arbete med trafiksäkerhet leder till att företagets långsiktiga konkurrenskraft stärks:
”Alltransport arbetar inte med trafiksäkerhet av ideella skäl utan vi vinner på
det p.g.a. ökat förtroende och stärkt varumärke. Vi blir mera accepterade av
marknaden, samhället och förare. Det märks framför allt i diskussionerna med
de stora kunderna som har hållbarhetsfrågorna på dagordningen. Jag vet inte
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om vi tjänar mer pengar på att ligga långt framme i trafiksäkerhets- och
hållbarhetsfrågorna men vi har större chans att vara kvar, att få behålla våra
kunder och på det viset öka våra marknadsandelar och förtroende för vårt
varumärke.”
Varumärket är viktigt för Ahréns Åkeri.
”Vi vill att kunderna uppfattar oss som ett högkvalitativt och trafiksäkert
företag med bra förare. När kunderna märker detta så ser vi att de är nöjda
med företaget.”
AkkaFrakt arbetar för att varumärket ska förknippas med miljö, kvalitet och
trafiksäkerhet. Varumärket ska ge en positiv bild av företaget, dels ute i samhället,
dels bland kunderna. Enligt AkkaFrakt är det lättare att komma in från ett överläge
än från ett underläge d.v.s. det är lättare om kunderna redan från början har en
positiv bild av AkkaFrakt.
AA-bolagen försöker bygga sitt varumärke genom att bland annat visa att transporterna är miljöanpassade och trafiksäkra.
”Om vi certifierar oss och sänker maxhastigheten till 80 km/tim på alla transporter stärker det vårt varumärke. För fem år sedan såg jag ingen pay back i
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärderna. Men de senaste två åren har vi börjat se
en ekonomisk nytta av de här åtgärderna. Vi ser en omsvängning som till stor
del beror på klimatdebatten. Exempelvis har ett stort välkänt svenskt företag
valt våra transporter för att de är mera miljöanpassade än vad lagkraven säger,
trots att transportköparen får betala mer hos oss än hos andra.”
Smålands Logistik anser sig ha stärkt sitt varumärke gentemot kunderna genom
sitt miljö- och trafiksäkerhetsarbete. Företaget tror även att omsättningen har ökat
tack vare detta arbete.
Werpers Åkeri uppger att varumärket är viktigt för företaget.
”Varumärket stärks om vi för andra kan berätta om vårt arbete med miljö,
trafiksäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Det gäller att inte tappa taget utan att
hålla greppet om det man uppnått.”
Esperssons Åkeri uppger att man inte utarbetat någon varumärkesstrategi.
Företaget har inte tänkt på att bygga upp ett varumärke. Däremot bildar företagets
policies för miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö en värdegrund för företaget.
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4.5 Sammanfattning
För många företag har det ett imageskapande värde att ligga i framkant när det
gäller att visa samhällsansvar och att handla etiskt, exempelvis genom att arbeta för
säkrare transporter.
Volvogruppen har sedan lång tid tillbaka haft säkerhet som ett kärnvärde.
Detta kärnvärde i varumärket utgör en konkret drivkraft för upprätthållandet av en
hög trafiksäkerhetsstandard. Volvo kan därmed sägas ha en varumärkesstrategi som
innebär en direkt drivkraft för trafiksäkerheten. De flesta andra företag som har studerats i denna rapport tycks ha en mera indirekt varumärkesstrategi i förhållande till
trafiksäkerheten. De uppger att allvarliga trafikolyckor och upprepade hastighetsöverträdelser kan skada varumärket.
Större företag tycks vara mera angelägna att om att bygga upp ett varumärke än
mindre företag. Generellt sett är varumärket därför en större potentiell drivkraft för
trafiksäkerhetsförbättringar för större företag än för mindre företag. Kapitlet visar
ändå att det finns mindre åkerier som är angelägna om att bygga upp och stärka sitt
varumärke genom att bedriva ett proaktivt trafiksäkerhetsarbete.
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5. PAKETERING SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
Detta kapitel fokuserar på paketering som drivkraft för trafiksäkerhet. Tanken är att
ett effektivt och framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete ses som en fråga som är
integrerad i hela verksamheten. När trafiksäkerhet paketeras ihop med andra frågor,
i synnerhet yttre miljö och arbetsmiljö, uppstår synergieffekter. Vi har undersökt
hur denna sammankopplingsidé har tagits emot bland transportköpare, speditörer
och transportsäljare. Framställningen är organiserad efter teman; under varje tema
behandlas transportköpare, speditörer och transportsäljare. Kapitlet avslutas med
en sammanfattning.
5.1 Exempel på paketeringsformer
Miljö och trafiksäkerhet
Enligt Volvo Logistics leder bränslesnål körning, hög fyllnadsgrad, optimerad
ruttplanering och intelligenta logistiksystem till förbättrad trafiksäkerhet, miljö och
ekonomi.
AkzoNobel anser att miljöfrågan har hamnat mycket högt uppe på företagets
agenda och att miljöfrågorna mer och mer sammanlänkas med kvalitet, säkerhet
och ekonomi.
”Det är viktigt att minimera antalet fordon på vägen. Det handlar om att öka
fyllnadsgraden, smartare transporter, etc. Att inte behöva komma i exakt rätt
tid gör att man inte behöver ha så bråttom. Dessutom sänks kostnaderna vilket
ger extra skjuts i diskussionen. Allt detta gynnar också miljön.”
AkzoNobel har ett Sustainability Council där bland annat hållbara transporter
behandlas.
”Hållbara transporter har inte bara fokus på miljö, miljöarbetet går hand i hand
med att reducera olycksrisker.”
ABB uppger att man ”tänker miljö och får trafiksäkerhet” eftersom ”det
enklaste sättet att minska utsläppen av luftföroreningar är att sänka medelhastigheten och att byta till nya bilar.” I sina val av transporter strävar ABB efter s.k.
ekonomipriser i stället för kurir- och expresspriser. Detta ger något längre transittider men sparar både miljö och pengar. Det främjar också trafiksäkerheten eftersom förarna utsätts för mindre stress.
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Speditören Schenker har antagit en plan för att minska koldioxidutsläppen med
50 procent per tonkilometer till 2020 (Schenker 2007). Samtliga åtgärder leder till
trafiksäkerhetsförbättringar. Komponenterna i strategin är följande:14
•
•
•
•
•
•
•

Sparsam körning (4-10 %)
Sänkta hastigheter (1-2 %)
Nya fordon – bättre bränslen (10 %)
Intermodalitet och kombitrafik (3-5 %)
Längre fordon för nattrafik (15 %)
Ökad fyllnadsgrad/kortare körsträcka (?)
Smartare citylogistik (2-4 %)

Enligt DSV kan det vara en fördel om trafiksäkerhet paketeras med miljö och
arbetsmiljö. Sänkt hastighet leder till förbättringar inom flera områden. Sättet på
vilket paketeringen görs är viktigt från pedagogisk synpunkt. Det är viktigt att
kunna visa på de vinster som ökad trafiksäkerhet innebär för företag, samhälle och
enskilda.
”Man skulle kunna ha fördelar av att komma med ett kundpaket bestående av
trafiksäkerhet och miljö, exempelvis Euro 4 motor och lastbil utrustad med
alkolås. I marknadsföringen skulle det tydligt framgå att om ni köper transporter hos oss så får ni detta. Räkneexempel behövs för att tydliggöra den
ekonomiska nyttan av sänkt hastighet (t.ex. lägre försäkringspremier, minskade
materiella skador, lägre bränsleförbrukning etc.). Det är viktigt att visa hur
mycket koldioxid man sparar om man håller hastighetsgränsen jämfört med
överhastigheter.”
AA-bolagen uppger att ett integrerat arbete med trafiksäkerhet och miljö
tillskapar tyngd för båda frågeställningarna.
Enligt Esperssons Åkeri hänger miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö ihop och
bildar en helhet. Frågorna är inflätade i varandra.
Heavy eco-driving (sparsam körning)
Heavy eco-driving är en anpassad körstil för tunga lastbilar som leder till jämnare
hastighet och färre accelerationer och inbromsningar. Körstilen medför minskad
bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid samtidigt som den ger ökad
trafiksäkerhet.
För Scania är förarutbildning för sparsam körning ett tydligt exempel på sambandet mellan miljö och trafiksäkerhet.

14

Procentsatserna anger respektive åtgärds beräknade potential att bidra till utsläppsminskningar.
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”Att minska bränslekostnaden med tio procent och samtidigt tjäna pengar och
förbättra kvaliteten är ett argument som fungerar bra. Det gäller att prata om
vilka fördelar det ger. Om man kan räkna hem investeringen är många
positiva.”
ICA har ett krav att alla chaufförer som kör ICA:s varor ska ha utbildning i
sparsam körning. I och med att förarna får en sådan utbildning ”trillar oftast
poletten ner.”
Stora Enso Logistics framhåller att heavy eco-driving är gynnsamt för trafiksäkerheten och sedan ett par år ställer Stora Enso Logistic vissa krav på eco-driving
i transportavtalen.
ABB ställer däremot inga krav på att de förare som utför transporter på uppdrag av ABB har utbildats i eco-driving:
”Det är ett omöjligt krav för vissa typer av transporter, t.ex. för transporter
från något land i sydöstra Europa till Sverige. Vissa saker kan vi helt enkelt inte
påverka. ABB har avtal med transportörer i 40 länder i Europa och de här
frågorna kommer långt ned på agendan i dessa avtal.”
Samtliga chaufförer baserade i Ahréns Åkeri i Södertälje har genomgått en kurs
i heavy eco-driving. Åkeriet har arbetat med att skaffa sig en miljöprofil och vill i
framtiden profilera sig som ett ”klimatneutralt åkeri”.
AA-bolagen satsar mycket på att utbilda sina chaufförer i sparsam körning.
”För fem år sedan var det här en icke-fråga i företaget. De sista två åren har en
omställning inträffat. Idag är chaufförerna stolta att köra bränslesnålt.”
Enköpings Åkeri har kopplat ett bonusprogram till sin satsning på sparsam
körning:
”Vår förhoppning var att kunna tjäna pengar på satsningen med sparsam
körning. Vi satsade stenhårt på utbildning av chaufförerna och vi bestämde
att ingen chaufför ska köra fortare än 80 km/tim (vilket är lika med lagkravet).
Hastighetsregulatorerna har ställts in på 83 km/tim. Det vi ser att vi sparar
pengar på är minskad bränsleanvändning, minskat däckslitage, minskat slitage
på växellådan mm. Dessutom blir det mindre stress och ökad trafiksäkerhet.
Enköpings Åkeris redan låga olyckstal har gått ned ytterligare de senaste åren.
Vi startade ett tvåårigt bonusprogram på bränslesidan och tjänade in 600 000
kr - hälften av dessa pengar gick tillbaka till chaufförerna. Om man ska vara ett
ledande företag inom miljö och trafiksäkerhet kan man inte ha lastbilar som
går för fort. Det gäller att få chaufförerna att förstå det här.”
Samtliga chaufförer inom Smålands Logistik har utbildats i heavy eco-driving.
Företaget vill ligga långt fram i användningen av tekniska stödsystem. Samtliga
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fordon är utrustade med GPS och mobil datakommunikation. Uppföljningsarbetet
utgår från de datorer som finns installerade i lastbilarna. Företagsledningen kan via
nätet hela tiden följa hur lastbilarna körs i fråga om hastigheter och tomgångskörning. Förarnas individuella körsätt redovisas på en anslagstavla. Var fjortonde
dag görs en avstämning med chaufförerna.
Werpers Åkeri har installerat ett beteendedataprogram i lastbilarna som
planerar rutter och förbättrar körsättet.
”Vi sparar miljö och pengar, trafiksäkerheten ökar, chaufförerna mår bättre
eftersom de stressar mindre när de kör långsammare och kvaliteten förbättras.”
Arbetsmiljö och trafiksäkerhet
Företrädare för ett större svenskt företag framhåller att chaufförernas nuvarande
löner och arbetsförhållanden kan vara ett hinder för att åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar.
”Om man jobbar med de här personerna som faktiskt kör och ser till att de får
det bra kanske de kör bättre, tänker på regler i trafiken etc.”
Ahréns Åkeri har en arbetsmiljöpolicy där trafiksäkerhetsfrågorna finns med.
Grundtanken är att säkra transporter är ett sätt att få en bra arbetsmiljö.
5.2 Ekonomiska skäl till paketering
Enligt en företrädare för ett större svenskt företag kan ekonomiska faktorer vara en
stor drivkraft för trafiksäkerhet men är inte det idag.
”Om man skulle synliggöra fördelarna av att faktiskt arbeta aktivt med
trafiksäkerhet då skulle det vara en större drivkraft. Men i dagsläget är det
många som saknar kunskap och tror att alla åtgärder medför ökade kostnader.
Folk tror att det kostar att vidta olika trafiksäkerhetsåtgärder. Ekonomi är en
potentiell drivkraft men i dagsläget uppfattas det negativt.”
Enligt Alltransport Östergötland är drivkraften att arbeta med trafiksäkerhet den
långsiktiga och hållbara konkurrenskraften.
”Alltransport arbetar inte med trafiksäkerhet av ideella skäl utan vi vinner på
det p.g.a. ökat förtroende och stärkt varumärke. Vi blir mera accepterade av
marknaden, samhället och förare. Det märks framför allt i diskussionerna med
de stora kunderna som har hållbarhetsfrågorna på dagordningen. Jag vet inte
om vi tjänar mer pengar på att ligga långt framme i trafiksäkerhets- och
hållbarhetsfrågorna men vi har större chans att vara kvar, att få behålla våra
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kunder och på det viset öka våra marknadsandelar och förtroende för vårt
varumärke.”
Smålands Logistik vill tillhöra de åkeriföretag som är bäst på trafiksäkerhet och
miljö.
”Det är positivt från marknadsföringssynpunkt. Det finns mycket win-win
mellan ekonomi och miljö/trafiksäkerhet.”
5.3 Paketering i uppförandekoder, ledningssystem och affärsplaner
IKEA:s ståndpunkt är att alla delar som behövs för att få till stånd en paketering
finns med i IKEA:s uppförandekod IWAY som innehåller minimikrav för miljö,
säkerhet, arbetsmiljö och sociala frågor.
”Det är bra för helheten om man jobbar med en del för det blir en draghjälp
för de andra delarna, framför allt om man jobbar på samma sätt.”
Miljö- och trafiksäkerhetsfrågorna är integrerade i Alltransport Östergötlands
ledningssystem. Företagets affärsplan, som ingår i ledningssystemet, integrerar
arbetet med miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.
Textruta 5.1 ”Sustainability” - sammanbindande kärnvärde för
paketering
För allt fler företag, inte minst storföretag, är det viktigt att analysera
verksamheten utifrån en helhetssyn som utgår från begreppet
”sustainability”. Grundvärdet ”sustainability” omfattar områden såsom
ekonomi, sociala frågor, arbetsmiljö och miljö. Även säkerhet och
trafiksäkerhet kan ingå i begreppet ”sustainability.”

5.4 Paketering i anbudsförfrågan
ABB understryker vikten av att frågor om miljö och trafiksäkerhet paketeras i en
anbudsförfrågan:
”En anbudsförfrågan är oerhört komplicerad och innehåller många frågor. Det
går inte att ta med för mycket om trafiksäkerhet och miljö mm. Trafiksäkerhet
kan inte bli 200 frågor utan max 5-10 frågor. Därför måste frågorna paketeras.
Det kan man göra genom att sätta miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö under
en gemensam rubrik och göra en avgränsning genom att bara ställa de allra
viktigaste frågorna till leverantören/speditören.”
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5.5 Sammanfattning
Detta kapitel har bekräftat hypotesen att paketering (sammankopplingsidén) är en
hörnsten för att få näringslivet att arbeta med trafiksäkerhet. Paketering leder till
effektivare transporter; transporterna blir på en gång säkrare, miljövänligare och
billigare.
De senaste åren har miljöfrågan, i synnerhet klimat, hamnat mycket högt uppe
på många transportköpares, speditörers och transportsäljares agenda. Miljön
framstår som ”den stora katalysatorn.” Detta innebär en stor möjlighet för trafiksäkerheten att ”hänga på” miljö- och klimattåget. Sparsam körning/eco-driving har
fått ett stort genomslag och är kanske det tydligaste exemplet på att klimat/miljö
och trafiksäkerhet går hand i hand.
I tabell 5.1 nedan ges en översikt över drivkrafter för paketering samt
paketeringsformer som identifierades i kapitlet.
Tabell 5.1 Drivkrafter för paketering och paketeringsformer

Drivkrafter för paketering

Paketeringsformer

Helhetssyn på miljö, arbetsmiljö och
trafiksäkerhet
Ekonomi
Att börja arbeta med en fråga blir
draghjälp för andra frågor
Paketering av t.ex. trafiksäkerhet och
miljö höjer acceptansen och tillskapar
tyngd för båda frågeställningarna
Samordningsmässiga och administrativa
fördelar
Imagemässiga fördelar

Miljö/klimatpolicy med trafiksäkerhetskrav
Eco-driving/sparsam körning
Arbetsmiljöpolicy med trafiksäkerhetskrav
QIII
Paketering i anbudsförfrågan
Paketering i uppförandekoder,
ledningssystem, affärsplaner
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6. LEDNINGSSYSTEM SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET

Detta kapitel fokuserar på ledningssystemens betydelse som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Avsnitt 6.1 behandlar transportköpare, avsnitt 6.2 behandlar
speditörer och avsnitt 6.3 behandlar transportsäljare. Avsnitt 6.4 handlar om
information och statistik i ledningssystem. Avsnitt 6.5 handlar om ny internationell
ledningssystemstandard för trafiksäkerhet. Avsnitt 6.6 sammanfattar kapitlet.
6.1 Transportköpare
Volvo Logistics ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Trafiksäkerhetsfrågorna behandlas i företagets affärsplan som utgör en del av ledningssystemet. I affärsplanen anges alla de krav som Volvogruppen har på Volvo
Logistics. Affärsplanen anger att samtliga transportörer som anlitas av Volvo
Logistics ska ha noll avvikelser inom fem trafiksäkerhetsområden: alkohol, användning av bilbälte, hastighetsanpassning, kör- och vilotider och lastsäkring. Samtliga
punkter i affärsplanen mäts varje månad. Affärsplanen uppdateras i sin helhet en
gång per år.
Volvo Logistics betonar att ledningssystemet i sig inte är en nyckelfaktor för
företagets trafiksäkerhetsarbete utan det viktigaste är en engagerad ledning, tydliga
och nedbrytbara mål och ”att alla är med på tåget.”
Inom Stora Enso finns det ett stort antal producerande anläggningar som är
certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), EMAS (miljö) och
OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Stora Enso har ett managementsystem för Safety,
Health & Environment som utformats som ett verktyg för att åstadkomma
ständiga förbättringar inom dessa områden i hela koncernen.15 Detta system berör
emellertid endast produktionen. Stora Enso Logistics, vars uppgift är att se till att
brukens krav på logistiksystemen kan uppfyllas, har ett ledningssystem som inte är
ISO-certifierat. En företrädare för Stora Enso Logistics säger följande om ISO
9001:
”Problemet med ISO 9001 är att den standarden inte sätter en nivå. Det går att
göra upprepade fel men ändå bli certifierad. Gränserna sattes inte som vi ville.
Då är det enklare att formulera egna krav och successivt skärpa kraven efter
hand.”

15

Källa: www.storaenso.com
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De kvalitetskrav som är kopplade till Stora Enso Logistics ledningssystem
inkluderar följande aspekter:
•
•
•
•
•

Kostnadseffektivitet
Kvalitet
Miljö
Trafiksäkerhet
Sustainability

Stora Enso Logistics ställer inte krav på att dess transportörer är certifierade,
exempelvis enligt ISO 14001. Men Stora Enso Logistics uppger att de krav som
man ställer på transportörerna går längre än ISO 14001. De konkreta trafiksäkerhetskrav som ställs - t.ex. ifråga om hastighet, nykterhet och laster - ingår inte i
ISO 14001.
Enligt Stora Enso Logistics kännetecknas ett ledningssystem som är bra ur
trafiksäkerhetssynvinkel av att det har en tydlig kravställning och att det finns en
regelmässig uppföljning av åtagandena. Att svara för uppföljning och återrapportering är ledningssystemets viktigaste funktion.
Alla företag inom ABB-koncernen har ledningssystem som är certifierade
enligt antingen ISO 14001 eller EMAS. Avdelningen ”Sustainability Affairs” inom
ABB genomför andrapartsrevisioner hos respektive speditörer och kontrollerar hur
var och en lever upp till certifieringen. ABB ställer krav på att
leverantörer/speditörer uppfyller ”basic requirements” samt krav på miljöledningssystem. Trafiksäkerhet har ännu inte införts som en kvalitet i ABB:s ”basic
requirements” vid upphandling av transporter eftersom det inte har funnits efterfrågan för detta.
AkzoNobel är en internationell koncern där ISO-systemen, såsom ISO 9001
och ISO 14001, har förlagts på affärsområdesnivå. Exempelvis ansvarar företaget
Eka Chemicals för ett affärsområde och är därmed ISO-certifierat. Enligt Akzo
Nobel kännetecknas ett ledningssystem som är bra ur trafiksäkerhetssynvinkel av
att det inte ställs sådana krav på leverantörer som innebär att de måste bryta mot
lagar och förordningar för att utföra sina uppdrag. AkzoNobel har en generell
säkerhetspolicy men ingen uttalad policy för trafiksäkerhet för hela koncernen. En
orsak till detta är att koncernens affärsområden har så olika inriktning. AkzoNobels
producerande anläggningar måste följa globala standarder för Health, Safety &
Environment. Dessa standarder hjälper till att värdera miljöaspekter vid val av
transporter.
ICA har ett integrerat ledningssystem för hela företagets verksamhet. I detta
ledningssystem finns en miljödel som är certifierat enligt ISO 14001. De övriga
delarna av ledningssystemet är inte certifierade. Trafiksäkerhet har förts in som en
kvalitet i miljödelen i ICA:s ledningssystem. ICA utgår alltså från ISO 14001 i sitt
arbete med trafiksäkerhetsfrågor. I sitt ledningssystem ställer ICA krav på
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hastigheter, användning av bilbälte, trafiksäkra fordon samt alkohol och droger.16
En företrädare för ICA-koncernen säger följande:
”Utan att säga för mycket ligger vi nog bland de absolut första på detaljhandelssidan. Det har att göra med att vi har varit ISO-certifierade länge och
har hela tiden tagit steg framåt. Det hållbara agerandet är väldigt i ropet. Vi
känner också det själva att ICA är så stora i Sverige att vi inte kan låta bli att ta
ett samhällsansvar. Vi arbetar med ett miljöledningssystem och är certi-fierade.
Sakerna blir faktiskt gjorda när man har rutiner som man har upp-följning på
hela tiden. Det är det som är grejen med ett ledningssystem; man får ned bra
rutiner, man har uppföljning, man följer hela PDCA-cirkeln. Den här
systematiken behövs för trafiksäkerheten. Det skulle kunna bli en bättre
drivkraft.”
Enligt ICA kännetecknas ett ledningssystem som är drivande ur trafiksäkerhetssynvinkel av att det innehåller verktyg som ser till att lagar och regler
verkligen kan följas. Det är också viktigt att ledningssystemet innehåller kontrollpunkter.
IKEA:s ledningssystem är inte uppbyggt kring ISO-standarder. En företrädare
för IKEA förklarar varför:
”ISO säger inte mycket om vilken nivå man ligger på. Det finns företag som
har höga standarder utan det har gett tillräcklig förbättring av verksamheten.
IKEA väljer sina egna nivåer. ISO-standarder fokuserar på att ha kontroll över
dokument. IKEA är minst lika intresserade av att man har kontroll på
gårdsplanen.”
Dokumentet ”IWAY Standard” är IKEA:s uppförandekod för att säkerställa
att IKEA:s produkter framställs i enlighet med IKEA:s minimikrav för arbetsmiljö,
miljö, sociala frågor och säkerhet. Ett snarlikt dokument - ”The IKEA WAY of
Distributing Home Furnishing Products (IWAY)” - fastställer minimikrav för
IKEA:s transportörer inom samma områden.
Båda dokumenten betonar att nationell och internationell lagstiftning (inklusive
trafiksäkerhet) ska respekteras. Varken ”IWAY standard” eller ”The IKEA WAY
of Distributing Home Furnishing Products (IWAY)” ingår i IKEA:s generella
ledningssystem.
6.2 Speditörer
Enligt speditören DSV bör ett ledningssystem som är drivande ur trafiksäkerhetssynvinkel kännetecknas av att det ger en tydlig anvisning om inriktningen
ICA har skrivit på två avsiktsförklaringar för trafiksäkerhet, en tillsammans med företag från dagligvaruhandeln och en tillsammans med företag från andra branscher, bland annat Volvo, Statoil, Arla och
Carlsberg (se kapitel 9).
16
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på företagets trafiksäkerhetsarbete. DSV:s eget ledningssystem är baserat på ISO
9001 vilket betyder att kärnprocesser och stödjande processer har definierats
utifrån ISO 9001.17 Handböcker (manualer) har utarbetats för bland annat följande
områden: ekonomi, drift, personal, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Handboken för
säkerhet består av ett antal underhandböcker för följande områden: IT, personal,
terminal/gods, farligt gods och trafiksäkerhet. ”Underhandboken” för
trafiksäkerhet består av följande dokument:
”Trafiksäkerhetspolicy DSV Road”18
”Handlingsplan trafiksäkerhet 2008”
”Mål trafiksäkerhet 2008”
instruktion om kör- och vilotider
instruktion för omhändertagandet av misstänkt alkohol- eller
drogpåverkade chaufförer
• internetadresser
•
•
•
•
•

Trafiksäkerhetsfrågorna är alltså en del av DSV:s generella säkerhetssystem
som i sin tur ingår i företagets ledningssystem. En företrädare för DSV säger
följande:
”Tack vare ISO 9001 har vi skapat en säkerhetspärm i ledningssystemet och
kommit på lösningar för att hantera trafiksäkerheten. Vi har fått en bra struktur på hanteringen av trafiksäkerhetsfrågorna. Vi har bland annat kommit långt
när det gäller att skapa en struktur för effektiv kommunikation med åkerierna.”
Alla manualer i ledningssystemet är utlagda på DSV:s intranet. Enligt en rutin
inom företaget (baserad på ISO 9001) ska ledningssystemet göras känt för alla
anställda. Alla nyanställda får en introduktion i systemet. DSV kräver att man som
anställd är väl insatt i den del i ledningssystemet som har direkt koppling till de
specifika arbetsuppgifter som man ska utföra.
Speditören DHL är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för
miljö. DHL Express har ett eget system för att styra processer på ett sådant sätt så
att man lever upp till ISO-kraven.
”Kunderna kräver ISO-certifikat. Vi behöver inte ha några certfikat av någon
annan anledning. Vi har olika dokument i det här ledningssystemet. Det finns
DSV Road AB:s samtliga kontor i Sverige är certifierade enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004.
Dokumentet ”Trafiksäkerhetspolicy DSV Road” antogs 2007 och har signerats av DSV:s vd.
Trafiksäkerhetspolicyn säger följande: Lagar och förordningar gällande alkohol/droger/mediciner, hastighetsbegränsningar, kör- och vilotider, överlast/lastsäkring, bältesanvändning, fordonsunderhåll (inklusive
service och besiktning) och chaufförsbehörighet/lämplighet ska följas. Säkra avstånd ska hållas till framförvarande fordon, handsfreeutrustning ska användas vid mobiltelefonsamtal och särskild hänsyn ska tas
till barn och oskyddade trafikanter. Policyn anger även att DSV Road i framtiden kommer att verka för
alkolås, ISA-system, GPS, extra bromskontroller och regelbundna hälsokontroller för alla chaufförer.
17
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47
47

ett dokumenthanteringssystem med beskrivning av funktionerna, ansvarsfördelning, processbeskrivningar.”
Speditören DHL har ett integrerat ledningssystem som finns på en
webbplattform som alla medarbetare kan komma åt.
”Ledningssystemet ska supporta chefer och medarbetare i deras vardag så att
de lättare kan komma åt styrda rutiner i företaget.”
Hanteringen av trafiksäkerhetsfrågor utgör en del av DHL:s ledningssystem.
Det primära trafiksäkerhetsmålet är att säkerställa gällande lagstiftning inom
trafiksäkerhetsområdet kan uppfyllas. Grunden för trafiksäkerhetsarbetet inom
DHL utgörs av det så kallade TKM-systemet i vilket åkerierna poängsätts, t.ex. för
sitt arbete med utbildning för miljö och trafiksäkerhet. Under 2007 tog DHL fram
en ny version av förarhandboken som inkluderar information om trafiksäkerhet,
miljö och arbetsmiljö. Handboken utgör en del av ledningssystemet.
I de avtal som DHL har med åkerier betonas att svensk lagstiftning ska efterlevas. DHL har regelbundna möten med åkerierna, så kallade transportörsmöten,
där bland annat trafiksäkerhetsfrågor tas upp. Vidare arrangerar DHL olika slags
utbildningar för åkerierna.
DHL har ingen tillgång till information om de olyckor och incidenter som de
anlitade åkerierna är inblandade i.19
”Incidentrapportering som täcker allt som sker vore önskvärt men det är en
prioriteringsfråga.”
Enligt Schenker kännetecknas ett bra ledningssystem ur trafiksäkerhetssynvinkel av att allt det som företaget anser vara viktigt - såsom kundnöjdhet, miljö
och trafiksäkerhet - regelbundet följs upp. Trafiksäkerhet bör vara ett nyckeltal som
följs upp minst en gång per kvartal, helst en gång i månaden. Trafiksäkerhet bör
utgöra en del av ledningens rapporter. Om ett företag lyckas med detta har man
nått långt. Det kan vara lättare för mindre åkerier att lyckas än för globala företag
som arbetar genom partners och inte äger sin produktionsapparat.
6.3 Transportsäljare
Werpers Åkeri är certifierat inom fyra områden: miljö – ISO 14001 (1999), kvalitet
– ISO 9001 (2006), arbetsmiljö (2006) och trafiksäkerhet (2006). De fyra
certifierade områdena sammanfördes år 2006 till ett integrerat ledningssystem i en
manual. Manualen är ett styrdokument som anger vilka rutiner som ska finnas i
företaget. Werpers Åkeris vd säger följande om manualen:
19

DHL gör däremot olycksrapportering för DHL:s egna lastbilar (DHL Åkeri) och kurirbilar.

48
48

”Det är det dokumentet som styr allting. Det tar ett tag att jobba in dessa
rutiner och få förståelse bland alla anställda att man ska ha det på ett visst
sätt.”
Manualen består bland annat av följande delar:
•
•
•
•
•

redovisande dokument (”det som hänt”)
alla måluppfyllelser
alla avvikelser
kundundersökningar
fordonspärmar (som finns i varje fordon)

Certifikaten förnyas vart tredje år efter en ”storrevision” som utförs av extern
part. I samband med denna revision listas bland annat ”avvikelser” och
”observationer”. Om avvikelser noteras har företaget en viss tid på sig att rätta till
problemen. Dessutom görs en årlig internrevision och en årlig externrevision.
”Det kostar pengar att certifiera sig men det känns ändå viktigt att vara
certifierad. I det långa loppet får Werpers Åkeri ekonomisk nytta av att vara
certifierat inom fyra områden. Bland annat innebär det att de anställda
upplever att de arbetar inom ett tryggt företag.”
Werpers Åkeri har antagit policies för miljö, kvalitet, arbetsmiljö och
trafiksäkerhet. Varje policy är kortfattad, enkel och konkret för att den lätt ska bli
förankrad hos personalen.
Alltransport Östergötland är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001
för miljö samt arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001. Företaget har ett integrerat
ledningssystem för trafiksäkerhet. Företaget har vidare ett trafiksäkerhets- och
miljöprogram som har fastställts på den årliga bolagsstämman. Enligt Alltransport
Östergötland är ett problem med befintliga ledningssystemstandarder, såsom ISO
9001 eller ISO 14001, att de inte är tillräckligt inriktade på att åstadkomma
konkreta beteendeförändringar.
Ahréns Åkeri har ett ledningssystem som företaget betraktar som en
”inarbetad rutin”. Ledningssystemet, som bland annat anger hur transporter skall
utföras, är inte uppbyggt kring någon ISO-standard. Drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar kommer i första hand från Ahréns Åkeris kunder.
”Våra kunder ställer enormt höga krav på oss. Vissa transportköpare tittar på
allt såsom fordon, förare, arbetsmiljö etc. Vi är nästan mera kontrollerade av
våra kunder än om vi vore ISO-certifierade.”
AkkaFrakt har ett integrerat ledningssystem i vilket miljö, kvalitet och
trafiksäkerhet utgör kärnområden. Företaget uppger att det har tre drivkrafter för
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förbättringar inom miljö- och trafiksäkerhetsområdena: certifieringen enligt ISO
9001 för kvalitet, certifieringen enligt ISO 14001 för miljö samt den egna
trafiksäkerhetspolicyn.
AA-bolagen är certifierat enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö.
Dessutom är företaget trafiksäkerhetscertifierat av Sveriges Åkeriföretag.
”ISO 9001 och ISO 14001 skaffade vi från början för vi såg det som en
ren administrativ åtgärd som gav oss konkurrensfördelar. Senare kom
det att bli en del av vårt ledningssystem, det blev en del av sättet att
driva företaget. Trafiksäkerhetscertifieringen kom in senare.”
På 1990-talet certifierades Smålands Logistik enligt ISO 9001 och då samlades
miljö- och trafiksäkerhetsarbetet under detta paraply. Företaget är idag dessutom
certifierat enligt ISO 14001 och har även ett certifikat för trafiksäkerhetsfrågorna.
Smålands Logistik har antagit policies för miljö, trafiksäkerhet, alkohol och
arbetsmiljö. Företaget har tagit in en extern konsult som hjälpt till med att utveckla
arbetet med dessa frågor.
Basen i ledningssystemet utgörs av ISO 9001 och ISO 14001.
Trafiksäkerhetsfrågorna är en integrerad del av ledningssystemet. Här anges att
företaget ska hålla hastighetsgränserna och inte använda alkohol i samband med
körning. De handledningspärmar som finns i varje lastbil betraktas av Smålands
Logistik som en del av ledningssystemet. Företagets vd säger följande:
”Det är viktigt att det är så lite text som möjligt så att det blir enkelt och tydligt
för alla.”
Även Esperssons Åkeris ledningssystem är byggt runt standarder. Företaget är
certifierat enligt ISO 9001 (1996), ISO 14001 (2002), trafiksäkerhet (2005) och
arbetsmiljö (2006) och har antagit policies för miljö och kvalitet, arbetsmiljö och
trafiksäkerhet. Företaget betraktar sitt ledningssystem som ”ett levande dokument”.
Enligt företagsledningen har arbetet gett goda resultat inom flera områden:
”De senaste 2-3 åren har bränsleförbrukningen minskat med 6-7 procent.
Företaget har nästan inga arbetsskador och sjukskrivningarna är få.
Plåtskadorna på lastbilarna har minskat.”
6.4 Information och statistik i ledningssystem
Intervjumaterialet indikerar att transportköpare, speditörer och transportsäljare kan
förbättra sina ledningssystem för att bättre fånga upp information om trafikolyckor
och incidenter. Exempelvis framhåller en företrädare för Alltransport Östergötland
att en trafikdödad person kan ha föregåtts av 100 000 incidenter. För att undvika
olyckan med dödlig utgång är det viktigt att ha bra incidentrapportering och insyn i
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alla tillbud. Med tillgång till sådan information kan man fånga upp vad det är i
verksamheten som kortsiktigt och långsiktigt påverkar trafiksäkerheten och vidta
åtgärder som reducerar antalet incidenter. Incidentrapportering är enligt
Alltransport Östergötland en förutsättning för en riktig riskbedömning.
”De mätningar och betygsättningar som vissa transportköpare gjort av oss har
lett till att vi förbättrat statistik, miljöuppföljningar och årsredovisningar.
Alltransport har utvecklats mycket de senaste fem åren med insikten av
betydelsen av hållbarhetsfrågor.”
En representant för ett större svenskt företag säger följande:
”Om det skulle finnas lagstiftning kanske det skulle sätta fart på bolagen mera.
Det skulle bli ett större tryck för speditörerna att ta fram system och verktyg
för att kunna leverera den informationen och även kunna förbättra sig inom
områdena trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö.”
6.5 Ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet (se kapitel 3) välkomnas överlag av de företag som intervjuats för denna studie. En sådan standard
skulle på flera sätt stärka drivkrafterna för trafiksäkerhetsarbetet.
1. Ökad legitimitet att arbeta med trafiksäkerhet
Enligt en företrädare för ett större svenskt företag skulle en ny internationell
ledningssystemstandard för trafiksäkerhet leda till att det blir mer legitimt att ta upp
trafiksäkerhetsfrågorna.
”Jag tycker att alla sådana här aktiviteter är bra. Den här frågan lyfts och det
blir mer diskussion. All uppmärksamhet kring trafiksäkerhetsfrågor är bra.”
Enligt Scania är den svenska marknaden för liten för nationella speciallösningar. En ny ISO-standard för trafiksäkerhet kommer att skapa större
marknader för trafiksäkerhetslösningarna. En ledningssystemstandard för trafiksäkerhet kan också bidra till att lyfta trafiksäkerhetsfrågan i ett företag. Ju bättre
standarden blir desto mer relevant blir det att företagen känner till standarden.
Scania är angelägen om att en ISO-standard för trafiksäkerhet inte blir för
specifik, t.ex. ifråga om tekniska krav.
”Det är fel att styra för mycket i företagen genom att sätta tekniska krav. Det
måste finnas en frihet för företagen att själva få välja hur man vill åstadkomma
förbättringar.”
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2. Ett effektivare och mera fokuserat trafiksäkerhetsarbete
Enligt ICA kan en ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
tillföra nya arbetsmetoder som behövs för att vidareutveckla trafiksäkerhetsarbetet
inom koncernen.
”Ibland famlar man lite grann när det gäller metoder. Skulle man kunna pröva
in ett ledningssystem med trafiksäkerhet utifrån en ISO-standard får man ett
annat tryck. Då blir det att man ständigt tittar på förbättringar. Det gäller att
använda standarder på rätt sätt. Det får inte bli en skrivbordsprodukt utan att
det gäller att verkligen få in den i vardagen.”
Alltransport Östergötland anser att en internationell ledningssystemstand för
trafiksäkerhet kommer att leda till att företag och organisationer kommer att arbeta
mer fokuserat och effektivt med trafiksäkerhet.20
”Med en ledningssystemstandard blir det lättare att veta vad som är väsentligt
ur trafiksäkerhetssynpunkt, så att organisationer får mer effekt av sina insatser
(slipper att skjuta med hagelbössan i blindo). På företagsnivå eller nationell
nivå får man incitament att titta på statistik och ta till sig tillgängligt beslutsunderlag, t.ex. när på dygnet flest olyckor inträffar och vilka vägar som är mest
olycksdrabbade eller vilken del av organisationens processer som är mest
trafiksäkerhetspåverkande. Det är viktigt att man kan få fram helheten. En ny
trafiksäkerhetsstandard skulle kunna få samma kraft som ISO 9001 och ISO
14001. Dessa standarder har skapat bättre ordning och drivit fram lönsamhet i
företagen.”
”Arbetsmiljöstandarden fokuserar inte tillräckligt tydligt på trafiksäkerhetsaspekterna. Den förutsätter inte att det görs en trafiksäkerhetsutredning ur
risksynpunkt utan trafiksäkerheten är invävd i andra frågor. Med en ledningssystemstandard för trafiksäkerhet blir det en större tydlighet. Den kan
exempelvis hjälpa skolor att utöva påverkan gentemot kommunen så att
åtgärder vidtas för att förbättra trafiksäkerheten för skolbarn. En
trafiksäkerhetsstandard bör också kunna verka självständigt utan behov av
andra ledningssystem baserade på ISO-standarder.”

20

I projektet Utvalts har Alltransport Östergötland och TRB Sverige AB (www.trb.se) bidragit till att
starta arbetet med att ta fram en internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet.
(http://www.sp.se/sv/publications/Sidor/Publikationer.aspx)
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3. Trafiksäkerheten blir lättare en ledningsfråga
Enligt DSV kommer tillkomsten av en internationell trafiksäkerhetsstandard att
innebära att trafiksäkerheten lättare blir en ledningsfråga.
”En trafiksäkerhetsstandard leder till ett mera uppstyrt arbete och tillkomsten
av en standard skulle därför vara en fördel. Då skulle vi ha något konkret att
arbeta efter. Våra arbetsgivarparter är Svenskt Näringsliv och Sveriges
Åkeriföretag. För dem skulle en standard underlätta arbetet genom att de
skulle kunna fråga: Jobbar ni enligt de här kraven?”
4. Efterfrågan på tekniska stödsystem ökar
En ny standard för trafiksäkerhet kan bidra till att öka kundernas efterfrågan av
tekniska stödsystem för trafiksäkerhet. Företrädare för Scania tror att en ny ISOstandard kommer att leda till att Scania får fler kunder som ställer högre krav på
trafiksäkerheten och blir mera benägna att köpa tekniska stödsystem.
”Stödsystem av olika slag i fordon kostar pengar. Kunderna måste tycka det är
värt att betala extra för exempelvis ISA. Ett problem vid introduktion av nya
säkerhetssystem är att aktörerna i transportsystemet inte ser värdet av det.
Därför är det viktigt att skapa förståelse för att man kan få tillbaka investerade
pengar. Det måste finnas efterfrågan för system av olika slag. En ny standard
som företag vill nå upp till ökar benägenheten för att vilja vidta åtgärder för
förbättringar av trafiksäkerheten.”
Enligt Stora Enso Logistics får en ny ledningssystemstandard för trafiksäkerhet
inte bli för byråkratisk eller komplicerad. Det skulle leda till att det kan bli svårt att
få med de mindre aktörerna inom åkerinäringen.
”Titta på den svenska åkerinäringen. Den har en oerhört stor andel små
åkeriföretag. Att certifiera sig enligt en trafiksäkerhetsstandard kan vara en
jätteapparat för dessa företag. Det är lättare för större åkerier och sammanslutningar.”
Volvo Logistics framhåller att det inte får bli för dyrt eller komplicerat att
certifiera sig.
”Det har visat sig att det är ganska dyrt och krångligt att certifiera sig enligt
ISO 14001. Att certifiera sig enligt den nya standarden bör bli enklare och
billigare än att certifiera sig enligt ISO 14001. Volvo Logistics anlitar många
små transportföretag och enbilsåkare. Om det kostar för mycket pengar att
certifiera sig får det ingen effekt.”
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ABB ställer sig positiv till en ny internationell ledningssystemstandard för
trafiksäkerhet men betonar samtidigt att ”det är lagstiftningen som ändå måste visa
vägen”.
6.6 Sammanfattning
När trafiksäkerhetsfrågorna har integrerats i transportköpares, speditörers och
transportsäljares ledningssystem kan ledningssystemet utgöra en viktig drivkraft för
trafiksäkerhetsförbättringar.
Ett ledningssystem som är drivande ur trafiksäkerhetssynvinkel kännetecknas
av att det har en tydlig kravställning och att det finns en regelmässig uppföljning av
åtagandena, t.ex. i form av kontrollpunkter. Trafiksäkerheten kan utgöra ett nyckeltal som återkommande följs upp.
Kapitlet illustrerar att ledningssystem kan byggas upp på skiftande sätt och
utgå från olika standarder och ändå generera drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar.
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet välkomnas av
transportköpare, speditörer och åkerier. En ny standard skulle tillföra nya
arbetsmetoder för att främja trafiksäkerheten, den skulle göra det lättare att
prioritera, den skulle öka sannolikheten för att trafiksäkerheten blir en ledningsfråga
och den skulle öka kundefterfrågan på tekniska stödsystem för trafiksäkerhet.
Standarden skulle alltså på flera sätt stärka drivkrafterna för trafiksäkerhetsförbättringar. För att bli effektiv och få genomslag bör den nya standarden inte vara
komplicerad, dyr eller för specifik ifråga om tekniska krav. Det skulle försvåra
tillämpningen av standarden.
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7. LEDARSKAPET SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
”Att få med sig ledningen” är en nyckelfaktor i de flesta förändringsprocesser.
Detta kapitel fokuserar på ledarskapets betydelse som drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Kapitlet visar att företagsledningen spelar en avgörande roll för att ett
företag ska etablera ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. I synnerhet tycks detta
gälla för åkeriföretag.
Kapitlet inleds med en genomgång av olika roller som ledarskapet kan spela i
sitt främjande av trafiksäkerhetsarbetet i ett företag. Det fortsätter med en kort analys av ledarskapets egenskaper och kapaciteter. Denna sektion knyter an till de
teorier om ledarskapet som presenterades i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en
sammanfattning.
7.1 Ledarskapets roller
Initiering av trafiksäkerhetsarbete
Intervjumaterialet visar tydligt att ledarskapet spelar en avgörande roll i åkerier som
har ett etablerat arbete med trafiksäkerhet och miljö. Det är oftast vd som initierat
arbetet.
”Ledarskapet har haft en stor betydelse. Det är vd som har drivit på och dragit
olika ärenden i styrelsen.” (Ahréns Åkeri)
”Ledningen måste stå bakom alla viktiga förändringar som ska ske inom
företaget annars kan inget hända. Ledningen måste hela tiden vara aktiv.”
(AkkaFrakt)
”Ledarskapet har en oerhört stor betydelse. Ledarskapet i AA-bolagen
påverkar i hög grad de anställda. Om de anställda uppfattar att ledarskapet bryr
sig smittar det av sig. (AA-bolagen)
Stora Enso Logistics betonar att ledningens roll är särskilt viktig i initieringsfasen då nya processer ska startas upp. Miljö var från början en sådan fråga.
Miljöfrågan har nu blivit så mogen att det inte alltid behövs ledningsaktivitet för att
frågan ska drivas.
En företrädare för IKEA säger följande:
”Vi börjar på ledningsnivå för att få en övertygelse där och arbetar sedan
vidare med övriga inom företaget.”
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Textruta 7.1 Ingvar Kamprad om ledaransvaret inom IKEA
”För dig som har någon form av ledaransvar är det avgörande viktigt att motivera
och utveckla dina medarbetare. Laganda är något fint, men då måste alla i laget
känna för sina uppgifter. Som lagkapten beslutar du efter samråd med laget.
Därefter finns ingen tid för resonemang. Ha fotbollslaget som förebild.”
Källa: Bertil Torekull (2007). Historien om IKEA.

En företrädare för ett stort svensk företag betonar vikten av att företagsledningen stödjer kraftsamlingar kring miljö- och trafiksäkerhetsfrågor.
”Man har ju begränsad tid och begränsade resurser så ska man kunna allokera
mera resurser på de här frågorna så behöver man stöd från ledningen för att
allokera tid på de här frågorna.”
Implementering och uppföljning av trafiksäkerhetsarbete
Företagsledningen ansvarar inte bara för att ett trafiksäkerhetsarbete inleds utan
även för att planerade åtgärder implementeras och följs upp:
”Ett policypapper är inte självgående, det måste hela tiden finnas människor
som driver på, annars dör det hela ut.”21
I Werpers Åkeri vill ledningen vara aktiv i alla faser av trafiksäkerhetsarbetet.
”Ledningen måste fortsätta att driva på, att förklara vissa saker för personalen
och att visa att det händer något. Det är viktigt att ledningen deltar i och driver
på uppföljningsarbetet.”
Ledningen i Werpers Åkeri är särskilt angelägen om att chaufförerna
regelbundet lämnar in avvikelserapporteringar. För att öka antalet avvikelserapporteringar har företagets vd talat om för chaufförerna att avvikelserapporteringar inte behöver vara skriftliga utan även muntliga. Antalet avvikelserapporteringar har sedan dess ökat.
Kommunikation och förankring
Företagsledningen har en viktig roll i att kommunicera sitt budskap på ett effektivt
sätt och att skapa förankring och acceptans bland de anställda för de reformer som
ska genomföras inom företaget.
21

Intervju med företrädare för Smålands Logistik.
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”Ledningen är viktig för att få förståelse bland chaufförerna. Ledningen är
viktig för att föra ut nyheter till de anställda i företaget.” (Esperssons Åkeri)
Detta är en nyckelfråga för trafiksäkerhetsarbetet inom transportbranschen.
Det finns många exempel på företag som har antagit en trafiksäkerhetspolicy som
inte används i det praktiska arbetet eller som inte har förankrats bland de anställda.
Alltransport Östergötland betonar att företagsledare inom åkeribranschen
måste använda begripliga argument när de kommunicerar med sina chaufförer. Om
argumenteringen görs på ett begripligt sätt och får mottagarna att känna med
hjärtat blir det ett starkt incitament för förändring. Men om budskapet uppfattas
som tjat av mottagaren händer inte mycket.
”Utmaningar och mål ska vara begripliga och accepterade av förarna i ett
transportföretag. Då blir det lätt att få förarna att börja köra med t.ex. alkolås
och gå på utbildningar och ta till sig information av olika slag.”
Smålands Logistik betonar att ledningens budskap till de anställda måste vara
kort och lättillgängligt.
Ledarskapet i ett åkeri kan påverka chaufförernas attityder men chaufförernas
attityder påverkas också av kollegorna. DHL anser att ledningsgruppen och
platsledningen i förändringsprocess därför behöver ta hjälp av de eldsjälar som
finns inom företaget.
”Eldsjälarna kan finnas på olika platser i ett företag. Det gäller att försöka hitta
dem. Eldsjälarna är ett komplement till den formella organisationen. Eldsjälarna
bidrar till att frågor hålls vid liv, att diskussionen hålls uppe i kafferummet.”
På samma sätt anser DSV att ledningen behöver hitta stöd hos personer som
fungerar som ”opinionsbildare” bland de anställda. Opinionsbildare är personer
som ofta utrycker sina åsikter och som arbetskamraterna brukar lyssna på.
I Werpers Åkeri är personaldagar ett viktigt redskap för företagsledningen att
förankra olika trafiksäkerhetsfrågor hos chaufförerna.
ICA betonar vikten av att ledningen är tydlig i allt förändringsarbete:
”Tydlighet är otroligt viktigt. För oss på ICA betydde det mycket när
man gick ut och tog ett tag från hela ICA och sa att vi har en
klimatstrategi som handlar om att minska koldioxidutsläppen med 30
procent fram till 2020 och vi ska börja arbeta med de här punkterna.
Det hade mycket stor betydelse för det har spridit sig genom hela ICA.
När man kommer ut med en sådan här grej från högsta ledningen blir
det ett helt annat tryck på saker och ting. Där ser man att det är
jätteviktigt att det verkligen kommer från högsta ledningen.”
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Att fullfölja trafiksäkerhetsarbetet vid förändringar i företaget
Företagsledningen har ett ansvar för att trafiksäkerhetsarbetet upprätthålls när
företaget genomgår förändringar av olika slag.
”Styrelsen med ledning är en garant för att miljö-, trafiksäkerhets- och
kvalitetsarbetet kommer att fortsätta även vid organisationsförändringar.”
(Alltransport Östergötland AB)
”Uppdateringar behöver göras löpande. Så fort de yttre förutsättningarna för
vår verksamhet ändras måste vi ändra något inom företaget. Det kan handla
om nya rutiner i ett tekniskt system, nya lagar och regler, en ny kund
tillkommer och en gammal kund försvinner. Det hela måste göras på rätt nivå,
det får inte vara för detaljerat.”
(Smålands Logistik)

7.2 Ledarskapets egenskaper och kapaciteter
I kapitel 3 presenterades ett antal teorier om olika slags ledarskap. Detta kapitel
visade att flera av dessa teorier har giltighet för att förstå ett företags drivkrafter för
att bedriva ett aktivt trafiksäkerhetsarbete. För det första, företag med ett etablerat
trafiksäkerhetsarbete har ett ledarskap som motiverar sina medarbetare att arbeta
med trafiksäkerhet. För det andra, sättet på vilket ledarskapet interagerar med sina
underordnade har betydelse för trafiksäkerheten. Samarbete med eldsjälar och
”opinionsbildare” är viktigt för att säkerställa att trafiksäkerhetsfrågorna förankras
bland de anställda. För det tredje, ”kvinnligt ledarskap” tycks vara en gynnsam
faktor för utvecklingen trafiksäkerhetsarbetet i transportbranschen. Flera av de
åkerier med ett ledarskap som aktivt driver trafiksäkerhetsfrågorna leds av kvinnor.
Kvinnligt ledarskap är dock ovanligt i svenska åkeriföretag. För det fjärde,
ledarskapets intresse för trafiksäkerhetsfrågor tycks vara sammankopplad med ett
engagemang för miljön och för de anställdas hälsa och allmänna välbefinnande.
7.3 Sammanfattning
Företagsledningen spelar en avgörande roll för transportköpares, speditörers och
transportsäljares trafiksäkerhetsarbete. Ledarskapet har flera viktiga roller i
etablerandet av ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete i ett företag: att initiera arbetet
(t.ex. genom att anta en trafiksäkerhetspolicy), att genomföra planerade åtgärder, att
verka för att dessa åtgärder följs upp på ett systematiskt sätt och att säkerställa att
trafiksäkerhetsarbetet fullföljs vid olika slags förändringar i företaget.
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Enligt vissa företag är ledningens roll särskilt viktig i initieringsfasen då
trafiksäkerhetsarbetet ska startas upp. Enligt andra företag behövs ett lika aktivt
ledarskap i alla delar av policycykeln.
Argument och mål bör formuleras så tydligt som möjligt så att förarna förstår
och accepterar budskapet från ledarskapet. I en förändringsprocess i ett företag är
det viktigt att ledningen bildar allianser med anställda som är eldsjälar eller som
fungerar som opinionsbildare inom företaget.
Ledarskapets intresse för trafiksäkerhetsfrågor tycks vara sammankopplat med
ett bredare engagemang för miljö, arbetsmiljö och de anställdas allmänna välbefinnande.
Kvinnliga ledare tycks vara en viktig framgångfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i
transport-branschen. Flera av de åkerier med ett ledarskap som aktivt driver
trafiksäkerhetsfrågorna leds av kvinnor. Kvinnligt ledarskap är emellertid ovanligt
inom åkerinäringen.
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8. KUNDKRAV SOM DRIVKRAFT FÖR TRAFIKSÄKERHET
Transportköpare och speditörer som ställer trafiksäkerhetskrav på de transportsäljare som de anlitar utgör en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens
utveckling. I avsnitt 8.1 behandlas transportköparnas roll. Avsnitt 8.2 tar upp speditörerna medan avsnitt 8.3 fokuserar på transportsäljarna. Avsnitt 8.4 avhandlar
upphandlingsverktyget QIII. Slutligen sammanfattas kapitlet i avsnitt 8.5.
8.1 Transportköpare
IKEA köper in sina transporter från cirka 250 transportörer över hela världen. I
samband med inköpen av transporter ställs krav på att gällande nationell
lagstiftning inom trafiksäkerhets- och lastsäkringsområdena ska följas. IKEA ställer
inte krav på att de transportörer som man anlitar måste vara ISO-certifierade men
arbetssättet ska bland annat ligga i linje med ISO-standarders syn på ständiga
förbättringar.
IKEA:s samlade avtalsdokumentation för samarbetet med transportörer heter
”Transport Agreement Package”. Här definieras bland annat rutter, priser och krav
på utrustning. Dokumentet ”The IKEA WAY of Distributing Home Furnishing
Products (IWAY)”, som utgör en bilaga till ”Transport Agreement Package”,
fastställer minimikrav för arbetsmiljö, miljö, sociala frågor och säkerhet för IKEA:s
transportörer. Dokumentet betonar att nationell lagstiftning inom alla områden,
inklusive trafiksäkerhet, ska respekteras.
Lastsäkring är den enskilt viktigaste trafiksäkerhetsfrågan för IKEA. IKEA har
en lastsäkringsansvarig person som till 100 procent arbetar med lastsäkringsfrågor,
huvudsakligen genom att resa till transportörer och leda utbildningar i lastsäkring.
IKEA informerar om sitt arbetssätt genom att hålla utbildningar för
transportörerna om hur arbetet med ”The IKEA WAY of Distributing Home
Furnishing Products (IWAY)” skall genomföras. Efter en kortare lärotid följer man
upp och kontrollerar att leverantörerna lever upp till kraven. Löpande kontakt hålls
via telefon och e-post. En företrädare för IKEA säger följande:
”Det gäller att skapa förtroendefulla relationer parterna emellan. Att förstå
varandra och att bygga upp en dialog från början är viktigt.”
För att säkerställa att IKEA:s trafiksäkerhetskrav efterlevs genomförs revisioner hos transportörerna. Inför revisionen genomförs intervjuer med chaufförer.
I dessa intervjuer ställs frågor som huvudsakligen handlar om arbetsmiljö, miljö och
sociala frågor. Intervjuerna innehåller även frågor om bältesanvändning och efterlevnad av hastighetsgränser.
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De transportörer som inte lever upp till IKEA:s krav22 klassas som ”risk
carriers”. Om IKEA inte noterar förbättringar hos dessa transportörer sägs avtalen
upp efter en viss tid. Av denna anledning har IKEA avslutat affärerna med flera
transportörer i Sverige.
I avtalen med sina transportörer använder ICA samma formuleringar rörande
trafiksäkerhet som finns i miljödelen i företagets ledningssystem. Dessa formuleringar är i sin tur identiska med formuleringarna i den avsiktsförklaring för
trafiksäkerheten som ICA och andra företag i den så kallade rundabordsgruppen
har lämnat till Vägverket. De krav som ICA ställer på sina transportörer gäller inte
bara de transporter som utförs för ICA utan för hela det transportföretag som
anlitas av ICA. När ICA köper transporter från en speditör vill ICA att speditören
arbetar med de frågor som kraven gäller i hela sin verksamhet. I vissa fall har ICA
gått ett steg längre och ställt specifika krav på de transporter som utförs för ICA.
Ett exempel är att ICA har ställt som krav på Schenker att alla Schenkers lastbilar
som kör för ICA ska vara utrustade med alkolås senast den 1 januari 2009.
ICA genomför en årlig trafiksäkerhetsrevision hos de speditörer och enskilda
åkerier som anlitas. Om någon brist upptäcks i denna revision leder det till en
avvikelserapportering. Transportören ifråga får en viss tid på sig att korrigera felet.
Om felet inte åtgärdas i tid säger ICA upp samarbetet. Under 2008 har ICA sagt
upp avtal med två åkerier. Enligt ICA är det är svårare att säga upp samarbetsavtal
med speditörer än med enskilda åkerier.
”Det fungerar inte att säga upp avtal med speditörer av sårbarhetsskäl.”
Enligt Stora Enso Logistics kan transportköpare driva på och påskynda utvecklingen av tekniska stödsystem genom att utöva konsumentmakt gentemot
speditörer och åkerier.
”Vi utövar en konsumentmakt när vi köper in transporttjänster. Det är
egentligen samma sak som med KRAV-bananerna vi kan köpa i livsmedelsbutiken.”
Stora Enso Logistics har adderat trafiksäkerhetskrav till miljökraven i sina
transportavtal. Trafiksäkerhetskraven innebär att alla transporter ska utföras på ett
lagligt sätt och att förarna ska använda bälte. Vidare ställs krav på att alla nyinköpta
lastbilar är utrustade med EURO-5 motorer, att det finns ett program för ecodriving, att handsfree alltid används i samband mobiltelefonsamtal och att alkolås
installeras i alla nya lastbilar. Emellertid har vissa eftergifter gjorts till större speditörer som anlitar utländska åkeriföretag, t.ex. från Östeuropa, där vissa åtgärder inte
kan vidtas lika enkelt som bland de svenska åkeriföretagen.

Enligt dokumenten ”Transport Agreement Package” och ”The IKEA WAY of Distributing Home
Furnishing Products (IWAY).”
22
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Enligt AkzoNobel är ett väl fungerande ledningssystem hos de transportörer
som anlitas en förutsättning för att ett samarbete ska kunna etableras:
”Vi förhandlar inte om säkerheten. Vi kan bara tänka oss att göra affärer med
leverantörer som har ett väl fungerande ledningssystem. Det stämmer överens
med vår uppfattning om hur man ska bedriva ett företag. Huvudfrågan vi
ställer oss är följande: Vad har leverantören för egen vilja att jobba med dessa
frågor? Vi måste vara förvissade om att leverantören kan leva upp till kraven.”
En företrädare för ett större svenskt företag uppger att man litar på att de
speditörer som man anlitar har ett bra ledningssystem för trafiksäkerhet. Ett närmare samarbete mellan speditörer och åkerier skulle kunna leda till trafiksäkerhetsförbättringar:
”Vi förutsätter att speditörer och åkerier följer det de lovar d.v.s. att följa lagen.
Men här finns både kunskapsluckor och bristande uppföljning. För att
verkligen komma åt den stora massan av fortkörare skulle man behöva ha
någon form av åtgärd som påverkar även företagen, så att företaget tvingas ta
åtgärder och ansvar för sina anställda.”
Volvo Logistics har indelat sina transportörer i fyra kategorier. Den lägsta
kategorin består av lätt utbytbara transportörer med låg omsättning och som endast
anlitas för kortare tidsperioder. Sedan följer tre kategorier i stigande grad. Den
högsta kategorin kallas för ”key suppliers” och består av större speditörer med hög
omsättning och som anlitas för längre tidsperioder.
Volvo Logistics ställer samma trafiksäkerhetskrav på samtliga fyra kategorier av
transportörer: De ska alla ha ett ”fokuserat trafiksäkerhetsarbete” vilket huvudsakligen innebär att transportören ska ha antagit en trafiksäkerhetspolicy och
vidtagit åtgärder för att säkerställa god uppföljning av denna policy. Volvo Logistics
ställer krav på att alla nyckeltransportörer ska vara certifierade enligt ISO 9001 och
ISO 14001. Lätt utbytbara transportörer med låg omsättning behöver emellertid
inte ha ISO 14001-certifikat men Volvo Logistics ser helst att de ändå har det.
Volvo Logistics är särskilt angelägen om att det sker en systematisk
uppföljning hos de olika transportörer som anlitas. En företrädare för Volvo
Logistics beskriver denna uppföljning på följande sätt:
”I vår årliga transportundersökning ställer vi frågor om fokuserade områden
till samtliga vägtransportörer. Vi frågar om det finns en policy för respektive
område och hur man följer upp detta. Uppföljningsfrågan har olika alternativ:
Ingen uppföljning sker, uppföljning sker med hjälp av egen personal, uppföljning sker med hjälp av tredje part (t.ex. NTF), genom regelbunden
information och utbildning samt ett fritextsvar för ”annat”. De som anger att
de inte följer upp hamnar på en lista som följs av inköpsavdelningens
ledningsgrupp samt respektive ansvarig inköpare. Om vi får avvikelser
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inrapporterade från kund, vår egen verksamhet eller tredje part, så skrivs ett
brev eller skriftlig varning till transportören med krav på en handlingsplan.
Denna handlingsplan följs upp på samma sätt som ovan.”
Branschspecifika faktorer
AkzoNobels frakter av kemikalier är i regel helt och hållet utkontrakterade till
specialåkerier.23 Ifråga om tankbilar vet AkzoNobel vilket åkeri som utför transporten och oftast vet man också vilken chaufför som kör. Det ställs särskilda
säkerhetskrav på tankbilstransporter. Expressleveranser undviks helt av säkerhetsskäl. Förarna ges en utbildning i hantering av de produkter som transporteras
(beroende på produkt) och olika moment i transporten (lastning m.m.). I
upphandlingarna ställs tydliga trafiksäkerhetskrav gentemot transportörerna. Det
finns särskild typ av uppföljningsrutin för dessa transporter. Detta innebär att så
fort en incident har inträffat där AkzoNobels produkter varit inblandade får
företaget information om detta. AkzoNobel har avtal med transportörer om snabb
feedbackinformation:
”Vi agerar direkt då det inträffat en incident.”
AkzoNobel kräver av sina transportföretag att de ska ha system och rutiner för
att förhindra bruk av alkohol och droger i samband med transporterna. Alkolås
kommer inom kort att installeras i tankbilarna. Stickprovskontroller genomförs
inom följande områden: alkohol, droger, körkort, förarbevis, att alla papper finns,
att fordonen är märkta och skyltade på rätt sätt. Enligt AkzoNobel är det svårast att
följa upp hastigheten. En företrädare för Akzo Nobel säger följande:
”Vi vill inte ha olyckor med kemikalier inblandade. Vår drivkraft är att vi ska
arbeta för att inga olyckor inträffar i samband med våra leveranser. Eftersom
vi levererar farliga produkter har vi ytterligare säkerhetskontroll och
säkerhetsrutiner, t.ex. ifråga om emballage och lastsäkring.”
8.2 Speditörer
Speditören DHL anser att dialogen med kunderna, d.v.s. transportköparna, är den
viktigaste drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar.
”Vi får mer och mer frågor om trafiksäkerhet i enkäter från kunderna. Arbetet
med dessa frågor ökar. De stora kunderna - Volvo, Scania, Astra m.fl. - lyfter
frågorna mer och mer. De utvärderar oss i frågeformulär där de kan ställa
23

I dessa så kallade helkontrakterade transporter tillhör hela lasten AkzoNobel.
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frågor som exempelvis: Har ni en trafiksäkerhetspolicy? Hur många förare är
utbildade? Det här kommer mer och mer för att fler och fler företag arbetar
med hållbar affärsutveckling som inkluderar miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö
och socialt ansvar. Ofta anlitar företagen en konsult och så kan det komma ett
trettiotal frågor till oss som vi får besvara.”
Likaså DSV anser att det är kundernas krav, tillsammans med samhällsnyttan
av trafiksäkerhetstänkandet, som är den enskilt största drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar.
”För att få trafiksäkerhetslagstiftningen att fungera krävs först och främst ett
tryck från kunderna och en intern förståelse för nyttan med trafiksäkerhetsarbetet. Det är också viktigt att man får med sig den egna ledningen och att
man kommunicerar effektivt med åkerierna.”
När DSV väljer åkeri görs en leverantörsbedömning enligt kriterier som
företaget har fastställt. Säkerheten är en viktig del av denna bedömning. Inför
upphandlingar har DSV dock ingen tillgång till statistik över hur många bilar som
drabbats av olyckor eftersom DSV inte har rätt att ta del av åkeriföretagens
olycksstatistik.
DSV:s trafiksäkerhetspolicy, tillsammans med ett kortfattat följebrev från
DSV:s vd, har skickats ut till alla åkerier som anlitas av DSV. 60 procent av de
åkerier som DSV anlitar har antagit en egen trafiksäkerhetspolicy.
DSV planerar att göra trafiksäkerhetsrevisioner i form av telefonintervjuer och
enkät hos vissa av de åkerier som man anlitar. Uppföljning kommer att ske ”ute på
fältet”. Anledningen till att DSV vill göra dessa trafiksäkerhetsrevisioner är att DSV
löpande får frågor om trafiksäkerhet från sina kunder och många av dessa frågor
har man hittills inte kunnat svara på.
Årligen genomför DSV en miljöuppföljning som bland annat omfattar
genomgång av ålder och motorklass på fordon samt förarens kompetens i fråga om
eco-driving mm. Ungefär hälften av alla förare som kör för DSV har genomgått en
utbildning i eco-driving.
8.3 Transportsäljare
För AkkaFrakt är kundernas krav den egentliga drivkraften för företagets arbete
med trafiksäkerhet, kvalitet och miljö. Många av AkkaFrakts kunder frågar efter
certifieringar. Att vara ett certifierat företag är därför en konkurrensfördel för
AkkaFrakt. Vissa av AkkaFrakts kunder har ett ”skall-krav” att den transportsäljare
som anlitas ska vara certifierat inom miljö- och kvalitetsområdena. Vissa kunder
genomför revisioner hos AkkaFrakt och använder frågeformulär för att säkerställa
att AkkaFrakt uppfyller vissa kriterier. Detta förfarande ingår i transportköparnas
egna standarder.
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Esperssons Åkeri har noterat att företagets kunder mer och mer efterfrågar
åtgärder inom trafiksäkerhets- och miljöområdena.
”När kunderna kommer med sina krav blir vi inte tagna på sängen. Vi är inte
alltid det billigaste åkeriet men kunderna ser andra fördelar med att anlita oss.
De har förståelse för att det kostar eftersom vi ligger långt framme inom miljö
och trafiksäkerhet. Vi har 5-6 större kunder och vår verksamhet växer
tillsammans med dem.”
Alltransport Östergötland anser att transportköparnas krav är mycket viktiga i
transportbranschen och utgör en stark drivkraft.
”Vi vill leva upp till dessa krav. Att vara certifierad underlättar, det innebär att
man har en plattform att stå på.”
Smålands Logistiks ingår i Schenkers nätverk vilket är en drivkraft för trafiksäkerhet och miljö.
”Schenker är måna om att vi ligger långt framme när det gäller miljö- och
trafiksäkerhet.”
Enköpings Åkeri har ett ledningssystem som är uppbyggt kring ISOstandarder för miljö och kvalitet. För vissa transportköpare är detta en avgörande
faktor för att över huvud taget göra affärer med Enköpings Åkeri.
”Det första man frågar oss är inte vad det kostar utan vilka certifieringar vi har.
Det är speciellt de stora byggföretagen och ICA, Volvo m.fl. Det som nu sker
är att underleverantörer till de här företagen blir mer eller mindre tvingade in i
det nya tänkandet. Därmed går det med en väldig fart. Den här positiva
trenden kommer inte att bromsas upp utan nu kommer det att rulla på. Om
man är i den här branschen måste man ha det här.”
”Miljöfrågan har kommit mer och mer de senaste två åren. Tidigare kunde
stora företag komma till oss och ställa frågor om pris, kvalitet och miljö men i
slutändan var det alltid priset som fällde avgörande. Nu har det ändrats. Nu
väljer inte de stora transportköparna med nödvändighet de billigaste
transporterna.”
Större transportköpare ställer mer krav än mindre transportköpare
Större transportköpare tenderar att ställa strängare krav på trafiksäkerhet, miljö och
arbetsmiljö än mindre kunder. Enligt AkkaFrakt beror kundernas krav på om det är
en liten kund eller stor kund och om det handlar om ett litet avtal eller ett stort
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avtal. Kraven ökar om det är en stor kund och ett stort avtal. Enköpings åkeri betonar att de mindre transportköparna inte ställer samma krav på speditörer och
åkerier som de stora transportköparna.
Samarbete mellan speditörer och transportsäljare
Intervjumaterialet indikerar att ett närmare samarbete mellan speditörer och
transportsäljare skulle ha en gynnsam effekt på transportsäljarnas trafiksäkerhetsarbete. Enligt Scania får åkerierna idag inte det stöd de behöver för att utveckla sitt
trafiksäkerhetsarbete.
”Det behövs mer arbete med åkerier som kör för speditörer. Det är viktigt att
förklara vilka mål som finns. Man arbetar inte tillsammans med sin underleverantör. Nära samverkan och god dialog är viktigt.”
Även DSV ser ett behov av att fördjupa dialogen med de åkerier som man
anlitar.
”Vi skulle på ett annat sätt tala om vilka krav som gäller och hur vi ser på
trafiksäkerhet. Revisioner ute hos åkerier är ett sätt att få dialog. Att skicka
brev hamnar lätt vid sidan om. Med personligt besök poängterar vi på annat
sätt vad vi tycker är viktigt. Det händer att vissa av våra kunder gör enkätundersökningar med oss om kvalitet, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. En
”revision” som inkluderar en diskussionslista är ett bra sätt att fördjupa sig.
Åkerierna översköljs av mängder med information. Det gäller att ta fram
information i rätt omfattning som olika konkreta målgrupper behöver.
Kompetensutveckling och informationsinsatser behöver bli mera målgruppsinriktad.”
8.4 Upphandlingsverktyget QIII
QIII är ett verktyg som tänkes komma till användning när transportköpare av tung
lastbilstrafik upphandlar transporter av speditörer och transportsäljare. QIII står
för tre kvaliteter: arbetsmiljö, trafiksäkerhet, miljö. Upphandlingsverktyget
innehåller krav som kan ställas på just dessa tre områden. Verktyget som är ett
schema med nedskrivna krav och procedurer bygger på följande filosofi: Om QIII
används av transportköparna i deras upphandlingsförhandlingar med transportsäljarna så kommer detta att påverka transportsäljarna, vilket i sin tur leder till att
förarna av tunga lastbilar påverkas (www.q3.se). Ett stort antal transportköpare har
positiva erfarenheter av QIII, exempelvis Stora Enso Logistics:
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”Alla initiativ som driver sakerna framåt är positiva. Man behöver sparring och
en push utifrån för att komma till skott. QIII är en bra form.”
Scanias inköpsavdelning för transporter har studerat QIII och inspirerats att
ställa vissa krav.
En företrädare för ett större svenskt företag hävdar att samarbete med
organisationen QIII har bidragit till att företaget blivit mera vaksamt kring de problem som finns kring trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö.
DHL ser positivt på att QIII bidrar till att krav på miljö, trafiksäkerhet och
arbetsmiljö ”standardiseras”.
Andra företag är mindre övertygade om att QIII är ett väl fungerande
upphandlingsverktyg. Exempelvis har ICA inte använt QIII på grund av att man
ansett att systemet inte varit tydligt och rättvisande.
”Om man är van att arbeta med miljöledningssystem enligt en ISO-standard så
är man van med skall-krav. Antingen uppfyller du det här eller så gör du det
inte. Ja eller nej, det finns inget mellanting. Från början var de frågor som QIII
arbetat med när man gör en bedömning inte alldeles tydliga. Det har känts lite
otydligt. Eftersom det inte funnits skall-krav helt igenom har det hela berott på
hur revisorn har bedömt vissa saker. Istället har det varit en bedömningsskala
som man skulle fylla i. Det har alltså inte varit ja eller nej. Nu har det blivit
mycket bättre. Just nu känns det som om att det inte skulle vara helt
främmande att titta på om QIII skulle kunna vara något att jobba mot internt.
Det är fortfarande synd att man bara går in och tittar på ett upphandlingstillfälle. Det ger en liten snedvridning. Det blir lite skevt. Bättre vore att
fokusera på hur man jobbar inom företaget.”
Enligt en företrädare ABB är QIII ”totalt oanvändbart” som upphandlingsverktyg:
”QIII är alldeles för stort och överarbetat. Om vi använde QIII skulle vi tappa
fokus. Det skulle kunna ta över hela upphandlingen. Det är tydligt att den
person som satt samman QIII aldrig jobbat som inköpschef. QIII passar inte
inter-nationella transporter. Möjligtvis kan QIII användas av mindre företag
som utför lokala (svenska) transporter. Om jag använde QIII skulle jag inte
kunna anlita en enda gränsöverskridande speditör. Det är en omöjlighet att
hålla reda på 38 länder. QIII skjuter över målet. Det är fel att ställa krav som
inte är realistiska eller mätbara. Det viktiga är ta med ett antal tunga punkter
och sedan arbeta med uppföljning och dialog.”
Volvo Logistics använder inte QIII på grund av företaget har ett mycket stort
antal relationer med många transportörer.
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”Det är ett komplext system med olika kunder och olika rutter. Det skulle bli
för komplicerat och dyrt för Volvo Logistics att använda QIII. Volvo Logistics
har ett eget system för att göra det som QIII kan erbjuda, exklusive
arbetsmiljödelen.”
Enligt Schenker har QIII ”fel detaljkrav på den tekniska sidan”:
”QIII vill att alla lastbilar ska utrustas med alkolås men det är svårt för stora
företag som Schenker att lägga in detta i sin planering. Det är betydligt lättare
för mindre transportföretag att leva upp till QIII:s krav. När dessa företag
gynnas och får fler uppdrag kan det leda till ett ökat transportarbete. De stora
speditörerna har effektivare transporter än de mindre aktörerna på marknaden,
bland annat i form av en högre fyllnadsgrad. Om man ställer för hårda krav,
eller felaktiga krav, kan det motverka effektiva transportlösningar.”
Likaså speditören DSV anser att QIII har flera brister.
”QIII inte är anpassat till större speditörer. Det finns felaktigheter i QIII:s
frågor. Vissa frågor är inte tidsenliga. QIII innehåller detaljer som går i
varandra. Det förekommer att QIII:s frågor plankas av kunder. Det är svårt
att besvara många av QIII:s frågor eftersom vi inte kan ha kontroll på åkarna
på det sättet. QIII borde vara mera lyhörd. Det borde gå att omforma QIII.
Nu känns det inte modernt.”
Alltransport Östergötland anser att QIII har bra ansatser men att verktyget har
en ”stel uppbyggnad”.
8.5 Sammanfattning
Transportköpare som ställer trafiksäkerhetskrav på de speditörer och åkerier som
de anlitar utger en mycket betydelsefull faktor för transportsäkerhetens utveckling.
Transportköpare kan exempelvis driva på utvecklingen av tekniska stödsystem
genom att utöva konsumentmakt gentemot speditörer, åkerier och tillverkare.
Större speditörer uppger att det är kundernas krav som är den enskilt största
drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar. Flera åkeriföretag noterar att transportköparna och speditörerna efterfrågar allt mer åtgärder inom trafiksäkerhets- och
miljöområdena. Exempelvis uppger åkeriföretaget AkkaFrakt att det är kundernas
krav som är den egentliga drivkraften för företagets arbete med trafiksäkerhet,
kvalitet och miljö. Större transportköpare tenderar att ställa strängare krav än
mindre kunder. Ett närmare samarbete mellan speditörer och transportsäljare skulle
ha en gynnsam effekt på transportsäljarnas trafiksäkerhetsarbete.
QIII är ett verktyg som hjälper transportköpare att ställa krav på trafiksäkerhet,
miljö, och arbetsmiljö i sina upphandlingar av transporter. Flera större transport68
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köpare och speditörer har inte använt QIII på grund av att man ansett att verktyget
varit för otydligt, dyrt, komplicerat, detaljerat eller haft fel fokus.
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9. STATENS ROLL OCH STYRMEDEL

För att uppnå de transportpolitiska målen, däribland trafiksäkerhetsmål, använder
staten följande styrmedel:
•
•
•
•
•
•
•
•

regleringar,
ekonomiska styrmedel,
överläggningar och avsiktsförklaringar,
infrastrukturplanering, fysisk planering och trafikplanering,
upphandling,
sektorsansvar och mål- och resultatstyrning av myndigheter och verk,
forskning, utveckling och analyser,
information och opinionsbildning.24

I detta kapitel, som handlar om statens roll för att skapa incitament för
transportköpare, speditörer och transportsäljare att förbättra trafiksäkerheten, har
vi fokuserat på regleringar, ekonomiska styrmedel samt på överläggningar och
avsiktsförklaringar.
9.1 Regleringar
Gällande lagstiftning är en viktig och grundläggande drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. I takt med att transporterna blir mer och mer internationella ökar
kraven på tillskapandet av ett enhetligt och harmoniserat internationellt regelverk
för trafiksäkerheten. Intervjumaterialet indikerar tydligt att svenska transportköpare, speditörer och transportsäljare anser det behövs ett mera harmoniserat
internationellt regelverk för att tillskapa starkare drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar. I första hand efterfrågas en mera harmoniserad lagstiftning inom EU.
En företrädare för Volvo Logistics säger exempelvis följande:
”Nya länder har kommit in i EU vilket är en komplicerande faktor. Olika
regler för vikt, längd, axeltryck, lastsäkring mm ställer till problem. Det är inte
lätt att ligga i framkanten när det finns olika lagstiftning i olika länder. I
exempelvis Spanien finns det ingen lag om att lastbilschaufförer måste använda
bälte. I fråga om körkortsutbildningen finns det inte samma krav på
förarutbildning i Europa. De nuvarande utbildningarna stämmer inte alls
överens med varandra.”

24

Källa: Regeringens proposition 2005/06:160.

70
70

Volvo Logistics uppger att företaget inte alltid kan ligga i framkant på grund av
den globala aspekten av verksamheten.
”Vi ställer samma krav på alla transportörer inom Europa och USA
men på övriga marknader är det inte möjligt att ställa samma krav. I
exempelvis Kina ställs inte krav på bilbälte men det går ändå långsamt
framåt.”
DSV betonar att internationell lagstiftning inom trafiksäkerhetsområdet är ett
sätt att skapa lika villkor. Men den europeiska lagstiftningen är för närvarande ett
hinder för detta. Ett exempel är EU:s nya regelverk för arbetstider som är mycket
svårtolkade.
”Man riskerar att bryta mot reglerna av ren otur. Enligt chaufförerna borde
det vara en mera glidande skala.”
AA-bolagen konstaterar att ”det finns otroligt mycket regler som inte är
samordnade. Samordningen är otroligt dålig.” En del av EU:s trafiksäkerhetsregler
motverkar sitt syfte och regelverket för kör- och vilotider är utformat på fel sätt.
Svenska åkeriföretag har betydligt högre kostnader än östeuropeiska
konkurrenter eftersom förarlönerna skiljer mycket. Svenska åkerier kan i regel inte
konkurrera prismässigt med dessa företag utan endast kvalitetsmässigt. Ahréns
Åkeri anser att utomnordiska och svenska förare inte alltid är lika inför lagen.
”Om en utomnordisk förare har åkt fast i en poliskontroll i Sverige kan föraren
bara riva sönder böteslappen och åka vidare.”
I Sverige förekommer cabotage, d.v.s. spotåkare (icke kontrakterade åkare)
som lämnar gods och tar extra gods på sin väg tillbaka. Inom svensk åkerinäring
betraktas denna verksamhet som ett hinder för trafiksäkerheten.
”Ett problem är att styra dessa åkare. Det går inte att kräva att dessa åkare
exempelvis ska köra med alkolås.”
9.2 Ekonomiska styrmedel
Flera speditörer gör gällande att kollektivtrafiken för transport av människor får
mycket ekonomiskt stöd av samhället medan ”kollektivtrafiken för godstransporter” inte får tillräckligt stöd. Ett åkeriföretag gör gällande att många skatter
och avgifter som staten riktar mot transport-branschen inte ger avsedd effekt:
”Om fordonsskatt, kilometerskatt och dieselskatt höjs leder det inte till ett
minskat godstrafikarbete. Vi är immuna mot detta och tar ut höjningen från
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transportköparen. Exempelvis skulle vi ta tio öre mer för att hämta mjölken
hos bönderna. Det som skulle vara positivt för miljön vore att differentiera
skatter och avgifter på ett sådant sätt så att moderna lastbilar fick lägre skatter
och avgifter än äldre lastbilar. Helst borde de moderna lastbilarna få skattelättnader.”
9.3 Överläggningar och avsiktsförklaringar
Sedan år 2002 har Vägverket drivit ett så kallat OLA-arbete utifrån sin roll som
sektorsansvarig myndighet för trafiksäkerheten. OLA står för Objektiva fakta,
Lösningar och Avsikter. Arbetssättet OLA har använts dels lokalt/regionalt, dels
nationellt.
Tung-OLA
Inom Tung-OLA har Vägverket startat ett samarbete med myndigheter,
organisationer och företag för att minska tunga lastbilars inblandning i olyckor med
dödlig utgång. Följande aktörer har lämnat avsiktsförklaringar inom ramen för
Tung-OLA: Arbetsmiljöverket, LO, Rikspolisstyrelsen, Scania, Sveriges Kommuner
och Landsting, Sveriges Åkeriföretag och Volvo. ”Tungt nätverk” är en uppföljning
till Tung-OLA. Syftet med nätverket är att följa upp avsiktsförklaringar från TungOLA och diskutera hur nya problem ska hanteras.
Schenker-OLA
Vägverket och spedtitören Schenker etablerade under 2003 ett samarbete för att
åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar inom Schenker. Det hela ledde fram till
Schenker-OLA i vilken sex trafiksäkerhetsmål definierades.
9.3.1 Vägverkets företagsgrupper
Nedan följer korta beskrivningar av de företagsgrupper som drivs eller har drivits i
Vägverkets regi inom ramen för projektet Kvalitetssäkring av transporter
(Knutsson, 2007).
Rundabordsgruppen
Rundabordsgruppen startade 2003 och är en branschöverskridande grupp.
Medlemmarna i gruppen har delvis varierat över tid. Idag utgörs gruppen av Statoil,
Volvo Logistics, Shell, Carlsberg, ICA, IKEA, Stora Enso, Scania och Lantmännen.
Gruppen har fokuserat på erfarenhetsutbyte och diskussioner kring frågor om
tekniska stödsystem (ISA, alkolås mm), regelefterlevnad och klimat. Vidare har
externa föreläsare inbjudits, t.ex. från Arbetsmiljöverket och Sveriges Åkeriföretag.
En avsiktsförklaring undertecknades år 2005.
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Skogskvalitet på väg
Företagsgruppen Skogskvalitet på väg bildades år 2004 av följande företag:
Skogsåkarna i Mellansverige AB, Jämtfrakt AB, Träfrakt Småland Blekinge AB och
VSV Frakt AB. Även Sveriges Åkeriföretag ingår i gruppen. Arbetet syftar till att
implementera den avsiktsförklaring som företagen har tecknat för sitt arbete med
trafiksäkerhet och miljö. Särskilt viktiga aspekter i denna avsiktsförklaring är
utsläpp av koldioxid, utsläpp av hälsoskadliga ämnen, hastighetsanpassning,
bältesanvändning, nyktra och drogfria förare, säkra fordon, kör- och vilotider,
bruttovikter samt kompetens och behörighet. Avsiktsförklaringen används som en
grund för att införa ett systematiskt arbetssätt med trafiksäkerhet och miljö i de
åkerier som anlitas av företagen.
Dagligvaruhandeln
En grupp för företag inom dagligvaruhandeln bildades år 2003. Deltagande företag
är ICA, Axfood, Coop, Posten, Svensk Dagligvaruhandel och Bergendahls.
Gruppen har fokuserat på kompetensuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och utveckling av en metod för redovisning av miljöbelastning för delade laster inom godstransporter. Företagen undertecknade en gemensam avsiktsförklaring år 2005.
Mode- och sportföretagen
Gruppen för mode- och sportföretag bildades 2005. Följande företag ingår i
gruppen: Lindex, KappAhl, R&B, Intersport, Mekonomen, Stadium och Team
Sportia. Företagen har en gemensam kravplattform med miljö- och trafiksäkerhetskrav som de ställer på sina transporter. Företagen gör även leverantörsuppföljningar på ett likartat sätt.
Fordonstransportköpare och transportföretag
Gruppen för fordonstransportköpare och transportföretag startades år 2002 och
har samlat följande företag: DSV, DHL, Ewals Cargo, Frans Maas Sverige AB,
Halléns Transport AB, Sveriges Åkeriföretag Väst, Sune Jansson Åkeri AB,
Schenker AB, Saab Automobile, Trollhätteåkarnas Last AB och Volvo Logistics
AB. Syftet med samarbetet är att samla alla aktörer i transportkedjan d.v.s.
transportköpare, transportförmedlare och åkerier för att diskutera hur krav från
transportköpare kan formuleras för att de skall kunna följas upp, hur transportförmedlare skall kunna vidarebefordra dessa krav till åkeriet och hur åkeriföretag
kan genomföra kraven och redovisa sina resultat.
Forum för hållbara transporter
Forum för Hållbara Transporter startade år 2005 och är ett samarbete mellan sex
större transportköpare: Perstorp AB, Preem, Trelleborg Industri AB, Stena
Gotthard, Strålfors och Södra Skogsägarna. Målet är att ge köpare av tunga
transporter på väg ett verktyg för att handla mer hållbara transporter. Kopplingen
mellan trafiksäkerhet och Corporate Social Responsibility är central. Forumet har
formulerat fem bedömningsgrunder för en hållbar transport: ekonomi,
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transportkrav, miljö, säkerhet och verkningsgrad. Dessutom har ett arbetsverktyg
för inköp av hållbara transporter tagits fram. Verktyget skall kunna användas av
både stora och små transportköpare i skilda branscher.
Verkstadsindustrigruppen
Verkstadsindustrigruppen startades år 2006 och har samlat följande företag: ABB,
Assa Abloy, Electrolux, SSAB Tunnplåt, Sandvik och Scanasteel. Syftet med
verksamheten är att finna gemensamma miljö- och trafiksäkerhetskrav för de
godstransporter som inköps av företagen samt att utbyta erfarenheter och tips om
hur man kan förbättra sina transporter ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.
Transportupphandlarkonsulterna
Gruppen Transportupphandlarkonsulterna startades år 2006 av ett femtontal
konsulter från ett tiotal olika företag som är inriktade på transportupphandling och
logistik. Transportupphandlarkonsulterna är avslutad som grupp eftersom
Vägverket nådde sina syften med gruppen efter två år, nämligen att företagen skulle
integrera miljö, arbetsmiljö och trafiksäkerhet i sina tjänster.
Industriföretag i Norr
Femton industriföretag i Norrbotten och Västerbotten har bjudits in att delta i
gruppen Industriföretag i Norr. Gruppen kommer att fokusera på krav vid
upphandling av godstransporter.
Klimatneutrala godstransporter på väg
Med målet att halvera klimatpåverkan från de vägburna godstransporterna i Sverige
fram till 2020 har Vägverket, Schenker, Volvo Lastvagnar, Preem, Chalmers och
Göteborgs universitet startat projektet Klimatneutrala transporter. Det uppsatta
målet ska nås genom effektivare transporter och fordon och en utökad användning
av förnybara bränslen. Indirekt kommer projektet att generera förbättrad trafiksäkerhet.
Utvärdering
Deltagarna i Vägverkets företagsgrupper är generellt sett mycket positivt inställda
till verksamheten. ”Nätverken är en väldigt bra inspirations- och informationskälla.” (ICA) ”Samarbetet med Vägverket har varit oerhört givande och positivt.”
(Stora Enso Logistics)
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9.4 Sammanfattning
För att uppnå de transportpolitiska målen, däribland trafiksäkerhetsmål, kan staten
använda bland annat följande styrmedel: regleringar, ekonomiska styrmedel och
överläggningar och avsiktsförklaringar.
Gällande lagstiftning är en viktig och grundläggande drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. I takt med att transporterna blir mer och mer internationella
ökar kraven på tillskapandet av ett enhetligt och harmoniserat internationellt regelverk för trafiksäkerheten. Intervjumaterialet indikerar tydligt att svenska transportköpare, speditörer och transportsäljare anser att det behövs ett mera harmoniserat
internationellt regelverk för att tillskapa starkare drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar. I första hand efterfrågas en mera harmoniserad lagstiftning inom EU.
Flera speditörer gör gällande att kollektivtrafiken för transport av människor
får stort ekonomiskt stöd av samhället medan ”kollektivtrafiken för godstransporter” inte får tillräckligt stöd.
Inom Tung-OLA har Vägverket startat ett samarbete med myndigheter,
organisationer och företag för att minska tunga lastbilars inblandning i olyckor med
dödlig utgång. Vägverket har även tagit initiativ till tillkomsten av flera
företagsgrupper för att påskynda miljö- och trafiksäkerhetsanpassningen av
transportsektorn.
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10. ANALYS OCH SLUTSATSER
Som angavs i kapitel 1 har studiens syfte varit att besvara följande frågeställningar:
1. Vilka drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga av
transportköpare, speditörer och transportsäljare?
a. Vilken roll spelar företagens varumärken?
b. Vilken roll spelar ”paketering” d.v.s. sammankopplingen mellan
trafiksäkerhet och miljö, arbetsmiljö, ekonomi mm?
c. Vilken roll spelar företagens ledningssystem?
d. Vilken roll spelar företagens ledarskap?
e. Vilken roll spelar transportköparnas kundkrav gentemot speditörer och
transportsäljare?
2. Vilka andra drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga?
3. Vad kan staten göra för att stärka drivkrafterna? Vilka styrmedel kan lämpligen
användas?
10.1 Vilka drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara viktiga av
transportköpare, speditörer och transportsäljare?
De fem hypoteser om interna drivkrafter för att åstadkomma trafiksäkerhetsförbättringar som lades fram i kapitel 3 och som testades i kapitel 4-8 visade sig
hålla. Detta betyder att viljan att förbättra trafiksäkerheten i sig inte är den enda
möjliga drivkraften för trafiksäkerhetsförbättringar.
a. Varumärket
Tre slutsatser kan dras när det gäller sambandet mellan varumärke och trafiksäkerhet. För det första, det är viktigt att skilja mellan indirekt och direkt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten. Den indirekta varumärkesstrategin för trafiksäkerheten innebär att trafiksäkerheten främjas för att undvika negativ publicitet.
Den direkta varumärkesstrategin för trafiksäkerheten innebär att varumärket är en
direkt drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Volvogruppen är det tydligaste
exemplet på en direkt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten. Volvo har ett
varumärke som sedan länge är starkt förknippat med säkerhet. I vissa företag är
ledarskapet mycket starkt styrt av företagets kärnvärden. Ledningen i ett sådant
sammanhang blir mer eller mindre tvingat till ett mycket proaktivt arbete med
trafiksäkerhet. En indirekt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten tycks vara
vanligare än en direkt varumärkesstrategi för trafiksäkerheten.
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För det andra, varumärkets betydelse för trafiksäkerheten är större för vissa
typer av transporter än för andra. Transporter av konsumentnära produkter är ett
exempel. Företag inom dagligvaruhandeln, som t.ex. ICA, vill värna om sitt varumärke genom att inte förknippas med trafikolyckor. Ett annat exempel är
transporter av kemikalier. Om ett företag inom kemibranschen är inblandad i en
allvarlig trafikolycka som leder till utsläpp av miljöfarliga kemikalier kan det vara
negativt för hela kemibranschen.
För det tredje, det är svårt för de mindre företagen att skapa sig egna
varumärken och därför är varumärket en svagare drivkraft för små företag.
Varumärkets betydelse är störst för de större företagen.
”Det är definitionsmässigt de världsomspännande företagen som har de mest
spridda, kända och därmed mest värdefulla varumärkena. Varumärken som
man inte vill riskera att de hamnar i dålig dager. De har också de största och
mest diversifierade marknaderna vad avser såväl kunder som leverantörer. Ett
enda ruttet ägg i korgen kan göra samtliga varor svårare att sälja. Inte minst har
de ekonomiska resurser för att både införa uppföranderegler och kontrollera
efterlevnaden av dem över hela världen.”25
I fråga om trafiksäkerhet och miljö finns exempel på transportköpare,
speditörer och åkerier som försöker gå längre än lagstiftningen för att stärka sina
varumärken.
b. Paketering
Paketeringsidén (eller sammankopplingsidén) skapar vinna-vinnasituationer i form
av förbättrad trafiksäkerhet, miljö, arbetsmiljö och ekonomi. Intresset för att
paketera miljö och trafiksäkerhet har ökat successivt.
För närvarande tycks miljö vara en högre prioriterad fråga än trafiksäkerhet.
Eftersom miljö är en viktig drivkraft i företagen främjas trafiksäkerheten när den
paketeras (sammankopplas) med miljöfrågan. I en intervju säger en företrädare för
ett svenskt åkeriföretag att ”vi tänker miljö och får trafiksäkerhet.” Begreppet
”sustainability” håller på att bli en stark drivkraft, i synnerhet för de större
transportköparna. Trafiksäkerhet är en naturlig del i begreppet sustainability.
c. Ledningssystem
Företagens ledningssystem utgör en bas för företagens verksamhet. Ett väl
fungerande ledningssystem kan byggas upp med hjälp av internationella, europeiska
eller nationella standarder. Det är mycket vanligt att större transportköpare är
certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. Trafiksäkerhet
har förts in som en kvalitet i flera transportköpares, speditörers och transportsäljares ledningssystem.

25

Lars-Olle Larsson, 2005: 178-179.
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Ett undantag är IKEA vars ledningssystem inte är byggt på ISO-standarder.
ISO-standarder utgör därmed inte någon drivkraft för IKEA. IKEA:s uppförandekod heter IWAY och tillskapar drivkrafter för att transportörerna ska åstadkomma
förbättringar inom områdena miljö, säkerhet/trafiksäkerhet, arbetsmiljö och sociala
frågor.
Ledningssystemen i de åkerier som har etablerat ett aktivt miljö- och trafiksäkerhetsarbete tenderar att baseras på ledningssystemstandarder för miljö (ISO
14001), kvalitet (ISO 9001), och arbetsmiljö. Sveriges Åkeriföretag har utformat en
egen ledningssystemstandard för trafiksäkerhet som utgår från miljöstandarden ISO
14001. Denna standard används för närvarande av ett hundratal åkeriföretag i
Sverige.
En ny internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet utvecklas för
närvarande. Denna standard välkomnas av de företag som behandlats i denna
studie. För det första, en ny standard skulle möta ett behov av metoder. ”En ny
standard skulle tillföra nya metoder. Ibland famlar man när det gäller metoder. Det
behövs en systematik för trafiksäkerheten.” ”Tillkomsten av en standard skulle vara
en fördel. Då skulle vi ha något konkret att arbeta efter. Det leder till ett mer
uppstyrt arbete.”
För det andra, en standard skulle underlätta arbetet med att göra prioriteringar.
”Det blir lättare att veta vad som är väsentligt från trafiksäkerhetssynpunkt.” För
det tredje, en standard ökar sannolikheten för att trafiksäkerheten blir en
ledningsfråga. ”En ny standard gör det mera legitimt att ta upp trafiksäkerhetsfrågorna.” För det fjärde, en standard ökar kundefterfrågan på
trafiksäkerhet. ”Fler kunder kommer att ställa höga krav på trafiksäkerheten.” I
intervjuerna framhålls att den nya standarden inte får bli byråkratisk och
komplicerad eller för specifik ifråga om tekniska krav.
d. Ledarskapet
Studien visar att ledarskapet är en avgörande faktor för att frambringa
trafiksäkerhetsförbättringar. Det är viktigt att ledarskapet formulerar mål och
argument på ett tydligt sätt så att förarna i ett åkeriföretag verkligen förstår och
accepterar budskapet från ledarskapet. I en förändringsprocess i ett företag är det
viktigt att få med sig eldsjälar och anställda som fungerar som opinionsbildare.
Ledarskapet har ett ansvar att ta hand om dessa personers engagemang. Ett starkt
ledarskap i trafiksäkerhetsfrågor tenderar att följas av ett starkt ledarskap också när
det gäller miljö och arbetsmiljö. Har företagets ledning väl börjat att arbeta aktivt
med en fråga är sannolikheten stor att man även börjar driva andra frågor. Ett svagt
ledarskap i trafiksäkerhetsfrågor tenderar att följas av ett svagt ledarskap när det
gäller miljö och arbetsmiljö.
Det finns olika sätt att se på ledarskapets roll. Vissa aktörer betonar att
ledarskapet är allra viktigast för att starta upp förändringsprocesser (”vi börjar på
ledningsnivå för att få en övertygelse där och arbetar sedan vidare med övriga inom
företaget” ) medan andra aktörer betonar att ledarskapet är lika viktigt i alla delar av
företagets policycykel.
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Kvinnliga ledare är ovanliga i de svenska åkeriföretagen. Majoriteten av
åkerierna är manligt dominerade arbetsmiljöer där ”motorintresset” av tradition har
varit större än intresset för ”mjuka frågor” som t.ex. trafiksäkerhet och miljö.
e. Kundkrav
Transportköpare kan på ett avgörande sätt driva utvecklingen i riktning mot
trafiksäkra transporter genom att utöva konsumentmakt gentemot speditörer och
åkerier. Transportköparnas trafiksäkerhetkrav tenderar att öka. ”Underleverantörer
till ICA, Volvo m.fl. blir mer eller mindre tvingade in i det nya tänkandet.”
QIII är ett verktyg som har tillkommit för att hjälpa transportköpare att ställa
krav på miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö i sina inköp av transporter. QIII har
varit en viktig drivkraft för vissa företag, dock inte alla.
10.2 Vilka andra drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar anses vara
viktiga?
Information är en drivkraft som kan göras ännu starkare. Speditörer och åkerier
kan förbättra information om sändningsstatistik, leveranssäkerhet och koldioxidutsläpp. Även informationen om olyckor och incidenter kan förbättras. Incidentrapportering är idag närmast obefintlig men är en förutsättning för en god
riskbedömning. Förbättrad incidentrapportering kan bli en viktig drivkraft för
förbättrad trafiksäkerhet.
Ökad kompetensutveckling av aktörerna i transportbranschen framstår som
mycket angeläget eftersom ”motkrafter uppstår som en följd av brist på kunskap”.
De mindre företagens behov bör komma i förgrunden eftersom ”de större
företagen i regel besitter större kunskap än de mindre företagen.” Kompetensutvecklingen bör lägga stor tonvikt på ledarskapets roll och ansvar, ledningssystemens trafiksäkerhetspotential och paketeringen av trafiksäkerhet med miljö,
arbetsmiljö och andra frågor.
10.3 Vad kan staten göra för att stärka drivkrafterna? Vilka styrmedel kan
lämpligen användas?
Även den sjätte hypotesen om drivkrafter - För att stärka företagens interna
drivkrafter kan staten spela en viktig roll genom att använda olika slags styrmedel –
bekräftades i denna studie.
Statens val av interventionsteori och styrmedel gentemot transportköpare,
speditörer och transportsäljare för att främja trafiksäkerhetens utveckling hos de
tunga transporterna bör utgå från (1) att det är nödvändigt att nå och få med sig
ledarskapet, (2) att företagens ledningssystem har en stor trafiksäkerhetspotential,
(3) att varumärket kan utgöra en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar, (4) att
transportköparnas trafiksäkerhetskrav gentemot speditörer och transportsäljare är
mycket viktiga drivkrafter och (5) att trafiksäkerhet med fördel kan paketeras med
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miljö, arbetsmiljö och andra frågor. Det behövs ett helt paket av drivkrafter för att
nå ända fram.
Lagstiftningen är en stor drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar. Det finns
flera exempel på företag som försöker gå längre än lagkraven. Men den globala
aspekten av dessa företags verksamhet gör att det ibland är svårt att ligga i
framkanten. Ökad harmonisering av internationell lagstiftning, framför allt det
europeiska ramverket, är ett prioriterat område för transportköpare, speditörer och
transportsäljare.
Vägverket uppfattas som en pådrivande och kompetent myndighet som har
bidragit med idéer och kunskap för att främja trafiksäkerheten för de tunga transporterna. För transportköpare, speditörer och transportsäljare har det varit viktigt
att kunna delta i Vägverkets företagsgrupper. Vägverkets arbete med företagsgrupper bör därför vidareutvecklas.
För alla inblandade parter - transportköpare, speditörer, transportsäljare och
staten - är det viktigt att inse att för att nå maximala trafiksäkerhetsresultat är det
viktigt att ”fånga” helheten. Ett företags trafiksäkerhetsnivå kan inte betraktas som
en isolerad företeelse utan måste ses i ljuset av hur företaget fungerar i övrigt.
Trafiksäkerhetsnivån är nära förbunden med generella frågor såsom arbetssätt,
effektivitet och ekonomi.
Slutligen, aktörerna inom den offentliga sektorn - stat, kommuner och
landsting - är alla stora transportköpare. Genom att ställa ambitiösa trafiksäkerhetskrav på sina egna transporter kan de påverka utvecklingen på ett positivt sätt.
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11. REKOMMENDATIONER
Studiens viktigaste rekommendation är att det krävs en systemsyn och ett helt batteri
av drivkrafter och åtgärder för att ett företag ska uppnå sin maximala trafiksäkerhetspotential.
Transportköpares, speditörers och transportsäljares interna drivkrafter för trafiksäkerheten kan stärkas på följande sätt:
• Företagen, med ledarskapet i spetsen, inkluderar trafiksäkerhetskriterier i sina
ledningssystem.
• Företagen, med ledarskapet i spetsen, paketerar trafiksäkerhet med andra
prioriterade frågor, t.ex. miljö och arbetsmiljö.
• Ledarskapet definierar säkerhet som ett kärnvärde i varumärket alternativt
definierar säkerhetens betydelse för varumärket och varumärkets betydelse
för säkerheten. En strategi för att stärka och/eller skydda varumärket ur ett
säkerhetsperspektiv utformas.
• På basis av kontinuerliga uppföljningar vidareutvecklas ledningssystem,
paketering och varumärket som redskap för att tillskapa starkare interna
drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar (figur 11.1).

Ledarskapet i
företaget
Varumärket:
(a) trafiksäkerhet
definieras som ett
kärnvärde
(b) varumärkesstrategi för trafiksäkerheten
utformas

Paketering av
trafiksäkerhet med
miljö, arbetsmiljö
mm

Ledningssystem
som inkluderar
kriterier för
trafiksäkerhet

Figur 10.1 Förslag till modell för förstärkning av transportköpares, speditörers och
transportsäljares inte rna drivkrafter för trafiksäkerhetsförbättringar

När det gäller externa drivkrafter skulle staten kunna ta fram ett gemensamt
utvecklingspaket för transportköpare, speditörer och transportsäljare. Viktiga komponenter i ett sådant paket skulle kunna vara:
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• Tillskapandet av en gemensam värdegrund för transportköpare, speditörer
och transportsäljare
• Tillskapandet av en gemensam utvecklingsagenda för transportköpare,
speditörer och transportsäljare
• Tillskapandet av ett gemensamt utbildningspaket för transportköpare,
speditörer och transportsäljare
Avslutningsvis, staten behöver öka sina ansträngningar för att åstadkomma en ökad
harmonisering av de internationella och europeiska regelverken för de tunga vägtransporternas trafiksäkerhet.
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Bilaga 1. Förteckning över intervjuade personer
Samtliga intervjuer har utförts per telefon av Magnus Andersson, Cajoma Consulting, Uppsala.
Intervju i fas 1 (orienteringsfas) (1 st.)
Catrine Wallinder, Vägverket (2007-11-21)
Intervjuer i fas 2 (hypotesgenererande fas) (15 st.)
Tommy Andersson, vd, Gimo Åkeri (2008-01-23)
Matts-Åke Belin, World Health Organization (2007-12-11)
Anders Fila, säkerhetskoordinator, Dupont Sverige AB, Malmö (2007-12-10)
Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag (2008-01-23)
Göte Gabrielsson, vice vd, IKEA of Sweden, Älmhult (2007-12-10)
Lars Hallsten, Näringslivets Transportråd (2007-12-10)
Lasse Holm, QIII (2007-12-03)
Helena Höök, Vägverket (2007-12-10)
Marcus Ihre, SIS – Swedish Standards Institute (2008-01-25)
Staffan Johannesson, Ecoplan (2008-01-22)
Anna Knutsson, Vägverket Region Mälardalen (2008-01-23)
Per Kågeson, Nature Associates (2007-12-11)
Maria Losman, Ecoplan (2008-01-22)
Jeanette Skjelmose, Environmental Manager, Transport Global, IKEA, (2008-01-25)
Björn Winstrand, Vägverket (2008-01-17)
Intervjuer i fas 3 (hypotestande fas) (23 st.)
Anonym företrädare för ett större svenskt företag (2008-03-17)
Rolf Backman, vd, Ahréns Åkeri AB (2008-05-12)*
Maria Böös, avdelningen för strategisk planering och core values, Volvo Logistics (2008-03-12)*
Stefan Bodelind, logistikchef, AkzoNobel (2008-03-07)*
Marie Creutzer, koncerncontroller, AkkaFrakt (2008-05-06)
Leif Ersson, Contract Manager, ABB Sverige (2008-03-06)
Stefan Espersson, vd, Esperssons Åkeri AB (2008-05-07)
Lars Fransson, Social and Environment Coordinator, Transport Northern Europe, IKEA (200803-07)*
Hans-Olof Gustafsson, f.d. chaufför, Upplands Godsservice AB (2008-03-07)
Ulf Hammarberg, Head of corporate citizenship, DHL Express (2008-02-27)*
Jenny Johansson, marknadskommunikation, Scania (2008-03-10)
Matthias Kettelhoit, vd, Schenker Consulting AB (2008-03-05)*
Håkan Larsson, SSAB Tunnplåt AB, Borlänge (2008-04-22)
Sven Liljander, vd, Enköpings Åkeri AB (2008-05-06)
Gunvor Munck, vd, Smålands Logistik AB, Nybro (2008-05-12)
Björn Rabenius, trafiksäkerhetsansvarig, Scania (2008-03-10)
Niklas Reinholdt, vd, AA-bolagen AB (2008-05-05)
Håkan Rosborg, arbetsmiljöledare, DSV (2008-03-04)*
Bengt Sigvald, miljö- och kvalitetsansvarig, Alltransport Östergötland AB (2008-04-29)
Natalie Weisz, systemansvarig ledningssystem, DSV (2008-08-04)
Maria Werpers, vd, Werpers Åkeri AB, Rättvik (2008-05-14)
Stig Wiklund, logistikdirektör, Stora Enso Logistics AB (2008-03-12)*
Marie Winslow Andersson, miljöansvarig logistik, ICA, (2008-03-14)*
* Under juli och augusti 2008 genomfördes kompletterande intervjuer med dessa personer.
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Bilaga 2. Intervjuguide
Intervjuguiden uppvisar en blandning av generella och specificerade frågor. De generella frågorna
kommer först.
Generella frågor
Drivkrafter
- Vilka är de viktigaste drivkrafterna för ökad trafiksäkerhet i ditt företag/din organisation?
Motivera.
- Vilka är de viktigaste drivkrafterna för ökad trafiksäkerhet i samhället i stort? Motivera.
- Vilka är drivkrafterna för företag/organisationer att gå före lagstiftningen och/eller
marknaden?
Motkrafter
- Vilka är de viktigaste hindren/motkrafterna för ökad trafiksäkerhet i ditt
företag/organisation? Motivera.
- Vilka är de viktigaste motkrafterna mot ökad trafiksäkerhet i samhället i stort? Motivera.
Fördjupningsfrågor
- Upplever du att juridiska faktorer (svensk eller europeisk lagstiftning) är drivkrafter eller
motkrafter för ökad trafiksäkerhet? Motivera.
- Upplever du att ekonomiska faktorer (t.ex. avgifter, skatter, lönsamhet) är drivkrafter eller
motkrafter för ökad trafiksäkerhet? Motivera.
- Upplever du att tekniska system/hjälpmedel är drivkrafter eller motkrafter för ökad
trafiksäkerhet?
- Upplever du att företagets varumärke är en drivkraft eller motkraft för ökad
trafiksäkerhet? Motivera.
- Är kunskapsnivån inom företaget en drivkraft eller motkraft? Motivera.
Avvägning mellan olika drivkrafter och motkrafter
- Sker avvägningar mellan olika transportkvaliteter vid köp försäljning av transporttjänster,
t.ex. mellan trafiksäkerhet, miljö, tid, ekonomi, arbetsmiljö etc.?
- Om ja, på vilket sätt?
Specificerade frågor (länkade till hypoteser)
Varumärkets roll
- Kan ett företags varumärke vara en drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar? På vilket
sätt?
- Om så är fallet, hur stark är denna drivkraft?
- Hur kan man få trafiksäkerhet att bli en kvalitet som inryms i varumärket?
- För vilken typ av företag är varumärket en mindre viktig drivkraft? Motivera.
- Kan varumärket skadas av bristande trafiksäkerhet? På vilket sätt?
Trafiksäkerhetens roll i transportköpares och transportsäljares ledningssystem för kvalitet
- Har trafiksäkerhet införts som en kvalitet i ert företags ledningssystem? Om ja, hur?
- Vad innebär ett bra ledningssystem för trafiksäkerhet? Vilka komponenter bör ingå i ett
ledningssystem för trafiksäkerhet?
- Vilken roll spelar transportköparnas/transportsäljarnas befintliga ledningssystem för
trafiksäkerheten?
- På vilket sätt kan ett ledningssystem för trafiksäkerhet designas för att även bidra till
miljö- och arbetsmiljöförbättringar?
- Vilka förhoppningar har ni på en internationell ledningssystemstandard för trafiksäkerhet?
Vilken potential har en sådan standard?

88
88

-

Vad skulle en sådan standard komma betyda för transportköpare? Vad skulle en sådan
standard att komma betyda för transportsäljare?
- Vad kommer en sådan standard att betyda för utvecklingen av marknaden för
trafiksäkerhetsutrustning och trafiksäkerhetstjänster?
- Vilken begränsningar har internationella ledningssystemstandarder för trafiksäkerhet?
Fråga till vissa parter:
- Varför deltar din organisation/ditt företag i arbetet med att ta fram en
ledningssystemstandard avseende trafiksäkerhet?
Paketering
- Behövs en paketering som innebär att trafiksäkerheten får draghjälp får andra områden
- (t.ex. miljö, arbetsmiljö) eller kan trafiksäkerheten stå på egna ben?
- Vilka sätt finns för att ”paketera” trafiksäkerhet med miljö och arbetsmiljö (och andra
faktorer)?
- Vad är den starkaste drivkraften av trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö? Motivera. Vad
får detta för konsekvenser?
- Hur stor är den ekonomiska nyttan av paketering? Hur kan den ekonomiska nyttan
synliggöras?
- Vilka hinder och motkrafter finns för ”paketering”?
- Om trafiksäkerhet är en svag drivkraft – hur stärka denna drivkraft?
Ledarskapets roll
- I vilken grad är transportköparnas efterfrågan på trafiksäkerhet ett resultat av ledarskapets
agerande?
- I vilken grad är transportsäljarnas efterfrågan på trafiksäkerhet ett resultat av ledarskapets
agerande?
- Hur viktig är ledarskapets roll i förhållande till andra drivkrafter?
- Vad är det som gör att ledarskapet fungerar i en organisation? Vad beror det på om
ledarskapet inte fungerar?
Utvecklingen av marknaden för trafiksäkerhetsutrustning och trafiksäkerhetstjänster
- Vilka är de viktigaste drivkrafterna för att lastbilstillverkare förmår att göra
trafiksäkerhetsutrustning såsom t.ex. alkolås och ISA till standardutrustning
(”stapelvaror”) i nya lastbilar?
- Vilka är de viktigaste motkrafterna i denna process?
Övriga frågor
Dialog och samverkan mellan transportköpare och transportsäljare
- Upplevs brister och dialog och samverkan mellan transportköpare och transportsäljare? I
så fall vilka?
- Hur skapa en förbättrad dialog och samverkan mellan transportköpare och
transportsäljare?
Kunskap och kompetensutveckling
- Vilken kunskap och kompetensutveckling är viktig för transportköpare och transportsäljare för
att de ska förbättra verksamheten från trafiksäkerhetssynpunkt?
- På vilket sätt kan denna kunskap och kompetensutveckling komma in i dessa företag?’
Oseriösa företag
Hur hantera oseriösa företag på marknaden? Vilken roll kan Länsstyrelserna spela i
sammanhanget?
Vägverkets roll
Hur ser ni på Vägverkets roll?

89
89

QIII
-

Är QIII en viktig drivkraft för transportköpare? Är QIII en tillräcklig mekanism för att
åstadkomma förbättringar?
Vilken potential har QIII?
Vad hindrar QIIIs vidare utveckling?
Finns det några liknande verktyg eller processer?
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Bilaga 3. Hypotesgenererande intervjuer och dokument
Drivkrafter enligt Anders Fila, Säkerhetskoordinator, DuPont Sverige AB

DRIVKRAFTER
DuPonts “core values”
DuPont har tre core values (i rangordning):
1. SHE - Safety, Health, Environment
2. Etikdeklarationer
3. Fair treatment of people
DuPonts policy är att oavsett storlek ska alla enheter inom företaget ha en SHE-struktur som
står för Safety, Health, Environment. Även trafiksäkerhet ingår. Utmärkande för SHE är att
det finns konkreta personer bakom konceptet, att policyn omsätts i handling och att det finns
ett uppföljningsarbete.
Stärkt varumärke
Arbetet med ”core values” leder till att DuPont stärker sitt varumärke.
”Börja i toppen”
Är inte ledningen med på tåget går det inte. Man måste börja i toppen. Förändringen i
företaget började med ledningen i företaget. Ledningen i företaget bör ha rätt synsätt.
DuPont började bearbeta toppen och jobbade sig sedan ner igenom företaget ner till Nisse på
fabriksgolvet.
Detaljerad uppföljning
När DuPont köpte upp ett företag i Malmö förändrades detta företag snabbt. ”Det blev en
helt annan uppföljning och struktur. Man började titta på detaljer på ett nytt sätt.”
DuPont Sverige AB genomför vart tredje år tredagarskontroller av verksamheten där man
följer checklistor.
ISO-14001
De flesta anläggningar inom DuPont Sverige AB är ISO-certifierade. Innan 2010 ska alla
anläggningar vara ISO-14001 certifierade. Detta ledningssystem är en viktig drivkraft.
Bibehålla rutiner
DuPont Sverige AB verkar för att rutiner bibehålls när någon anställd slutar.
Lång säkerhetstradition
DuPont har en lång säkerhetstradition inom företaget, närmare 200 år.
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Drivkrafter enligt Helena Höök, Vägverket

DRIVKRAFTER
Ledarskapet
Ledarskapet är A och O. Utan ledarskapet händer ingenting. Det är viktigt att våga visa ett
personligt ledarskap. Ett exempel på detta är Schenkers vd som tog kontakt med Vägverket.
Det ledde fram till Schenker-OLA där Schenker tydligt uttalade att man ville bli bättre på
trafiksäkerhet.
Varumärket
Varumärket står högst. Varumärket är viktigast, både för företag och för konsumenter.
Exempel: Schenkers engagemang för trafiksäkerheten hade sin i grund i NTF:s
hastighetsmätningar som visade att många av Schenkers förare körde för fort. Schenker
förklarade att man ville sköta sig för att kunna göra business.
Uppföljning
Mer mätningar, bättre uppföljning och egna revisioner är viktiga drivkrafter. Att göra egna
revisioner är ett kraftfullt instrument. Det är lätt att vara enig på ledningsnivå men det svåra
är att nå ut hela vägen.
Ledningssystem
Ledningssystemet garanterar att ledningen är medveten.
Helheten
Allt hänger ihop, man kan inte arbeta isolerat med olika frågor. Det tydligaste exemplet är
hastighetsfrågan som berör trafiksäkerhet, miljö och arbetsmiljö. För att förändra
hastighetsgränssystemet är miljön en viktigare drivkraft än trafiksäkerheten.
QIII
Idén med QIII är bra men QIII skulle behöva bli starkare och mer synligt. Det finns en risk
att det hela blir för vagt. Det gäller att få fler att intressera sig för QIII. Jämför med
EuroNCAP som är betydligt viktigare. QIII kanske behöver lyftas till ett europeiskt plan.
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Drivkrafter enligt Lasse Holm, QIII

DRIVKRAFTER
Se på distributionen som en integrerad del av produktionen
Den stora drivkraften uppkommer när man börjar se på distributionen som en integrerad del
av produktionen.
Miljön
Miljö är den enskilt viktigaste drivkraften följt av baskravsdelen (att klara av att betala skatter
etc,). Sedan kommer trafiksäkerhet följt av arbetsmiljö. ”Det är klimatet man pratar om. Man
har förstått det här.”
QIII
QIII:s verksamhet leder till att de transportsäljare som satsat på kvalitet, t.ex. genom att
installera alkolås, äntligen får betalt för sina ansträngningar genom att få fler uppdrag från
kvalitetsmedvetna transportköpare.
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Drivkrafter enligt Matts-Åke Belin, WHO och Vägverket

DRIVKRAFTER
Etik
Etik = ”de inre motiven”. Man vill inte att någon ur personalen ska dödas eller skadas i
trafiken. Detta är det enskilt viktigaste motivet. Det handlar om en grundsyn. Det mänskliga
livets värde är okränkbart.
Företagsekonomi
Lägre hastigheter, nyktra förare och färre olyckor leder till ekonomiska besparingar för
företagen. Cost-benefit analys visar tydligt på detta samband.
Varumärket
Varumärket handlar om ”företaget i samhället”. Detta handlar om vad andra parter – kunder,
staten, samhället - tycker om företaget. Hur man uppfattas. Att ha koll på säkerheten för att
uppfattas som en god aktör i samhället, ”social responsibility”. Att andra uppfattar att allt är i
sin ordning betyder inte att allt är i sin ordning.
”Riktiga policies”, ledningens medverkan och uppföljning
Det som krävs för att åstadkomma förbättringar är riktiga policies, ledningens medverkan och
uppföljning.

94
94

Drivkrafter enligt Per Kågeson, Nature Associates

DRIVKRAFTER
Miljön
Miljön växer snabbt i betydelse. Det finns win-win situationer mellan miljö och trafiksäkerhet.
Trafiksäkerheten kommer med på köpet när hastigheten begränsas.
Företagsekonomi
Att reducera maxhastigheten till 80 km/tim är företagsekonomiskt lönsamt när man tittar
tidsförlust i förhållande till bränsleförbrukning samt slitage av bromsar, däck och drivlina.
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Drivkrafter enligt Lars Hallsten, Näringslivets Transportråd

DRIVKRAFTER
Kvalitet, pris och varumärke/image
De viktigaste drivkrafterna är:
- Kvalitet
- Pris
- Varumärke och image. Varumärket och image är väldigt viktigt. Olyckor skadar
varumärket. Inget företag vill ha olyckor. Något företag missköter och tappar helt
ansiktet vilket exponeras i media. Om detta sker kan det gå ut över affärerna. Det är
man rädd för hela tiden.
Det finns ingen spänning mellan pris och kvalitet. Optimalitet ifråga om pris och kvalitet går
inte att uppnå i meningen att lägsta pris inte kan kombineras med högsta kvalitet.
Trafiksäkerhet är en kvalitetsfråga.
Klimat och miljö
Klimatet dyker upp som en viktig fråga. Alla diskuterar förståeligt nog klimat idag.
Klimatfrågan har fått en väldigt dominerande framtoning. Sannolikt sjunker frågan tillbaka i
takt med att utsläppen minskar. Det är viktigt att se på klimatfrågan med ett långsiktigt
förhållningssätt. Miljöfrågor diskuteras oftare än trafiksäkerhet.
QIII
Jag har en positiv grundinställning till QIII. QIII:s metodik är vettig. ”Just nu ser jag inget
bättre”. QIII har inte riktigt fått det genomslag man hade hoppats på. Det finns en större
potential i den metodiken. Krav måste komma in på ett naturligt sätt i upphandlingarna och
med QIII:s upplägg gör de det.
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Drivkrafter enligt Björn Winstrand, Vägverket

DRIVKRAFTER
Större och större företag
En drivkraft är att det blir större och större enheter för varje år. Större organisationer blir
mera professionella i fråga om ledarskap, metoder, verktyg och förhandlingsförmåga. På det
sättet kan de styra sina organisationer bättre och få till stånd förändringar.
Fler krav på speditörerna
Om är flera transportköpare som ställer krav skulle speditörerna hamna i ett annat läge. Då
skulle det kunna tippa över.
Varumärket är en stark drivkraft inom den petrokemiska industrin
Oljeindustrin har högre kvalitetskrav på sina transporter än andra verksamheter. Det räcker
att en tankbil välter för att varumärket ska gå förlorat. Preem och Statoil har skaffat alkolås i
alla bilar och har krav på incidentrapportering. Oljeindustrin använder specialåkerier. Det är
lättare att förhandla fram lösningar med dessa aktörer
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Drivkrafter enligt Anna Knutsson, Vägverket

DRIVKRAFTER
Ett systematiskt arbetssätt
Paketera miljö och trafiksäkerhet från start
Det är viktigt att ta med miljö och trafiksäkerhet som ett paket från start, att försöka lägga i
dessa aspekter i företagens ledningssystem. Det är enda sättet att åstadkomma stora
förbättringar. Miljö- och trafiksäkerhetstänkandet har oftast gått via miljöargumentet. I
företagen finns i regel miljöansvariga men inga trafiksäkerhetsansvariga. Det finns en
upphandlingschef eller en logistikchef som äger trafiksäkerhetsfrågan men inte alltid har
förstått detta.
Stora företag har den bästa kvalitetskontrollen
Ju större volym på företagen desto mer har de kontroll på kvaliteten. Mindre företag har
mindre koll på kvaliteten.
Trafiksäkerhet kan vägas in i CSR-begreppet
En dialog med ett företag kan utgå från en diskussion kring koldioxid som leder till en
diskussion om sparsam körning och hastigheter vilket i sin tur länkas till CSR.. Trafiksäkerhet
kan vägas in i CSR-begreppet.
Varumärket
Goodwill och företagets image är viktigt i det här sammanhanget. Hur man vill synas.
Marknadens krav
Det är viktigt att få marknadens krav att börja fungera som en drivkraft.
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Drivkrafter enligt Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag

DRIVKRAFTER
Ledningssystem
”Det handlar inte bara om trafiksäkerhetspolicy utan även ledningssystem som gör att
trafiksäkerhetspolicyn kan verka.”
”De åkeriföretag som nappade först var de som redan hade ledningssystem för kvalitet
och/eller miljö. Att börja jobba med trafiksäkerhet innebar inte ett stort steg utan kunde
göras med små förändringar.”
Ledningens betydelse
”Har man inget engagemang från ledningens sida blir det inget av ledningssystem för
trafiksäkerhet. Det är oftast ledningen som kommer med idéer.”
Trafiksäkerhet är ett sätt att reducera kostnader
”Vissa företag ser trafiksäkerhet som ett sätt att få kontroll och de ser flera fördelar: man kan
reducera kostnader för skador, försäkringar och bränsle. Bränslekostnader kan reduceras
genom eco-driving.”
För vissa företag är det lättast att börja med en aspekt
”Många känner att det är jobbigt att ta ett system som täcker allt. För dem är det bättre att
jobba med en aspekt. När man väl kommit med en aspekt är det lättare att gå vidare och
försöka bygga upp ett integrerat system.”
Varumärket
Ledningssystem för trafiksäkerhet bidrar till att förstärka varumärket. Det blir en ekonomisk
faktor.
”Stora företag vill ligga långt fram”

99
99

Drivkrafter enligt Staffan Johannesson, Ecoplan

DRIVKRAFTER
Varje företag har oftast en ingång som är extra intressant för företaget.
Vissa företag är hårt drivna av miljö och koldioxidutsläpp. Man vill ha en bra
miljöredovisning i sina årsrapporter. Andra företag har mer fokus på trafiksäkerhet,
lastsäkring och överlast.
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Drivkrafter enligt Trivector
(ur rapporten ”Trafiksäkerhetsarbete inom företag med tunga transporter.”
Trivector rapport 2003:26)
DRIVKRAFTER
Ledningen
I de flesta fall har trafiksäkerhetsarbetet initierats av en person i ledningen.
Företagets storlek
Det interna arbetet med trafiksäkerhet varierar mellan företagen. Skillnader beror i hög grad på
storleken på företaget och/eller förekomsten av ISO-system vilket i viss mån hänger samman.
Tydlig kundefterfrågan
”En viktig framgångfaktor är en gemensam, seriös, tydlig kund och en tydlig kundefterfrågan.”
”Kunden är oerhört viktig. Han kan skynda på utvecklingen mycket.”
Ledningssystem där trafiksäkerhet ingår
”Att ha ett ledningssystem, t ex ISO-system, där trafiksäkerhet ingår är en framgångsfaktor, annars
är det risk för att arbetet rinner ut i sanden.”
”Det är lätt att mobilisera ett engagemang en kort tid. Det finns dock en risk att det planar ut.
Men om man har ett ledningssystem så finns det hela tiden med.”
Vägverkets stöd
Vägverkets stöd är uppskattat, ”det skapar tyngd i arbetet och ger draghjälp”. Det blir lättare att
motivera arbetet högre upp i ledningen.”
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Drivkrafter enligt rapporten ”Trafiksäkerhet i ledningssystem”
Holmgren, Anne-Charlotte (2007). Trafiksäkerhet i ledningssystem – SP Rapport 2007.
DRIVKRAFTER
Ledningssystem/integrerat ledningssystem
Fler och fler organisationer får krav från kunder och andra intressenter att de skall ha
kvalitetssystem och miljöledningssystem.
Kundkrav
Företag som har kundkrav driver ett uttalat trafiksäkerhetsarbete.
Stora företag blir oftast certifierade
I de stora företagen finns det större underlag för en certifiering. De större företagen har
större fördel av en certifiering eftersom de använder sig av den i marknadsföringen.
QIII
Trafiksäkerhetscertifiering av åkerier
Sveriges Åkeriföretags certifiering av åkeriernas ledningssystem för kvalitet och miljö
enligt ISO 9001 och ISO 14001 är en drivkraft under förutsättning att systemen bygger på
miljö- och kvalitetsstandarderna. Ett stort antal åkeriföretag är certifierade av Sveriges
Åkeriföretag för sitt trafiksäkerhetsarbete.
Vägverkets rundabordssamtal och projekt med företag
Vägverket har initierat flera stora företag i gemensamma diskussioner om
transportupphandlande företags arbete med miljö och trafiksäkerhet kopplat till
transporter.

102
102

med
denna
studie
attbeskriva
beskrivatransportköpares,
ochanalysera
analyseratransportköpares,
transportköpares,
spediSyftetSyftet
med denna
är att
beskriva
och
analysera
speditörers
och
Syftet
medstudie
denna
studie
äräratt
och
speditransportsäljares
drivkrafter
för att uppnådrivkrafter
en högre trafiksäkerhetsstandard
i högre
transporternas
törers
och
transportsäljares
för
att
uppnå
en
trafiksäkerhetstörers
samtliga
led. och transportsäljares drivkrafter för att uppnå en högre trafiksäkerhetsstandard
transporternassamtliga
samtligaled.
led.
standard ii transporternas

Studien
slår fast slår
att:
Studien

fast att:
att:
Studien slår fast

•

Andersson & Vedung
Andersson & Vedung

Drivkrafter förför
trafiksäkra
transporter
Drivkrafter
trafiksäkra
transporter
Drivkrafter för trafiksäkra transporter

Drivkrafter
Drivkrafter
förför
trafiksäkratransporter
transporter
trafiksäkra

Skyddet av ett företags varumärke kan utnyttjas som en drivkraft för

Trafiksäkerhet bör paketeras ihop med andra frågor som står högre upp på den politiska och
företagsmässiga dagordningen. En sådan sammankoppling med företagets varumärke,
arbetsmiljö, yttre miljö, ledningssystem/arbetssätt och ekonomi ger trafiksäkerhet drivkrafter som
En
generell
slutsats
ärgenerella
trafiksäkerhetsresultat
ärnyttja
det vikden på
egen
hand inte
har. Den
slutsatsen
är att trafiksäkerhetens
företrädare bör
En
generell
slutsats
äratt
attför
föratt
attnå
nåmaximala
maximala
trafiksäkerhetsresultat
är
det viktigt
att
”fånga”
helheten.
Trafiksäkerhetsnivån
är
nära
förbunden
med
frågor
soptunnemodellens insikter om vikten av sammankoppling, paketering och upphängning.

tigt att ”fånga” helheten. Trafiksäkerhetsnivån är nära förbunden med frågor
såsom ledningssystem/arbetssätt, varumärke, arbetsmiljö/miljö, effektivitet och
såsom
ledningssystem/arbetssätt,
varumärke,
arbetsmiljö/miljö,
och
Magnus
Andersson
är statsvetare och konsult vid
Cajoma Consulting.
Evert Vedung äreffektivitet
professor
ekonomi.
Föruniversitet.
att etablera en hög trafiksäkerhetsstandard behövs därför ett helt
emeritus
vid
Uppsala
ekonomi. För att etablera en hög trafiksäkerhetsstandard behövs därför ett helt
batteri av drivkrafter.
batteri av drivkrafter.
Magnus Andersson är statsvetare och konsult vid Cajoma Consulting. Evert
Magnus
Andersson
statsvetare
och konsult
vid Cajoma Consulting. Evert
Vedung är
professor är
emeritus
vid Uppsala
universitet.
Vedung är professor emeritus vid Uppsala universitet.

Cajoma
Consulting
Cajoma
Consulting
www.cajomaconsulting.se
www.cajomaconsulting.se
Cajoma Consulting
978-91-633-0451-4
ISBN ISBN
978-91-633-0451-4
www.cajomaconsulting.se
ISBN 978-91-633-0451-4

Drivkrafter för trafiksäkra transporter
Drivkrafter för trafiksäkra transporter

•• trafiksäkerhetsförbättringar.
Skyddet
av ett
ett företags
företagsvarumärke
varumärkekan
kanutnyttjas
utnyttjassom
som
drivkraft
trafikSkyddet av
enen
drivkraft
förför
trafiksäkerhetsförbättringar.
säkerhetsförbättringar.
• Miljö
och arbetsmiljö är drivkrafter i ett företag och trafiksäkerhet kan främjas genom att
med denna
typ av frågor.
•• paketeras
Miljö och
arbetsmiljö
drivkrafteri ett
i ettföretag
företagoch
ochtrafiksäkerhet
trafiksäkerhet
arbetsmiljö
ärärdrivkrafter
kankan
främjas
genom
att
paketeras
med
denna
typ
av
frågor.
genom
att
paketeras
med
denna
typ
av
frågor.
• När trafiksäkerhet integreras i ett företags ledningssystem tillskapas en viktig drivkraft för
tillskapas
en en
vik-vik•• trafiksäkerhetsförbättringar.
När trafiksäkerhet
trafiksäkerhetintegreras
integrerasi iett
ettföretags
företagsledningssystem
ledningssystem
tillskapas
drivkraft
för
tig drivkraft
för trafiksäkerhetsförbättringar
trafiksäkerhetsförbättringar
• Ledarskapet
i ett företag
kan på ett avgörande sätt bidra till trafiksäkerhetsförbättringar.
Ledarskapet ii ett
tilltill
trafiksäkerhets•• Ledarskapet
ett företag
företagkan
kanpåpåett
ettavgörande
avgörandesätt
sättbidra
bidra
trafiksäkerhets• Transportköpares krav på speditörer och transportsäljare är en mycket viktig drivkraft för
förbättringar.
förbättringar.
trafiksäkerhetsförbättringar.
Transportköpares krav
är är
enen
mycket
vik-vik•• Transportköpares
kravpå
påspeditörer
speditöreroch
ochtransportsäljare
transportsäljare
mycket
• Staten
kan
spela
en
viktig
roll
för
trafiksäkerheten
genom
att
använda
olika
slags
tig
drivkraft
för
trafiksäkerhetsförbättringar.
tig drivkraft för trafiksäkerhetsförbättringar.
styrmedel
transportköpare,
speditörer
och transportsäljare.
Staten gentemot
kan
attatt
använda
olika
•• Staten
kan spela
spela en
enviktig
viktigroll
rollför
förtrafiksäkerheten
trafiksäkerhetengenom
genom
använda
olika
slags
styrmedel
gentemot
transportköpare,
speditörer
och
transportsäljare.
slags styrmedel gentemot transportköpare, speditörer och transportsäljare.

Magnus Andersson
Magnus Andersson
Evert Vedung
Evert Vedung

