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Abstract 
 
This report is the second working report in a Swedish project called UTVALTS. The project is 
developing a proposal for a standard for a management system for traffic safety. More information on 
the project is available on www.sp.se/trafiksakerhet. This report contains a evaluation of the first 
report: a world wide study on initiatives taken to improve traffic safety, and the possible use and/or 
development of management systems for traffic safety management.  
  
A survey concerning traffic safety management in haulier companies is being conducted during 
September 2006, and will be included in our next working report. 
  
The study for the first report shows many interesting traffic safety initiatives, mainly in the 
industrialised countries. We can see a readiness to include these initiatives in a management system, 
some efforts already being done in Australia, UK and Sweden. These efforts will be included in our 
further project progress, and our standard proposal.  
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Project manager: 
Anne-Charlotte Holmgren, Kaggården, Hökerum 
 
Reference group: 
Anders Lie, Vägverket, Borlänge 
Lars Andreen, Schenker, Göteborg 
Inger Larsson, Arla Foods, Stockholm 
Åsa Wagenius, Vägverket, Sundsvall 
Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag, Stockholm 
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Sammanfattning 
 
Trafiksäkerhet är till stor del en fråga om engagemang och kan endast bli riktigt framgångsrik om hela 
företaget inklusive ledningen tar den på allvar och integrerar den i sin verksamhet. De viktigaste 
faktorerna för att uppnå ökad trafiksäkerhet är utbildning, utbildning och utbildning, både av myndig-
heter, förare, företagsledningar och andra, d v s alla som genom sin attityd och sitt beteende påverkar 
trafikmiljön för oss alla.  

Denna rapport utgör en utvärdering av den första delrapporten inom projektet UTVALTS, UtVeckling 
Av förslag till Ledningssytemstandard för TrafikSäkerhet. Projektet sker på initiativ från TRB Sverige 
AB och stöds av Vägverket. För mer information om projektet hänvisas till webbplatsen www.sp.se/ 
trafiksakerhet. 
 
En enkätundersökning gällande trafiksäkerhetsarbete i åkerier genomfördes under augusti och septem-
ber 2006, och dess resultat sammanfattas i denna rapport. 

Rapporten innehåller också resultatet av en workshop i november 2006, där delrapport 1 presenterades 
och en fortsättning på projektet diskuterades. 
 
Kartläggningen i delrapport 1 visar att det pågår mycket intressant trafiksäkerhetsarbete, i första hand i 
i-länderna. Mognaden att här inkludera aktiviteterna i ett ledningssystem är goda. Vissa ansatser för 
detta finns i Australien, UK och Sverige, vilka projektet UTVALTS ska ta med i sitt förslag till krav-
standard. 
 

Projektdeltagare: 
Jan-Olof Arnäs, TRB Sverige, Göteborg 
Bengt Sigvald, Alltransport, Norrköping 
Ella Truman, Alltransport, Norrköping 
Fredrik Orwén, Vägverket Region Sydöst, Jönköping 
Karin Nilsson, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås 
 
Projektledare: 
Anne-Charlotte Holmgren, Kaggården, Hökerum 
 
Referensgrupp: 
Anders Lie, Vägverket, Borlänge 
Lars Andreen, Schenker, Göteborg 
Inger Larsson, Arla Foods, Stockholm 
Åsa Wagenius, Vägverket, Sundsvall 
Christer Forsell, Sveriges Åkeriföretag, Stockholm
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det finns ett stort behov både inom Sverige, EU och internationellt av att skapa effektivare transporter 
för att kunna minimera transporttiderna och undvika förseningar. Effekten av sådan en effektivisering 
av transporter kan leda till stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Nya intermodala koncept som 
leder till optimala godsvolymer, minimerat antal transporter och minskande transporttider och 
miljöpåverkan, med ökad transportsäkerhet, eftersöks.  
 
Företag inom transportsektorn vilka arbetar systematiskt med trafiksäkerhet önskar se en standard som 
möjliggör certifiering av tredje part, gärna vid samma tillfälle som granskning sker av kvalitets- 
respektive miljöarbetet.  
 
Projektet UTVALTS ska på basis av befintliga tillämpningar av ledningssystem, verktyg och metoder 
för trafiksäkerhet formulera ett förslag och underlag till standard för trafiksäkerhetsarbete inom trans-
portsektorn. Projektet är uppdelat i fem delar: 1 Inventering, 2 Utvärdering, 3 Förslag till standard, 4 
Seminarium, 5 Slutrapport.  

Denna andra delrapport är en utvärdering av del 1, och beskriver vilka lärdomar vi vill arbeta in i del 
3: vårt standardförslag. En bedömning görs kring vilka typer av system som är bäst lämpade för 
standardisering. I samarbete med transportföretagen tas en serie relevanta krav för ett praktiskt och 
effektivt trafiksäkerhetsarbete fram. De grundläggande kraven från kvalitets- och miljöstandarderna 
utgör en naturlig del av denna kravserie men även andra krav direkt hänförda till trafiksäkerhet ges 
omfattande betydelse. 
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1.2 Frågeställningar 
 
Denna delrapport behandlar följande frågeställningar:  

- Vilka exempel på standardiserade ledningssystem kan vi grunda vårt förslag på? 

- Vilka exempel på aktivt trafiksäkerhetsarbete är framgångsrika? 

- Hur kan vi driva ett standardiseringsarbete vidare? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Rapporten syftar till att analysera del 1 och fånga upp goda exempel, och lägga fast dessa som ett 
underlag för standardförslaget i del 3. 
 
 
1.4 Metod 
 
Den metod som använts för rapporten är diskussioner i projektgruppen, samt svensk workshop med 
deltagare involverade i trafiksäkerhets- och standardiseringsarbete. 
 
Ett examensarbete med en enkätundersökning bland svenska åkerier, ger en bild av förutsättningarna 
för trafiksäkerhetsarbete i åkerinäringen. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 2 är en summering av delrapport 1 och visar goda exempel på ledningssystem som vi använder 
som grund till vårt förslag. 
 
Kapital 3 betonar av vikten att samordna trafiksäkerhetsfrågor med övriga företagsövergripande fråge-
ställningar såsom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. 
 
Kapitel 4 återger resultaten från liten enkätundersökning vid svenska åkeriföretag gällande trafiksäker-
het och ledningssystem. 
 
Kapitel 5 innehåller slutsatser från en workshop i november gällande delrapport 1. 
 
Kapitel 6 summerar delrapport 2. 
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2 Ledningssystem 
 
2.1 Trafiksäkerhet och ledningssystem i världen 
 
Nya Zeeland arbetar aktivt med säkerhetstänkande, och har bl. a. arbetet fram ett ledningssystem för 
sina trafiksäkerhetsmyndigheter, kallat Safety Management System. Systemets syfte är att framgångs-
rikt leda, styra och följa upp väginfrastrukturen, för att höja trafiksäkerheten. Systemet är uppbyggt 
enligt figur (RCA = road controlling authorities): 
 

 
 
 
I Australien arbetas med trafiksäkerhet i arbetsmiljölagen. Branschspecifika insatser återfinns bl a i 
kvalitetssystem kallat Trucksafe. Många stora kunder, samt försäkringsbolagen, kräver att transport-
operatörerna tillämpar ett riskhantering- och/eller verksamhetsledningssystem för att uppfylla gällande 
praxis och lagkrav för arbetsmiljö, vägtransporter osv. Industrin stödjer TruckSafe genom olika incita-
ment, såsom förmånligare fordonsförsäkring, Sjuk/medarbetarförsäkring, myndighetsfördelar i regel-
verken genom koppling till NHVAS (National Heavy Vehicle Accreditation Scheme), ett kvalitets-
system med fokus på lastvikt och fordonsunderhåll. TruckSafe uppfyller kraven i NHVAS samt inne-
håller olika moduler som fordonsunderhåll, hälsa, utbildning och ledning. 
 
I USA finns många goda exempel på trafiksäkerhetsaktiviteter, som vi kan hämta inspiration från. I 
vårt projekt så fokuserar vi på ledningssystemen, och därför så lämnar vi dessa aktiviteter, men vi vill 
nämna att näringsliv och myndigheter kan hämta mycket matnyttigt hos till exempel The Federal 
Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). 
 
Mycket arbete pågår gällande trafiksäkerhet, t ex krav på förarkompetens, men vi har inte hittat aktivi-
teter på EU-nivå som är kopplade till ledningssystem och trafiksäkerhet. 
 
I Storbritannien pågår ett arbete med OHSMS-standarden för att hitta branschanpassade tillämp-
ningar, även en guide till transport-industrin. OHSMS = Occupational Health and Safety Management 
System. Så en koppling till denna standard är viktig även för oss. 
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2.2 Trafiksäkerhet och ledningssystem i Sverige 
 
Många goda exempel finns i Sverige vad gäller trafiksäkerhet och ledningssystem. Vi bedömer att 
Sverige är moget för en ledningssystemstandard för trafiksäkerhet. Kartläggningen visar på en spridd 
insikt om trafiksäkerhetens betydelse samt på flera goda trafiksäkerhetsaktiviteter som bildar grund 
och ram för att formulera ett förslag. Nedan återges några betydande för vårt projekt: 

Enligt Arbetsmiljöverket kan begreppet trafiksäkerhet innefatta mycket, men det handlar i grunden 
om kunskaper och attityder. Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med 
krocksäkra och väl underhållna fordon med bra däck. Det handlar också om att använda bilbälte, köra 
lagligt och anpassa hastigheten efter omständigheterna. Även lastsäkring och rätt säkerhetsutrustning 
är enkla åtgärder som ökar trafiksäkerheten. Arbetsmiljöverket har sammanställt gällande regelverk 
för åkerier, gett ut en broschyr kallad Bra arbetsmiljö på väg, samt en checklista som tar upp trafik-
säkerhet som en arbetsmiljörisk och de åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. I maj 2006 
genomfördes en riksomfattande kampanj med fokus på trafiksäkerhet. Fortfarande måste två av tre 
arbetsgivare förbättra sitt arbetsmiljöarbete mot riskerna i trafiken. 
 
Enligt Vägverket har fyra faktorer särskilt stor betydelse för ökad säkerhet inom yrkestrafiken, näm-
ligen hastigheter, bältesanvändning, drogfrihet och nykterhet samt säkra fordon. Även vägmiljöns 
utformning har avgörande betydelse för effekterna av en olycka. Viktigt för trafiksäkerheten är dess-
utom krav från beställare på utförare av transporter, t ex krav på bra planering av transporterna, 
förarnas kompetens samt efterlevnaden av kör- och vilotidsbestämmelser. Sedan Nollvisionen intro-
ducerades har Vägverket börjat arbeta med kvalitetssäkring av transporter som ett led i att inspirera 
transportföretag och transportköpare till att ta ett större ansvar. Syftet är att alla företag och organisa-
tioner som köper eller själva utför transporter ska ta ansvar för hur transporterna påverkar miljö och 
trafiksäkerhet. Arbetet har resulterat i att många företag och organisationer har börjat ställa högre krav 
på fordonen och hur de används. Allt fler köpare ställer miljö- och säkerhetskrav på transporterna. Allt 
fler transportföretag tar ett större ansvar för hur transporterna genomförs. 

 
 

 
 
Goda exempel är bl a Skogskvalitet på väg och Forum för hållbara transporter. 
 

 
Företagsutveckling är ett av de prioriterade områdena bland Sveriges Åkeriföretags 
verksamheter. Genom analys av medlemsföretagens förutsättningar utgående från 
storlek, transportslag, företagsform, lokalisering mm har Sveriges Åkeriföretag 
utvecklat ett informations- och utvecklingsmaterial Åkes Lyft. En mycket viktig del 
av företagsutvecklingsarbetet är Sveriges Åkeriföretags arbete med certifiering av 
åkeriernas ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001 samt 
godkännande av ledningssystem för trafiksäkerhet under förutsättning att systemen bygger på miljö 
och kvalitetsstandarderna. Drygt 90 åkeriföretag är certifierade av SÅ för sitt trafiksäkerhetsarbete. 

Bussbranschen har utarbetat en handbok för miljö- och kvalitetscertifiering av bussföretag. I 
handboken tas ett helhetsgrepp på säkerhet, kvalitet och miljö m m.  
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Säker Grön Taxi är ett transportkvalitetsledningssystem som Svenska Taxiförbundet har skräddarsytt 
för taxibranschen. Det bygger på den internationella standarden ISO 14001 och skall användas för att 
säkerställa en hög kvalitet när det gäller trafiksäkerhet och service. Samtliga systemkrav finns samlade 
i en kravlista. Trafiksäkerhetsfrågorna integreras i kvalitetsarbetet. De viktigaste delarna finns med: 
nulägesanalys, miljö- och kvalitetspolicy, mätbara mål, ständiga förbättringar, avvikelsehantering, 
verksamhetsstyrning, interna och externa revisioner samt certifiering. 

Landsorganisationen (LO) och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) har 
utvecklat ett bedömningssystem för tunga vägtransporter kallat QIII. Detta i samarbete med Svenska 
Naturskyddsföreningen (SNF) som har utvecklat miljödelen. Systemet syftar till att påverka köpare 
av tunga vägtransporter att i högre grad ställa krav på bättre arbetsmiljö, bättre trafiksäkerhet och 
minskad miljöbelastning i sina upphandlingar. Basen för QIIIs verksamhet är att bedöma organisa-
tioner som upphandlar tunga vägtransporter. Bedömningssystemet utgår från de tre bedömningsom-
råden: arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö. Varje bedömningsområde innehåller tre kriterieområden 
som i sin tur har tre nivåer som bedömningarna utgår från. Bedömningsområdet Trafiksäkerhet består 
av Hastighet, Säkra fordon samt Alkohol och droger. 

FR2000 Verksamhetsledning (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, 
miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet och kan användas av alla typer av organisationer. 
Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. FR2000 har 
ursprungligen utarbetats av Företagarna. 

Hållbara Åkerier är ett nätverk där åkeriföretagen Grimsås Åkeri AB, Älmestads Kvarn & Transport 
AB, Donald Björklunds Åkeri AB, Hedströms Åkeri AB och Ambjörnarps Transport AB ATAB ingår. 
Nätverket arbetar för hållbar utveckling genom att med miljöengagemang som drivkraft förbättra 
arbetsmiljön i företaget och öka trafiksäkerheten samtidigt som lönsamheten bibehåll eller stärks. Det 
konkreta målet är därför att integrera trafiksäkerhets- och arbetsmiljöfrågor i det befintliga 
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miljöledningssystemet och få ett effektivare ledningssystem. Integrerade ledningssystem är en viktig 
faktor för att kunna styra verksamheten i rätt riktning och med en helhetssyn.  

Många fler goda exempel finns i delrapport 1. Dessa kommer projektgruppen också att beakta vid 
utarbetande av sitt förslag. 

Som komplement till dessa vill projektgruppen också lyfta fram goda exempel hos kommun- och 
landstingsförbunden. 
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3 Samordning av ledningssystem 
 
Många företag arbetar med integrerade ledningssystem. Projektet kan genom egna och andras erfaren-
heter sammanfatta viktiga förutsättningar. 
 
Företagen bör se på trafiksäkerhet som en naturlig del i företagets värdeskapande process. Beslut på 
alla nivåer bör konsekvensbedömas, d v s vad de får för positiv, negativ eller neutral konsekvens för 
trafiksäkerheten. Alla aktiviteter inom ett företag kan sammanställas och presenteras i värdekedjan (se 
bild), som spjälkar upp ett företags relevanta strategiska aktiviteter.  

 
 

 
 
Företagets värdekedja (fritt efter Porter, 1985) 
  
 
Kopplingen till värdekedjan kommer att belysas ytterligare i delrapport 3 i projektet. 
 
Studier visar att integrerade ledningssystem, där områden som kvalitet, arbetsmiljö, miljö, trafiksäker-
het, informationssäkerhet, energiledning, säkerhet ingår medför att det blir enklare, billigare och 
bättre. Genom att delområdena samkörs i verksamhetsplaneringen och revisionen, så ökar överblicken, 
hanterbarheten och effektiviteten av ledningssystemet. I delrapport 3 klargörs kopplingar mellan de 
olika kravstandarderna. 
 
Syftet med ett integrerat ledningssystem är att hela företaget ska omfattas av kontinuerliga förbätt-
ringar, inte enbart vissa fokusområden. Alla begrepp måste sättas in i sin helhet, och ges rätt relevans 
baserat på dess inverkan på företagets resultat (inte enbart kortsiktigt ekonomiska). Trafiksäkerhet 
påverkar både företagets egen lönsamhet, och har också stort samhällsekonomiskt värde. Det finns 
därför all anledning för alla parter i samhället att lära sig hur man på bästa sätt i samförstånd kan skapa 
och behålla en säker trafikmiljö. 
 



 
 

 14

 

 
 
Schematisk bild av ledningssystemets ingående delar, källa SGU 
 
 
Som framgångsfaktorer för ett lyckat ledningssystem kan anges: 
 
• Ledningens engagemang 
• Välstrukturerat projekt 
• Holistiskt angreppssätt 
• Insikt om behov av trafiksäkerhet 
• Motiverade medarbetare 
• Tillgång till extern kompetens 

 
Till svårigheterna hör: 

 
• Pedagogik: att trafiksäkerhet påverkar och påverkas av hela företaget 
• Marknad: att certifiering ger ett mervärde 
• Metod: att riskanalysen är korrekt genomförd 

 
Det är viktigt att arbetet fokuserar: 
 
• Inte på tekniska trafiksäkerhetshöjande lösningar, utan på helhetssyn gällande alla aktiviteters 

trafiksäkerhetspåverkan (ex tidtabeller, utlovad ledtid, lastplanering) 

• Inte på bokstavlig standardläsning utan på införande av relevanta åtgärder anpassade till behov 
och risker i varje organisation 
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4 Enkätundersökning 
 
Slutsatser i korthet: 
- Ekonomi styr certifieringsbeslut, kostnad ställs mot förväntade intäkter. 

-  Företag som har kundkrav, eller tillräcklig omsättning för att avsätta resurser, driver ett uttalat 
trafiksäkerhetsarbete. 

-  För att nå övriga aktörer, krävs pedagogik, marknadsföring och kompetens/verktyg 
 
 
4.1 Bakgrund 
Examensarbetet genomfördes under hösten 2006, och bestod av en enkätundersökning för att belysa 
trafiksäkerhetsarbetet hos olika transportföretag. Undersökningen genomfördes på 300 åkerier i 
Sverige. De företag som valdes ut till deltagande i enkäten valdes fram från Internet, från 
www.transportguiden.se. På denna sida fanns information om företaget, vilken typ av gods de 
hanterade, hur många bilar de hade till sitt förfogande, och så vidare. Information inhämtades från 
denna sida för att företag från hela landet skulle kunna vara representerade. Till samtliga företag som 
enkäten skickades till bifogades ett informationsbrev.  

För att öka kunskapen om trafiksäkerhet gjordes även intervjuer. Intervjuerna gjordes med enkäten 
som utgångspunkt. Intervjudeltagarna som svarade på enkätfrågorna fick därmed också möjlighet att 
lämna utförligare information genom sina svar. De företag som intervjuer genomfördes på fanns inom 
Borås-området, detta gjorde det lättare för studenterna att komma ut till företagen. För att dessa före-
tag skulle vara representerade inom de olika transportslag som finns på våra vägar, valdes företag ut 
från olika representerade grenar inom transportområdet i Sverige. 

Enkäten innehöll frågor som tydliggjorde bilden av hur företagen hanterar säkerheten i trafiken. 
Enkäten innehöll avsnitt som behandlar frågor rörande företagets policy, ledningssystem, IT, ledar-
skapet, trafiksäkerhet/arbetsmiljö, miljö och kvalitet, fordon och personal. 

ISA och RFID är två olika möjligheter att hjälpa företagen att hantera säkerhet. Detta gäller både tra-
fiksäkerhet och säkerheten för chauffören. En bra trafiksäkerhet kan också ge chauffören en bra 
arbetsmiljö. ISA, Intelligent Stöd För Hastighetsanpassning, är ett system som hjälper chauffören att 
bland annat hålla rätt hastighet på vägarna. ISA har pågått i projektform under 1999-2002. Det var fyra 
städer i Sverige som deltog i projektet, Umeå, Borlänge, Lidköping och Lund. RFID, Radio Frequent 
Identification, är ett system som är till stor hjälp när det gäller lagerhantering och frågor som rör 
godsets slutliga destination. Den information som läggs in på RFID-taggen följer med godset och som 
därmed förenklar hanteringen av det transporterade godset. Avläsningen av RFID-taggen sker med 
hjälp av en scanner. 
 
 
4.2 Resultat 
På enkäten inkom svar från 56 företag. När svaren skulle bearbetas delades företagen in i olika 
grupper. Dessa grupper var baserade på hur många fordon företaget har till sitt förfogande. De 
svarande företagen delades in i följande grupper: 
–  Företag utan bilar 
–  Företag med 1-9 bilar  
–  Företag med 10 eller fler bilar 
 
Det som ses som mest framträdande ur svaren är kostnader. För de små företagen så uppfattas det inte 
som att det skulle vara lönsamt med en certifiering. I de stora företagen så finns det större underlag för 



 
 

 16

en certifiering och de har oftast större fördel av en certifiering eftersom de använder sig av det i sin 
marknadsföring. 
 
 
4.2.1 Samtliga företag 
Övervägande av de svarande företagen har en policy som de arbetar aktivt med och chaufförerna 
deltar aktivt i arbetet med policyn. Personalen är delaktig i det arbete som bedrivs i ledningssystemet i 
företaget. Intresset för IT är stort. Kunskap saknades om RFID och ISA och intresset var inte stort för 
införandet av dessa system. Över hälften av de företag som svarat (36/56), har delaktighet i en sam-
arbetsgrupp gällande olyckstillbud. Övervägande delen av företagen är inte certifierade men många 
arbetar ändå aktivt efter någon form av mall. Av de företag som svarat på enkäten så framkom det att 
de flesta tycker att det finns en konflikt mellan trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Vad gällande utbild-
ningskrav vid anställning framgår den minimigräns för behörighet som behövs för att framföra fordo-
nen. Fordonen uppfyller de ställda miljökraven. Service av fordonen är en viktig del som företagen 
arbetar med och det arbetas flitigt med förbättring av arbetsmiljön i fordonen. 
 
 
4.2.2 Företag utan bilar 
Företagen har en policy, miljöarbetet finns med i policyn. Den policy som finns påverkar miljöarbetet 
inom företagen. De ledningssystem som företagen använder sig av följs upp på ett tillfredställande 
sätt. De företag som finns med i denna grupp anser att det borde finnas IT i alla transportfordon. Led-
ningen i företagen anser att begreppet trafiksäkerhet inte är så viktigt men att det trots det skall finnas 
med i ledningssystemet. Enligt de svarande företagen finns det inga konflikter mellan trafiksäkerhet 
och lönsamhet. Det finns samarbetsgrupper vid en eventuell olycka. Enligt de inkomna svaren för 
dessa företag finns det en konflikt mellan trafiksäkerhet och arbetsmiljö som uppfattas negativt. Någon 
konflikt mellan kostnad för trafiksäkerhet och kostnad för kund uppkommer inte. Övervägande delen 
av de svarande företagen är certifierade och arbetar efter en given mall. 
 
 
4.2.3 Företag med 1-9 bilar 
Policy finns i företagen och miljöarbetet påverkas av policyn. I denna grupp finns stora skillnader i hur 
man arbetar med ledningssystem. Kostnaderna för att implementera IT är stor, därför är det inte lön-
samt att införa IT. Det visar sig inte finnas några konflikter mellan lönsamhet och trafiksäkerhet. 
Arbetsmiljön påverkas av trafiksäkerheten och det uppfattas som negativt. De flesta företagen har 
någon form av certifiering och det arbetas även med egna miljömål. Har företaget någon miljöpolicy 
så finns den med i marknadsföringen. Bilarna som finns i företagen uppfyller de senaste miljökraven. 
Personalen som är anställd hos företagen har stor insyn i företagets verksamhet. 
 
 
4.2.4 Företag med 10 eller fler bilar 
Policy finns hos företagen i denna kategori. De flesta arbetar aktivt med denna policy med viss tvekan 
om chaufförernas delaktighet. Uppföljningen av ledningssystemet sköts bra. De är positiva till att 
använda IT i fordonen och ett av företagen i denna grupp använde sig av ISA. Ledningssystem för 
trafiksäkerhet är väl inarbetat och trafiksäkerheten hanteras bra av ledningen. Nätverk vid olycka 
finns. De som finns i denna kategori anser att trafiksäkerheten påverkar arbetsmiljön. Certifiering är 
något som de flesta av företagen har. Företagens miljöpolicy finns aktivt med i dess marknadsföring 
detta för att man vill visa omgivningen vilka ställda krav som uppfylls. Därmed uppfylls även miljö-
kraven som ställs på företagens fordon. Inget entydigt svar inkom på frågan gällande utbildningsnivå 
utan endast krav om körkort för gällande fordon. 
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4.3 Diskussion och slutsats 
Studenternas slutsats av enkätsvaren kan till stor del benämnas med ett ord. Kostnader. Studenterna 
anser att det hela tiden är kostnaderna som styr hur företagen arbetar i sin verksamhet och hur de 
anpassar sig till efterfrågan och krav från sina kunder. Det har även framgått att de små företagen 
ställer sig mer kritiska till en certifiering av trafiksäkerhet än vad de stora företagen gör. Detta på 
grund av de kostnader som det medför att certifiera sitt företag. De stora företagen har mer kapacitet 
för att kunna hantera de kostnader som en certifiering innebär. Det har tydligt påvisats att arbetet med 
kvalitets- och miljöfrågor har olika relevans beroende på företagens storlek. De små företagen har inte 
samma kapacitet att kunna förebygga och arbeta effektivt med kvalitets- och miljöfrågorna som de 
större företagen, dessutom använder sig de större företagen av dessa frågor som en grund i sin mark-
nadsföring, vilket de mindre företagen inte ser något behov av. Även det ”icke” behovet bedöms vara 
en kostnadsfråga. 
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5 Workshop november 2006 
Slutsats i korthet: Konsensus att standardiseringsarbetet ska initieras nu och drivas av SIS. 
 
 
5.1 Resultat av globala inventeringen 
Vid workshopen presenterar projektledaren projektplanen som syftar till framtagning av ett underlag 
till ev. fortsatt arbete på en standard för ett ledningssystem för trafiksäkerhet. Även delrapport 1 
redovisas: Inventering, med utdelning av rapporten. 
 
Kommentarer: 
• Trafiksäkerhetsarbetet inom offentlig sektor såsom kommuner, landsting och statliga 

verksamheter bör belysas bättre 

• Sund konkurrens och frågan om trafiksäkerhet kontra kundanspråk diskuterades 

• Värdet av certifierad verksamhet och i vilken grad som certifikat kan dras in belystes. Enligt SP så 
sker indragningar när allvarliga anmärkningar inte åtgärdas. 

 
 
5.2 Skogskvalitet på väg -Torbjörn Carlsson, VD för Skogsåkarna 
Skogstransportörerna Jämtfrakt AB, Skogsåkarna i Mellansverige AB, Träfrakt Småland Blekinge AB 
och VSV Frakt AB har under flera år fokuserat allt hårdare på kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhets-
frågor i sina respektive organisationer. Tillsammans representerar skogstransportörerna över 1000 
fordon och 2000 chaufförer. Bl a har man 

• Formulerat och implementerat en miljö- och trafiksäkerhetspolicy 

• Tagit fram gemensamma indikatorer för uppföljning 

• Formulerat och implementerat mål för miljö- och trafiksäkerhetsarbetet 

• Tagit fram och genomfört gemensamt utbildningskoncept för miljö och trafiksäkerhet där förarnas 
beteende och värderingar stått i fokus. Ca 1000 förare och åkeriägare har redan deltagit i 
seminariet.  

 
 
5.3 Våra erfarenheter av trafiksäkerhet och ledningssystem - Bengt 
 Sigvald, Alltransport  
Efter en kort presentation av Alltransport och TRB Sverige AB, redovisade Bengt jämförelse mellan 
olika ISO- standarder, integrering av ledningssystem och ledningssystem i verksamhetsprocessen. 

Exempel på kriteriebeskrivning lämnades för framtagning av trafiksäkerhetspolicy. Utöver skallkrav 
har projektgruppen diskuterat att för varje kriteriekrav ta med en process-syn där intressenter, insats, 
utfall och resultat som bör uppnås ingår. Praktiska tillämpningar och exempel på 
trafiksäkerhetsprogram visades.  
 
  
5.4 SIS-synpunkter - Marcus Ihre  
Marcus var imponerad av kartläggningsarbetet och väckte frågan om arbetet med framtagning av en 
ISO-standard kunde starta tidigare än planerat (efter UTVALTS- projektets slut i maj 2007)? Marcus 
beskrev SIS verksamhet med framtagning av standarder och den process som ligger bakom. Initiativ 
till en ny standard kan komma från enskilda eller organisationer/intressegrupper. Eftersom SIS är en 
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ideell förening är det medlemmarnas behov och önskemål som styr verksamheten. SIS deltar aktivt i 
det internationella arbetet i såväl ISO som CEN.  ISO är det globala standardiseringsorganet medan 
CEN är den europeiska standardiseringsorganisationen. Valet mellan att satsa på en nationell standard 
eller direkt på en ISO-standard diskuterades. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan detaljreg-
lerna påverkas. Kostnader och tider för framtagning av en standard diskuterades, där 3 år är maxtid för 
en ISO-standard.  

Arbetet inom TK 250 Transporttjänster, där Mårten Johansson, SÅ sitter som ordförande, kan vara en 
viktig aktör i nästa fas – ev. framtagning av en trafiksäkerhetsstandard.   

Marknadssynen är viktigt för att fånga marknadens (de som vill nyttja ISO-standarden) intresse där 
både de direkta och indirekta effekterna bör analyseras. Exempel nämndes såsom sänkta försäkrings-
premier, minskade bränslekostnader och ökad säkerhet för fordon, gods och människor.  Utöver 
aspekter kan en riskanalys ge värdefullt bidrag till trafiksäkerhetsaktiviteter. 

Fler kommentarer: 

• Vad menas med trafiksäkerhet, vilka avgränsningar (säkerhet, etik, arbetsmiljö etc.?) Viktigt att ta 
ställning tidigt till dessa frågor. Är området för ”smalt”? 

• SÅs (Christer Forsell) erfarenhet är att en standard för trafiksäkerhet är bra för många företag, där 
stöd för detta finns från både allmänheten och kunder. Många åkerier har ett strukturerat 
trafiksäkerhetsarbete med externa granskare såsom t ex SÅ. Frågan om ackreditering togs upp.  

• Beskrivning av arbetet i TK250 och marknaden för och ett intresse av att använda ett 
ledningssystem för trafiksäkerhet 

• Synen på ett ledningssystem och ”spridda skurar” /checklistor som inte är förankrad i ett 
helhetsperspektiv/ledningssystem. Många uppfattningar finns i branschen. 

 

5.5 Fortsatt arbete 
 
Mötet enades om att: 

• Frågan om framtagning av en ISO-standard ligger utanför UTVALTS. Projektledare och SIS-
representant får i uppdrag att formulera förslag på hur framtagning av en ISO-standard kan 
organiseras. 

• Remissgruppen utvidgas i takt med inkomna intressenter. SÅ är positiv till det fortsatta arbetet och 
önskar delta som remissinstans 

• Seminarium i mars 2007 (Resultat och synpunkter) föreslås arrangeras tillsammans med SIS, där 
ev. framtagning av en ISO-standard kan ingå som en separat programpunkt. Projektledare och 
SIS-representant handlägger. 
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6 Summering i punktform 
 
- Det finns många goda initiativ, och följande ingår som underlag till delrapport 3: 

o ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18002, ISO 10014 
o Sverige: SÅ, QIII, SGU 
o Globalt: Nya Zeeland, AUS, UK 

- Det finns en mognad hos större organisationer att inkludera trafiksäkerhet i sitt ledningssystem 

- Det efterlyses en neutral ackrediterad certifiering av trafiksäkerhetsarbetet. 

- Nuvarande ansatser spretar, och en internationell samsyn på kärnan i trafiksäkerhet kan påskynda 
samverkande insatser och uppnå en viktig förstärkning av trafiksäkerheten i världen. 

- Standardiseringsarbetet ska inledas nu, och ansökan till ISO formuleras under ledning av SIS. 

- Utvalts slutför sitt projekt, och delrapport 3, seminariet och slutrapporten bidrar i den uppstartade 
standardiseringsprocessen. 
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