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Förord 
Detta program är framtaget av Matts-Åke Belin vid Trafikverket och Mälardalens högskola, Ragnar 
Andersson vid Karlstads universitet samt Per Nilsen vid Linköpings universitet. Programmet ska ses 
som ett första försök att etablera en systematisk forskning kring implementerings- och innovations-
frågor inom transportområdet. Fokus i detta program är Nollvisionen som både i ett svenskt och 
internationellt perspektiv utgör ett viktigt ”fall” att studera och utveckla vår kunskap kring.  

Nollvisionen är intressant ur ett retrospektivt perspektiv, men är kanske än viktigare i ett framtids-
orienterat perspektiv. Både nationellt och internationellt har vi fortfarande stora utmaningar innan vi 
har åstadkommit ett säkert transportsystem där ingen dödas eller allvarligt skadas. Detta program ska 
förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om hur vi lämpligast arbetar för att nå detta mål på ett 
effektivt sätt. Nästa steg är att söka finansiering för konkreta forskningsprojekt inom ramen för de 
olika forskningsteman som har identifierats.    
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1. Inledning 

1.1. Behov av implementeringsforskning 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riks-
dagen beslutat om ett funktionsmål i form av tillgänglighet och ett hänsynsmål i form av säkerhet, 
miljö och hälsa (Mål för framtidens resor och transporter, proposition 2008/09:93, betänkande 
2008/09: TU14, Protokoll 2008/09:120).   

Transportsektorn står inför stora utmaningar och över åren har en tämligen god kunskap utvecklats 
kring transportsektorns olika utmaningar och olika strategier och åtgärder som krävs för att uppnå de 
transportpolitiska målen. Ett kunskapsområde som däremot är närmast en vit fläck är forskning kring 
hur samhället och marknadens olika aktörer interagerar med varandra i syfte att nå de transport-
politiska mål generellt och mer specifikt Nollvisionen och hur kunskap omsätts i praktisk handling 
samt hur dessa policy-, innovations- och implementeringsprocesser kan påverkas i syfte att nå 
transportpolitiska mål snabbare och effektivare.  

1.2. Vision Zero Academy  

Med sina färre än 2.6 dödade/100,000 invånare är Sverige världsledande inom vägtrafiksäkerhet. 
Sverige har, genom riksdagens antagande av Nollvisionen år 1997, tydligt bundit sig för ett ambitiöst 
och framåtsträvande inriktat trafiksäkerhetsarbete (Trafikanalys 2015). Nollvisionen är inte bara ett 
långsiktigt mål som innebär att antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor på sikt 
ska elimineras, utan även ett förhållningssätt angående hur trafiksäkerheten ska ökas. Nollvisionen 
skiljer sig i förhållande till ett mer traditionell trafiksäkerhetsarbete bland annat i sin holistiska 
systemsyn på trafiksäkerhetsproblemet, där samhället, industrin och akademin i samverkan spelar en 
väsentlig roll i möjligheten att åstadkomma långsiktigt hållbara förbättringar.  

Nollvisionen har blivit en framgångsrik innovation som spridit sig i vår omvärld. Bland annat vägleder 
Nollvisionen trafiksäkerhetsinsatser i länder som Australien, USA och Norge. Nollvisionen utgör också 
utgångspunkt i många stora städers trafiksäkerhetsarbete, bl.a. New York, San Francisco och Mexico 
City för att nämna några. Den svenska Nollvisionen och dess genomförande lyfts också fram som det 
goda exemplet i bland annat FN:s och EU:s trafiksäkerhetsarbete. 

I syfte att tillgodose den allt större efterfrågan på kunskap om Nollvisionen och dess principer och 
arbetssätt, beslutade dåvarande GD för Trafikverket 2010-07-01 att en Vision Zero Academy skulle 
inrättas i med syftet att bedriva forskning, analys, utbildning och rådgivning kring Nollvisionen ur 
både ett nationellt och internationellt perspektiv.  Etableringen har dock gått trögt på grund av oklar-
heter i Trafikverkets uppdrag inom trafiksäkerhetsområdet samt bristande resurser.  Några initiativ 
har dock tagits utifrån Trafikverkets uppdrag att sprida kunskap och information samt forskning och 
innovation. Bland annat har en virtuell akademi skapats http://www.trafikverket.se/en/visionzero och 
Toward Zero konferensen kan också ses som en leverans som har bäring på Nollvisionen  
http://www.towardszero.se/en/2015. Dessutom deltar enskilda tjänstemän, framför allt från 
Trafikverket, aktivt i olika internationella sammanhang i syfte att bidra med kunskap om Nollvisionen.   

Mycket arbete kvarstår dock innan en Vision Zero Academy är etablerad. Diskussioner pågår med 
regeringskansliet om hur en Vision Zero Academy lämpligast kan organiseras och finansieras.     

 

http://www.trafikverket.se/en/visionzero
http://www.towardszero.se/en/2015


8 
 

Även om fokus hittills har legat på vägtrafik, så ger Trafikverkets helhetsroll möjligheter att brett 
använda erfarenheter, angreppsätt och ledningsstrategier från alla trafikslag. Enligt Trafikverkets 
säkerhetspolicy ska Nollvisionen vägleda allt säkerhetstänkande på transportområdet, dvs. inte bara 
det som sker på väg. Trafikverkets mål är att ingen skadas allvarligt eller dödas i transportsystemet 
eller på Trafikverkets arbetsplatser. Enligt Trafikverkets policy ska Trafikverket ständigt förbättra sitt 
säkerhetsarbete i samverkan med transportsektorns aktörer och det omgivande samhället. 
Trafikverket verkar för att vara en lärande organisation som effektivt förebygger olyckor, skador och 
förluster samt ökar tryggheten för medarbetare och kunder. Trafikverkets säkerhetsarbete strävar efter 
ett helhetsperspektiv som innebär att människa, teknik och organisation ska fungera väl tillsammans 
och där trafikverkets säkerhetsarbete är systematiskt och integrerat i ledningssystemet. Policyn 
omfattar all verksamhet, även den verksamhet som utförs av externa aktörer på uppdrag, liksom 
produkter och tjänster som upphandlas.  

Ett så pass brett perspektiv möjliggör ett bredare angreppssätt på Nollvisionen inom säkerhetsområdet 
och jämförande studier av dess implementering inom olika sektorer av samhället. Nollvisionen har 
spridit sig till andra områden som arbetsmiljö, brandsäkerhet, patientsäkerhet m.m. vilket möjliggör 
spännande jämförande forskning i samverkan mellan flera olika samhällsaktörer. En Vision Zero 
Academy skulle därför kunna utgöra en resurs för samhällets samlade säkerhetsarbete. 

1.3. Ett tvärvetenskapligt forskningsfält 

Innovations-, policy- och implementeringsprocesser i syfte att utveckla transportsystemet eller andra 
områden i samhället kan vara synnerligen komplexa. I dessa processer interagerar en mängd olika 
aktörer från olika sektorer (offentlig, privat konsumenter m.fl) och på olika nivåer (internationellt, 
nationellt, lokalt, etc). Processerna sträcker sig ofta under långa tidsperioder och en mängd insatser 
genomförs på olika nivåer. Det är ofta svårt att identifiera tydliga kausala samband (Sabatier 1999).   

Hur samhälleliga agendor skapas, hur offentliga policys formuleras, hur offentliga policys/styrmedel 
implementeras är angelägna områden att undersöka. Kunskap och förståelse för hur efterfrågan och 
utbudet på marknaden skapas och dess betydelse för transportpolitiska utmaningar bör också 
utvecklas. Frågeställningar som vad det är för problem som får uppmärksamhet på marknaden, vilka 
mål/inriktningar som formuleras och vilka tillvägagångssätt som marknaden har för att åstadkomma 
ett säkert vägtransportsystem, liksom hur ledningssystem, socialt ansvarstagande och innovations-
processer utformas, blir alla viktiga forskningsfält. Individerna kan inta många olika roller i samhället 
som exempelvis medborgare och konsument. Hur individer agerar i dessa olika roller är också ett 
viktigt forskningsfält för att förstå hur krav och efterfrågan på ett säkert och långsiktigt hållbart 
transportsystem skapas. Hur människors värderingar, attityder, normer skapas och förändras till 
förmån för säkerhet och miljö är därmed också viktiga forskningsfält. Hur samhället, marknaden och 
individerna agerar och interagerar i samverkan är viktigt att studera. Generellt handlar detta till stor 
del om förändringsprocesser i samhället som kräver stort mått av entreprenöriellt tänkande och 
lärande.  

Detta forskningsfält kommer behöva utnyttja en hel arsenal av olika forskningsansatser, från 
retrospektiva utvärderingar och aktionsforskning till framåtinriktade analyser kring framtida 
implementerings- och innovationsinriktade strategier och arbetssätt.  
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2. Implementeringsforskning 

2.1. Från innovationsforskning till implementering av evidens 

Många inslag i dagens implementeringsforskning kan härledas till innovationsforskning om spridning 
av idéer, produkter och praxis som har sitt ursprung i sociologisk forskning som har bedrivits sedan 
tidigt 1900-tal. Everett M. Rogers samlade olika traditioner och redovisade en begreppsapparat kring 
spridning och ”adoption” av innovationer i sin epokgörande bok Diffusion of Innovations från 1962. 
Rogers definierar innovation som ”en idé, praxis eller objekt som uppfattas som ny av en individ eller 
en annan adoptionsenhet” (Rogers, 2003, sid 12). Enligt denna definition behöver alltså inte en 
innovation vara objektivt sett ny, utan det avgörande är huruvida den uppfattas som ny i det samman-
hang där den introduceras.  

Innovationer sprids via diffusion och dissemination. Diffusion är en passiv process, varigenom 
”abstrakta idéer och koncept, teknisk information och faktiska handlingar” sprids inom ett socialt 
system (Greenhalgh et al., 2005, sid 29). Dissemination är en planerad och aktiv process i syfte att 
åstadkomma ökad adoption, utöver det som uppnås med diffusion. Om diffusion är ”let it happen”, så 
kan dissemination beskrivas som ”make it happen” (Nilsen et al., 2010).  

Rogers diffusionsteori innehåller flera komponenter av relevans för att förstå hur innovationer sprids 
och kommer till användning. Teorin specificerar fem upplevda egenskaper hos innovationen (be-
tecknas innovationsattribut) som påverkar i vilken omfattning innovationer används. Relativ fördel 
avser i vilken grad som innovationen upplevs ha fördelar eller vara bättre än tidigare praxis.  
Kompatibilitet handlar om hur pass väl innovationen överensstäm-mer med potentiella användares 
behov, värderingar och tidigare erfarenheter. Med komplexitet avses i vilken mån innovationen 
upplevs vara förståelig och möjlig att implementera i en verksamhet. Prövbarhet handlar om vilka 
möjligheter som finns att pröva innovationen till en rimlig insats, i form av arbete, engagemang och 
kostnader, innan den implementeras i full skala, samt hur lätt det är att återgå till en tidigare praxis 
om innovationen inte skulle mot-svara förväntningarna. Observerbarhet avser i vilken grad inno-
vationens nytta är påtaglig eller synlig. Attributen ska inte betraktas som faktiska egenskaper hos 
innovationer, utan som individers uppfattningar om innovationers egenskaper (Rogers, 2003). 
Tämligen omfattande empiri ger stöd för relevansen i dessa innovationsattribut (Nilsen et al., 2010). 

Implementering förstås inom innovationsforskning som ansträngningar som görs efter att ett beslut 
tagits om införande av en innovation (Rogers, 2003). I Rogers diffusionsteori beskrivs implementering 
som ett steg i en rationell handlingssekvens som leder fram till att en innovation tas i varaktigt bruk, 
enligt följande: kunskap; övertygande; beslut; implementering; och bekräftelse. Kunskapsfasen 
innebär att mottagaren får kunskap om att innovationen existerar och lär sig om dess egenskaper. 
Mottagaren blir övertygad om värdet av innovationen och beslutar därefter att ta till sig innovationen. 
Implementeringsfasen innebär, enligt Rogers teori, att mottagaren tar innovationen i bruk. Bekräftelse 
är den slutliga fasen, i vilken mottagaren använder innovationen fullt ut (eller beslutar sig för att ta 
innovationen ur bruk igen). Detta sekventiella, linjära synsätt har ifrågasatts och faserna i innovations-
processen ses inte längre som vitt skilda från varandra.  

Inom forskning om policyimplementering tolkas begreppet implementering på ett likartat sätt som 
inom innovationsforskning, dvs. som aktiviteter som följer efter att ett beslut tagits. En policyprocess 
brukar beskrivas på ett sätt som är tämligen likt Rogers handlingssekvens, vanligen enligt följande 
idealmodell som redovisas av Anderson (2003): problemidentifiering och initiering av policyprocess; 
beredning; beslut; implementering; och utvärdering. Liksom inom innovationsforskning finns kritik 
mot detta linjära perspektiv, eftersom processen vanligtvis är mer dynamisk och föränderlig än vad 
modeller av detta slag antyder. Det så kallade ”governance”-perspektivet inom policyforskning 
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tillskriver denna sekvens mindre relevans. Istället betraktas policy som något som växer fram genom 
implementeringen, i samspel mellan olika styrformer och aktörer (Hill & Hupe, 2009).  

Forskning om policyimplementering hade sin begynnelse i samband med utvärdering av de 
socialpolitiska reformer som genomfördes i USA på 1960-talet. Genombrottet för denna forskning var 
boken Implementation av Pressman och Wildavsky (1973). I centrum står frågor om hur demokratiskt 
fattade beslut realiseras. Policyimplementering kan t. ex handla om aktiviteter för att förverkliga 
offentliga program. Den policy som implementeras behöver inte bygga på forskningsbaserad kunskap, 
utan kan t.ex. vara ideologiskt baserad eller ha annat ursprung (Nilsen et al., 2013).  

Implementeringsbegreppet ges en förhållandevis vid innebörd inom forskning om implementering av 
evidens och olika former av forskningsbaserad kunskap. Detta fält kallas ofta implementerings-
vetenskap (”implementation science”). Grol (2005, sid 10) beskriver t.ex. implementering som ”en 
planerad process och systematisk introduktion av innovationer och/eller förändringar med påvisat 
värde”. Processen är, enligt Grols definition, ”planerad” i syfte att öka möjligheterna för att det som 
implementeras verkligen ska komma till användning. Med ”påvisat värde” avses att de ”procedurer, 
tekniker eller processer” som implementeras är ”nya, bättre eller annorlunda” än de som redan finns i 
verksamheten. Detta värde kan, enligt denna definition, påvisas genom systematiska översikter, meta-
analyser och enskilda forskningsstudier.  

Implementeringsvetenskap har blivit ett snabbt växande forskningsfält i kölvattnet av den evidens-
baserade rörelsen och den spridning av evidensbaserad medicin (EBM) och evidensbaserad praktik 
(EBP) som har skett till många olika områden. Svårigheter att arbeta i enlighet med evidensmodellen 
har lett till ett ökat fokus på implementeringsforskning för att identifiera hinder och underlättande 
faktorer för nyttiggörande av forskning, samt strategier för att åstadkomma en mer evidensbaserad 
praktik inom olika verksamheter.  

Implementeringsvetenskapen handlar om implementering av forskningsbaserad kunskap av olika slag. 
Fokus var initialt på studier förlagda till hälso- och sjukvården eftersom EBM-begreppet uppstod där, 
men forskningen rör idag många områden, t.ex. socialt arbete och folkhälsoarbete i lokalsamhället. 
Implementeringsvetenskap har definierats som ”det vetenskapliga studiet av metoder för att främja ett 
systematiskt utnyttjande av forskningsresultat och andra evidensbaserade metoder i rutinverksamhet” 
(Eccles & Mittman, 2006; sid 1).  

2.2. Vad påverkar implementeringsprocessers utfall? 

Det finns många aktörer som kan påverka spridnings- och implementeringsprocesser, genom att 
underlätta eller försvåra att förändringar sker. Innovationsforskning betonar betydelsen av så kallade 
intermediära agenter för spridning och implementering av innovationer. Rogers (2003) beskriver 
inom ramen för sin Diffusionsteori fyra viktiga implementeringsaktörer som påverkar i vilken om-
fattning innovationer kommer till användning. Opinionsledare verkar inom en organisation och 
kännetecknas ofta av att de har en ansedd position i det sociala systemet och ett stort kontaktnät. De 
påverkar genom att vara föregångare och förebilder. Förändringsagenter (”change agents”) arbetar i 
gruppen av potentiella användare. De kan komma från en extern organisation som vill åstadkomma en 
förändring, men kan också vara interna s.k. förändringsmedhjälpare (”change aides”) som är mer 
integrerade i gruppen. Tilltron till ”change aides” kompetens kan vara lägre än för ”change agents”, 
medan tilliten i gengäld är större. Portvakter (”gatekeepers”) håller sig à jour med utvecklingen och 
förmedlar utvald information till sina kollegor. Inflytandet från portvakter kan vara stort. 
Förespråkare (”champions”) är personligt engagerade i spridningen av en innovation som han eller 
hon tror på av olika skäl som kan vara ekonomiska, humanitära eller vetenskapliga. Förespråkaren kan 
ses som ett slags eldsjäl. 
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Diffusionsteorin innehåller också en beskrivning av olika kategorier av användare på basis av hur 
snabbt de börjar använda innovationer jämfört med andra individer i det sociala systemet. Denna 
forskning har egentligen en lång historik, men Rogers skapade på 1960-talet fem kategorier av 
användare som har stått sig väl. Innovatörer (”innovators”) är riskbenägna, aktiva och företagsamma. 
De är intresserade av nya idéer och söker influenser bortom sina lokala nätverk. Tidiga användare 
(”early adopters”) är mer integrerade än innovatörer i det lokala sociala systemet. De är respekterade 
opinionsledare och fungerar som en förebild för många andra. Den tidiga majoriteten (”early 
majority”) fattar väl övervägda beslut. De interagerar mycket med andra individer, men är sällan 
opinionsledare. Den sena majoriteten (”late majority”) tenderar att vara skeptiska till innovationer. De 
börjar först använda den när den sociala normen favoriserar detta. Eftersläntrare (”laggards”) är mer 
lokala och socialt isolerade än övriga kategorier. De är misstänksamma mot innovationer.  

Inom forskning om spridning av innovationer och forskning med fokus på implementering av policy 
och evidens, har man haft ambitionen att besvara frågor om hur och varför vissa resultat uppnås, 
vilket kan beskrivas som ett sökande efter ”framgångsfaktorer”. Det finns uppenbara skillnader mellan 
forskningsfälten, men det finns också påtagliga likheter beträffande synen på vad som underlättar eller 
försvårar framgångsrik spridning och implementering av olika ”objekt” som innovationer, forskning 
och policys. De flesta teorier, modeller och ramverk inom denna forskning pekar på betydelsen av 
följande komponenter: 

• egenskaper beträffande implementeringsobjektet (t.ex. en innovation) 

• egenskaper hos användarna (utförarledet, som ”levererar” implementeringsobjektet till 
målgruppen) 

• egenskaper hos målgruppen (”slutanvändarna”) 

• egenskaper hos den kontext i vilken implementeringen sker (från enskilda organisationer till 
samhället i stort) 

• valda spridnings- och implementeringsstrategiers effektivitet 

  

Figur 1: Faktorer som påverkar utfallet av implementeringsprocesser 
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I figur 1 framgår att varje förklaringsfaktor är sammanlänkad med alla övriga i figuren, för att betona 
att samtliga faktorer hänger samman och kan förmodas påverka varandra. Betydelsen av olika faktorer 
bör inte betraktas eller bedömas isolerat, eftersom det är fullt möjligt att tänka sig att två (eller flera) 
var för sig mindre betydelsefulla faktorer, tillsammans kan få stor betydelse. Kontexten ligger som en 
bottenplatta, för att visa på att den genomsyrar övriga faktorer. Det som kan vara en gynnsam egen-
skap eller förutsättning för ett positivt utfall i en viss kontext, kan vara mindre fördelaktigt i ett annat 
sammanhang, vilket gör det svårt att identifiera generella framgångsfaktorer för spridning och imple-
mentering.  

En strukturerad plan och väl valda implementeringsstrategier kan påverka utfallet av implemen-
teringsprocesser. Forskning har visat att multifacetterade strategier vanligen är mer effektiva än 
enskilda insatser, men man har haft svårt att identifiera strategier som är konsekvent effektiva, d.v.s. 
någon form av generella framgångsfaktorer som är giltiga i olika sammanhang. Det är svårt att i dag 
dra enkla slutsatser om vad som är mest effektivt för att stödja en implementeringsprocess och. 
Enskilda strategier behöver därför utformas med hänsyn såväl till målgruppen som till innovationen 
som implementeras och den kontext i vilken detta ska ske (Nilsen & Roback, 2013).  
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3. Nollvisionen en övergripande fallstudie 
För att påbörja utvecklingen av kring policy, implementerings- och innovationsprocesser inom 
transportsektorn har Nollvisionen och dess implementering valts som ett första steg.  

Trafikskador är ett globalt folkhälsoproblem. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas 
antalet dödade i vägtrafiken uppgå till ca 1.2 miljoner människor globalt, och antalet skadade kan vara 
upp till 50 miljoner. De prognoser som har gjorts tyder på att antalet dödade kommer att öka med 
omkring 65 % mellan 2000 och år 2020 om inte betydande insatser sker (Peden et al., 2004). Enligt 
WHO var vägtrafikolyckor den nionde vanligaste orsaken till död i världen år 2004 och om nuvarande 
trend fortsätter kommer trafikolyckor vara den femte vanligaste orsaken till död år 2030.   

Bristande vägtrafiksäkerhet har uppmärksammats inom ramen för FN:s arbete. En viktig milstolpe i 
det internationella samarbetet är lanseringen av Världsrapporten om trafikskadeprevention som WHO 
och Världsbanken (WB) (Peden et al., 2004) gemensamt publicerade 2004. Denna rapport är för 
trafiksäkerheten något av vad Brundtlandsrapporten (World Commission on Environment and 
Development, 1987) är för miljöområdet. Lanseringen av rapporten gjordes i samband med Världs-
hälsodagen den 7 april 2004, som för första gången ägnades åt trafiksäkerhet. Dessutom genomfördes 
den 14 april 2004 den första trafiksäkerhetsdebatten i FN:s generalförsamling och en historisk FN 
resolution kring trafiksäkerhet antogs (United Nations General Assembly, 2004) En annan viktig 
milstolpe är FN generalförsamlings antagande av en global plan för trafiksäkerheten den så kallade  
”The Decade of Action for Road Safety 2011-2020” som antogs i syfte att rädda liv och stoppa den 
befarade negativa utvecklingen av antalet trafikskadade i världen (United Nations General Assembly, 
2010).  

På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutar världens ledare om de 17 nya globala mål för 
hållbar utveckling som kommer att vägleda internationellt utvecklingssamarbete de kommande 15 
åren https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300. Även om flera mål har bäring på 
trafikskador så är det mål 3.6 och 11.2 som tydligast pekar ut målen för trafiksäkerhetsarbetet.  

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 

• 3.6 By 2020, halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents 

Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 

• 11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems 
for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to 
the needs of those in vulnerable situations, women, children, persons with disabilities and 
older persons 

I november 2015 genomfördes en högnivå möte i Brasilien där en trafiksäkerhetsdeklaration antogs 
vilken tydliggjorde inriktning av det globala trafiksäkerhetsarbetet mer i detalj 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Brasilia_Declaration/en/.    

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Brasilia_Declaration/en/
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Sverige är med sina 2.6 dödade per 100,00 invånare 2015 (Trafikanalys, 2015) världsledande inom 
trafiksäkerhet. Genom riksdagens antagande av Nollvisionen år 1997 (Swedish Government and 
Committee on Transport and Communications, 1997) har Sverige tydligt bundit sig för ett ambitiöst 
och framåtsträvande trafiksäkerhetsarbete. Över åren har en omfattande kunskap utvecklats kring 
trafikskadornas storlek och utbredning. Det gäller också kunskap om viktiga riskfaktorer och effektiva 
åtgärder (Elvik and Vaa, 2004; Peden et al., 2004). Det finns dock fortfarande stora kunskapsbrister 
om vägtransportsystemet som system där olika komponenter, fordon, infrastruktur och användare, 
interagerar och kommunicera med varandra. Stora satsningar görs dock på denna typ av forskning 
världen över och den har starka industriella förtecken. Dessutom får icke dödliga skador ett allt större 
intresse.   

Ett kunskapsområde som närmast är en vit fläck är forskning kring hur samhällen och marknader 
fungerar ur säkerhetssynpunkt. Sådan kunskap bidrar till hur trafiksäkerhetsproblem effektivast och 
lämpligast kan lösas och därmed komma till praktisk nytta för individ och samhälle. Det råder därmed 
en brist på förståelse och tolkning av den dynamiska process som syftar till att formulera och imple-
mentera trafiksäkerhetspolicy och hur effektiva trafiksäkerhetsåtgärder sprids i samhället (Racioppi, 
2004) (Wegman and Hagenzieker, 2010). Kort sagt vi har lite kunskap om hur vi får goda saker att 
hända i samhället och på marknaden.  

Dödsfall och allvarligt skadade i vägtrafiken är ett resultat av vägtransportsystems utformning och 
dess funktion. Vägtransportsystemet kan definieras som en företeelse bestående av trafikanter, fordon 
och trafikmiljö som interagerar med varandra i syfte att tillfredsställa samhällets behov av väg-
transporter (Larsson et al 2010). Dessa komponenter och samspelet dem emellan kan uppfattas som 
ett resultat av hur olika aktörer enskilt och gemensamt agerar på en vägtransportmarknad. Dessa 
aktörer är i sin tur påverkade av hur samhällsaktörer enskilt och gemensamt agerar och därmed 
påverkar vägtransportmarknaden. Se figur 2. 

 

 

 

Figur 2. Relationen mellan samhället, vägtransportmarknaden och vägtransportsystemet  
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Ur Nollvisionens perspektiv är det tämligen enkelt att konstatera att ett väl fungerande vägtransport-
system är ett system som levererar nödvändig mobilitet samt som i sin utformning och funktion inte 
leder till att människor dödas eller allvarligt skadas till följd av en vägtrafikolycka. Samtidigt kan 
konstateras att, särskilt ur ett internationellt perspektiv, det är en bra bit kvar innan detta har åstad-
kommits. Som tidigare har nämnts är det dock inte primärt kunskapsbristerna kring vad som orsakar 
trafiksäkerhetsproblemen och hur de principiellt kan lösas som är kritiska, utan snarare hur man får 
samhället och vägtransportmarknadens aktörer att använda sig av den tillgängliga kunskapen och 
genomföra vad som krävs. 

Nollvisionen skiljer sig i flera viktiga avseenden från vad som kan betraktas som en mer traditionell 
trafiksäkerhetspolicy, nämligen i sin problemformulering, synen på ansvar, synen på trafikanternas 
efterfrågan på säkerhet samt vad trafiksäkerhetsarbetet ytterst syftar till (Belin et al., 2011). Det är 
därför ingen överdrift att påstå att Nollvisionen utgör ett slags idémässigt paradigmskifte. Denna 
idémässiga förändring har påverkat vår analys, forskning och utveckling (ex djupstudier, STRADA, 
analysmodeller utifrån säker trafik m.m) sättet hur man arbetar med trafiksäkerhet (t ex målstyrning, 
ledningssystem, regelstyrning, benchmarking) samt konkreta trafiksäkerhetsåtgärder (t ex 2+1 vägar, 
trafiksäkerhetskameror, hastighetsgränssystem, fordons tekniska lösningar) Se figur 3.  

Tillsammans med ett välutvecklat system med både etappmål (t ex mål avseende dödade och allvarligt 
skadade) samt konkreta indikatorer (exempelvis utveckling av fordonssäkerhet, vägmiljön och 
trafikantbeteende) utgör trafiksäkerhetsområdet och Nollvisionen ett bra forskningsfält för att studera 
innovations- och implementeringsstrategier mer generellt. Den tydliga mål- och uppföljnings-
strukturen som finns på trafiksäkerhetsområdet möjliggör nämligen en resultatorienterad policy och 
implementeringsforskning från idé till konkret handling och resultat. (se nedan modell). Viktigt är 
också att studera Nollvisionens påverkan på sin kontext samt kontextens påverkan på Nollvisionen. 
Som nämnts tidigare tenderar implementeringsforskningen att vara koncentrerad kring sådant som 
gått snett. Det finns således en slags bias av fallstudier kring dåliga exempel.  Det senaste årens 
framgångsrika implementering och resultat av Nollvisionen möjliggör därför också en forskning om 
sådana processer som har lyckats och jämförelse med sådant som inte har lyckats.  

I syfte att studera denna komplexa verklighet krävs analysverktyg, en karta där den komplexa verklig-
heten kan förenklas i sådan utsträckning av den kan studeras systematiskt. Ända sedan den sociologen 
Max Weber lanserade begreppet idealtyp har detta använts flitigt inom samhällsvetenskaperna. 
Idealtyper beskriver inte verkligheten utan är analytiska konstruktioner och hjälpmedel inom forsk-
ningen (School of social sciences, 2012). Ett exempel på en idealtypisk modell som är flitigt använd i 
studier av public policy processer är den så kallade fasmodellen (Parsons, 1995; Sabatier, 1999; 
Vedung, 1997). Förenklat kännetecknas fasmodellen av ett linjärt perspektiv på policyprocessen som 
startat med ett policyproblem kommer upp på dagordningen, mål och strategier utvecklas, och 
åtgärder genomförs. Nedan är ett försök att fånga in en sådan analysmodell.  
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Figur 3. Nollvisionens påverkan på dödade och allvarligt skadade 
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4. Några forskningsteman 
Nedan redovisas i korthet ett antal forskningsområden som alla berör Nollvisionens roll i samhället, 
dess potential, begränsningar, utvecklingsmöjligheter och generaliserbarhet till flera områden. 
Grundtanken i Nollvisionen är att systemet skall anpassas till målet att inte överskrida gränserna för 
mänsklig tolerans mot fysiska påkänningar. Detta är en komplex uppgift som inkluderar många 
intressenter/aktörer.  

Trafiksäkerhetsforskningen är till stora delar problemorienterad. Den tar ofta sin utgångspunkt i 
sådant som inte fungerar. I den generella implementeringsforskningen finns också en stark tendens till 
att studera hinder och mindre lyckosamma resultat. Rothstein har beskrivit implementerings-
forskningen som ”eländesforskning” (Rothstein, 1998). Den forskning som Vision Zero Academy ska 
genera syftar dock ytterst till att samhällets olika aktörer ska bli bättre och snabbare på att skapa ett 
säkert vägtransportsystem och intresset är därför i huvudsak inriktat på att förstå de goda exemplen. I 
likhet med att folkhälsovetenskapen, som blivit uppmärksammad på vikten att också studera sådant 
som är hälsofrämjande så kallad salutogenesis forskning (Lindström and Eriksson, 2005), är detta 
forskningsprogram i första hand koncentrerat till de innovations-, policy- och implementerings-
processer som positivt bidrar till ambitionen att skapa ett säkert vägtransportsystem.  

4.1. Transportsystemets ”arkitektur” och förutsättningar för systematiskt 
säkerhetsarbete samt utvärdering av systemeffekter 

Transportsystemets grundläggande komponenter och samspelet dem emellan skisseras i avsnitt 3 
ovan. Systemarkitekturen kan behöva studeras och utvecklas ytterligare. Relevant parallell forskning 
finns kring modellering av bl a industriella s k socio-tekniska system för olycksprevention och 
samhällskontexter för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. En grundförståelse av 
systemarkitekturen är en förutsättning för identifiering av berörda aktörskategorier och fortsatt 
modellering av samspelet dem emellan, dvs den kontext där det systematiska säkerhetsarbetet är tänkt 
att äga rum och utvecklas. Säkerhetsarbetet kan därifrån brytas ned och tydliggöras inom olika 
delområden i termer av nivåer och aktörskategorier samt med avseende på olika systemkomponenter. 
Ett säkert system är beroende av hur olika tekniska system kan samspel och kommunicera som 
exempelvis fordon till fordon eller fordon till infrastruktur. I detta väcks också många frågor kring 
skillnader i teknisk utveckling mellan olika delar i systemet samt frågor som privat integritet.  

Säkerhetsarbetet behöver bedrivas på flera fronter samtidigt och vägledas av strategier anpassade för 
den specifika miljö och samhällskontext det handlar om. Behovet av att hitta nya effektiva 
managementstrukturer i syfte att driva arbetet med att skapa och vidmakthålla säkert transportsystem 
kommer vara en viktig fråga. Aktörs oberoende system för mål och uppföljning är viktigt att beforska.  

Säkerhetskultur är också ett viktigt övergripande forskningsfält som har med de övergripande 
förutsättningarna för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete.  

En viktig aspekt vid utvärdering av nya policys som syftar till att förändra system handlar om huruvida 
de effekter man tycker sig kunna se i statistik över det man vill påverka verkligen återspeglar den nya 
policyn eller snarare sammanhänger med andra tendenser i samhället, s k sekulära trender. 
Nedgången i trafikskador, som nu sker parallellt i hela västvärlden, kunde förutses av forskare på basis 
av matematisk modellering långt innan den blev ett tydligt faktum i olika länder och utan vetskap om 
vilka policys som skulle komma att implementeras. Liknande förhållanden har identifierats på andra 
områden, t ex arbetsolycksfall där nedgången i stor utsträckning förklaras av strukturförändringar på 
arbetsmarknaden och en allmän teknikutveckling som ersatt tidigare farliga arbetsmoment. Likväl för- 
klaras utvecklingen av ansvariga instanser gärna i termer av de säkerhetsåtgärder man introducerat. 
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Att kunna särskilja effekter av det man gjort från sekulära trender eller störningseffekter från andra 
samhällshändelser är en avgörande faktor för ett meningsfullt lärande från olika samhällsinsatser i 
säkerhetshöjande syfte. Det är också angeläget att vidareutveckla arsenalen av metoder för effekt-
utvärdering på systemnivå för att tydligare än tidigare kunna fastställa effekter av implementerade 
åtgärder. 

Närbesläktat med detta område finns också frågor kring nya företeelser inom trafiksektorn som snabbt 
behöver fångas upp och hanteras policymässigt, t ex ökad förekomst av motorcyklar och mopeder. 
Även här är det viktigt att kunna följa skadeutvecklingen för snabb respons och uppföljning av insatta 
motåtgärder. 

4.2. Nollvisionen och staten 

Detta forskningsområde centreras kring den statliga styrningen av samhällets transportpolitik och 
syftar till att öka vår kunskap om statens möjligheter att tillsammans med andra samhällsaktörer 
agera för ett säkrare vägtransportsystem. Frågeställningarna berör hur samhälleliga agendor skapas, 
hur offentliga policys formuleras och implementeras, m.m. Området kopplar till internationell, 
nationell, regional och lokal trafiksäkerhetspolitik och praktik.  

Staten spelar en central roll, både indirekt och direkt, i arbetet för ett säkert vägtransportsystem. 
Staten agerar utifrån olika roller som är viktiga att hålla isär. Staten har också många ansikten; 
riksdag, regering och myndigheter. Staten kan vara allt från policyskapare till infrastrukturutvecklare 
och även en direkt användare av vägtransportsystemet. Statens olika roller är därför viktiga att 
kartlägga och analysera.  

När det gäller rollen som påverkare av marknadens aktörer i syfte att skapa ett säkert vägtransport-
system måste staten ta ställning till om den ska intervenera eller om den ska låta marknaden sköta sig 
själv (Bemelmans-Videc et al., 1998). Det är viktigt att undersöka under vilka omständigheter som 
marknaden fungerar väl utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. När staten finner ett behov av att agera 
finns olika handlingsalternativ; att påverka med information, att skapa ekonomiska incitament, eller 
genom regleringar (Bax, 2011) (Belin et al 2014) . Under senare år har statens verktygslåda utvecklats 
ytterligare med arbetssätt som exempelvis målstyrning, nätverksstyrning, benchmarking, med mera. 
En viktig forskningsuppgift är att kartlägga, analysera, jämföra och utvärdera dessa olika typer av 
angreppsätt. Statens roll som normsättare som i sin tur skapar efterfrågan för stödjande teknik är 
troligen en viktig med underskattat roll.  

Bland styrmedlen spelar reglering en särskild roll (Friedland et al., 1990) (Belin 2012). Reglering för 
företag, såsom arbetsmiljöregler eller tillståndsgivning för att få utöva verksamheten kan också för-
modas ha stor betydelse för säkerheten i framtiden. Hur reglering fungerar i dessa artskilda samman-
hang är viktigt att förstå.   

Ett annat styrmedel utgörs av ekonomiska incitament för att vägleda eller stimulera marknaden. Både 
konsumenter och leverantörer kan påverkas på kort och lång sikt. Trafiksäkerhet har i motsats till 
klimat och miljö hittills huvudsakligen marknadsförts utan sådana incitament. Erfarenheter från 
försäkringsbranschen kring differentierad premiesättning kan vara relevant här. 

Flera policyområden har varit framgångsrika i att integrera sina frågor inom angränsande områden, t 
ex klimat och miljö. Trafiksäkerheten har inte varit lika framgångsrik. Mobilitetshantering i bredaste 
mening kan också vara en relevant ansats. Utifrån ett sådant perspektiv blir mobilitetsrestriktioner av 
säkerhetsskäl, t ex hastighetsgränser, ett hinder för mobilitet samtidigt som säkerhet vänds till en 
positiv förutsättning för mobilitet. 
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4.3. Nollvisionen och marknaden  

Inom detta forskningsområde har fokus flyttas från de samhälleliga processerna till en organisatorisk 
nivå om hur marknadsaktörer agerar och interagerar. Intresset är riktat mot att förstå hur efterfrågan 
och utbudet på marknaden skapas och dess betydelse för trafiksäkerhet.  Vilka säkerhetsproblem som 
får uppmärksamhet på marknaden, vilka mål/inriktningar som formuleras, vilka tillvägagångssätt som 
marknaden har för att åstadkomma ett säkert vägtransportsystem, samt hur ledningssystem, socialt 
ansvarstagande och innovationsprocesser utformas, blir viktiga forskningsfält.  

Ytterligare frågor inom detta fält kan röra: 

‒ Trafikverkets marknadsorienterade strategi för trafiksäkerhet. Vad utmärker denna? I vilka 
situationer/sammanhang är strategin lämplig? Nackdelar? Kostnader? 

‒ Socialt ansvarstagande (Corporate Social Responsibility) och varumärkesutveckling. 
Varumärkets image anses ha stor betydelse för företagsagerande allmänt, men vilken roll detta 
spelar på säkerhetsområdet är mindre känt. 

‒ Säkerhet i handel/upphandling. Beaktande av säkerhetsaspekter vid upphandling av 
transporttjänster kan förmodas få ökad betydelse. Införandet av ISO 39001 liksom nya EU-
direktiv pekar i denna riktning 

‒ Drivkrafter inom innovation. Vilken roll spelar konkurrens, finansiering/medfinansiering, 
demonstrationsprogram, m m? 

Konsumentprogram, betygssättning och kommunikation av säkerhet. Testning och betygsgradering av 
säkerheten för bilar, vägar och annat ökar. Kunskap saknas kring hur dessa instrument påverkar 
marknaden http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sarac2_4.1.pdf.  

Sverige har, genom SIS, lett ett globalt arbete med att ta fram en ny ISO-standard för ökad 
trafiksäkerhet världen över.  Standarden, som har beteckningen ISO 39001 
http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-511, omfattar människan, fordonet och vägen och riktar sig 
till alla organisationer som på något sätt påverkar eller påverkas av trafiksäkerheten på våra vägar. 
Exempel på sådana organisationer är åkerier, skolor, vägbyggare, fordonstillverkare och myndigheter. 
Genom att tänka och agera utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv och utifrån en helhetssyn på sin 
verksamhet, kan nya vägar, trafikplatser, fordon, rutiner och även förändrade beteenden bidra till att 
öka trafiksäkerheten (http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-511). Eftersom ISO 39001 är en 
innovation som kan få stor betydelse för marknadens funktionssätt när det gäller trafiksäkerhet är det 
viktigt att studera dess spridning, implementering och funktion på marknaden. 

4.4. Nollvisionen, medborgarna och lokalsamhället  

Individer intar många olika roller i samhället, t ex som medborgare, konsumenter och användare. För 
att förstå hur krav och efterfrågan på ett säkert vägtransportsystem skapas är det viktigt att veta hur 
individer agerar i dessa olika roller, t ex vilka problem man upplever och vilka önskemål man har. Hur 
människors värderingar, attityder och normer skapas och förändras till förmån för säkerhet är därmed 
också ett viktigt forskningsfält. 

På aggregerad nivå beskrivs ofta medborgarsamhället som ett ”community” med kopplingar till såväl 
förvaltning som marknad och civilsamhälle. Den lokala nivån är särskilt framträdande för framväxt av 
gräsrotsinitiativ av olika slag, ofta av stor betydelse för samhällets säkerhet och trygghet i olika av-
seenden. Det är också en viktig målnivå för centrala initiativ i samma syfte. Trafiksäkerhet i lokal-

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sarac2_4.1.pdf
http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-511
http://www.sis.se/ledningssystem/sis-tk-511
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samhället är ett ansvar på tvärs över samhällssektorerna och kräver stort medborgerligt deltagande, 
exempelvis vad gäller frågor om trafikseparation, skolvägar och kollektivtrafik. Intresset för 
”community-based” säkerhetsarbete, t ex WHO-modellen Safe Communities, har varit påtagligt sedan 
ett par decennier och behöver studeras ytterligare med avseende på dess potential för trafiksäkerhets-
arbete. 

Det finns flera exempel på hur, trots ibland stark tveksamhet i ett inledande skede, efterfrågan och 
acceptansen för olika säkerhetsinnovationer förändras snabbt.  Bl a tycks det europeiska krock-
säkerhetsprogrammet, EuroNCAP:s bedömningar ha betydelse för valet av bil i en bilköpssituation 
(http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sarac2_4.1.pdf).   

4.5. Lärande och idéspridning mellan sektorer och länder 

Nollvisionens idégods sprids till nya sektorer och policyområden. Idag finns i Sverige nationella 
nollvisioner även mot arbetsolycksfall, patientskador och brand. Andra nollvisionsinitiativ med 
varierande status avser självmord, utsläpp från fartyg, hemlöshet, vräkningar av barnfamiljer, abort, 
bostadsbyggande på åkermark, inbrott, våld mot kvinnor, misstag i färdtjänsten, droger i skolan, 
drunkning, våldtäkter, fair play inom fotbollen och bältning inom psykiatrin, för att nämna några. Det 
finns också en rad företagsinterna policys kring miljöhänsyn, kvalitetsmål och annat rubricerade som 
nollvisioner. Det finns mot denna bakgrund ett behov av att analysera floran av nollvisioner i syfte att 
nå ökad klarhet kring vad som är rimligt att kräva av en nollvision, utöver själva ”visionen”. Det finns 
också behov av ett allmänt utökat kunskapsutbyte mellan sektorer som alla arbetar med att förebygga 
olyckor och personskador. Detta illusteras bl a av dödsfallen i arbetslivet som numera till stor del 
handlar om olyckor i trafikmiljö. Även dödsbränder och självmord är i viss mån transportrelaterade. 
Policyområdena överlappar varandra vilket gör behovet av samverkan och kunskapsutbyte stort. 

Nollvisionens idégods sprids även till alltfler länder. Föreställningen att låg- och medelinkomstländer 
inte kan dra nytta av avancerad policyutveckling i höginkomstländer är sannolikt felaktig. Tvärtom 
finns tecken som tyder på att sådana ekonomier kan finna vägar för att dra snabb nytta från säkerhets-
förbättringar. Närvaron av multinationella företag kan bidra till förbättring av säkerheten för anställda 
såväl som för samhället. 

 

  

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/sarac2_4.1.pdf
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