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1 Bakgrund 
  
Riksdagen beslutade i maj 1998 att två av delmålen för transportpolitiken skulle vara 
transporternas säkerhet och miljöpåverkan. Regeringen gav Vägverket uppdrag att i samråd 
med Rikspolisstyrelsen, Naturvårdsverket och Svenska kommunförbundet ta fram en strategi. 
Den sammanfattades 1999 i skriften ”Miljö och säkerhet på väg – en investering för 
framtiden”, och betonar vikten av dialog och påverka värderingar för att skapa förändring. 
Strategin exemplifierar goda exempel på dialog som lokala projekt i kommuner med 
medborgare och näringsliv. Bland annat nämns åtgärder för att åstadkomma varaktiga 
beteendeförändringar och Lidköping, Vetlanda och Gävle framhålls som kommuner med 
goda resultat i trafiksäkerhet och miljöfrågor. Vägverkets roll lyfts fram med att samordna, 
stödja och driva på andra aktörer och företräda staten i frågor om miljöpåverkan och säkerhet. 
 
Företaget Communicans sammanställde 2004 på uppdrag av VVÄ några utgångspunkter för 
att påverka utvecklingen inom trafiksäkerhet och miljö. En förutsättning för att kunna påverka 
är att förstå varför människor gör på ett visst sätt. Kommunikativa insatser i olika frågor 
måste föregås av en bearbetning med lokala samtal, annars blir även ett ”kort och kärnfullt” 
budskap något abstrakt för den oinvigde.  
 
Vägverket Region Väst samarbetade i tre år, 2000 – 2002, med sex kommuner i miljö- och 
trafiksäkerhetsprojekt (MöTs), för att på kommunal nivå öka trafiksäkerheten och förbättra 
miljön genom samverkan och dialog mellan olika intressenter i en kommun. 2003 analyserade 
Lars Palm MöTs på uppdrag av VVÄ. Han lyfte fram projektledarnas skiftande roller som 
specialister, informatörer, närsamhällesspecialister och lokala lobbyister. Satsningarna var av 
lågpriskaraktär med längre tid att räkna hem investeringarna, men Lars Palm bedömde ändå 
att MöTs-projekten varit mer värda än deras kostnader. Det han var tveksam till var det stora 
antal delprojekt som pågick samtidigt och förordade kraftsamling för ökad effekt. Vägverket 
skulle enligt Palm ha hårdare styrning och expertstöd till projektledarna och satsningarna 
skulle ha lång planeringstid och lång genomförandetid. 
 
Vägverkets uppdrag att arbeta tillsammans med kommunerna för ett mer miljövänligt och 
trafiksäkert samhälle fanns kvar och med erfarenheterna från MöTs-projekten gick samarbetet 
med kommunerna vidare genom Kustom. Under 2007 omfattade samarbetet 48 kommuner i 
Vägverkets Region Väst.  
 
 
 
2 Sammanfattning 

författad av Alice Dahlstrand 
 
Mitt uppdrag att utvärdera Kustom bestod i att besvara ett antal frågor om vad vi fått ut av 
Kustom, genom att beställa undersökningar av andra och sammanställa resultaten. I uppdraget 
har det däremot inte ingått att svara på om Kustom ska fortsätta som samarbetsform, eller 
vilka alternativ det finns för samarbetsformer. Nedan finns en sammanfattning av resultaten.   
 
Beslutsfattarna – Det mål som Vägverket själv valde för uppföljning vid starten av Kustom 
var beslutsfattarna och deras kunskap och agerande i hastighetsfrågor. Markörs undersökning 
under 4 år visar att beslutsfattarna ökat sitt agerande i hastighetsfrågorna, främst genom 
arbetet och något i det egna beteendet. Fler har blivit positiva till trafiksäkerhetskameror. Fler 



uppger att de förstår sambandet mellan hastighet och krockvåld och kunskaperna har ökat 
något om sambandet mellan hastigheter och koldioxidutsläpp. Vid sista mättillfället hade 
andelen beslutsfattare med stark tilltro att minskad hastighet minskar koldioxidutsläppen ökat 
till 22 procent Det verkar finnas en viss positiv utveckling hos beslutsfattarna med 
hastighetsfrågorna. Säkra gång- och cykelvägar för barn är dock utan tvekan den fråga som 
engagerar mest. Nio av tio, 88 procent, vill ge detta område hög prioritet och resterande 12 
procent ger säkra gång- och cykelvägar för barn ganska hög prioritet. 
 
Invånarna – För att veta om kommunerna där Kustom pågått under en längre tid har andra 
resultat än övriga Sverige, beställde vi ett utökat urval av den årliga trafiksäkerhetsenkäten. 
SCB summerar att kvinnor och äldre i våra tre valda kommuner inom Kustom är positivare 
till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder än män och yngre, liksom i övriga Sverige. 
Genomgående är det större likhet än skillnader på invånarnas svar i de kommuner vi satsat på 
under längre tid och i övriga Sverige. I våra tre kommuner uppger något fler att trafiken blivit 
mer riskfylld under senare år. Reflexanvändningen är också högre i miljöer utan 
gatubelysning. Bilbältesanvändningen för män i baksätet är högre än riksgenomsnittet. I 
övriga frågor varierar svaren och det är svårt att se tydliga mönster. Exempelvis är kvinnorna i 
Tanum inte lika positiva till trafiksäkerhetskameror som övriga kvinnor i Sverige, liksom 
männen i Lidköping som skiljer sig i den frågan från övriga män än riksgenomsnittet. Männen 
i Grästorp är däremot betydligt mer positiva till trafiksäkerhetskameror. 
 
Bältesanvändningen i Sverige har under flera år ökat i Sverige och under 2006 var det 93,7 
procent i framsätet och 74 procent i baksätet. Flera av kommunerna inom Kustom hade sämre 
resultat än övriga Sverige i slutet av 1990-talet, men börjar nu närma sig riksgenomsnittet.  
 
Kommunerna – Av rapporten från Trivector framgår att många kommuner i region väst är väl 
insatta i nollvisionen, men är oklara över vad de bör göra för att bidra till ökad trafiksäkerhet. 
Kommunerna i västra regionen upplever i högre utsträckning än andra regioner att Vägverket 
ger stöd till kommunernas trafiksäkerhetsarbete. Kustom har enligt kommunerna varit en 
viktig aktör. Kommunerna var inte lika nöjda med Vägverkets styrning och uppföljning. 
 
Intervjuundersökningen med kommunerna visar att flera kommuner inte skulle ha haft 
resurser för att bedriva det arbetet som gjorts inom Kustom. Trafikfrågorna har fått högre 
status och det har blivit lättare att få anslag, men fortfarande är engagemanget för 
trafikfrågorna överlag svalt bland politiker och tjänstemän. Från kommunerna ser man 
Vägverket som en viktig part för att få ett riksperspektiv och tycker det är viktigt att 
Vägverket driver på frågorna, särskilt inom miljöområdet. Samtidigt när Vägverket vill inrikta 
arbetet alltmer på systemövergripande insatser där kommunen själva tar en egen roll, vill flera 
kommuner hellre fortsätta med dialog med trafikanterna. Kommunerna vill fortsätta 
samarbetet med Vägverket. 
 
Massmedia har skrivit om Kustom på ett neutralt eller positivt sätt. Speciellt har frågor om 
alkohol och koldioxid uppmärksammats i artiklarna. De flesta större tidningarna i regionen 
har uppmärksammat satsningarna inom Kustom. 
Vägverket Region Västs lokalkontor har uppskattat Kustom som en kanal in i kommunerna. 
Kustominformatörerna har varit en resurs för att klara många frågor i ett stort antal 
kommuner. 
 



 
3 Projektmål 
 
I avtalen mellan Vägverket och kommunerna är det inte möjligt att hitta mål som är mätbara, 
tidsatta, konkreta och enkla att följa upp. Det är snarare övergripande målområden som anges 
i avtalen såsom att kommunen ska ha: 

• Resepolicy för kommunens anställda 
• Transportpolicy för egna och upphandlade transporter för tjänstefordon och 

skolskjutsar 
• Information om trafiksäkerhet och miljöfrågor till  

1. beslutsfattare  
2. företag och organisationer 
3. anställda och trafikanter 

• Trafikdagar 
• Insatser för barns möjligheter att utnyttja vägtransportsystemet 

 
Det finns även kommuner som angett att de ska arbeta för att få: 

• Ett effektivare transportarbete utifrån lägesanalys 
- minska utsläpp 
- minska antalet trafikolyckor 
- minska personalens körtider och 
- sänka kommunens kostnader 

• Miljövänligt bränsle 
• Bättre arbetsmiljö och ökad trafiksäkerhet 

 
Vägverkets åtagande har varit att: 

• delfinansiera en informatör för trafiksäkerhets och miljöfrågorna 
• förmedla kunskap 
• ordna nätverksträffar och  
• samordna med liknande projekt 

 
Vägverket har utöver målområdena haft ett mål att påverka beslutsfattarnas syn på hastighet, 
och följt upp utvecklingen under fyra år. 
 
 
4 Genomförande 
4.1  Måluppfyllelse  
 
Vägverket Region Väst (VVÄ) inriktning när Kustom startade 2003 var att varje kommun 
skulle ha frihet att själv välja vad man ville satsa på. Det kommunerna ville satsa på har varit 
mer av målområden, se tidigare information, och mindre av konkreta, tidsatta, 
uppföljningsbara mål. Under projekttiden har VVÄ tydliggjort att arbetet bör inriktas mer på 
systemövergripande insatser än på insatser riktade direkt till trafikanter. 
Informatörerna inom Kustom har verkat inom målområdena. Efterhand har arbetet alltmer 
övergått till att påverka på systemnivå så som kommunernas egna upphandlingar av 
transporter. Resultaten av arbetet har under senare år även levererats utifrån inriktning av 



sektorsarbetet. Exempelvis har VVÄ genom Kustom fått genomslag i satsningar för 
trafiknykterhet; Skelleftemodellen finns nu i de flesta kommunerna, och filmen Länge Leve 
Livet inom projektet Don’t Drink & Drive har visats för avsevärt fler gymnasieelever i västra 
Sverige än i övriga landet. 

4.2 Tidsplan 
Från början var tidsplanen 2003 – 2007 men projekttiden är förlängd året ut under 2008.  
 
4.3 Kostnader 
VVÄ har avsatt både personella resurser och projektmedel och uppskattningsvis har VVÄ i 
medeltal satsat 5 miljoner kronor per år. Kommunerna har sammanlagt också satsat cirka 5 
miljoner kronor per år. VVÄ och kommunerna har därmed tillsammans satsat cirka 10 
miljoner kronor per år på Kustom. 
 
4.4 Resurser  
Organisationen har bestått av följande roller: 
 
1. Informatörer - Kustom är ett projekt med ett arbetssätt som bygger på att kommuner eller 
kommungrupper har anställt informatörer. Deras arbetsuppgift är att på olika sätt arbeta för ett 
engagerat och fördjupat trafiksäkerhets- och miljötänkande. Det kan vara genom exempelvis 
utåtriktade arrangemang, samtal med beslutsfattare, mediakontakter, informationsaktiviteter 
på företag och i föreningar samt hjälp med faktaunderlag för rese- och transportpolicy. Stor 
vikt läggs vid ämnena hastighet, bälte, alkohol och koldioxid. För Vägverket och 
kommunerna har informatörerna fungerat som ”förlängd arm” när det gäller att driva på 
trafiksäkerhets- och miljöarbetet. I projektet finns 17 informatörer anställda. 
 
2. Samordnaren ordnar möten mellan kommunerna, informatörerna och Vägverket. Under 
arbetets gång möts samordnare och informatörer för gemensamma genomgångar. 
 
3. Kommunen/kommungruppen planerar inom ramen för respektive kommuns verksamhet. 
 
4. Vägverket har via lokalkontoren bidragit med kunskapsöverföring, delfinansiering och 
anordnande av nätverksmöten. VVÄ avsåg från början att ha en bemanning med 0,5 tjänst per 
lokalkontor (totalt 2,5 tjänster) för att klara det tänkta stödet till projektet, men 2004 beskrev 
VVÄ att de fem lokalkontoren inte var fullt resurssatta. Samtidigt har informatörerna haft stöd 
av en anställd samordnare och med ökad erfarenhet blivit allt mer självgående i sina roller. 
 
De 17 informatörernas verksamhetsområde är fördelat över 48 kommuner enligt den 
understrukna kommungruppsindelningen: 
- Norra Bohuslän; Strömstad, Tanum, Sotenäs 
- Mellersta Bohuslän; Uddevalla, Lysekil, Munkedal 
- Dalsland; Bengtsfors, Färgelanda, Dals Ed, Mellerud 
- Åmål;  
- Mellersta Älvsborg; Alingsås, Vänersborg, Grästorp, Essunga 
- STO-regionen; Stenungsund, Orust, Tjörn 
- Norra Göteborg; Kungälv, Lerum 
- Mölndal 
- Hylte och Laholm 
- Ulricehamn 
- Mellansjö; Tidaholm, Tibro, Falköping, Hjo 



- Mariestad och Skövde 
- Lidköping och Götene 
- Vara 
- Norra Värmland; Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby 
- Västra Värmland; Arvika, Eda, Säffle, Årjäng 
- Södra Värmland; Grums, Kil, Hammarö, Forshaga 
- Östra Värmland och Karlstad; Kristinehamn, Karlstad, Filipstad 
 
Kompetenskrav och kompetensutveckling i projektet. 
 
Krav/önskemål på de informatörer som har anställts av kommunerna för Kustom. 
 
1. Arbetslivserfarenhet inom trafik eller transportsektorn 

2. Någon form av miljöutbildning (efter 2003)  

3. Någon form av pedagogisk utbildning 

4. Datakunnig  

5. Kunna framföra budskap inför en grupp  

6. Körkort 

Intresset för trafiksäkerhet och miljö har haft störst betydelse och arbetslivserfarenheten har 
varierat med yrken som trafikskollärare, transportledare, journalist och miljöstrateg.  
 
Kompetensutvecklingen har skett genom att alla informatörer har ingått i ett nätverk där de 
fått en grundkunskap för att kunna arbeta med frågorna. Vid flera möten per år har de fått 
information i aktuella frågor. Faktamaterial och argumentationshandbok har tagits fram av 
Vägverket för att underlätta arbetet. 
 

4.5 Hur har arbetet bedrivits i Kustom? 
 
Kustom syftar till att ge kommuninvånarna, företag, beslutsfattare, kommunanställda, 
föreningar etc. inom ett antal kommuner fakta och insikt om säker trafik och dess 
miljöpåverkan. Avsikten är att öka medvetenheten om vad vi behöver göra för att få ett mer 
trafiksäkert och miljövänligare samhälle.  
 
Kustom syftar också till att genom dialog förbättra beslutsfattarnas och tjänstemännens kanal 
till invånare, företag, föreningar etc. samt att ge Vägverket en bra kanal till kommunerna.  
Projektet Kustom är ett samarbetsprojekt mellan 48 kommuner och Vägverket Region Väst. 
Ett antal kommungrupper med 3-4 kommuner i varje grupp har bildats. Varje grupp har 
anställt en informatör. En kommun per grupp har tagit på sig arbetsgivaransvar. Projektet har 
hållits ihop av en samordnare anställd av Kommunförbundet Fyrbodal och genom stöd från 
Vägverket.  
 
Inledningsvis diskuterade kommunerna gruppvis inriktning och arbetsuppgifter och tog fram 
en handlingsplan för varje kommungrupp. Trafiksäkerhetsansvariga i de olika kommunerna, 
informatören och samordnaren deltog i dessa möten. Under arbetets gång har dessa hållit 
kontakt med varandra för nödvändiga justeringar. Samordnaren har också kontinuerligt hållit 
kontakt med Vägverkets kontaktperson.  



Under arbetets gång har samordnaren och informatörerna mötts för gemensamma 
genomgångar. Ansvariga i kommunerna, informatörerna, samordnaren och vägverkspersonal 
har träffats ett par gånger för att utbyta erfarenheter och överföra kunskaper. Vid dessa 
tillfällen har också utbildningar och nya rön lagts in i programmet.  
 
Inom Kustom har man strävat efter ett arbetssätt att genom dialog och möten med människor 
skapa insikt om trafikfrågorna. Formerna för att möta människor har varierat med att delta i 
informationsträffar, på arbetsplatsträffar, anordna studiecirklar och arrangera trafikdagar. 
Inom Kustom har man också visat utställningar och genomfört tillståndsmätningar för att 
skapa intresse hos massmedia. Flera aktiviteter har skett i samarbete med folkhälsoråden och 
miljösamordnare i kommunerna. Se även tidigare information om resurser. 
 
 
5 Sammanställda frågor och svar genom några 

utvärderingar 
 

Hastighet är den fråga som har störst betydelse för transporternas säkerhet och miljöpåverkan. 
Eftersom syftet med Kustom är att driva på utvecklingen i dessa frågor, beställde Vägverket 
från starten av Kustom en undersökning av beslutsfattarnas syn på hastighet. Undersökningen 
gjordes av Markör under fyra år för att se om det blev någon förändring. Eftersom antalet 
medverkande kommuner ökat i Kustom från ett trettiotal till idag 48 kommuner och ännu fler 
intresserade, var det angeläget att belysa Kustom ur fler aspekter för att få en bättre grund för 
samarbetet framöver. I några frågor fanns det redan svar att hämta i andra rapporter, i andra 
frågor har Vägverket fått beställa nya undersökningar.  
 
Förutom undersökningen av beslutsfattarna, gjorde vi ett extra urval utifrån 
Trafiksäkerhetsenkätens frågor i tre exempelkommuner där Kustom pågått under flera år; 
Tanums kommun - medelstor kommun, Grästorp - liten kommun och Lidköping - något större 
kommun. Vi ville också veta vad kommunerna tyckte om samarbetet och arbetssättet, och fick 
svar genom Vägtrafikinspektionens enkät hur kommuner i Sverige totalt ser på samarbetet 
med Vägverket och genom djupintervjuer med kommunernas tjänstemän. I samtliga 
kommuner inom Kustom har man återkommande mätt bältesanvändningen och de resultaten 
redovisas. Vi ville också ha en bild av om Kustom arbetat med sektorsfrågorna enligt 
överenskommelserna samt hur massmedia hade uppmärksammat satsningarna. Slutligen ville 
vi visa exempel på arbetet genom utvärdering av en utställning som var ett sätt att möta 
människor i trafikfrågorna.  
 
 
5.1 Har beslutsfattarna i kommunerna påverkats?  
 författad av MARKÖR 
 
MARKÖR har på uppdrag av VVÄ undersökt beslutsfattare i kommunerna under 4 år. 
Frågorna har hämtats ur den årliga trafiksäkerhetsenkäten som SCB gör på uppdrag av 
Vägverket, för att kunna jämföra med hur allmänheten svarar. Fokus har lagts på hastighet 
eftersom frågan har stor betydelse för trafiksäkerhet, miljö samt tillgänglighet. 
 
Sammanfattning utveckling 2003-2006 
Projektet har bedrivits i samarbete mellan Vägverket Region Väst och 48 kommuner i 
regionen. Projektet har utvärderats 2003 till 2006. Förändringarna över tid har varit relativt 



blygsamma, och visar något ökande andelar positiva när det gäller attityder till övervakning 
och vissa hastighetsgränsförändringar. 
 
Nio av tio beslutsfattare menade 2006 att de själva agerade i hastighetsfrågor genom sitt 
arbete i kommunen. 2003 var motsvarande andel 81 procent, 2004 85 procent och 2005 77 
procent. I alla fyra mätningar har majoriteten ansett att viljan att satsa på trafiksäkerhet har 
ökat eller varit oförändrad. Däremot är förändringarna mindre när det gäller det egna 
beteendet. 
 
Man kan således konstatera att det 2006 är något fler (70 procent) som är positiva till 
trafiksäkerhetskameror än 2003 (58 procent). Sedan 2004 har sju av tio (68 procent) 
uppfattningen att det är rimligt med 30 km/h där det vistas många fotgängare och cyklister. 
Flera beslutsfattare uttrycker intresse för kameror både inom och utanför tätorten. Samtidigt 
finns attityder bland beslutsfattarna som vittnar om att det alltjämt saknas förståelse och insikt 
i ämnesområdet hastighet. Dels anser nästan hälften i alla fyra mätningar att det är 
trafikrytmen som är styrande för dem i körsituationen snarare än hastighetsgränserna, dels 
uppger omkring en fjärdedel att de har förståelse för att hastighetsgränserna överskrids på 
grund av de uppfattas som för låga. Man kan också konstatera att cirka hälften under alla 
undersökningsperioderna inte anser sig kunna instämma kraftfullt i att det är nödvändigt med 
lägre hastighetsgränser för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Andelen 
med stark tilltro till att lägre hastigheter är nödvändigt för att minska utsläpp är liten. En viss 
ökning kan dock urskiljas: 22 procent 2006, 14 procent 2005, 11 procent 2004 och 18 procent 
2003. Få har goda kunskaper när det gäller förhållandet mellan hastigheter och 
koldioxidutsläpp även om en ökning kan noteras: 2006 ansåg 34 procent att de hade goda 
kunskaper och 2003 var motsvarande andel 24 procent. Andelen som säger sig ha förstått 
sambandet mellan hastighet och krockvåld har dock ökat från 58 procent 2003 till 73 procent 
2006. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att man generellt är mer positiv till åtgärder som 
mäter överträdelser och till att sänka hastigheter inom vissa väl avgränsade områden, än att 
generellt arbeta med sänkta hastigheter inom och utom tätort. Intresset för att ge hög prioritet 
till att minska hastigheterna utanför tätort har minskat från 27 procent 2003 till sju procent 
2006. Viss vilja att minska hastigheterna i tätort finns dock – cirka 45 procent har i alla 
mätningarna velat ge detta hög prioritet. Viktigast ser man dock att åstadkomma gång- och 
cykelvägar för barn (mellan 66 procent 2005 och 88 procent 2006 har velat prioritera denna 
fråga). Bland beslutsfattarna finns också en ökande vilja att kräva alkolås vid upphandling av 
person och/eller godstransporter (68 procent 2005, 77 procent 2006). 
 
 
5.2 Har invånarna i kommunerna påverkats?  
 
Statistiska Centralbyrån (SCB) har jämfört tre exempelkommuner inom Kustom; 
 
• Tanums kommun - medelstor kommun 
 
• Grästorp - liten kommun 
 
• Lidköping - något större kommun 
 
Resultat från 2007 års Trafiksäkerhetsenkät 



 
Sammanfattning av resultaten i Tanums, Grästorps och Lidköpings kommuner 
 
De trafiksäkerhetsenkäter som SCB genomfört på uppdrag av Vägverket sedan år 1981 visar 
att kvinnor och äldre personer har en positivare inställning till trafiksäkerhetsfrämjande 
åtgärder än män och yngre. Kvinnor och äldre är samtidigt mer benägna att använda bilbälte, 
cykelhjälm och reflexer. Detta gäller huvudsakligen även i kommunerna Tanum, Grästorp och 
Lidköping, där tilläggsurval dragits vid 2007 års undersökning. I denna sammanfattning 
jämförs resultaten från dessa kommuner och hela Sverige. 
 
Underlaget finns i den rapport som SCB sammanställt på uppdrag av Region Väst och som 
levererats på en cd-skiva 2007-10-26. Denna finns på filerna TS 2007 Väst.tryck.pdf och TS 
2007 Väst.låguppl.pdf. Rapporten innehåller diagram (sid 3-15) och tabeller (sid 16-17), men 
saknar kommenterade text. 
 
 
Tanums kommun 
 
Ca 10 000 invånare 15-84 år 2007, varav drygt 23 procent 65-84 år (18,5 procent i Sverige) 
och 15 procent 15-24 år (16 procent i Sverige). 
 
I Tanums kommun upplever en högre andel än i hela Sverige att trafiken blivit mer riskfylld 
under senare år. Detta kan till viss del bero på att befolkningen är äldre än den genomsnittliga 
och att E6-an går igenom kommunen. 
 
Män i Tanum använder bilbälte i högre utsträckning än män i hela Sverige; framför allt vid 
färd i baksätet. De använder bälten i ungefär motsvarande omfattning som kvinnorna i 
kommunen. Användningen av cykelhjälm motsvarar ungefär riksgenomsnittet, men till 
skillnad från hela riket är det en något högre andel män än kvinnor som använder hjälm i 
Tanum. Reflexanvändningen är betydligt högre än i hela landet både bland kvinnor och män. 
 
Kvinnorna i Tanum är inte lika positivt inställda som kvinnor i hela Sverige till sänkta 
hastighetsgränser för ökad trafiksäkerhet och till automatisk hastighetsövervakning med 
trafiksäkerhetskameror. Andelen kvinnor som är nöjda med Vägverkets arbete att sänka 
hastighetsgränser är också lägre. En jämförelsevis hög andel av kvinnorna anser däremot att 
polisens toleransgräns vid fortkörning bör sänkas och att det borde skilja 10 km/tim mellan de 
olika hastighetsgränserna. 
 
En betydligt lägre andel i Tanum än i hela Sverige har svarat att de under det senaste året 
stoppats av polisen i en nykterhetskontroll. Andelen som uppger att de kört bil onyktra 
motsvarar ungefär riksgenomsnittet, medan andelen män som kört förmiddagen efter att ha 
druckit mycket alkohol är lägre. 
 
 
Grästorps kommun 
 
Ca 4 700 invånare 15-84 år 2007, varav 20,5 procent 65-84 år (18,5 procent i Sverige) och 16 
procent 15-24 år (16 procent i Sverige). 
 



I Grästorps kommun upplever en betydligt högre andel än i hela Sverige att trafiken blivit mer 
riskfylld under senare år. Detta gäller framför allt män. Andelen som svarat att bilarna sällan 
stannar vid övergångsställen är betydligt högre än riksgenomsnittet. 
 
Bilbältesanvändningen i framsätet motsvarar ungefär riksgenomsnittet. I baksätet använder 
Grästorps invånare bälte i högre grad än i hela landet; i synnerhet män. Männen i kommunen 
använder däremot bälte i buss i avsevärt lägre omfattning än män i hela riket. 
Cykelhjälmsanvändningen är betydligt lägre i Grästorp, medan reflexanvändningen är mycket 
hög – vid trafikmiljöer som saknar belysning använder 60 procent reflexer, jämfört med 37 
procent i hela riket. 
 
Svaren på flera frågor tyder på att stödet för lägre hastighetsgränser och hårdare straff vid 
fortkörning är betydligt större i Grästorp än i hela landet. Bland män är en betydligt högre 
andel positivt inställd till trafiksäkerhetskameror medan framför allt kvinnor är negativt 
inställda till att hastigheten på motorvägar höjs till 130 km/tim. 
 
Invånarna i Grästorp är positiva till cirkulationsplatser. Bland män är stödet för körkortskrav 
för EU-moped betydligt lägre än i hela Sverige, medan en lägre andel av kvinnorna önskar 
mitträcken. 
 
Andelen som stoppats av polisen i en nykterhetskontroll är något lägre i Grästorp än i hela 
Sverige. Andelen som uppger att de kört bil onyktra motsvarar riksgenomsnittet, medan en 
något högre andel kört bil dagen efter att ha konsumerat mycket alkohol. En jämförelsevis 
hög andel av männen har åkt med en alkoholpåverkad förare. Var femte man uppger att han 
somnat/nästan somnat vid ratten, vilket är betydligt mer än riksgenomsnittet. Stödet för 
alkolås är större än i hela landet. 
 
 
Lidköpings kommun 
 
Ca 30 000 invånare 15-84 år, varav 20 procent 65-84 år (18,5 procent i Sverige) och knappt 
16 procent 15-24 år (16 procent i Sverige). 
 
I Lidköpings kommun upplever en något högre andel än i hela Sverige att trafiken blivit mer 
riskfylld under senare år. Detta gäller framför allt män. 
 
Bilbältesanvändningen i Lidköping avviker något från riksgenomsnittet – i synnerhet kvinnor 
använder bälte i lägre grad i framsätet medan män är flitigare att använda bälte i baksätet. 
Bältesanvändningen i buss är betydligt högre än riksgenomsnittet. Cykelhjälm används i 
betydligt lägre omfattning än i hela Sverige och stödet för en hjälmlag är jämförelsevis lågt. 
Reflexanvändningen vid trafikmiljöer som saknar belysning är högre än i hela riket. 
 
I Lidköping anser en betydligt lägre andel än i hela Sverige att det är rimligt att sänka 
hastighetsgränsen till 30 km/tim där det finns många oskyddade trafikanter. Samtidigt anser 
en något högre andel än riksgenomsnittet att hastighetsgränsen borde vara 30 km/tim där buss 
stannat för av- och påstigning. Lidköpings invånare är positivare än riksgenomsnittet till 
cirkulationsplatser, men har däremot en något mer skeptisk inställning till mitträcken. 
 
En jämförelsevis hög andel av Lidköpings invånare anser att polisens toleransgräns vid 
fortkörning borde sänkas. Männen har en negativare inställning än män i hela riket till 



trafiksäkerhetskameror, till Vägverkets arbete att sänka hastighetsgränser samt att förbjuda 
mobilsamtal vid bilkörning. De är däremot positivare till körkortskrav för att få köra EU-
moped. 
 
Andelen män i Lidköping som stoppats av polisen i en nykterhetskontroll motsvarar 
riksgenomsnittet, medan andelen kvinnor är något lägre. Andelarna som uppger att de kört 
onyktra och som kört dagen efter att ha druckit mycket alkohol motsvarar ungefär 
riksgenomsnittet. Stödet för en nollpromillegräns är högre i Lidköping än i hela Sverige. 
 
5.3  Har invånarna i kommunerna påverkats? 

Svar även genom bältesmätningar, hastighetsmätningar osv.  
Kommentarer till bältesmätningar inom KUSTOM-arbetet. Författat av Tomas 
Bergbom, Vägverket region väst, avdelning specialiststöd och Lars Johansson  

 
Bältesmätningar (Tomas Bergbom) 
Varje år sedan 1999 har utförts bältesmätningar i alla KUSTOM-kommuner. Mätningarna har 
gjorts enligt metodanvisningar från Vägverkets Specialiststöd. Bältesobservationer har gjorts 
för förare och passagerare i personbil och tjänstebil. Enligt mätningarna har användningen av 
bälte ökat med 20,5 till 84 procent (2006) på förarsidan i personbil. År 2007 är resultatet drygt 
90 procent bältesanvändning på förarsidan i personbil vilket överensstämmer med riksvärden 
(92-94 procent). Antalet observerade fordon var 1999 15318 st och 2007 29003 st. Att antalet 
observationer har ökat stärker säkerheten i resultatet. 
 
Den största ökningen, enligt mätningarna, ser vi i Dalslands kommuner, en ökning med 34  
till 88 procent (2006). Även i företagsbilar där också kommunernas fordon ingår, har en 
ökning skett med 35,5 till 80,5 procent (2006).  
 
Det har även gjorts bältesmätningar i Halland (år 2007) och Värmland (år 2005 samt 2007). 
Resultaten i Värmland visar, i flertalet kommuner, en ökning av bältesanvändning från år 
2005 till 2007. 9354 fordon observerades år 2007. Värt att notera är att VTI notat 22-2007 
”Bilbältesanvändningen i Sverige 2006” visade högre användningsprocent år 1999 för förare 
och passagerare i personbil jämfört med KUSTOM-mätningarna. 
 
I VTI notatet kapitel 1.2 ”Faktorer som påverkar bältesanvändningen” skrivs dock bl.a. att 
”Därför är det omöjligt att jämföra observerade nivåer på bältesanvändningen i olika studier 
som har observerat olika trafik i olika miljöer och på olika tidpunkter”. Detta beror på att man 
inte vet exakt hur mycket varje enskild faktor (t.ex. resans längd, landsbygd eller tätort, kön, 
ålder) bidrar med och dessutom är faktorerna kopplade till varandra. 
 
Dock bekräftar bältesmätningarna inom KUSTOM-arbetet att användningen har blivit 
avsevärt bättre genom åren och uppgår år 2006 till motsvarande nivåer som i VTI-notatet. Det 
väsentliga med bältesmätningarna inom KUSTOM är att de är lokala och utgör ett bra 
hjälpmedel i kommunikationen. I VTI-notatet anges också att för att uppnå en varaktig effekt 
krävs en kontinuerlig information under en längre tid. 
 



Summering av KUSTOM-arbetet under 2007 (Lars Johansson)  
 
Hastighet: 
Informatörerna har tillgång till en modern mätutrustning som har använts flitigt och då främst 
i 30- och 50 områden, speciellt utanför skolor. Även en öppen mätning har gjorts där 
trafikanten ser sin fart vid passerandet. Resultatet har sedan förmedlats ut via press och media, 
kommunen kan även ha gjort någon form av enklare tekniska farthinder. Sammanfattningsvis 
kan vi konstatera att hastighetsöverträdelser har gått ner på samtliga mätplatser (ca 20-tal) 
Snitthastigheten på många 30-områden är nere i 33 km/tim under dagtid från att under 2006 
har legat på ca 40 km/tim. 
 
Alkohol: 
Inom det nationella projektet DDD, har främst LLL-filmen visats för ca 14 640 (varav 2 000 i 
Halland genom NTF) ungdomar i VVÄ:s område som tagit del av den. Även under de övriga 
nationella kampanjveckorna om alkohol och droger har Kustom varit engagerade. Att det 
ställs krav på alkolås i kommunernas nya transportupphandlingar är ofta informatörernas 
förtjänst och också att alkolås testas i många kommunfordon i dag. 
 
Miljö: 
Nätverket Kustom är en tillgång då nya rese- och transportpolicier skall tas fram ute i 
kommunerna. Här har informatörerna varit en resurs och hjälp till att kommunerna har fått 
med miljö och trafiksäkerhetskrav i dessa och ofta att det finns en form av uppföljningssystem 
i dem. Att kommunerna har gjort eller håller på att göra transportanalyser är också en frukt av 
att informatörerna har tryckt på, inte sällan med hjälp av VVÄ. 
 
Ett 20-tal skolor i Kustom-kommunerna har i dag fungerande ”Vandrande skolbuss” vilket 
har inneburit att antal fordon utanför skolor har minskat morgon och kväll med upp till 50 
procent, och med piggare och friskare barn som en extra bonus. 
  
I varje kommun har man haft ungefär 20 arbetsplatsträffar där man fått information om 
trafiksäkerhets- och miljöfrågor. Här har också rese- och transportpolicies diskuterats och 
förankrats. 
 
Många kommuner testar ISA- system nu, där informatörerna är inblandade.  
 
 
5.4  Vad har kommunerna tyckt om samarbetet och arbetssättet?  
 Trivectors sammanfattning 
 
Trivector gjorde en rapport på uppdrag av Vägtrafikinspektionen där de jämförde hur 
kommuner i Sverige ser på samarbetet med Vägverket. Vägverket Region Väst beställde 
därefter ett utdrag för kommunerna inom regionens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
Denna sammanställning bygger på svaren från den enkät som vintern 2006/2007 skickades ut 
till 173 kommuner i Sverige. Enkäten behandlade Vägverkets sektorsansvar för trafiksäkerhet, 
och genomfördes av Trivector på uppdrag av Vägtrafikinspektionen. Svarsfrekvensen var 
totalt 51 procent (89 av 173 kommuner), och i Region Väst 60 procent (28 av 47 kommuner). 
Utifrån enkätsvaren görs en särskild analys av kommunernas syn på Vägverkets samarbete 
och arbetssätt inom ramen för 



 – Kommunsamverkan trafiksäkerhet och miljö. Fyra olika insatsområden behandlas –
kvalitetssäkring av transporter, nya tekniska stödsystem, stödja kommuners 
trafiksäkerhetsarbete och barns trafiksäkerhet. 
 
Enkätsvaren visar att kommunerna är väl insatta i Nollvisionen men flera anser samtidigt att 
de inte riktigt vet vad de ska göra för att på ett effektivt sätt bidra till en ökad trafiksäkerhet. 
Här har naturligtvis Vägverket en viktig roll, och nätverk där kommunerna ger och får stöd är 
en av de viktigaste anledningarna till varför kommunerna i Region Väst tar ansvar för 
trafiksäkerhetsfrågor. 
 
Mellan åren 1999-2006 har såväl intresset som kunskaperna om trafiksäkerhet ökat i 
kommunerna inom Region Väst. Samverkan med externa aktörer har ökat mer än i andra 
regioner, och även de finansiella resurserna. Vägverket är den aktör som har haft störst 
betydelse för kommunernas engagemang i trafiksäkerhetsfrågor. Kommunerna i Region Väst 
nämner även Kustom som en mycket viktig aktör. De anser även i större utsträckning än i de 
flesta andra regioner att Vägverkets ansvarstagande för trafiksäkerhetsfrågor har ökat under 
perioden 1999-2006 och att det finansiella stödet från Vägverket har ökat. Den mest lyckade 
insatsen är Vägverkets arbete med att stödja kommuners trafiksäkerhetsarbete. I synnerhet är 
det kommunträffar/nätverksträffar som flest kommuner berörts av. Så gott som alla 
kommuner i Region Väst anser att Vägverkets arbete med att stödja kommunernas 
trafiksäkerhetsarbete har varit viktigt eller mycket viktigt. Kommunerna i Region Väst anser i 
högre utsträckning än i andra regioner att det fanns tydliga mål, uppföljning och ekonomiska 
ramar från Vägverkets sida. Som en följd av insatsen har man avsatt mer personella och 
finansiella resurser, fått ett tydligare utpekat ansvar, skapat rutiner för uppföljning och satt 
tydliga mål i större utsträckning än kommunerna i andra regioner. Kommunerna i Region 
Väst är mer nöjda med Vägverkets arbete med denna insats än andra insatser, och även mer 
nöjda än kommunerna i andra regioner. 
 
Även insatsområdet barns trafiksäkerhet upplevs som viktigt. Kommunerna i Region 
Väst efterlyser dock mer stöd från Vägverket på detta område. Kvalitetssäkring av transporter 
uppfattas som ungefär lika viktigt som i andra regioner och synen på Vägverkets arbete skiljer 
sig inte heller åt för kommunerna i Region Väst jämfört med i andra regioner. Jämfört med 
övriga insatsområden så har Vägverket Region Väst lyckats något sämre med insatsen nya 
tekniska stödsystem. Bristerna finns i synnerhet i uppföljningen av insatsen. Men även 
styrningen och de ekonomiska ramarna för insatsen uppfattas av kommunerna i Region Väst 
som mindre tydliga. Det är dock inga större skillnader mellan kommunerna i Region Väst och 
kommunerna i övriga regioner. 
Generellt har Vägverket Region Väst lyckats bra med att förmedla tydliga mål för alla 
studerade insatser. Det har även funnits tydliga ekonomiska ramar och en tydlig organisation 
enligt kommunerna. Däremot har uppföljningen varit något sämre, och i viss mån även 
styrningen av insatserna. Vägverket Region Västs satsning på Kustom måste anses som 
lyckad. Kommunerna 
i Region Väst är i många fall mer nöjda med Vägverkets arbete än kommunerna i andra 
regioner. 
 
 
 
5.5 Vad har kommunerna tyckt om samarbetet och arbetssättet?  
 
Sammanställning av svar vid djupintervjuer med kommunernas tjänstemän och några av 



Vägverkets tjänstemän. Enkäten till kommunerna kompletterades med intervjuer som 
genomfördes av Kerstin D Winberg på Vägverket.    
 
Sammanfattning av vad 27 kommuner och 10 informatörer i Västra Götaland anser om 
Kustom. 
 
 
• Kustom är ett sätt att samarbeta inom trafiksäkerhets- och miljöområdet.  

Vad är bra eller mindre bra med denna typ av nätverksarbete? 
 
En dialog kring trafiksäkerhet på ett brett sätt och nu även miljö, med allmänheten, företag 
m.fl. En möjlighet att föra ut budskapet på en nivå som träffar alla, oerhört viktigt för att få 
genomslag och skapa en förändring. 
 
Kustom har inneburet en fokusering på trafiksäkerhetsarbetet på ett annat sätt än tidigare.  
 
Via informatörerna har vi en person som får resurser och som kan arbeta enbart med frågorna. 
Det skulle inte få samma genomslagskraft om en medarbetare på kommunen skulle sköta det. 
Kommunerna har fått saker gjorda som de inte på egen hand hade mäktat med annars. Genom 
samarbetet blir det också ekonomiskt hanterbart för kommunerna, de mindre kommunerna 
hade inte klarat detta själva. 
 
Genom samarbetet kommer inte verksamhet/projekt på kommunerna ”uppifrån” utan det blir 
en större delaktighet. 
 
Kommunerna får genom samarbetet en kunskapsbank och lär även av varandra. Det har också 
inneburit att samarbetet mellan kommunerna kring frågorna har ökat. Samarbetet mellan 
Vägverket och kommunerna har bidragit till en ökad och bättre dialog, vilket också bidrar till 
en kontinuitet i arbetet. 
 
Genom Kustom blir det en större acceptans för arbetet och frågorna får en högre status, 
samarbetet i Kustom har blivit allt värdefullare med tiden.  
 
Kustom behöver ha tydligare mål och mer avgränsad verksamhet, det spretar alldeles för 
mycket. Samtidigt som kommunerna tycker det är bra att det finns utrymme för 
kommunspecifika behov. 
 
Det kunde finnas en större tydlighet kring syfte och mål från de kommunala politikerna när 
det gäller verksamheten inom ramen för Kustom. Idag drivs arbetet till stor del underifrån. 
Kustom måste säljas in bättre på alla plan. 
 
Det är viktigt att Vägverket är med och håller ihop arbetet. Genom en nära dialog med 
Vägverket upplever man ingen styrning, men det kunde vara en tydligare inriktning från 
Vägverket. Borde vara tydligare krav på arbetet med miljöfrågorna. Kommunerna menar att 
de behöver någon som ligger på och driver dem i arbetet. Kommunerna är inte alltid vana att 
arbeta på det sättet som Vägverket önskar. Miljöfrågorna måste förankras bättre på en högre 
nivå i kommunerna. 
 



Kommunerna är inte heller helt överens med Vägverket när det gäller den något förändrade 
inriktning mot att arbeta mer ”inåt” i kommunerna”, utan anser fortfarande att dialogen med 
allmänheten är viktig, framförallt med de yngre grupperna i samhället. 
 
Stödet från Vägverket framför allt lokalt fungerar i stort bra, man har byggt upp en bra 
relation. Vägverket lokalt bidrar med hög kompetens, material och utrustning. Däremot 
saknas engagemang från regionalnivå, vore önskvärt om regional företrädare deltog på 
mötena vid något tillfälle.  
 
Samordningen av Kustom är de flesta kommunerna/informatörerna mycket nöjda med. Anser 
att samordnaren är lyhörd, stödjande men har också förmågan att styra när det behövs.  
Antalet träffar mellan kommunerna och vägverket varierar, men 4 gånger per år anser de 
flesta kan vara lämpligt och då är det är viktigt att alla parter deltar. 
 
När det gäller storleken på kommungrupperna är självklart det optimala att man kunde ha en 
egen informatör i kommunen, men tre eller två kommuner är nog en bra grupp.  
För att underlätta arbetet för informatören skulle det vara bra med ungefär lika stora 
kommuner, men också viktigt att de geografiskt hänger ihop. Även om man får mindre gjort i 
kommunerna när de är fler, så ser man fördelar genom att man får kunskap och idéer av 
varandra när man är flera som har en gemensam informatör. 
 
Informatören har en viktig roll i Kustomarbetet, och är länken mellan kommunerna, 
Vägverket och invånarna. Informatören måste vara stark, drivande och god kommunikatör. 
De flesta kommunerna är mycket nöjda med sina respektive informatörer, det finns dock en 
svaghet i att enbart ha en person och det är lätt att det blir personrelaterat.  
Sammanhållningen mellan olika informatörsgrupper är stor och de stöttar varandra i sitt 
dagliga arbete. Hela informatörsnätverket och dess träffar är också värdefulla. Det 
framkommer dock att träffarna kunde vara något bättre strukturerade.  De flesta 
informatörerna anser att de får ett bra stöd från Vägverket både när det gäller kunskap men 
också tillgång till arbetsmaterial. Det framför också att de nog är duktiga på att ta reda på och 
skaffa information på egen hand. Några områden som framkommit där informatörerna känner 
att de skulle behöva utvecklas ytterligare är inom miljöområdet, beteendefrågor, 
kommunikation, presentationsteknik och mediakontakter. 
 
 
• Har Kustom ökat engagemanget för trafiksäkerhets- och miljöområdet? 
 
Medvetandet för frågorna har ökat något hos både politiker, tjänstemän och allmänheten men 
flera av kommunerna anser fortfarande att engagemanget för frågorna är svalt.  
Det är framförallt genom arbetet med skolorna som man upplever att kunskapen och 
engagemanget har ökat mest.  
 
I vissa av kommunerna finns olika grupperingar, t.ex. trafiksäkerhetsråd där frågorna kommer 
upp till diskussion, på några håll deltar informatören vid de olika nämnderna och informerar 
om verksamheten.  
En av anledningarna att engagemanget inte ökat i den utsträckning som man önskat är att 
verksamheten inte är tillräckligt förankrad hos de styrande i kommunerna.  Så ytterligare 
dialog mellan Vägverket och de styrande i kommunerna är önskvärt. 
För att få frågorna att bli mer förvaltningsövergripande och skapa ett större engagemang anser 
flera att Kustominformatörerna borde ha en mer strategisk placering i kommunerna. 



 
• Har metoden med nätverk fått spridningseffekter inom andra områden mellan 

kommunerna eller inom kommunen? 
 
Inga större spridningseffekter kan påvisas genom Kustomsamarbetet, några kommuner 
uttrycker att de ökat samarbetet något inom andra områden. Däremot har Kustom bidragit till 
en ökad samverkan mellan kommunerna och inom kommunen t.ex. när det gäller 
miljöfrågorna. 
 
Kustom har bidragit till att man inte lämnar över problemet till någon annan, utan man ställer 
krav (motprestation) på andra parter också både internt och externt. 
 
 
 
 
• Hur arbetade kommunen tidigare med trafiksäkerhets- och miljöområdet och har 

arbetet förändrats i och med Kustom? 
 
En del av kommunerna arbetade tidigare till viss del med framförallt trafiksäkerhets-frågor 
genom lokala trafiksäkerhetsråd, via Seko-nollvisionen och NTF.  Ansvar för att arbeta med 
trafiksäkerhetsfrågorna låg oftast på trafikingenjörerna och bedrevs sporadiskt. 
 
 
• Tycker du att Kustom har varit ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt att arbeta?  
 
Det är svårt att bedöma om det är kostnadseffektivt, men kommunerna anser att de får ut 
mycket för den penninginsats som krävs. Det har också blivit en större acceptans för att det i 
kommunernas budget avsätts pengar för verksamheten. Genom att delar av Kustomarbetet 
medför att kommunerna kan spara pengar, har det klart bidragit till en ännu positivare 
inställning. 
 
 
• Fortsätter kommunen om VVÄ:s bidrag minskar/utgår?  
 
En av framgångsfaktorerna i Kustom är att Vägverket och kommunen gör detta tillsammans. 
Kommunerna är med för att Vägverket bidrar med pengar och kunskap. 
Genom att det är ett samarbete innebär det att kommunerna inte kan dra sig lika lätt ur.  
Flertalet av kommunerna uppger att det troligen inte blir någon fortsättning av det här slaget 
om man inte fortsätter samarbetet. Detta kommer troligen att innebära att arbetet kommer att 
tappa fart. 
 



 
• Hur ser din framtidsbild ut över vårt gemensamma trafiksäkerhets- och miljöarbete? 
 
Vägverket är i ”alla” kommuner och bidrar med sina kunskaper och säkerställer att det 
fungerar i kommunerna. Vägverket är med och tillför riksperspektivet. Kustom har förankrats 
på en högre nivå både hos Vägverket och hos kommunerna och det finns en tydligare 
inriktning både när det gäller trafiksäkerhet som miljö.  
 
Det är också viktigt att fortsätta det arbete som startas upp och att inte göra för stora 
förändringar. 
 
Vägverket ansvarar för ”produkten” och kommunerna för ut den. Genom samarbetet får 
Vägverket möjlighet att delta i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet praktiskt och väldigt jordnära. 
 
Samarbetet är avgörande för hur aktivt man kommer att arbeta i kommunerna och det höjer 
statusen i arbetet om Vägverket deltar. Genom överenskommelse om strategiska 
satsningsområden och att man samlar sina resurser blir det väl satsade pengar. Det är viktiga 
frågor och ett tydligt samarbetsforum behövs. 
 
”Kommunerna har ett ansvar för sina kommuninvånare, Vägverket har ett ansvar för alla. 
Genom Kustomsamarbetet kan vi på ett effektivt och bra sätt genomföra vårt gemensamma 
uppdrag”. 
 
 
 
5.6   Har Kustom arbetat med sektorsfrågorna enligt avtal och 

överenskommelser?  
Alice Dahlstrands slutsatser 
 

Arbetet har bedrivits inom de frågor som kommunerna och Vägverket har ansett vara viktiga. 
En stor del av tiden har lagts på att informera i några av de frågorna som särskilt framhålls 
som viktiga. I viss mån har mätningar gjorts av hastighet och massmedial uppmärksamhet. 
Det finns större fokus på trafiksäkerhetsfrågorna än på miljöfrågorna vid redovisningar av vad 
man gjort.  
 
Informatörerna inom Kustom har arbetat inom målområdena med en stor mängd olika 
uppgifter. Ett flertal av arbetsuppgifterna stämmer med Vägverkets inriktning av 
sektorsarbetet och att arbeta med systemövergripande insatser. Under senare 2006 och 2007 
har resultat levererats för Skelleftemodellen, Don’t Drink & Drive, alkolås, resepolicies, 
upphandling av transporter, transportanalyser, EcoDriving mm.  
 
I flera fall finns frågor som kommunerna har tyckt varit viktiga men som Vägverket inte 
framhållit. De återfinns inte heller i överenskommelser och avtal mellan Vägverket och 
kommunerna. Några av de insatserna har varit riktade direkt till trafikanterna med torgmöten, 
trafikdagar i skolor, reflexkampanjer, projekt ”mopedföräldrar” med mopedutbildningar, 
synbarhetsövningar med föräldrar och barn och den bilfria dagen. Man har även samarbetat 
med exempelvis MHF-ungdom i genomförandet av rikstävlingen ”Death trip” på 
gymnasieskolan och ”Vandrande skolbuss” som drivs tillsammans med HUT (Hållbar 
Utveckling Väst) i ett antal kommuner. 



Inom hastighetsområdet har man arbetat med projektet ”Hastighetsdisplay” där ett antal 
mätningar har gjorts och dokumenterats framför skolor och i bostadsområden. Man använder 
en hastighetsdisplay som visar varje bilists fart och flöde över tid, data som senare kan 
användas vid information till allmänheten och media. På arbetsplatsträffarna fokuseras det 
mycket på hastigheten, och dess betydelse för utgången av en ev. olycka och att ökad 
hastighet ökar koldioxidutsläppen. Kustom har även haft demonstration av automatisk 
hastighetsanpassning ”ISA”. 
 
 
5.7 Hur har massmedia uppmärksammat Kustom?  
 
Under åren 2005 till 2007 samlades 45 artiklar om Kustom. Artiklarna har analyserats av 
företaget Cision på uppdrag av Vägverket. Utdrag ur rapporten ”Utvärdering av Kustom-
publicitet. 
 
• Ämne/tendens 
Den fråga som fick mest publicitet var alkohol. Det stämmer väl med den trafiksäkerhetsenkät 
som SCB årligen gör på uppdrag av Vägverket. Enligt enkäten anser en majoritet av kvinnor 
och män att alkohol är viktigast för trafiksäkerheten. Koldioxid var den fråga som efter 
alkohol fick mest uppmärksamhet i artiklarna, men som fick mest positiv publicitet. Under 
2007 har intresset i media ökat kraftigt för frågor om koldioxid vilket även märks i 
Vägverkets pressdatabas. Oskyddade trafikanter uppmärksammades i åtta artiklar, och då 
frågan kopplades till miljöfrågor blev publiciteten mer positiv. Hastighet och bälte 
uppmärksammades i fem artiklar var, där bälte fick positiva skriverier. De flesta större 
tidningarna i regionen har uppmärksammat satsningarna inom Kustom. 
  
• Anslag i publiciteten 
Artiklarna har varit enbart positiva eller neutrala. Generellt gäller för Vägverket att artiklar 
som beskriver verksamheten brukar vara neutrala. Ibland räknar man på värdet av artiklar 
genom att omvandla vad kostnaden för publicitet hade varit vid annonsering. Någon 
beräkning har inte gjorts för detta artikelunderlag. 
 
• Talespersoner 
18 talespersoner har blivit intervjuade om Kustom. De har representerat olika organisationer 
såsom kommuner, trafiksäkerhetsråd, NTF, polis, socialtjänst och Vägverket. 
 
 
5.8 Utvärdering av utställning 
 
Ett av flera sätt att möta människor om trafikfrågorna har varit genom utställningar. 
Utställnings utvärdering redovisas nedan:  
 
”Att få folk att förstå…” 
Utvärdering av mobil utställning i Ulricehamn, 
Varberg, Färgelanda och Kungshamn 
Vägverket Region Väst 
Hösten 2003, Markör AB 
 
 



Vägverket Region Väst har tagit fram en mobil utställning som ska användas för att skapa 
dialog. Syftet med utställningen är att öka allmänhetens och politikers medvetande om 
trafiksäkerhet och vägutformning. Utställningen består av tre krockskadade bilar som krockat 
i olika hastigheter (30, 70 och 90 km/h). Dessa ska fungera som stöd för att diskutera 
hastighet och trafiksituation. Filmer har visats på några av utställningarna och personal från 
Vägverket och NTF har funnits på plats. Utställningen startade sommaren 2003 och har bland 
annat visats på en vägkrog utanför Ulricehamn i samband med en marknad, i Varberg 
(torgdag), i Färgelanda (på Harvens dag) och i Kungshamn en vanlig fredagseftermiddag. En 
undersökning har genomförts med syfte att ge svar på hur utställningen uppfattas av 
besökarna och om något kan förbättras med tanke på utställningens syfte. 
 
Huvudresultat 
 
Flertalet av de intervjuade tycks inte ha haft svårt att förstå syftet med utställningen även om 
de väljer att svara något varierande från att fokusera på att Vägverket vill få människor att 
vakna upp och förstå risker, till att syftet är att minska antalet olyckor, sänka hastigheten på 
vägarna och öka trafiksäkerheten. Resultatet tyder på att bilen som körde 90 km/h upplevdes 
som det mest intressanta i utställningen. När samtliga bilar fanns med (i Ulricehamn) beskrevs 
90-bilen som mest intressant. I de övriga utställningarna där endast en av bilarna fanns med är 
det också tydligt att de som besökte utställningen i Färgelanda, där 90-bilen fanns, blev mer 
engagerade. Det var exempelvis fler i Färgelanda som svarar att de absolut skulle 
rekommendera utställningen till andra och att utställningen var intressant. Denna skillnad går 
samtidigt delvis att hänföra till skillnader mellan könen då männen var mer benägna att 
rekommendera utställningen och det var fler män som besökte utställningen i Färgelanda. När 
det gäller intresset för bilen 70 km/h (Varberg) och utställningen 30 km/h (Kungshamn) kan 
inga skillnader utläsas i resultatet. 
 
En större andel besökare i Varberg anger att informationsmaterialet var intressant. En 
tolkning av detta resultat är att det beror på att videomaterialet saknades där. Ytterligare en 
resultatskillnad är att besökarna i Kungshamn i högre grad upplevde diskussionerna med 
Vägverkets personal som intressant. Detta resultat bör dock inte jämföras med övriga orter 
eftersom endast 16 personer besökt utställningen där och intervjuats. 
 
Nedan redovisas i vilken grad utställningen har motsvarat de olika aspekter som 
undersökningen frågar efter. De siffror som redovisas är andelen svarande som angett betyg 4 
eller 5 på den femgradiga skalan där betyg 5 är det högsta värdet. Tabellen visar att 
huvuddelen av besökarna upplever utställningen som både trovärdig, nyttig, tankeväckande 
och intressant. Utställningen ses dock i högre grad som trovärdig och tankeväckande än 
utformad så att den väcker intresse. 
 
Fråga Andel fyror och femmor 
Utställningen är trovärdig 93 
Utställningen är nyttig för andra 87 
Utställningen är tankeväckande 87 
Utställningen är intressant för mig 75 
Utställningen är nyttig för mig 74 
Utställningen är utformad så att den väcker intresse 71 
 
 
 



Sju av tio skulle rekommendera utställningen till andra och lika många tycker att deras 
kunskaper har ökat genom utställningen vilket måste ses som ett relativt gott betyg. Påpekas 
kan att de under 45 år i högre grad upplever att de har fått ökade kunskaper än övriga. 
 
Hur har då Vägverkets förmåga att föra dialog uppfattats av besökarna? Ingen av de 
intervjuade har självmant angett att de upplever att syftet med utställningen varit att skapa 
dialog. Istället är uppfattningen att Vägverket vill upplysa och informera. En tredjedel av 
besökarna anger samtidigt att de har diskuterat med Vägverkets personal. Endast 9 procent ser 
dock denna diskussion som det mest intressanta med utställningen. 
 
Vem är besökaren? 
Intressant att notera är att huvuddelen av besökarna är män (bortsett från i åldersgruppen 16-
24 där fördelningen mellan män och kvinnor är mer jämn). Det antyder att utställningen i 
högre grad upplevs vara riktad till och/eller intressera män mer än kvinnor. Annat som pekar 
på detta är att männen i högre grad än kvinnorna svarar att de absolut skulle rekommendera 
utställningen till andra och att de upplever utställningen som mycket intresseväckande. Å 
andra sidan tyckte kvinnorna i högre grad än männen att utställningen var nyttig för dem själv 
och andra. Värt att notera är också att de äldre i högre grad skulle rekommendera 
utställningen än de yngre. Andelen besökare över 45 år är också i majoritet vilket antyder att 
utställningen uppskattas mer av äldre än yngre. Samtidigt är det de under 45 år som i högst 
grad upplever att deras kunskaper ökade genom besöket på utställningen. 
 
Övriga reflektioner 
Andra frågor som kan vara intressanta att tänka igenom är var utställningen bör visas och hur 
många den bör nå per tillfälle för att vara värd att visa. I Kungshamn kom endast sexton 
besökare på hela dagen. Det var också det enda ställe där det inte fanns en marknad eller 
liknande i anslutning till utställningen. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att 
huvuddelen som besöker en marknad inte i första hand är intresserade av att besöka en 
utställning om hastigheter och krockvåld vilket till viss del framgick den mycket soliga och 
varma dagen i Ulricehamn. Men kanske är dock chansen till fler besökare större? En annan 
reflektion är att antalet besökare också påverkas av var på marknadsplatsen Vägverkets 
aktiviteter finns. I Ulricehamn befann sig Vägverkets utställning en bit utanför själva 
marknaden vilket både besökare och våra intervjuare upplevde påverka antalet besökare i 
negativ riktning. 
 
Ett annat problem som har noterats av våra intervjuare är att det exempelvis i Ulricehamn inte 
fanns plats för samtliga delar av utställningen. Måttbandet kunde till exempel inte användas 
som det var tänkt. En annan olycklig omständighet var att videobandspelaren stulits precis 
inför den utställning som genomfördes i Varberg. Att vissa delar utgått påverkar naturligtvis 
delar av denna undersökning och särskilt då frågan om vad man uppmärksammat och setts 
som särskilt intressant på utställningen. Även det låga antalet besökare i Kungshamn påverkar 
genom att det blir svårt att göra jämförelser mellan hur de olika bilarna har uppfattats i 
utställningen. 
 
Till sist kan det vara värt att fundera över hur dialog skapas. Att innehållet i utställningen 
upplevs som intressant, nyttigt och trovärdigt är givetvis bra, men bör också vara ett förväntat 
resultat. Att försöken till dialog av många i stället uppfattas som information bör vara 
tankeväckande för Vägverket och uppmana till fördjupat engagemang i hur man når 
människor, diskuterar med dem, och inte minst viktigt, tar vara på synpunkter och 



uppfattningar i det framtida arbetet. En dialog ska vara ett tankeutbyte – om den uppfattas 
som information kan man anta att uttrycksformerna behöver utvecklas. 
 
 
6 Reflektioner 

Författade av Alice Dahlstrand  
 
I berättelsen om Alice i Underlandet möter Alice Chesirekatten som hon frågar om vägen. 
"Det beror på vart du vill komma" svarade katten. - "Det spelar inte så stor roll...", sa Alice. - 
"Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar", svarade katten. Hela episoden är egentligen 
en allegori om just mål och när vi till skillnad från Alice vet vart vi ska, underlättar det att vi 
formulerar destinationen tydligt. Jag summerar några reflektioner från dem som varit 
involverade i Kustom samt några av mina egna funderingar om mål och resultat från 
utvärderingarna av Vägverkets samarbete med kommunerna. 
 
Mål 

• Vägverket ska ha tydliga mål med vad som ska uppnås i samarbetsprojekt med andra 
parter – målen var inledningsvis allmänna och svåra att följa upp. Målen ska vara 
mätbara, tidsatta, konkreta och enkla att följa upp. Man ska vara överens från båda 
parter om vad man vill uppnå, och ha inplanerade avstämningar där det är möjligt att 
ändra förutsättningar om vi inte går mot mål. Man ska även ha avstämningar hur man 
kan styra upp om något går fel. Vägverket och kommunerna kunde ha haft ”halvhalt” 
eller avstämning under en så pass lång projekttid. Mål och resurser till Kustom kunde 
ha varit frågor att diskutera. 
 

• Kommunerna är självständiga och gör som de vill. De vill inte styras av "för mycket 
pekpinnar". Vägverket har också velat få kommunerna att känna att de kan driva de 
frågor de anser är viktiga. Kommunerna finansierar halva satsningen och Kustom är 
både Vägverkets och kommunernas projekt. 
 

• Informatörerna uppfattade det som oklart i början vad Vägverket ville att de skulle 
göra (exempelvis arbeta i skolan eller inte). 
 

• Tidigare lärdomar av samverkansprojekt är att det bör vara en kraftig satsning på 
några viktiga mål – det har varit en mångfald satsningar. Hastighet skulle kunna vara 
ett tydligare fokusområde, eftersom det bär på nationella mål om trafiksäkerhet, miljö 
och tillgänglighet.  

 
Resurser 

• Vägverket behöver ha resurser för att klara kontakter på de nivåer i kommunerna som 
berörs, annars saknas förutsättningar för det stöd och den styrning som ett samarbete 
kräver. 
 

• För de större projekten, exempelvis Skelleftemodellen och DDD, har det varit positivt 
att Vägverket gett stöd med en regional samordnare från VVÄ. 
 

• Det behövs ett större engagemang från VVÄ för att ge stöd till de mindre 
kommunerna. 



• För att få företag i kommunerna att ta sitt ansvar inom trafiksäkerhets- och miljöfrågor 
behövs också mer stöd och hjälp från Vägverket. 
 

• Förutom satsningarna inom Kustom har Vägverket under projekttiden satsat på ett 
flertal påverkansinsatser nationellt, exempelvis massmediala satsningar under 
trafiksäkerhetsåret 2007 och trafiksäkerhetskameror sedan flera år. 

 
Nivå  

• Synpunkter har framförts på att engagemanget i Vägverket och kommunerna borde 
ske på en högre nivå i respektive organisation, för att informatörerna i Kustom skulle 
få bättre genomslag på systemnivå. Enligt de tankarna borde avtal och 
överenskommelser i framtiden bör skrivas med kommunstyrelsen för att få högre 
större status. 

 
Långsiktighet 

• Det har uppfattats som positivt att projektet fått fortgå så länge som det har. Det tar tid 
att bli känd ute i kommunerna. Tidigare erfarenheter har också visat vikten av 
kombination med en lång planeringstid och lång genomförandetid. Flera informatörer 
tycker det är otryggt med anställningsformen som projektanställd (årsvis).  

 
 
Bilagor 
Lista med bilagor som utgörs av rapporter och sammanställningar som är åtkomliga.  
 

• Markör – Utvärdering av Kustom 2006  
• SCB – TS 2007 Väst 
• Trivector – Kommunernas syn på Kustom, Vägverkets samarbete och arbetssätt 
• Kerstin D Winberg – Utvärdering Kustom, kommunsamverkan trafiksäkerhet & miljö  
• Cision - Utvärdering av Kustom-publicitet 
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Vägverket
Region Väst

405 33 Göteborg
www.vv.se. vagverket.got@vagverket.se

Telefon: 0771-119 119. Telefax: 031-63 52 70. Texttelefon: 0243-750 90




