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1. Sammanfattning 
 
Varje år genomförs åtta insatsveckor inom den europeiska organisationen TISPOL. Tema för 
veckorna är Yrkestrafik, Bälte/Hjälm, Hastighet och Nykterhet.  
Enligt projektplanen ingick veckorna kring bälte/hjälm, hastighet och nykterhet, men NTF och Polisen 
valde att även samverka under den första yrkestrafikveckan och i samband med den sista 
bältesveckan valde polisen ett annat fokus vilket medförde att inget pressmeddelande gjordes.  

NTF och Polisen har i samband med veckorna skickat ut ett gemensamt pressmeddelande. Polisen 
har genomfört sin övervakning under respektive tema och NTF har stöttat genom att kommunicera 
ämnet via Facebook. 

Sammantaget har den mediala delen av projektet nåtts av 8 226 000 personer till ett annonsvärde av 
3 817 500. Via NTF:s facebooksida har ytterligare 26 272 personer nåtts av budskapet, 
kommunikationen har ytterligare stöttats av polisens hemsida och facebooksidor. 

Polisens övervakning resulterar både i rapporter kopplade direkt till veckans tema, men även en hel 
del andra brott rapporteras. 
Under veckorna har polisen bland annat redovisat: 
vecka 7 296 fordon med brister samt 6 körförbud 
vecka 11 1 987 personer utan bälte 
vecka 16+34 10 252 hastighetsbrott och 1 357 som kört 6-9 km/tim för fort  
vecka 23+50 126 758 alkoholutandningsprov, 502 rattfylleribrott och 441 drograttfylleribrott. 

Under dessa veckor har många andra brott rapporterats som inte varit veckans tema; bland annat 116 
grov olovlig körning, 144 olovlig körning, 8 vårdslöshet i trafiken, 2 olagligt användande av 
kommunikationsutrustning, 90 rattfyllerier och 83 drograttfyllerier. 

 

2. Inledning 
NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på 
ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och 
enskilda. En av NTF:s viktigaste verksamheter är nationella projekt, projekt som delar eller hela NTF-
organisationen är delaktig i, ofta tillsammans med någon eller flera medlemsorganisationer. 

Ett nationellt projekt under 2016 är projektet ”Insatsveckor 2016”.  

 

3. Syfte 
Att öka trafiksäkerheten genom att bidra till en ökning av bältesanvändningen, bidra till att andelen 
trafikarbete inom hastighetsgräns ökar samt att öka andelen trafikarbete med nyktra förare. 

 

4. Metod 
Grundtanken med insatsveckorna är att information och övervakning samordnas. NTF ansvarar för 
den nationella och lokala samordningen av informationen.  

NTF och Polisen går ut med ett gemensamt pressmeddelande, såväl nationellt som lokalt, i samband 
med att insatsveckan inleds. Polisen genomför sin övervakning enligt sin planering och NTF förstärker 
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budskapet genom att kommunicera med allmänhet via sociala media under veckan samt följa upp 
pressmeddelandet. 

 

5. Finansiering 
Projektet är i sin helhet finansierat av Trafikverkets stöd till Ideella organisationer. 
 

6. Resultat 
I början av året genomfördes ett möte mellan NTF och Polisen. Arbetet planerades som tidigare år, 
med gemensamma pressmeddelanden på nationell och lokal nivå.  

NTF tar fram ett förslag till pressmeddelande som revideras tillsammans med polisens trafikstrateg 
och utsedd kommunikatör. Polisen kunde också förse NTF med lokala kontaktpersoner, vilket 
underlättade det lokala arbetet mycket. I samband med detta möte bestämdes att ett nationellt 
pressmeddelande skulle tas fram inför vecka 7, trots att det inte låg inom projektets ram.  

6.1 Vecka 7 Yrkestrafik 

Pressmeddelande: 
 
”Säker yrkestrafik – kan det löna sig? 
När polisen kontrollerar den yrkesmässiga trafiken handlar det bland annat om att kontrollera 
fordonen, kör- och vilotider och att väga fordon. Till detta kommer givetvis vanliga kontrollera av 
körkort och nykterhet.” (http://ntf.se/nyheter/2016/saker-yrkestrafik-kan-det-lona-sig/) 

Utfallet i media blev 9 införanden, 76 000 mottagare till ett annonsvärde av 12 500 kronor. 
Utfallet på facebook blev att 3 införanden nådde 1 896 mottagare. 
	
Under veckan kontrollerade polisen drygt 900 lastbilar (471 svenskregistrerade lastbilar, 388 lastbilar 
registrerade i EU och 46 utlandsregistrerade lastbilar) och gjorde 255 taxikontroller. 296 fordon hade 
brister och 6 meddelades körförbud. Antal brott som rapporterats var bland annat: 66 färdskrivare och 
599 kör och vilotider, drygt 40 överlast och 20 lastsäkring, 21 hindrande av fortsatt färd.   

När polisen är ute i trafiken för att övervaka en särskild typ av trafik, som t ex yrkestrafik, upptäcks 
också andra typer av brott.  Under denna vecka har polisen t ex påträffat en bil med en stor mängd 
kontanter som befaras vara pengar från spritsmuggling, i bilen hittades även falska 
registreringsskyltar. Två så kallade spritbussar stoppades. En A-traktor uppmättes till 117 km/tim 
(laglig hastighet är max 30 km/tim). Utöver detta rapporterades ett flertal olovliga körningar. 
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6.2 Vecka 11 Bälte 

Pressmeddelande: 
 
”Ökat fokus på bälte denna vecka 
Alltför många glömmer att använda bältet 
Andelen bältesanvändare varierar mellan 88 och 98 procent, beroende på län. Användningen är dock 
högre bland kvinnor än män generellt. Andelen bältesanvändare är lägre i baksätet än i framsätet. 
Enligt Trafikverket sitter cirka 15 procent obältade. Bland lastbils- och busschaufförer samt 
busspassagerare är andelen ännu läger.” (http://ntf.se/nyheter/2016/alltfor-manga-glommer-anvanda-
baltet/) 

Utfallet i media blev 52 införanden, 1 600 000 mottagare till ett annonsvärde av 635 000 kronor. 
Utfallet på facebook blev att 8 införanden nådde 10 080 mottagare. 
	
Under	bältesveckan	rapporterades	avsaknad	av	bälte	bland	1	679	förare,	260	passagerare	och	48	
minderåriga.		

	

Utöver	rapporter	för	att	man	inte	använt	bälte	respektive	hjälm	har	polisen	rapporterat	flera	
drograttfylleribrott,	rattfylleribrott,	narkotikabrott	och	en	mängd	olovliga	körningar.	En	av	de	
sistnämnda	var	en	person	som	körde	tung	lastbil	och	inte	vågat	tala	om	för	sin	arbetsgivare	att	han	
missat	uppkörningen.	

6.3 Vecka 16 Hastighet 

Pressmeddelande: 
 
”Polisen gör extra kontroller 
Hastigheten på svenska vägar för hög 
Enligt Trafikverkets senaste uppskattning kör 54 procent för fort på det statliga vägnätet, vilket är 
samma andel som året innan. Myndigheter i Sverige har satt upp ett mål att 8 av 10 ska köra inom 
hastighetsgränsen senast år 2020 – så det börjar bli bråttom att hitta åtgärder.” 
(http://ntf.se/nyheter/2016/hastigheten-pa-svenska-vagar-for-hog/) 

Utfallet i media blev 54 införanden, 1 400 000 mottagare till ett annonsvärde av 570 000 kronor. 
Utfallet på facebook blev att 12 införanden nådde 5 234 mottagare. 
	

Under	veckan	rapporterade	polisen	5	437	hastighetsbrott	samt	607	inom	spannet	6-9	km/tim	för	
fort.	
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Utöver hastighetsbrott har polisen gjort ett större beslag av narkotika, upptäckt flera rattfyllerier och 
drograttfyllerier, olovliga körningar och vårdslöshet i trafiken. Denna vecka har polisen i samband med 
hastighetsövervakningen även gripit en blottare, flera personer för personrån, flera personer för 
bostadsinbrott samt en person för smuggling av alkohol. 

 

6.4 Vecka 23 Trafiknykterhet 

Pressmeddelande: 
 
”Rattfylleriet fortsätter skörda offer 
Totalt omkom i fjol 75 personer i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor. Den 6-12 juni, vecka 23, 
har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterheten.” (http://ntf.se/nyheter/2016/rattfylleriet-
fortsatter-skorda-offer/) 

Utfallet i media blev 38 införanden, 750 000 mottagare till ett annonsvärde av 350 000 kronor. 
Utfallet på facebook blev att 9 införanden nådde 2 691 mottagare. 
 
Polisen har kontrollerat förarna av 57 417 fordon och rapporterat 305 rattfylleribrott och 225 
drograttfylleribrott. 

	

Utöver den planerade övervakningen med att kontrollera nykterheten hos förarna, upptäcker polisen 
en hel del annat. Under vecka 23 togs tre rattfyllerister som var under 18 år (2 som var 16 år och en 
14-åring) på moped, mopedbil respektive A-traktor. Polisen stoppade ett fordon där man anträffade en 
skarpladdad pistol, kniv, maskering och extra handskar. Personerna i bilen bar skyddsväst. Man har 
även ingripit mot streetrace. Ett flertal olovliga körningar har rapporterats samt flera vårdslöshet i 
trafiken. En person på fyrhjuling vägrade stanna och gjorde sig skyldig till vårdslöshet i trafik, grov 
olovlig körning, drograttfylleri samt narkotikabrott. 
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6.5 Vecka 34 Hastighet 

Pressmeddelande: 
 
”Skolstart – Extra viktigt med hastigheten 
NTF Mäter hastigheten i tätorter varje år och de senaste mätningarna visar att det är de lägsta 
hastigheterna som är svårast att följa – trots att många uppger att det just är där man tycker att det är 
viktigast att hålla rätt hastighet. Endast 44 procent gjorde det på 40-sträckor medan det var 72 procent 
som gjorde det på 70-sträckor.” (http://ntf.se/nyheter/2016/skolstart-extra-viktigt-med-hastigheten/) 

Utfallet i media blev 73 införanden, 2 500 000 mottagare till ett annonsvärde av 1 300 000 kronor. 
Utfallet på facebook blev att 5 införanden nådde 2 996 mottagare. 
 

Polisen har under veckan rapporterat 4 815 hastighetsbrott och 750 rapporter för fortkörning 6-9 
km/tim.  

 

Under veckan har polisen i samband med hastighetsövervakningen, rapporterat ett flertal rattfyllerier 
och drograttfyllerier samt flera olovliga körningar. Sex pallar vin beslagtogs och misstanke om 
smuggling rapporterades. Två mopeder och en A-traktor togs i beslag. Man gjorde även ingripande 
mot streetrace. Hastighetsövervakningen visade bland annat en uppmätt hastighet på 110 km/tim på 
50-sträcka vid pågående vägarbete. 

6.6 Vecka 39 Bälte 

Några veckor före den aktuella bältesveckan fick NTF information om att Polisen inte tänkte fokusera 
på bälte under vecka 39, pga att bältesanvändningen är så hög och det därför är viktigare att fokusera 
på andra trafiksäkerhetsområden. Efter dialog med Polisen och Trafikverket beslutades då att inte 
genomföra någon aktivitet kring vecka 39. De resurser som inte användes under vecka 39 
möjliggjorde extra insatser under vecka 50. 

6.7 Vecka 50 Trafiknykterhet 

Pressmeddelande: 
 
”Hur kommer du hem från julbordet? 
Denna vecka pågår årets sista insatsvecka då Polisen fokuserar extra på trafiksäkerhet, framför allt 
genom att kontrollera trafiknykterheten.” (http://ntf.se/nyheter/2016/hur-kommer-du-hem-fran-
julbordet/) 
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Utfallet i media blev 78 införanden, 1 900 000 mottagare till ett annonsvärde av 950 000 kronor. 
Utfallet på facebook blev att 7 införanden nådde 3 375 mottagare. 
	
Utöver lokala pressmeddelande i samband med vecka 50 genomförde NTF-förbunden extra insatser 
som t ex affischering på restauranger, uppmaning till restaurangpersonal att bara ställa frågan till de 
som konsumerat alkohol vid sitt besök ”Hur ni kommer hem, vill ni ha hjälp att ringa en taxi?”, kontakt 
med åkeriföretag, debattartikel och samarbete med populär lokal facebookgrupp. 

Polisen har under veckan kontrollerat 69 341 fordon, vilket resulterade i 197 rapporterade rattfyllerier 
och 216 drograttfyllerier. 

 

 

Utöver rapporterade rattfylleribrott har polisen under veckan rapporterat ett flertal olovliga körningar, 
flera vårdslöshet i trafiken, narkotikabeslag, en anträffad flyktbil vid väpnat rån. En person anhölls för 
smuggling och en stor mängd alkohol beslagtogs. Flera beslag av narkotika gjordes. 

7. Diskussion 
 

Att på detta sätta samordna kommunikation med polisens övervakning är ett sätt att lyfta budskapet 
och nå många människor. På så sätt förstärks polisens insatser och kan ge positiva resultat även på 
platser där man inte genomför någon övervakning – polisen kan ju inte vara överallt. NTF är en 
opartisk samarbetspartner vilket troligtvis leder till stort medialt genomslag. 

Inför 2017 väljer polisen att genomföra kommunikationen på egen hand. Det blir första gången på 
många år som NTF inte är engagerad i de europeiska insatsveckorna. 

 

 

 

 

 

	

	


