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Abstract 

2001 presenterade Rikspolisstyrelsen en nationell trafiksÃ¤kerhetsstrateg pÃ 

uppdrag av regeringen. I strategin framhÃ¤vde ett antal punkter som ansÃ¥g vara 

prioriterade fÃ¶ att komma till ratta med trafiksÃ¤kerheten Denna strategi 

omarbetades och Ã¥ 2006 kom en ny upplaga, dÃ¤ en viktig skillnad var att det 

Ã¥rlige ska skapas en nationell handlingsplan. Den hÃ¤ rapporten beskriver 

polisens arbete mot aggressiv kÃ¶rnin och hur de nationella handlingsplanerna har 

forandrat arbetssÃ¤ttet Dessutom ger den en inblick om vilka som kÃ¶ aggressivt 

och vad som kan gÃ¶ra fÃ¶ att motverka denna kÃ¶rstil Studien baseras pÃ 

intervjuer med fyra poliser frÃ¥ en mellanstor svensk stad. De viktigaste resultaten 

Ã¤ att hastighetsÃ¶vervaknin ar ett prioriterat omrÃ¥d i arbetet och det ofta sker 

med hjÃ¤l av civila videobilar. Aven de automatiska trafiksÃ¤kerhetskamerom 

fyller en funktion i arbetet. De nationella handlingsplanerna har inte har pÃ¥verka 

arbetssÃ¤tte pÃ ett speciellt stort satt, dÃ¤remo sÃ har fokus flyttats till vissa typer av 

problem och antalet ordningsbÃ¶te har Ã¶kat Det framkommer att den grupp som 

oftast har en aggressiv kÃ¶rsti ar yngre man. FÃ¶ att komma till ratta med 

problemet kravs en Ã¶ka information och ett val fungerande samarbete med andra 

myndigheter och organisationer, dar speciellt trafikskolorna har en betydande roll. 

En annan viktig del Ã¤ att polisen rapporterar trafikfÃ¶rseelse i hÃ¶gr utstrÃ¤cknin 

for att pÃ sÃ satt markera ett felaktigt beteende. 
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l Inledning 

Anledningen till att jag valt att skriva mitt arbete om aggressiv kÃ¶rnin Ã¤ att jag ser 

det som ett stort problem nÃ¤ det galler trafiksÃ¤kerheten Den aggressiva kÃ¶rninge ar 

nÃ¥go som jag ofta lÃ¤gge mÃ¤rk till nÃ¤ jag ar ute i trafiken. Det som utmarker sig 

tydligast Ã¤ de korta avstÃ¥nde mellan fordon och hastighetsÃ¶vertradelser 

Yrkestrafiken bestÃ¥ till stor del av tunga fordon. I det fallet Ã¤ aggressiv kÃ¶rnin an 

mer allvarligt, dÃ risken fÃ¶ svÃ¥r olyckor Ã¶ka markant. Det debatteras och har 

debatterats flitigt nÃ¤ det galler rattfylleri och pÃ senare tid drograttfylleri. Det ar 

verkligen ett Ã¤mn som berÃ¶ mÃ¤nnisko och mÃ¥ng har starka Ã¥sikte om det. 

Speciellt nÃ¤ det skett olyckor med dÃ¶dli utgÃ¥ng dÃ¤ den vÃ¥lland trafikanten har 

varit pÃ¥verka av alkohol eller droger. NÃ¤ det gÃ¤lle den aggressiva kÃ¶rninge sÃ Ã¤ 

inte debatten lika tydlig och jag tycker absolut att det ar frÃ¥go som mÃ¥st lyftas i 

stÃ¶rr utstrÃ¤ckning Enligt mina erfarenheter sÃ Ã¤ det mÃ¥ng som tycker att det Ã¤ bra 

att polisen kontrollerar nykterheten ofta. DÃ¤remo verkar en del till exempel ha en 

annan instÃ¤llnin till hastighetsÃ¶vertradelse och stÃ¤lle sig frÃ¥gand till varfÃ¶ polisen 

"sÃ¤tte dit" vanliga Svenssons. Det borde ju vara de grova brottslingarna som polisen 

ska se till att fÃ fast. Det Ã¤ trots allt ett medvetet risktagande som ligger bakom den 

typen av kÃ¶rning 

En aspekt som aktualiserar problematiken kring aggressiv kÃ¶rnin ar att det frÃ¥ och 

med den l april 2009 kravs en genomford och godkÃ¤n riskutbildning, som ar 

uppdelad i tvÃ delar, fÃ¶ att fÃ gÃ¶r kunskapsprov och kÃ¶rpro hos vÃ¤gverke 

(KÃ¶rkortsportalen 2009). 

Begreppet "aggressiv kÃ¶rning Ã¤ relativt nytt och det innebar en kÃ¶rsti som gÃ¶ 

intrÃ¥n pÃ andra trafikanters trafiksÃ¤kerhet FÃ¶ljde av en sÃ¥da kÃ¶rsti blir att den som 

kÃ¶ aggressivt utsÃ¤tte bÃ¥d sig sjÃ¤l och Ã¶vrig trafikanter fÃ¶ en stor risk. Det som 

rÃ¤kna som aggressiv kÃ¶rnin Ã¤ bland annat hastighetsÃ¶vertradelser for kort avstÃ¥n 

till framfÃ¶rvarand fordon, farliga och felaktiga omkÃ¶rninga och kÃ¶rnin mot rÃ¶t ljus 

(Lindgren, 2009). 
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1.1 Bakgrund 

Omkring 440 personer dÃ¶ Ã¥rlige i trafikolyckor och antalet skadade ligger pÃ cirka 

3000 stycken. & 1997 fattade riksdagen ett beslut for att ersÃ¶k komma till ratta med 

trafiksÃ¤kerheten nollvisionen (VÃ¤gverket 2009). Nollvisionen innebar att inte nÃ¥go 

ska dÃ eller bli svÃ¥r skadad i trafiken. Nar riksdagen tog beslutet sÃ sattes ett etappmÃ¥ 

till 2007, hÃ¶gs 270 dÃ¶d (Johansson, 2004). 

I och med att nollvisionen infÃ¶rde gav regeringen polisen i uppdrag att ta fram en 

nationell strategi fÃ¶ trafikÃ¶vervakning Den strategin presenterades 2001 av 

Rikspolisstyrelsen. Dar pÃ¥pekade det att trafiksÃ¤kerhetsarbete ska samverka mellan 

ett flertal deltagare, som till exempel polisen, vÃ¤gverket kommunerna och 

trafikanterna (Forward & Ojala 2008). 

I strategin fastslog Rikspolisstyrelsen att polisen har ett sÃ¤rskil ansvar som innebar att 

allmÃ¤nhete efterfÃ¶lje de trafikregler som finns. En annan tanke med denna plan var 

att den skulle fungera som ett verktyg fÃ¶ att uppnÃ de nationella trafiksakerhetsmÃ¥le 

och i fÃ¶rlÃ¤ngning nollvisionen. TrafikÃ¶vervakninge ska vara en del i all yttre 

polisverksamhet samt kunskapsbaserad och problem- och mÃ¥lorienterad I strategin 

preciserades ett flertal omrÃ¥de inom trafiksÃ¤kerhetsarbetet HastighetsÃ¶vervakninge 

var en viktig del. Det galler att fÃ allmÃ¤nhete att inse vikten av att hÃ¥ll 

hastighetsgrÃ¤nserna Metoder fÃ¶ att komma till ratta med det var att ha en mer synlig 

polis och nyttja modem teknik. Nykterheten var ocksÃ nÃ¥go som det fokuserades pÃ¥ 

fler utandningsprov var ett viktigt redskap. Ã„ve bilbaltesanvandningen skulle 

kontrolleras i stÃ¶rr utstrÃ¤ckning eftersom risken att omkomma vid en olycka 

reduceras med 50 procent om bilbÃ¤lt anvÃ¤nds Nar det gÃ¤lld den sÃ kallade 

beteendeÃ¶vervakninge prioriterades kÃ¶rnin mot rÃ¶t ljus och mÃ¶tesolyckor En mer 

omfattande Ã¶vervaknin av yrkestrafiken, med speciell inriktning pÃ den tunga 

trafiken skulle ske (Forward & Ojala 2008). 

& 2006 kom en ny nationell trafiksakerhetsstrategi. Ã„ndamÃ¥l med den nya strategin 

var att starka polisens trafiksakerhetsarbete Ã¤nn mer. Polisinsatserna inom trafiken 

skulle utvidgas, polisen skulle jobba med trafiksakerhetsfrÃ¥go pÃ ett likartat satt 

oavsett var i landet detta jobb bedrevs. Rikspolisstyrelsen understrÃ¶ aven att arbetet 
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med trafiksÃ¤kerhete ska ingÃ i den Ã¶vrig brottsbekÃ¤mpningen En skillnad som finns 

mellan strategierna Ã¤ att den senare lÃ¤gge tonvikten pÃ utÃ¶ka Ã¶vervaknin och 

rapportering, i syfte att Ã¤ndr trafikanternas beteende. Vid denna tidpunkt lanserades 

begreppet "aggressiv kÃ¶rning" Den mest betydande olikheten mellan strategierna Ã¤ 

att i 2006 Ã¥r strategi tas det upp att det Ã¥rlige ska skapas en nationell handlingsplan. 

En angelÃ¤ge metod i denna strategi, for att nÃ de uppsatta mÃ¥le med mer omfattande 

kontroller av trafikanter, var att investera i nya och framfÃ¶ allt fler 

trafiksÃ¤kerhetskamero (ATK). En annan viktig Ã¥tgÃ¤ var att hÃ¶j bÃ¶tesbeloppen 

vilket ocksÃ gjordes i oktober 2006 (Forward & Ojala 2008). 

Syfte 

Syftet med rapporten Ã¤ att beskriva hur polisen arbetar mot den aggressiva kÃ¶rninge 

och vilka Ã¥tgÃ¤rd som man tillÃ¤mpar 

FrÃ¥gestÃ¤llning 

Hur arbetar polisen mot aggressiv kÃ¶rning 

Har den nationella handlingsplanen forÃ¤ndra arbetssÃ¤tte pÃ det sÃ¤t som det var tÃ¤nk 

att gÃ¶ra 

AvgrÃ¤nsninga 

Studien Ã¤ begrÃ¤nsa till en mellanstor svensk stad. DÃ¤ kommeren jÃ¤mfÃ¶rel att 

gÃ¶ra mellan trafikavdelningen och ordningsavdelningen. 

TillvÃ¤gagÃ¥ngssÃ 

FÃ¶ att fÃ svar pÃ frÃ¥gestÃ¤llningar sÃ kommer intervjuer att gÃ¶ra med fyra stycken 

poliser pÃ den aktuella orten. Telefoninteryjuer har genomfÃ¶rt och lÃ¤ngde pÃ dem 

varierade mellan 25 till 45 minuter. I intervjuerna har utgÃ¥ngspunkte varit sex 

stycken frÃ¥go och dessa redovisas i resultatkapitlet. UtifrÃ¥ de sex frÃ¥gorn stÃ¤llde 

fÃ¶ljdfrÃ¥go 
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2 Riskutbildning 

Som det togs upp i inledningen, sÃ kravs det frÃ¥ och med l april 2009, en godkÃ¤n 

och genomfÃ¶r riskutbildning for att fÃ gÃ¶r kunskapsprov och kÃ¶rpro hos vÃ¤gverket 

FrÃ¥ detta datum ar riskutbildningen utÃ¶ka till tvÃ delar. Den nya delen i 

riskutbildningen ar del l och den innefattar droger, alkohol, trÃ¶tthe samt riskfyllda 

beteenden i trafiken. Del l Ã¤ tÃ¤nk att Ã¶k medvetenheten och kunskapen om hur 

dessa faktorer i allra hÃ¶gst grad Ã¤ avgÃ¶rand for hur kÃ¶rsÃ¤tt blir. Eleverna ska 

under utbildningstiden aktivt diskutera vilka fÃ¶ljde som blir aktuella ifall man beter 

sig pÃ ett riskfyllt satt i trafiken och/eller Ã¤ pÃ¥verkad De ska aven diskutera hur olika 

riskfyllda situationer kan minimeras men aven vad som bero pÃ att de Ã¶ka 

(KÃ¶rkortsportalen 2009). 

Del l i riskutbildningen omfattar minst tre timmar och det rekommenderas att eleven 

genomgÃ¥ denna del i slutet av sin kÃ¶rkortsutbildning Detta pÃ grund av att eleven bÃ¶ 

ha en del vana att kÃ¶r bil for att pÃ sÃ satt, pÃ ett adekvat satt, kunna reflektera Ã¶ve 

de risker som kan uppstÃ vid kÃ¶rning Del l innefattar ingen bilkÃ¶rning FÃ¶ att erhÃ¥ll 

ett godkÃ¤n resultat sÃ kravs ett aktivt deltagande. Nar eleven blivit godkÃ¤n meddelar 

trafikskolan Transportstyrelsen som vidare talar om det for VÃ¤gverke (Sveriges 

Trafikskolors RiksfÃ¶rbund 2009). 

Den andra delen i riskutbildningen ar den gamla delen, aven kallad halkbanan. Den 

syftar frÃ¤ms till att utbilda eleven om vilka risker som kan finnas nar det galler 

hastighet, sÃ¤kerhe och kÃ¶rnin under speciella omstÃ¤ndigheter Ett exempel kan vara 

att kÃ¶r pÃ halt underlag och pÃ sÃ satt fÃ klart fÃ¶ sig vilka risker som det innebÃ¤r 

Under del 2 fÃ¥ eleven prova pÃ bÃ¥d bilens och sina egna begrÃ¤nsningar vad galler 

hastighet. De blir aven varse om vilka slags olyckor som ar vanligt fÃ¶rekommand och 

de fÃ¥ kunskap om hur riskerna ska minimeras pÃ basta satt. De fÃ¥ ocksÃ kunskap om 

hur hastighet och skyddsutrustning kan ha en avgÃ¶rand betydelse fÃ¶ utgÃ¥nge av en 

trafikolycka (KÃ¶rkortsportalen 2009). 

Den nya riskutbildningen ar giltig i fem Ã¥ frÃ¥ den dag personen har genomfÃ¶r den, 

dock sÃ upphÃ¶ giltighetstiden att galla dÃ kÃ¶rkorte utstÃ¤lls Om nÃ¥go fÃ¥ sitt kÃ¶rkor 

Ã¥terkalla och sÃ¥lede mÃ¥st gÃ¶r om kunskapsprov och uppkÃ¶rning sÃ mÃ¥st denne 
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Ã¤ven frÃ¥ den l april 2009 gÃ den nya riskutbildningen. Det Ã¤ Transportstyrelsen som 

godkÃ¤nne vilka utbildare som fÃ¥ bedriva riskutbildningen (KÃ¶rkortsportalen 2009). 

VÃ¤gverke har utarbetat ett syfte, ett mÃ¥ samt nÃ¥gr delmÃ¥ betrÃ¤ffand den nya delen 

av riskutbildningen och dessa har jag ordagrant skrivit av. Dem ser ut enligt foljande: 

"Syfte 

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger 
och trÃ¶tthe samt andra beteenden och faktorer kan pÃ¥verk kÃ¶rfÃ¶rmÃ¥g Eleven ska 
Ã¤ve fa kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som Ã¶ka 
riskerna och hur de kan undvikas. 

MÃ¥ 

Eleven ska efter genomgÃ¥nge utbildning inse betydelsen av att ta avstÃ¥n alkohol och 
andra droger i samband med kÃ¶rnin samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad 
som fÃ¶rare 

a, riskfyllda beteenden 

KunskapsmÃ¥le Ã¤ uppnÃ¥t nÃ¤ eleven kan: 

Ã¥terg skillnaden i olycksstatistik mellan olika Ã¥ldersgruppe och mellan mÃ¤ och 
kvinnor 

Ã¥terg hur riskerna i trafiken kan pÃ¥verka av faktorer som kÃ¶n Ã¥lder personlighet, 
livsstil, grupptillhÃ¶righe och grad av kÃ¶rerfarenhe 

Ã¥terg hur trafiksÃ¤kerhete kan pÃ¥verka av faktorer som bland annat 
medpassagerare, mobiltelefoner, stress och lek 

redogÃ¶r fÃ¶ hur forarbeteendet pÃ¥verka av vÃ¤rderinga och attityder samt vilka 
konsekvenser det kan fÃ¥ 

b, trÃ¶tthe 

KunskapsmÃ¥le Ã¤ uppnÃ¥t nÃ¤ eleven kan: 

Ã¥terg de regler som gÃ¤lle fÃ¶ trÃ¶tthe i trafiken 

redogÃ¶r fÃ¶ vilken betydelse sÃ¶mne har och hur trÃ¶tthete kan pÃ¥verk foraren i 
samband med kÃ¶rnin 

redogÃ¶r fÃ¶ hur man kan kanna igen och uppmÃ¤rksamm trÃ¶tthetskÃ¤nsl 

redogÃ¶r fÃ¶ hur man undviker de risker som trÃ¶tthe medfÃ¶ i samband med kÃ¶rnin 

c, alkohol och andra droger 
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KunskapsmÃ¥le Ã¤ uppnÃ¥t nÃ¤ eleven kan: 

1 Ã¥terg rattfylleriets omfattning 

1 Ã¥terg de regler som galler fÃ¶ rattfylleri 

redogÃ¶r fÃ¶ hur alkohol och andra droger pÃ¥verka kroppen, beteendet och 
kÃ¶rformÃ¥g pÃ kort och lÃ¥n sikt 

redogÃ¶r fÃ¶ vilka konsekvenserna kan bli om man kÃ¶ pÃ¥verka av alkohol eller 
andra droger eller om man Ã¥ke med en forare som ar pÃ¥verka 

redogÃ¶r fÃ¶ vad man kan gÃ¶r fÃ¶ att undvika att man sjÃ¤l eller andra kÃ¶ eller Ã¥k 
med %rare pÃ¥verkad av alkohol eller andra droger 

SjÃ¤lvvÃ¤rderi 

MÃ¥le Ã¤ uppnÃ¥t nÃ¤ eleven 

bedÃ¶me sin fÃ¶rmÃ¥ och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer 
som kan medfÃ¶r risker i trafiken 

vÃ¤rdera det egna ansvaret fÃ¶ sin egen och andras sÃ¤kerhe i trafiken." 
(Riskutbildning, 2009). 
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3 Resultat 

Resultatdelen redovisar de sex intervjufrÃ¥gorn samt svaren som erhÃ¥llit frÃ¥ bÃ¥d 

dem och fÃ¶ljdfrÃ¥gorn TvÃ av poliserna som intervjuats jobbar pÃ trafikavdelningen 

varav en ar trafikpolischef. Trafikpolischefen kommer att benÃ¤mna som T1 och den 

andre polisen som T2. De andra tvÃ poliserna som intervjuats jobbar pÃ 

ordningsavdelningen varav en av dem ar yttre befal. Det yttre befalet kommer att 

benÃ¤mna som 0 1  och den andre polisen som 02.  

3.1 Vad Ã¤ aggressiv kÃ¶rnin fÃ¶ dig? 

Trafikpolisen 

De bÃ¥d trafikpoliserna hÃ¤nvisad till Rikspolisstyrelsen som slagit fast om vad som 

ska anses vara aggressiv kÃ¶rning De hade ingen egen uppfattning utan tog upp de 

olika slags kÃ¶rstila som RPS tar upp. 

Ordningspolisen 

0 1  sÃ¤ge att det finns trafikanter som inte foljer trafikrytmen, fÃ¶ mÃ¥ng tar onÃ¶dig 

risker, gÃ¶ farliga omkÃ¶rninga och hÃ¥lle ett kort avstÃ¥n till framforvarande fordon. 

BÃ¥d tycker att de som kÃ¶ aggressivt kÃ¶ mer vÃ¥rdslÃ¶ Ã¤ den normale trafikanten. 

Denna typ av kÃ¶rnin hÃ¤nge ofta ihop med ett stressat satt. De tycker bÃ¥d att hÃ¶g 

hastigheter Ã¤ en del i den aggressiva korningen. 

3.2 Vad kravs fÃ¶ att komma tillrÃ¤tt med aggressiv kÃ¶rning 

Trafikpolisen 

T2 pÃ¥talad att det finns tvÃ centrala faktorer som Ã¤ avgÃ¶rand fÃ¶ att komma tillrÃ¤tt 

med den hÃ¤ typen av problematik. Det ar information och Ã¶vervakning Det innebÃ¤ 

att Ã¶k informationen frÃ¥ berÃ¶rd myndigheter och organisationer sÃ¥so polisen, 

trafikskolorna och NationalfÃ¶reninge for TrafiksÃ¤kerheten FrÃ¤mjand (NTF). Vidare 

sÃ¤ge T2 att det kravs en prioritering av hastighetsÃ¶vertrÃ¤delsern Lyckas man minska 

denna kategori sÃ kommer aven de Ã¶vrig delarna som innebÃ¤ aggressiv kÃ¶rnin att 

minska som en foljd av detta. 

T1 anser att det handlar om insikten hos trafikanterna sjÃ¤lva Med det menade han att 

trafikanterna inte inser sina egna begrasningar och vÃ¤rdera risker pÃ ett adekvat satt. 
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Med detta kÃ¶rsÃ¤ utsÃ¤tte man andra trafikanter fÃ¶ en uppenbar risk. Information Ã¤ 

den stÃ¶rst faktorn fÃ¶ att komma tillrÃ¤tt med detta och T1 poÃ¤ngtera att 

trafikskolorna har ett stort ansvar. Men han gÃ¶ gÃ¤lland att mÃ¥ng kÃ¶ med allt fÃ¶ 

hÃ¶g hastigheter och att det Ã¤ nÃ¥go som mÃ¥st jobbas med. 

T2 anser att det finns effektiva Ã¥tgÃ¤rd att vidta men han tror dock att det Ã¤ svÃ¥r att 

genomfÃ¶r dem. Exempelvis kan aggressiv kÃ¶rnin motverkas genom lagstiftning 

sÃ¥so att yngre personer upp till en viss Ã¥lde har kÃ¶rfÃ¶rb mellan 22:OO och 06:OO 

pÃ helger. Ett hÃ¶j bensinpris leder till att fler lÃ¥te bilen stÃ¥ 

T1 anser att hÃ¶g uppsatta politiker bÃ¶ fÃ¶nnedl vad som Ã¤ viktigt gÃ¤lland aggressiv 

kÃ¶rnin for att frÃ¥ga ska fÃ en stÃ¶rr genomslagskraft. 

Ordningspolisen 

BÃ¥d tvÃ anser att det viktigaste Ã¤ att polisen rapporterar i hÃ¶gr utstrÃ¤ckning En av 

ordningspoliserna anser att det kravs videobilar fÃ¶ att komma Ã¥ fÃ¶ korta avstÃ¥n till 

framfÃ¶rvarand bil. 0 1  anser att det mÃ¥st in mer utbildning om aggressiv kÃ¶rnin 

framforallt redan i kÃ¶rkortsutbildningen KÃ¶rkortseleve bÃ¶ fÃ mer undervisning i 

beteendevetenskap under kÃ¶rkortsutbildningen Ett problem som finns Ã¤ att 

trafikanten talar i mobiltelefon samtidigt som man kÃ¶ bil, och dÃ¤rme inte ar lika 

koncentrerad, vilket kan leda till olyckor. 

0 1  anser att det kravs ett bra samarbete mellan bland annat polisen, vÃ¤gverket och 

kommunerna. Att man ser problemen och fÃ¶rsÃ¶k lÃ¶s dem tillsammans. 

Kommunerna kan aven i sin fysiska planering bidra till en hÃ¶gr sÃ¤kerhe med bland 

annat farthinder. 

0 2  tycker att polisen bÃ¶ anvÃ¤nd media fÃ¶ att belysa beteenden och de problem som 

finns. Det Ã¤ Ã¤ve viktigt att effekterna av aggressiv kÃ¶rnin uppmÃ¤rksammas 

3.3 Hur arbetar ni mot aggressiv kÃ¶rning 

Trafikpolisen 

BÃ¥d trafikpoliserna uppger att arbetet mot aggressiv kÃ¶rnin frÃ¤ms sker med civila 

videobilar. Med de civila videobilarna kor man mellan de automatiska 
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trafiksÃ¤kerhetskamerorn (ATK) pÃ grund av att en del trafikanter vet vart kamerorna 

ar placerade och dÃ¤rfo kor over hastighetsbestammelsema och pÃ ett mer aggressivt 

satt mellan kamerorna. T2 berÃ¤tta att man vÃ¤ldig ofta plockar bort laservarnare som 

vissa bilister kor omkring med. De har laservarnare for att dessa uppmÃ¤rksamma 

fartkameror. Bagge poliserna sÃ¤ge aven att ATK fyller en bra funktion i arbetet mot 

aggressiv kÃ¶rning eftersom hastigheterna sanks dar dessa finns utsatta. 

T1 menar att de som kor aggressivt Ã¤ personer som lever i lagens utkant, eftersom de 

struntar i de mesta sÃ struntar de ofta i trafikregler ocksÃ¥ Enligt honom ar denna 

kategori Ã¶verrepresenterad 

T2 anser att det ungdomar och sÃ¤ljar som oftast kor aggressivt. SÃ¤ljar eftersom de 

har tillgÃ¥n till fri bil och bensin i jobbet och danned inte betalar sjÃ¤lv fÃ¶ kÃ¶rninge 

sÃ uppfattar han att de ofta ligger pÃ gasen mer. Det ar mÃ¥ng gÃ¥nge unga killar (ofta 

med nytaget kÃ¶rkort som ar ute efter spÃ¤nnin och tycker det ar hÃ¤ftig att kÃ¶r fort 

samt en grupp med notoriska fortkÃ¶rar som kor aggressivt. TrÃ¶tthe ar ocksÃ en faktor 

som pÃ¥verka kÃ¶rstilen 

T1 anser att det behÃ¶v mer folk inom deras verksamhet. Det Ã¤ aven i dagslÃ¤ge en 

hÃ¶ medelÃ¥lde bland trafikpoliserna. Det ar fÃ¶ lite folk for att kunna gÃ¶r ett bra 

jobb. 

Ordningspolisen 

Enligt 0 1  kontrollerar ordningspolisen trafiken vissa specifika delar av dygnet. Andra 

metoder Ã¤ laserinstrument vid fortkÃ¶rningar Ordningspolisen profilerar aven 

trafikanter som upptrÃ¤de konstigt i trafiken. Polisen stoppar ofta sÃ¥dan trafikanter 

och gÃ¶ dem uppmÃ¤rksa pÃ det felet de gÃ¶ i trafiken. 

0 2  sÃ¤ge att de ofta stÃ¥ och kontrollerar hastigheter vid 30 och 50 strÃ¤cko och dar 

kommer man Ã¥ en hel del. Det ar svÃ¥r att fÃ nÃ¥go kontinuitet i 

trafiksÃ¤kerhetsÃ¶vervakning pÃ grund av att man Ã¤ en utryckningspatrull och mÃ¥st 

slappa en trafikkontroll for ett mer akut jobb. 

BÃ¥d sÃ¤ge att korta avstÃ¥n till framforvarande fordon ofta inte rapporteras dÃ det ar 

svÃ¥r att bevisa. 
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BÃ¥d anser att det oftast Ã¤ yngre man som kÃ¶ aggressivt och enligt 0 1  fÃ¶rekomme 

denna typ av kÃ¶rnin hos man mellan 18 och 45 Ã¥r 0 2  anser att denna typ av kÃ¶rnin 

mest forekommer fredag och lÃ¶rda kvÃ¤l och tycker generellt att yngre man kÃ¶ 

dÃ¥ligt Ã„ve folk som ar stressade och har ont om tid, av en eller annan orsak, har en 

tendens att kÃ¶r aggressivt. 

0 1  anser att de behÃ¶ve utbildning pÃ videobilar sÃ att ordningspolisen sjÃ¤lv kan 

anvÃ¤nd videobilar fÃ¶ att kunna jobba mot svÃ¥rbevisad beteenden i synnerhet korta 

avstÃ¥n till framfÃ¶rvarand fordon. 

BÃ¥d anser att en av orsakerna till ett riskfyllt beteende i trafiken ar att det finns en 

Ã¶vertr pÃ sin egen fÃ¶rmÃ¥ och aven en naivitet i och med att man inte ser de risker 

man tar samt utsÃ¤tte andra trafikanter for. 

0 2  tror att grupptrycket ar en bidragande orsak till att yngre personer tar fler risker i 

trafiken. 

3.4 PÃ vilket sÃ¤t har de nationella handlingsplanerna fÃ¶rÃ¤ndr 

arbetssÃ¤ttet 

Trafikpolisen 

HÃ¤ uppger bagge poliserna att arbetet inte har fÃ¶rÃ¤ndra speciellt mycket. DÃ¤remo 

har fokus flyttats till vissa problem och aven att alla poliser i yttre tjÃ¤ns ska jobba med 

trafikÃ¶vervakningen Sedan sÃ¤ge de att antalet rapporteringar har Ã¶ka och det som 

foljd av riktlinjerna som tas upp i de nationella handlingsplanerna. 

Ordningspolisen 

0 1  anser inte att arbetssÃ¤tte har forandrats speciellt mycket sedan de nationella 

handlingsplanerna har kommit. Han sÃ¤ge vidare att de pÃ ordningen alltid har jobbat 

med trafikÃ¶vervaknin och att det ar en stor del av vardagsjobbet. Det som har Kant ar 

att antalet ordningsbÃ¶te har Ã¶kat 

0 2  anser att det har varit dÃ¥li information gÃ¤lland handlingsplanerna. Den skillnad 

som kan pÃ¥tala Ã¤ att intervallen vid rapportering har blivit mer uppstyrd. Det vill 

saga att man idag rapporterar hastighetsÃ¶vertradelse frÃ¥ 6 kmltimmen och uppÃ¥t 
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Tidigare var det ofta att man inom patrullen bestamde frÃ¥ vilka hastigheter man 

skulle rapportera. 

3.5 Hur ser samarbetet ut mellan trafikavdelningen och 

ordningsavdelningen? 

Trafikpolisen 

Trafikpoliserna sÃ¤ge bÃ¥d att samarbetet med ordningen fungerar bra, det fÃ gÃ¥nge 

som man arbetar tillsammans. De forsÃ¶ke hjÃ¤lp till med olika tips dÃ 

ordningsavdelningen har vissa typer av bekymmer. Dessutom brukar trafikpolisen 

hÃ¥ll utbildningar fÃ¶ ordningspoliserna nar det kommit nya lagar eller annars Ã¤ 

pÃ¥kallat 

Enligt T2 finns det olika f-irdighetsutbildningar pÃ trafikavdelningen till exempel nar 

det galler besiktningsfÃ¶rordnanden Trafikpolisen utbildar ordningssidan pÃ 

laserinstrument samt analysinstrument for alkohol. T2 tycker att den utbildning de fÃ¥ 

Ã¤ bra men att kanske skulle finnas mer utbildning eftersom tekniken gÃ¥ framÃ¥ och 

fordon Ã¤ndra med mera. Det ar idag for fÃ som utbildas till mc-poliser vilket ar ett 

effektivt satt att Ã¶vervak trafiken. 

Ordningspolisen 

0 1  tycker att samarbetet ar bristfalligt. Det Ã¤ bra att man kan ringa och prata med 

trafikpolisen om man har nÃ¥go frÃ¥ga det galler frÃ¤ms dagtid. DÃ¤remo ar det svÃ¥r 

att fÃ tag i nÃ¥go under helger och nÃ¤tter DÃ¤rfÃ anser 0 1  att en patrull frÃ¥ 

trafikpolisen bÃ¶ arbeta tillsammans med ordningspolisen. Det skulle innebÃ¤r ett 

bÃ¤ttr jobb ur trafiksakerhetssynpunkt. 

0 2  tycker att det Ã¤ ett bra samarbete. Det ar lÃ¤t att fÃ kontakt vid frÃ¥go till 

trafikpolisen. Samarbetet ar ofta nÃ¤ det ar stÃ¶rr hÃ¤ndelse som intrÃ¤ffa sÃ¥so 

studenten eller stÃ¶rr evenemang dar det ofta blir trafikstockningar. Ibland nar det 

varit ojÃ¤mn patruller pÃ trafikavdelning sÃ har nÃ¥go frÃ¥ ordningspolisen tillfalligt 

hjÃ¤lp till. Det finns, enligt 02, inget revirtÃ¤nkand hos nÃ¥go av avdelningarna utan 

man hjÃ¤lpe varandra sÃ gott man kan. 
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BÃ¥d sÃ¤ge att nar det kommer nya trafiklagar sÃ uppdateras dem. Var sjatte vecka sÃ 

har ordningspolisen tvÃ dagar utbildning efter turlagets behov, till exempel under 

vÃ¥re kan kunskapen om EU-mopeder behÃ¶v uppdateras. Ordningspolisen fÃ¥ 

utbildning pÃ analysinstrumentet fÃ¶ alkohol under aspiranttiden. 0 1  anser att det Ã¤ 

bra med mer utbildning eftersom det bidrar till ett bÃ¤ttr och sÃ¤krar agerande frÃ¥ 

polisens sida. 0 2  tycker att det Ã¤ upp till turlaget att sjÃ¤l bedÃ¶m vilken utbildning 

de behÃ¶ver 

3.6 Hur tycker du att polisen ska bemÃ¶t en rapporterad bilist? 

Trafikpolisen 

MÃ¥ng som stoppas och blir rapporterade fÃ¶ nÃ¥go Ã¶vertrÃ¤del Ã¤ helt vanliga 

mÃ¤nnisko pÃ¥peka bÃ¤gg poliserna. Det gÃ¤lle att vara hÃ¶vli samt att visa inlevelse 

fÃ¶ den berÃ¶rd personen dock inte visa sympati. De tycker Ã¤ve att det Ã¤ viktigt att 

fora en bra dialog med trafikanten, exempelvis berÃ¤tt varfÃ¶ man stÃ¥ pÃ en viss 

strÃ¤ck och utfor olika typer av kontroller. Det kan vara bra att frÃ¥g trafikanten, 

varfÃ¶ det blev sÃ har? det kan trots allt finnas mÃ¥ng olika anledningar till varfÃ¶ de 

handlat pÃ ett visst satt. De sÃ¤ge aven att det Ã¤ viktigt att ha bra argument till det man 

sÃ¤ger det ger bÃ¥d ett sÃ¤krar och ett mer professionellt intryck. 

T2 tror definitivt att bemÃ¶tande frÃ¥ polisen sida vid en rapportering pÃ¥verka den 

berÃ¶rd bilistens framtida upptrÃ¤dand i trafiken. T1 tror inte att det har jÃ¤ttesto 

betydelse, dÃ¤remo sÃ¤ge han att om en polis beter sig dÃ¥lig mot en trafikant sÃ 

kommer det att drabba alla poliser. 

Ordningspolisen 

0 1  anser att polisen ska bemÃ¶t en rapporterad bilist pÃ ett bra och sakligt satt och 

fÃ¶rklar varfÃ¶ man kontrollerar viss typ av kÃ¶rnin och varfÃ¶ man stÃ¥ pÃ vissa 

utvalda stÃ¤llen Han tycker det Ã¤ bra om polisen kan en del statistik fÃ¶ att kunna ha 

bra argument och kunna fÃ¶r en trovÃ¤rdi dialog. Han anser inte att polisen bÃ¶ "strÃ 

salt i sÃ¥ren pÃ den rapporterade bilisten. Vidare ar Ã¶vertyga om att polisens 

bemÃ¶tand ar avgÃ¶rand fÃ¶ hur den rapporterade bilisten kommer att upptrÃ¤d i 

trafiken framÃ¶ver 
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0 2  anser att det Ã¤ viktigt att ha ett bra bemÃ¶tande polisen bÃ¶ aven frÃ¥g den 

stoppade bilisten vad denne tror anledningen till stoppet ar. Det Ã¤ mycket mÃ¶jlig att 

polisens bemÃ¶tand Ã¤ avgÃ¶rand fÃ¶ hur den rapporterade bilisten kommer att 

upptrÃ¤d i trafiken framÃ¶ver Det som pÃ¥verka trafikanters beteende Ã¤ nar polisen ger 

bÃ¶ter eftersom det handlar om pengar blir det mer Finnbart. 
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4 Diskussion 

I resultatdelen framkommer det att bÃ¥d trafikavdelningen och ordningsavdelningen ar 

Ã¶verren om ett antal faktorer som pÃ¥verka det som kravs fÃ¶ att komma till ratta med 

aggressiv kÃ¶rning En Ã¶ka Ã¶vervakning en prioritering av hastighetsÃ¶vertradelsern 

samt att trafikskolorna har en betydande roll och ett stort ansvar. Det som skiljer sig Ã¤ 

att trafikpoliserna ser alternativa vÃ¤ga att komma till ratta med problemet, bland annat 

talar man om att stavja det genom lagstiftning, sÃ¥so att en effektiv Ã¥tgÃ¤ vore att 

unga personer inte fÃ¥ kÃ¶r bil mellan klockan 22.00 och 06.00 pÃ helger. De tror dock 

att det kan vara svÃ¥r att fÃ sÃ¥dan lagar stiftade. Ordningspolisen menar att det 

viktigaste ar att rapportera i hÃ¶gr utstrÃ¤ckning det som pÃ¥verka beteendet hos 

bilister Ã¤ nÃ¤ polisen ger de bÃ¶ter eftersom det handlar om pengar sÃ blir det en 

vÃ¤ckarklock hos den berÃ¶rde 

Arbetet mot aggressiv kÃ¶rnin bedrivs genom att trafikpoliserna kÃ¶ mycket med 

civila videobilar mellan de automatiska trafiksakerhetskamerorna som finns. 

Dessutom plockar de bort laservarnare frÃ¥ de som har sÃ¥dan i sina bilar. Ordningens 

arbete bestÃ¥ frÃ¤ms av att de mater hastighet med laserinstrument pÃ strÃ¤cko dÃ¤ 

hastigheten Ã¤ begrÃ¤nsa till 30 kmh samt 50 kmlh. De Ã¶vervaka aven trafiken pÃ 

vissa speciella tider pÃ dygnet. 

Nar det galler vilka som kÃ¶ aggressivt sÃ delar sig uppfattningarna nÃ¥got 

Trafikpolisen menar att det Ã¤ de personer som lever i lagens utkant som frÃ¤ms kor pÃ 

detta satt, med anledning till att de struntar i de regler och lagar som finns, sÃ fÃ¶lje de 

heller inte de trafikregler som films. De poÃ¤ngtera aven att yngre man tillhÃ¶ denna 

kategori men aven att resande sÃ¤ljar har en tendens att kÃ¶r aggressivt pÃ grund av att 

de har fri bil och fria drivmedel. PÃ ordningssidan upplever de att det frÃ¤ms handlar 

om mÃ¤ mellan 18-45 Ã¥r Dessutom sÃ¤ge de att de ofta kan vara "vanliga mÃ¤nniskor 

som kÃ¶ aggressivt, dÃ¤rfÃ att de ar stressade av nÃ¥go anledning och pÃ sÃ sÃ¤t 

Ã¥sidosÃ¤tt gÃ¤lland trafikregler. 

SjÃ¤lv arbetssÃ¤tte har inte forÃ¤ndrat speciellt mycket i och med de nationella 

handlingsplanerna som kommit, berÃ¤tta bagge avdelningarna. Den fÃ¶rst kom Ã¥ 2001 

och nÃ¤st handlingsplan kom Ã¥ 2006, dÃ¤refte ska det utkomma en varje Ã¥r Man 

pratar om att fokus har flyttats till vissa problem och att rapporteringen har Ã¶ka i 
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stÃ¶rr utstrÃ¤ckning PÃ ordningssidan tycker en av de intervjuade att det har varit dÃ¥li 

information kring vad de nya handlingsplanerna syftar till. 

Samtliga intervjuade poliser framhÃ¤ve att bemÃ¶tande med en rapporterad bilist ar av 

stor vikt. Det galler att bemÃ¶t dessa personer pÃ ett bra, sakligt och hÃ¶vlig satt. Det 

finns ingen anledning att strÃ salt i sÃ¥re pÃ de som har fÃ¥t en ordningsbot. Huruvida 

bemÃ¶tande spelar in hur en rapporterad bilist beter sig i framtida trafiksituationer, 

rÃ¥de det lite delade meningar kring. Trafikpolischefen tror inte det har nÃ¥go 

betydande roll medan de Ã¶vrig tre poliserna ar Ã¶vertygad om att det spelar roll. 

Rikspolisstyrelsen tog fram, pÃ uppdrag av regeringen, en nationell strategi fÃ¶ 

trafikÃ¶vervaknin Ã¥ 2001.1 denna togs det upp ett antal punkter som syftade till att 

Ã¶k trafiksÃ¤kerheten Sedan drÃ¶jd det till Ã¥ 2006 innan nÃ¤st strategi kom. I strategin 

frÃ¥ detta Ã¥ fastslogs det att det Ã¥rlige ska skapas en nationell handlingsplan. En 

annan skillnad med fÃ¶regÃ¥en upplaga var att det skulle satsas mer pÃ automatiska 

trafiksÃ¤kerhetskamero och fler kontroller av trafikanter skulle gÃ¶ras 

I denna studie har det visat sig att de intervjuade poliserna inte ser nÃ¥go stÃ¶rr 

skillnad pÃ hur det var innan strategierna farms, man pratar dock om att fokus flyttas 

till andra problem. En av poliserna sÃ¤ge aven att det har varit dÃ¥li information om 

dessa strategier och det ar beklÃ¤mmande eftersom det Ã¤ ett viktigt verktyg fÃ¶ att Ã¶k 

trafiksÃ¤kerheten Det finns en stor skillnad och det Ã¤ att antalet rapporteringar har 

Ã¶kat Det var en viktig del i strategin och tydligen sÃ verkar det ha inErlivats, alla 

poliser i studien menar nÃ¤mlige att sÃ ar fallet. Det sÃ¤g aven i strategin frÃ¥ Ã¥ 2001 

att trafiksakerhetsarbete ska samverka mellan ett flertal aktÃ¶rer Tre av fyra poliser i 

studien sÃ¤ge att trafikskolorna har ett stort ansvar och menar att det Ã¤ vÃ¤ldig viktigt 

att utbildningen sker pÃ ett bra satt. Det verkar som att trafikskolornas betydelse 

gÃ¤lland utbildning rÃ¶rand aggressiv kÃ¶rnin har Ã¶kat Eftersom det frÃ¥ och med l 

april 2009 kravs en genomfÃ¶r och godkÃ¤n riskutbildning fÃ¶ att fÃ gÃ¶r 

kunskapsprov och kÃ¶rpro hos VÃ¤gverket Det som berÃ¶ aggressiv kÃ¶rnin i den nya 

riskutbildningen Ã¤ frÃ¤ms att det kravs ett aktivt deltagande i diskussioner som tar upp 

riskfyllda beteenden i trafiken och vad fÃ¶ljdern kan bli. Kontentan av det Ã¤ att de 

ansvariga har tagit till sig den uppfattning som bland annat poliserna i denna studie 

anser Ã¤ viktigt. 
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SjÃ¤lv tillvÃ¤gagÃ¥ngssÃ¤t fÃ¶ att utfÃ¶r arbetet mot aggressiv kÃ¶rnin tycker jag inte Ã¤ 

speciellt Ã¶verraskande Trafikpoliserna arbetar mycket med civila videobilar och 

ordningspoliserna nyttjar hastighetsÃ¶vervaknin med hjÃ¤l av laserinstrument. 

DÃ¤remo sÃ¤ge ordningspoliserna att de gama skulle vilja ha utbildning var galler 

videobilar, sÃ att de pÃ sÃ satt aven kan Ã¶vervak till exempel korta avstÃ¥n till 

framforvarande fordon pÃ ett mer effektivt satt. Den har typen av kÃ¶rnin ar 

svÃ¥rbevisa och dÃ¤rfÃ blir sjÃ¤lv bevisfrÃ¥ga betydligt mer komplicerad om man inte 

kan fÃ¥ng fÃ¶rseelse pÃ film. 

BemÃ¶tande med en rapporterad bilist verkar vara en bidragande faktor, enligt studien, 

fÃ¶ hur denne upptrÃ¤de i trafiken i framtiden. Tre av fyra poliser ar tÃ¤mlige sÃ¤kr pÃ 

att det spelar roll medan den fjÃ¤rd stÃ¤lle sig nÃ¥go tveksam till det. Det ar en 

intressant frÃ¥g och enligt poliserna sÃ Ã¤ det verkligen nÃ¥go som mÃ¥st tas i 

beaktande. 

4.1 Slutsatser och firslag 

Den slutsats jag kan dra av denna rapport Ã¤ att hastigheten ar den stÃ¶rst faktorn som 

ligger bakom aggressiv kÃ¶rning Det i kombination med yngre manliga fÃ¶rar visar sig 

vara en stor trafikfara. Det namns Ã¤ve i rapporten att trÃ¶tthe kan stalla till med en hel 

del skada och det visar pÃ ett dÃ¥lig omdÃ¶m hos fÃ¶rare enligt mig. Ifall personen 

kÃ¤nne sig trÃ¶t sÃ Ã¤ det i allra hÃ¶gst grad lÃ¤g att ta en paus, stanna bilen och fÃ i sig 

lite frisk luft. Vidare sÃ hÃ¥lle jag med om att trafikskolorna har ett stort ansvar nar det 

galler blivande bilforare. Det Ã¤ jÃ¤ttebr att en ny riskutbildning har utformats, men Ã 

andra sidan tycker jag den ar lite hristfdllig. Det pÃ¥peka bland annat att det kravs 

minst tre timmars aktivt deltagande fÃ¶ att bli godkand. Jag tycker den tiden borde 

utÃ¶kas tre timmar kÃ¤nn som en relativt kort tid. Det ar stora vinster som kan gÃ¶ra 

om man lÃ¤gge in en lÃ¤ngr del gÃ¤lland detta i riskutbildningen och dÃ tanker jag 

frÃ¤ms pÃ att olyckor kan undvikas. Jag fÃ¥ lite den kÃ¤nsla att mÃ¥ng kan "glida" 

igenom tre timmar bara fÃ¶ att ha gjort den och sedan Ã¤ man godkÃ¤nd 

Vad finns det dÃ for fler satt att komma till ratta med aggressiv kÃ¶rning Jag hÃ¥lle 

absolut med de intervjuade poliserna om att hastigheten ar ett stort bekymmer. Det jag 

tror har en vÃ¤ldig bra effekt Ã¤ bÃ¶ter Enligt mig sÃ uppmÃ¤rksamma det pÃ ett adekvat 

satt hos bilforaren ifall denne fÃ¥ en ordningsbot. Det blir lÃ¤ttar att ta till sig det fel 

man har gjort an om man istÃ¤lle fÃ¥ en hel del information om vad som kan handa ifall 
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man gÃ¶ fel. PÃ nÃ¥go satt sÃ tycker jag Ã¤nd inte att bÃ¶tern ar riktigt rÃ¤ttvis som det 

ar idag. FÃ¶ att dra det till sin spets, en bot pÃ 3000 kronor drabbar en arbetslÃ¶ 

ensamstÃ¥end mamma ganska hÃ¥rt Hur mycket drabbar motsvarande summa en vd fÃ¶ 

ett stÃ¶rr fÃ¶retag Inte speciellt mycket tror jag. I och med det sÃ forsvinner den effekt 

som Ã¤ tankt att stÃ¤vj den hÃ¤ typen av kÃ¶rning Den ensamstÃ¥end mamman lÃ¤ nog 

tanka sig fÃ¶r Ã¥tminstone den nÃ¤rmast framtiden. NÃ¤ det galler vd:n sÃ ar det nog 

inte helt omÃ¶jlig att samma instÃ¤llnin till bilkÃ¶rnin finns kvar. En bra Ã¥tgÃ¤ enligt 

mig skulle vara att inforskaffa dagsbÃ¶ter det tror jag skulle ha en mer preventiv effekt, 

eftersom aven de som tjÃ¤na bra med pengar dÃ skulle tanka till en extra gÃ¥n innan de 

till exempel kÃ¶ for fort. 

En av trafikpoliserna sÃ¤ge att effektiva Ã¥tgÃ¤rd fÃ¶ att minska aggressiv kÃ¶rnin Ã¤ att 

lagstifta att yngre mÃ¤ inte fÃ¥ kÃ¶r bil pÃ helger mellan 22.00-06.00 samt att hÃ¶j 

bensinpriset eftersom fler lÃ¥te bilen stÃ dÃ¥ Det fÃ¶rstnÃ¤mn hÃ¥lle jag med om men 

tror inte att det Ã¤ stor chans att det konuner handa. Det Ã¤ politikerna som stiftar lagar 

och de Ã¤ beroende av rÃ¶ste frÃ¥ de rÃ¶strattiga Jag tror inte yngre mÃ¤ skulle rÃ¶st pÃ 

ett parti som lÃ¤gge fram sÃ¥dan fÃ¶rsla och darfor tror jag inte politikerna lÃ¤gge fram 

dessa, eftersom de inte vill tappa rÃ¶ste till deras parti. Det andra tycker jag inte ar bra 

darfor att det skulle drabba glesbygden i norrland framst. Det ar lÃ¥ng avstÃ¥n och 

bilen ar ofta det enda vettiga alternativet for fortskaffning. 

De automatiska trafiksÃ¤kerhetskamerorn tycker jag fyller en utmÃ¤rk funktion och jag 

skulle gÃ¤rn se fler av dem. Det finns dock ett problem nar det galler ATK, nÃ¤mlige 

att det finns de som vet var dem ar utsatta och dÃ¤rfÃ gasar pÃ mellan kamerorna. Ett 

vÃ¤ldig effektivt satt att rÃ¥d bot pÃ detta problem skulle vara om ATK matte 

hastigheten mellan kamerorna. Om man kommer till nÃ¤st kamera fÃ¶ fort sÃ att saga, 

sÃ innebÃ¤ det att bilisten har hÃ¥lli en fÃ¶ hÃ¶ hastighet och det resulterar i att kameran 

tar en bild. Om detta skulle vara mÃ¶jlig sÃ skulle det nog i fÃ¶rlÃ¤ngning bidra till att 

fler trafikpoliser kan agna sig Ã¥ andra arbetsuppgifter an att kÃ¶r mellan dessa 

kameror. Visst behÃ¶ve man Ã¤nd kÃ¶r mellan kamerorna men inte i samma 

omfattning. 

Slutligen tycker aven jag att samarbete med andra myndigheter och organisationer Ã¤ 

nÃ¶dvÃ¤ndi i kampen fÃ¶ trafiksÃ¤kerhe och dessa kan i sin tur fÃ mÃ¤nnisko att fÃ¶rst 

sina egna och fordonets begrÃ¤nsningar 
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