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Det är lätt att räkna upp några ansvariga; Chauf
fören som körde onykter, pappan som lät barnet åka 
utan bilbälte, mamman som körde 10 km/t för fort. 
så långt är nog de flesta överens. men om vi vidgar 
perspektivet?

Hur är det med lastbilstillverkaren eller åkeriet, 
som inte har installerat alkolås i lastbilen? inköpa
ren som anlitade speditören utan att ställa krav på 
en säker transport? rederiet som serverade alkohol 
i chaufförernas matsal? Transportbeställaren som i 
sista stund begärde snabb leverans? 

Våra ounDVikliga Val 

någon har sagt att det bara finns två måsten i li
vet, vi måste dö och vi måste välja. Vi har alltid ett 
val, även när vi väljer att inte välja. olyckan ovan 
skulle ha kunnat undvikas om de aktörer som på 
olika sätt bidrog till den gjort andra val. mamman 
kunde valt att inte köra för fort, det är självklart. 
men även längre ifrån händelsen kunde andra val 

ha lett till en annan utveckling. Färjerederiet kunde 
valt att inte servera alkohol till chaufförerna. Före
taget som köpte transporten kunde ha valt att ställa 
hårdare krav på speditören, som i sin tur kunde valt 
att inte anlita en åkare med dåligt rykte. alla aktö
rer har ett val, och därmed även ett ansvar. 

Det är tungt att ta ansvar för alla våra val och vi 
har flera sätt att försöka komma undan. Vi hävdar 
till exempel gärna att vi ”var tvungna” att agera på 
ett visst sätt. ”Jag kom iväg sent till jobbet och var 
tvungen att köra för fort”, ”jag var tvungen att köra 
hela natten för att hinna leverera i tid”. Ett annat 
sätt att försöka undvika ansvar är att hänvisa till 
vad som är ”möjligt”. ”Vi kan omöjligt vägra att sälja 
alkohol till yrkeschaufförer, det vore att diskrimi
nera dem”, ”Vi har inte budgetutrymme för att höja 
våra transportkostnader”. Både tvånget och resone
manget om vad som är möjligt används ofta slent
rianmässigt, långt innan den reella handlingsfrihe
ten verkligen upphör eller ens prövas. 

En lastbil kör rakt ut i en korsning och krockar 
med en personbil som kommer i hög fart. Ett 
barn i personbilen dör. Vem bär ansvaret?

Detta är en kort sam-

manfattning av skriften 

”Om konsten att ha 

ansvar”, som diskuterar 

de transportköpande 

företagens ansvar för 

trafiksäkerheten inom 

ramen för det som 

brukar kallas Corporate 

Social Responsibility, 

CSR. 



Ett tredje sätt är att helt enkelt hävda okunskap, 
att man inte förstod konsekvenserna av sina val. En 
beställare av transporter har kanske inte haft an
ledning att sätta sig in i hur krav på leveranstider 
och pris skapar förutsättningar som kan leda till en 
farlig, eller till och med olaglig transport. Eller hur 
krav på säkerhet och aktiv uppföljning kan leda till 
minskad risk och ökad trafiksäkerhet. men okun
skap befriar inte automatiskt från ansvar. Vissa sa
ker har man en skyldighet att känna till.

Vårt gEmEnsamma ansVar

ansvaret för en olycka kan inte delas upp i procent 
mellan de inblandade aktörerna. i ett vidare per
spektiv vilar ansvaret för trafiksäkerheten på alla 
aktörer i samhället, från transportköpande företag, 
speditörer och åkerier till alla bilförare, Vägverket 
och Polisen. En aktörs ansvar blir inte mindre för 
att fler är inblandade. ansvaret bör bedömas efter 
aktörens förmåga att kunna påverka. Var och en kan 
påverka den totala risknivån i transportsystemet 
och har därmed också ett moraliskt och preventivt 
ansvar för att minska risken för olyckor.

transportköparna har stora möjligheter att på
verka de övriga aktörerna på transportmarknaden 
för att minska riskerna i trafiken. Det är enkelt att 
i upphandlingar av transporttjänster ställa tyd

liga krav på alkolås, begränsad maxhastighet, an
vändning av säkerhetsbälten m.m. En del transport
köpare gör det, men långt ifrån alla, och de som 
ställer krav följer sällan upp dem. 

Det viktigaste skälet till att transportköparna inte 
drivit frågan om trafiksäkerhet gentemot sina leve
rantörer är sannolikt att de ekonomiska incitamen
ten har saknats. JustinTime har varit en viktigare 
styrfilosofi än företagsansvar och Csrarbete. Kul
turen inom transportbranschen betonar också fri
heten från regleringar och en övertro på den egna 
förmågan. En machokultur övertygad om att ”Det 
drabbar inte mig”. Detta smittar av sig även på 
inköparna. slutligen har risken för upptäckt varit 
mycket liten. i massmedia och i den allmänna de
batten har man oftast låtit sig nöjas med att peka 
ut de på platsen inblandade; mamman, pappan och 
chauffören i exemplet ovan, vilket har gjort det lätt 
för både leverantörer och köpare att undvika sitt 
ansvar. 

Förhoppningsvis kan projektet ”Hållbara trans
porter – en uppväxling av det sociala ansvaret” 
hjälpa till att förtydliga transportköparnas ansvar 
även för trafiksäkerheten och därmed underlätta 
för dem att göra mer ansvarsfulla val i framtiden. 

Tomas Brytting

EU-kommissionen definierar CSR 
på följande sätt:
”Ett begrepp som innebär att 
företag på frivillig grund integrerar 
sociala och miljömässiga hänsyn 
i sin verksamhet och i sin sam-
verkan med intressenter, utöver 
vad lagen kräver.”
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