
KAPITEL 1
Nollvisionen



Inledning  
– Nollvisionen
Ingen människa ska dödas eller skadas svårt i trafi-
ken. Det målet har Sverige satt för trafiksäkerheten. 
Den tanken kallas för Nollvisionen. Målet är att var-
ken du eller någon annan ska skadas svårt eller dö 
i trafiken. Ingen ska förlora sin man eller sin fru, sin 
syster eller en vän i en trafikolycka. Ingen ska behö-
va se sin mamma eller pappa, granne eller kusin bli 
svårt skadad för resten av livet. 

Vi kan alla vara med och hjälpas åt för att Nollvisio-
nen ska bli verklighet. Det största ansvaret har de 
som bestämmer i Sverige, de som bygger vägar och 
polisen som gör kontroller i trafiken. 

Även du kan vara med och hjälpa till för att ingen 
ska dö eller skadas svårt i en trafikolycka. 
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Övning:

Rita av eller skriv  
namnen på tre personer 
som är viktiga i ditt liv.

Tre personer som är viktiga i ditt liv
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Trafiken orsakar stora skador
• 1,3 miljoner människor dör varje år i trafikolyckor i världen.  

Det är 3 700 döda per dag. 

• Trafikolyckor är den åttonde vanligaste dödsorsaken i världen. 
Se tabellen på nösta sida.

• Trafikolyckor är den allra vanligaste dödsorsaken bland människor i  
åldrarna 5-29 år.

Hur ser det ut idag? 
I Sverige har vi mellan 1960 och 2020 lyckats sänka antalet dödade i 
trafiken från över 1 000 personer varje år till 190 dödade. 

Antalet allvarligt skadade i Sverige har de senaste femton åren varit 
mellan 4 000 och 9 000 personer per år. Varje år skadas alltså lika 
många som bor i till exempel Vadstena, Mullsjö, Vansbro, Aneby eller 
Grums kommun. Totalt har cirka 110 000 personer skadast allvarligt i 
trafiken på femton år. Det är lika många som bor i Gävle, Eskilstuna 
eller Södertälje.
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Trafikdödade per år i olika länder
Land Trafikdöda Folkmängd Döda /100 000

Indien 150 000 1 370 000 000 11

Kina 58 022 1 400 000 000 4

Brasilien 38 651 207 000 000 19

USA  35 092 327 000 000 11

DR Congo 26 529 81 300 000 33

Thailand 21 745 69 000 000 32

Ryssland 20 308 146 000 000 14

Tanzania 16 211 57 300 000 28

Iran  15 932 79 000 000 20

Sydafrika 14 071 55 000 000 26

Saudiarabien 7 898 32 600 000 24

Somalia 3 884 15 100 000 26

Tyskland 3 327 82 700 000 4

Storbritannien 2 026 65 650 000 3

Eritrea 1 527 5 000 000 31

Bosnien Herzeg. 676 3 500 000 19

Sverige 190 10 000 000 2

Film om Nollvisionen:
 https://www.
trafikverket.se/resa-
och-trafik/trafiksaker-
het/det-har-ar-nollvi-
sionen/
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Vi måste sikta mot noll 
Om vi ses om ett år, och jag skulle säga att under förra året dog bara 
tre personer i trafiken i Sverige. Bara tre döda! 
Skulle du tycka att det var bra?

I början av kapitlet skrev du ner namn på, eller ritade av, tre personer 
som är viktiga i ditt liv. 
Vilka personer har du skrivit upp?

Om jag säger att det var just de tre personerna som dog i trafiken 
förra året…. bara tre. Men det var dina tre älskade personer.

Är då tre dödade ett bra resultat? 

Hur många döda kan vi acceptera i vår egen familj?

SISTA FRÅGAN: Hur många trafikdöda måste vara vårt mål? 

SVAR: Vi måste sikta mot noll.
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