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Abstract 
Sweden has five visions zero policy’s that have been accepted by the government. The aims 
of these policies are to eliminate deaths within their areas. Vision zero for traffic safety has 
inspired the other policies and has publicly been a successful intervention in increasing safety 
and reducing deaths. 

The aim of this study is to evaluate the five vision zero policies. The evaluation was done 
with a quantitative method and a comparative analysis. To study the effects of vision zero 
policies on the numbers of fatalities, a time series analysis with regression and segmented 
regression analysis was used. Comparative analysis was used to compare the different visions 
policies against the theoretical background. 

Deaths in fires, traffic, suicide and work-related accidents have all decreased during the 
studied period. Deaths caused by injuries in healthcare have increased during the same period. 
The differences in trends after the vision zero policies were introduced is small. Traffic; -0.31 
(1997-1998), -0.25 after 1998, suicide; -0,094 before the introduction of vision zero and -
0,152 after the implementation of vision zero. Fires; 0.018 before vision zero, -0.085 after 
implementation. Deaths in healthcare had a positive trend of 0.0179 before vision zero was 
implemented and the trend after was -0,085. Vision zero aimed at work-related injuries was 
introduced in 2016 and cannot yet be evaluated, the trend up to the introduction of vision zero 
was -1,175. 

The vision zero for traffic injuries was the starting point of the comparative analysis. The 
results show that the vision zero policies for deaths at workplaces and in healthcare has a 
similar theoretical structure. The vision zero for fire-related deaths has many theoretical 
similarities but differs in the view of whether freedom should be superior to safety or not. 
Vision zero for suicides deviates most from the others in both formulation and theoretical 
background. 

Deaths in areas that have implemented a vision zero policy have decreased, but trends before 
and after the introduction do not differ significantly. The results of this study do not show that 
the vision zero policies have had a significant effect on the death rate. The least successful 
policy is the vision zero for suicide. This policy is different from the other policies in a way 
that the suicide policy focuses more heavily on changing people's behaviour instead of 
focusing on systems that are forgiving of human mistakes. 

Keyword: Vision zero, injury prevention, road safety, workplace safety, health care, fire 
safety, suicide prevention 
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Sammanfattning 
Idag finns det fem nationellt accepterade nollvisioner i Sverige. Alla dessa nollvisioner syftar 
till att eliminera dödsfallen inom sina områden. Trafikens nollvision ligger till grund för 
övriga nollvisioner. Samhället anser i huvudsak att nollvisionen är en lyckad intervention för 
att öka säkerheten och minska dödsfallen.  

Denna studie syftar till att utvärdera dessa nollvisioner. Utvärderingen skedde med både 
kvantitativ metod och en jämförande analys. Tidsserieanalys med regressions- och 
segmenterad regressionsanalys användes för att studera nollvisionernas effekt på dödsfallen. 
Textanalys användes för att göra en jämförelse av de olika nollvisionernas dokument och 
teoretiska bakgrund. 

Dödsfallen i bränder, trafiken, av suicid samt på grund av arbetsplatsolyckor har alla minskat 
under den studerade perioden. Dödsfallen orsakade på grund av vårdskador har däremot ökat 
under samma period. Skillnaderna i trenderna efter att nollvisionen infördes är liten, trafiken -
0,31 (1997–1998), -0,25 efter 1998. Suicid -0,094 innan nollvisionens införande och -0,152 
efter införandet. Bränder 0,018 innan nollvisionen, -0,085 efter nollvisionens införande. 
Vårdskadorna hade en positiv trend med 0,0179 innan nollvision och trenden efter införandet 
var -0,085. Nollvisionen mot dödsfall i arbetslivet infördes 2016 och har därför inte kunnat 
utvärderas, trenden fram till införandet är -1,175. 

Trafikens nollvision är utgångspunkten i den jämförande analysen. Resultatet visar att 
nollvisionen mot dödsfall i arbetslivet och inom vården har liknande teoretiska uppbyggnad. 
Även nollvisionen mot bränder har många teoretiska likheter, men skiljer sig i synen på 
huruvida frihet ska överordnas säkerhet eller ej. Nollvisionen mot suicid avviker mest från 
övriga i både formulering och teoretiska bakgrund.  

Dödsfallen inom nollvisionernas områden har minskat men trenderna före och efter införandet 
skiljer sig inte nämnvärt. Resultatet i denna studie kan inte visa på att nollvisionerna har haft 
en signifikant effekt på dödstalen. Den nollvision som gett minst effekt är den mot dödsfall i 
suicid, denna nollvision skiljer sig från övriga genom att den i större utsträckning fokuserar på 
att förändra människor beteende istället för att satsa på förlåtande system. 

Nyckelord: nollvision, skadeprevention, trafiksäkerhet, arbetsmiljö, vårdskador, 
brandsäkerhet, suicidprevention  
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1. Introduktion 
I Sverige år 2016 dog 1462 personer (DOR) i trafiken, av självmord, i en brand eller på grund 
av en vårdskada. 45 personer dog samma år i en arbetsplatsolycka (Arbetsmilöverket). Alla 
dessa områden har en nationellt accepterad nollvision mot dödsfall och allvarliga skador 
(Kristianssen, et al., 2018). Den första och kanske mest kända är trafikens nollvision som 
anger att: ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen skall dödas eller 
skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet (nollvisionen)” 
(Prop.1996/97:137, p. 13). Efter att denna nollvisionen infördes spred sig idén om en 
nollvision till andra områden och nollvisioner infördes inom brandsäkerhet, patientsäkerhet, 
mot arbetsrelaterade dödsfall samt inom självmordspreventionen. Konceptet med nollvisioner 
sprider sig och inom flera områden föreslås det att nollvisioner borde införas (Kristianssen, et 
al., 2018). Nollvisionen i trafiken bygger på idéen om att det är etiskt oacceptabelt att någon 
person dör i en olycka i vägtransportsystemet och detta kan ses som ett skandinaviskt sätt att 
se på trafiksäkerheten då även Norge införde en nollvision i trafiken 2001 och i Danmark 
finns policyn att varje olycka är en för mycket (Nihlén Fahlquist, 2006). 

När nollvisionen infördes ansågs dödsfall och skador i trafikolyckor vara ett av de större 
folkhälsoproblemen i Sverige (Prop.1996/97:137, p. 10), då det i genomsnitt dog 500 personer 
om året i trafikolyckor under den perioden och det enda målet som politiskt ansågs vara 
acceptabelt var att inga människor skulle omkomma i trafiken (Johansson, 2009). Detta blev 
en etisk accepterad princip som kom till genom en politisk process i riksdagen som föregicks 
av både analyser och diskussioner. Processen medförde att det blev ett starkt parlamentariskt 
stöd för nollvisionen (Belin, et al., 2012). Nollvision ses inom många områden som en stark 
politisk ambition (Johansson, 2009) och 2008 infördes en nollvision för det suicidpreventiva 
arbetet. Denna nollvision infördes med regeringens proposition om en förnyad 
folkhälsopolitik (Prop.2007/08:110). Där beslutet hade förgåtts av att folkhälsomyndigheten 
på uppdrag av regeringen presenterade ett nationellt program för suicidprevention. Skillnaden 
mellan folhälsomyndighetens förslag och propositionen (Prop.2007/08:110) var att 
folkhälsomyndigheten argumenterade för att en nationell strategi med specifika mål skulle 
passa området bättre än en nollvision (Kristianssen, et al., 2018). Trots folhälsomyndighetens 
och socialstyrelsens förslag om en nationell strategi fanns etiska argument för att införa en 
nollvision liknande den i trafiken för självmordspreventionen (Prop.2007/08:110, p. 107) 
därav valde regeringen att lämna ett förslag om att ”Ingen människa ska behöva hamna i en 
situation där den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv” (Prop.2007/08:110, p. 108). Även i 
detta fall föreslogs att fokus skulle flyttas från individen och istället fokusera på människors 
sociala och fysiska miljö. Det finns många likheter mellan trafikens nollvision och det nya 
målet för suicidprevention (Kristianssen, et al., 2018). Visionen för det suicidpreventiva är att 
ingen ska behöva uppleva att den enda utvägen är att ta sitt liv (Prop.2007/08:110, p. 107). 
Propositionen innehåller inga konkreta mål utan fokuserar på olika strategier för att minska 
självmorden (Kristianssen, et al., 2018). Propositionen innehåller även socialstyrelsens och 
folhälsomyndighetens förslag till en nationell strategi (Prop.2007/08:110, p. 107). 

Regeringen angav att skälen till att människor tar sitt liv oftast är på grund av en psykisk 
sjukdom som antingen är obehandlad eller underbehandlad. Regeringen anger vidare att de 



2 
 

flesta självmord går att förebygga med insatser som motverkar psykisk ohälsa 
(Prop.2007/08:110, p. 108). Det övergripande syftet med regeringens folkhälsopolitik handlar 
om att människor ska utveckla sina kunskaper och färdigheter för att leva ett hälsosamt liv. 
Där individerna själva har ett stort ansvar för sin hälsa (Prop.2007/08:110, p. 7). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och tidigare Räddningsverket, har av 
regeringen i uppdrag att ta fram en nationell strategi för brandskyddsområdet. Bakgrunden till 
detta uppdrag var att mellan 100 och 150 personer dog årligen till följd av bränder. MSB 
angav också att det fanns en risk att antalet döda kommer öka om inga åtgärder vidtas då 
bostadsbränderna troligen kommer att öka (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2010, pp. 10-12). MSB formulerade en vision som lyder ”Ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt till följd av brand” (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010, p. 2). 
Denna vision lägger också ett stort ansvar på enskilda individer (Kristianssen, et al., 2018). 
Nollvisionen inom brandskyddsområdet liknar de övriga visionerna och anger att ingen ska dö 
eller skadas allvarligt i bränder. Skillnaden med denna vision är att den inte kom till efter ett 
beslut i riksdagen dock bygger den på idéer från bland annat trafiken som visar att man 
behöver långsiktiga strategier för att uppnå visionen, även om vissa effektmål som att minska 
antalet skadade och dödade i bränder, kan uppnås snabbare (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, 2010, p. 24). Dock anger MSB (2010) att det krävs tydliga mål för att kunna 
förbättra brandskyddet. Det första effektmålet för brandsäkerhetsarbetet är att i förhållande till 
årsmedelvärdet mellan åren 2008 och 2010 ska antalet dödade och allvarligt skadade i 
bostadsbränder minska med minst en tredjedel fram till år 2020. (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2010, p. 24). Vidare vill myndigheten att brandvarnare och 
skyddsutrustning ska öka i hemmen och kunskapen om brandrisker och brandsäkerhet ska 
förbättras hos medborgarna (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010, p. 25). 

Enligt socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2013, p. 8) drabbas cirka nio procent av patienterna i 
den somatiska sjukhusvården av en vårdskada. Med vårdskada menas ”kroppslig eller psykisk 
skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade 
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården” (1 kap 5 § SFS 210:659) och det 
är just skydd mot vårdskador som patientsäkerhet syftar till. Dessa skador orsakar lidande för 
patienterna och medför höga kostnader för samhället (Regeringen, 2015). Socialstyrelsen 
(2013) anger en vision för hälso- och sjukvården som innebär att ingen ska behöva dö eller 
drabbas av allvarliga skador i hälso- och sjukvården. I socialstyrelsen strategi för 
patientsäkerheten (2013) anges en vision om att ingen patient ska drabbas av en vårdskada. 
Detta ska uppnås genom långsiktiga mål och ett aktivt riskförebyggande arbete inom alla 
verksamheter. De övergripande målen är enligt socialstyrelsen (2013) en god 
patientsäkerhetskultur, att patienter blir delaktiga i sin vård, minska de frekventa och 
allvarliga skadorna, säkerställa att rätt kompetens används samt öka kunskaperna om effektiva 
åtgärder (Socialstyrelsen, 2013, p. 13). Enligt socialstyrelsen vänder sig strategin till alla 
aktörer, privata och offentliga, och anger att vården ska utformas med hänsyn till att 
människan kan göra misstag och systemet ska skydda patienterna från allvarligt lidande 
orsakat av dessa misstag (Socialstyrelsen, 2013, p. 8). 
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I en skrivelse från regeringen (Skr.2015/16:80) lyftes en arbetsmiljöstrategi för åren 2016 till 
2020, där ett av de prioriterade områdena är en nollvision mot dödsolyckor inom arbetslivet. 
Enligt regeringen ska arbetsmiljöpolitiken utgå från att ingen ska dö, bli sjuk eller skadas på 
grund av sitt arbete. Vidare anges att det är nödvändigt med konkreta insatser för att 
förebygga arbetsplatsolyckor och att uppfylla strategins syfte med konkreta resultat både 
kortsiktigt och långsiktigt (Skr.2015/16:80, pp. 15, 18). I skrivelsen anges att en nollvision 
krävs för att engagera flera aktörer och fortsätta med arbetet mot en ökad säkerhet i 
arbetslivet. Där det största ansvaret ligger på arbetsgivaren men skrivelsen anger också att 
arbetsmiljöverkets tillsyn behöver öka (Skr.2015/16:80, p. 4). När det kommer till 
dödsolyckor på arbetsplatser har dessa stadigt minskat (Kristianssen, et al., 2018). Dock anser 
regeringen att det sker för många olyckor på arbetsplatser och anger att en nollvision är ett 
svåruppnått mål men anser trots detta att det är en viktig målsättning (Skr.2015/16:80, pp. 17-
18). 

Trafikens nollvision anges ofta som en politisk innovation som har skapat en ny syn på 
trafiksäkerheten. I Sverige har konceptet med en nollvision spridit sig till flera områden. 
Internationellt sprider sig denna modell för trafiksäkerheten. Storbritannien och Kanada är 
exempel på länder som har använt sig av har använt sig av idéerna bakom nollvisionen i de 
egna nationella trafiksäkerhetsplanerna. I USA har städer som, New York, Portland och 
Boston antagit på planer som bygger på nollvisionen (Kim, et al., 2017). I USA kan man dock 
se att det finns svårigheter med att införa en nollvision, där det statliga stödet och resurser 
som har gått till visionen i Sverige saknas (Mendoza, et al., 2017) och det finns lite bevis för 
att nollvisionen har haft stor betydelse i dessa fall (Marshall, 2018). 2003 infördes Safe system 
approach i Australien och är den nationella trafiksäkerhetsstrategin i Australien. Denna 
strategi har liknande mål som den svenska nollvision och anger ”No person should be killed 
or seriously injured on Australia’s roads” (Marshall, 2018). Det är svårt att finna studier som 
utvärderar vilket resultat ett införande av en nollvisionspolicy har fått på trafiksäkerheten i de 
länder som antagit en sådan policy. En anledning kan vara att det är relativt nya policys som 
delvis påverkar ländernas infrastruktur, vilket kan innebära att det tar tid innan åtgärderna är 
fullt implementerade. Den svenska nollvisionen var den första som infördes och det finns 
därför anledning att studera vilka effekter denna har medfört inte minst med tanke på att 
konceptet sprider sig.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 
2.1 Trafikens nollvision 

Trafikens nollvision tillkom redan 1997 och ligger till grund för de övriga nollvisionerna som 
tas upp i detta arbete. Nollvisionen bygger på idéen att ansvaret för säkerheten i trafiken 
ligger hos både trafikanterna och hos de som ansvarar för vägsystemen, vilket inkluderar 
bland annat de som arbetar med att designa och underhålla väg- och transportsystemet. Enligt 
Belin et al. (2012) lägger regeringen ett stort ansvar på att väg- och transportsystemet ska vara 
säkert för användarna medan trafikanterna är ansvariga för att bete sig på ett säkert sätt samt 
följa de regleringar som finns. Det övergripande målet med nollvisionen i trafiken är att ingen 
skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Ansvaret för att nå detta mål är enligt 
propositionen (Prop.1996/97:137) delad på flera aktörer, som väghållarna, fordonstillverkarna 
och den yrkesmässiga trafiken. Det första konkreta målet som anges i propositionen 
(Prop.1996/97:137) är att år 2000 ska högst 400 personer omkomma och högst 3 700 personer 
skadas allvarligt i trafiken. Vidare angavs att om åtgärderna införs uppskattas att cirka mellan 
en fjärdedel och en tredjedel färre kommer att dödas i trafiken tio år efter införandet av 
nollvisionen (Prop.1996/97:137, p. 50). Detta går att jämföra med att 1996 dog 488 personer 
och 3048 personer skadades allvarligt i trafiken (Belin, et al., 2012). 2009 sattes ett nytt 
konkret mål upp som angav att antalet döda i trafiken skulle halveras och antalet allvarligt 
skadade minska med en fjärdedel från 2007 till 2020  (Kristianssen, et al., 2018).  

Nollvisionen har gett trafiksäkerheten ett långsiktigt mål där ansvaret har delats upp mellan 
systemdesigner och trafikanter (Belin, et al., 2012).  Trafikens nollvision har en 
systemteoretisk syn vilket anses ha varit framgången för nollvisionen, där fokuseringen för att 
öka säkerheten inte längre handlar om att rätta till människors fel och beteenden 
(Kristianssen, et al., 2018). Tidigare har människors misstag och beteende ansetts vara det 
som har orsakat olyckorna i trafiken, nollvisionen skilde sig åt på sådant sätt att det istället är 
vägsystemet som är en stor faktor till olyckorna. Trafikens nollvision innebar att det var 
systemutformarna som fick ett stort ansvar för att göra trafiken säker. Vidare kunde olyckor 
med mindre konsekvenser accepteras så länge som de inte leder till allvarligare skador eller 
dödsfall. Detta då olyckor i sig inte ansågs vara problemet utan problemet är att människor 
utsatts för mer energi än vad kroppen klarar av (Kristianssen, et al., 2018). Enligt Belin, et al. 
(2012) orsakas ungefär 63 procent av dödsfallen i trafiken av brister i trafikmiljön. Vidare 
hävdar Belin, et al. (2012) att nollvisionen inte ser olyckorna som orsaken till dödsfallen utan 
att det är energin som människor utsätts för som leder till dödsfall. Det är hanteringen av 
denna energi som utformningen av väg- och transportsystemet bör fokusera på. Genom att 
hantera denna energi kan ett system skapas som tolererar misstag utan att dessa orsakar 
dödsfall och allvarliga skador (Johansson, 2009). I propositionen till trafikens nollvision anser 
lagstiftaren att arbetet med att göra trafiken säkrare bör fokusera på att människor har 
begräsningar och att systemet ska säkerställa att mänskliga misstag inte ska leda till dödsfall i 
trafiken (Prop.1996/97:137, p. 50). 

2.2 Kritik mot nollvisionen 
Nollvisionen är inte helt utan kritik. Något som vanligtvis kommenteras är att dessa dokument 
beskriver ett orealistiskt mål som inte går att uppfylla. Dock ser andra det som en inspiration 
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och motivation (Rosencrantz, et al., 2006) då det är en rationell approach till ett problem som 
finns i samhället. Något som också tas upp är att det inte är relevant om nollvisionerna är 
realistiska eller ej, då nollvisionen handlar om att skapa ett verktyg för öka säkerheten och 
minska dödsfallen. Det viktiga med nollvisionerna är de åtgärder som skapas i och med dessa 
målsättningar (Kristianssen, et al., 2018). I propositionen (Prop.1996/97:137, p. 13) till 
trafikens nollvision anges att det finns ett brett stöd till detta och att få accepterar dödsfallen. 
Dock anser andra att det finns ett mer realistiskt mål, där ett visst antal personer kommer att 
dö på grund av en trafikolycka men att det är något som kommer att ske oavsett nollvisioner 
eller ej (Belin, et al., 2012). Även socialstyrelsen (2013) anger vissa tveksamheter till 
nollvisionen då de nämner att vårdskador inte kommer att kunna undvikas helt då det inte går 
att bygga bort mänskliga misstag. Dock ser de nollvisionen som ett viktigt etiskt 
förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2013, p. 8). Vidare kan man ifrågasätt om det även går att 
undvika dödsfall på grund av arbetsplatsolyckor helt, då regeringen nämner (Skr.2015/16:80, 
p. 18) att det handlar om tillfälligheter som kan avgöra om en händelse leder till en skada, 
dödsfall eller enbart blir ett tillbud i statistiken. 

Det finns många frågetecken om vem som har ansvar för de olika nollvisionerna. Speciellt går 
det att se i nollvisionerna för suicid, brand och vårdskador där flera aktörer är inblandade 
vilket gör det komplext och tydlighet krävs för att koordinera vem som gör vad (Kristianssen, 
et al., 2018). Innan trafikens nollvision infördes så var det individer som både orsakade 
olyckorna och ansvarade för dess uppkomst och lösningarna var i regel riktade till att påverka 
individerna att köra på ett säkrare sätt. Trafikens nollvision gav ett större ansvar till 
systemutformarna. Nihlén Fahlquist (2006) nämner att det finns diskussioner om vem som 
ansvarar för politiska och sociala problem, vilket skapar osäkerhet om vem som skapade 
problemen och även vem som ska lösa problemen. Det nya synsättet med ökat ansvar på 
systemutformarna kritiseras för att det ger mindre ansvar på enskilda trafikanter. Detta kan 
medföra att effekten av åtgärderna motverkas då det finns risk att enskilda individer struntar i 
sitt egna ansvar (Nihlén Fahlquist, 2006). När nollvisionen i trafiken infördes ansåg de flesta 
att det viktigaste var att påverka individers beteenden, då osäkerheten skapades av trafikanters 
bristande förmåga att bete sig på ett trafiksäkert sätt. Trots detta valdes en approach som 
riktade in sig på att ändra systemet snarare än individerna (Prop.1996/97:137, p. 13). Det 
finns dock i dokumenten ett behov av att klargöra vem som är ansvarig för vad när det 
kommer till att förbättra säkerheten (Kristianssen, et al., 2018). 

I trafikens nollvision anges inte som mål att alla olyckor ska undvikas. De olyckor som enbart 
ger egendomsskador och lindriga personskador är fortfarande acceptabla. Utformarna av 
trafikens nollvision såg det orealistiska med att förebygga alla olyckor, utan åtgärderna som 
införs ska syfta till att kontrollera energin så att dödsfall och allvarliga skador förebyggs 
(Elvik, 1999). Kritik mot detta är bland annat att även mindre olyckor kan vara kostsamma för 
både stat och individ (Johansson, 2009). Kritik finns även om det finns något riskfritt 
samhälle och om nollvisionen är ett sätt att uppnå detta. Målet om ett riskfritt samhälle 
medför att myndigheter får mer ansvar och det i sin tur medför att individers frihet begränsas 
(Nihlén Fahlquist, 2006). Elvik (1999) påpekar att nollvisionerna kan vara en del av att 
minska dödligheten i samhället. Det finns då en syn om att säkerheten är begränsad och att det 
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finns en punkt när kostnaderna överstiger nyttan. Denna syn delas inte av nollvisionerna men 
argument finns för att det finns mer kostnadseffektiva sätt att minska dödligheten 
(Rosencrantz, et al., 2006), vilket innebär att nollvisionen kan motverka sitt eget syfte när det 
kommer till att minska den totala mortaliteten i samhället. Det finns dock stora svårigheter att 
argumentera mot en vision om att ingen ska omkomma i trafiken men det finns enligt Elvik 
(1999) argument för att det inte gynnar samhället att minska dödsfallen till vilket pris som 
helst. Regeringen (Prop.1996/97:137, p. 49) hävdar dock att trafikolyckorna är ett av de 
största folkhälsoproblemen i Sverige som medför stora kostnader för samhället och stort 
lidande för individer. Vidare finns det argument för nollvisionens positiva effekter då den har 
inspirerat nya lösningar som gynnar samhället (Kristianssen, et al., 2018). 

2.3 Kostnad 
En anledning till att nollvisionen infördes är att det kan leda till ekonomiska satsningar på 
området. Detta kan man bland annat se på trafikens nollvision, som innebar att det blev fler 
ekonomiska satsningar på säkerhetsarbetet (Kristianssen, et al., 2018). Vidare har det i 
dokument från regeringen angetts att ekonomiska satsningar för arbetet med de olika 
nollvisionerna kommer att ske. I proposition en förnyad folkhälsopolitik (Prop.2007/08:110, 
p. 121) angavs att förslagen inte skulle komma att påverka statsbudgeten utan den 
folkhälsopolitiska politiken skulle inrymmas i den befintliga målstrukturen. Regeringen 
(Prop.2007/08:110, p. 1) angav dock att 115 miljoner kronor skulle avsättas årligen 2008–
2010 för folkhälsoarbetet. Vidare skulle 1,5 miljoner avsättas årligen för organisationsstöd 
under samma period till arbetet med suicidprevention (Prop.2007/08:110, p. 120). Till 
arbetsmiljöområdet ville regeringen avsätta 100 miljoner årligen under mandatperioden, samt 
ge mer resurser till arbetsmiljöverket för deras tillsynsverksamhet (Skr.2015/16:80, p. 4). När 
det kommer till arbetet mot vårdskador fanns enligt regeringen en önskan om att avsätt 
ekonomiska medel under 2016, men ingen summa angavs och detta var beroende på om 
budgeten godkändes i riksdagen eller inte (Regeringen, 2015). Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (2010 p. 5) angav att deras organisationsstöd skulle ses över för 
att stärka brandskyddsområdet och att satsningar skulle genomföras på utvärdering och 
forskning om finansieringen kunde ordnas. 

När det kommer till att bedöma kostnaderna för nollvisionerna finns det ett visst motstånd 
mot detta. Teoretiskt bör det finnas en optimal nivå på antalet dödsfall som hamnar där 
kostnaderna för åtgärderna överstiger nyttan (Kristianssen, et al., 2018) vilket borde innebära 
att det finns en gräns för hur långt säkerhetsarbetet bör bedrivas (Belin, et al., 2012). Det finns 
dock kritik mot detta synsätt, bland annat om att det inte är etiskt att beakta kostnaderna för 
samhällsåtgärder som bidrar till att rädda liv. Vissa remissinstanser ville till införandet av 
trafikens nollvision att kostnaderna skulle klargöras. Regeringen hävdade då att 
samhällsekonomiska analyser inte bör användas till denna typ av åtgärder.  Samtidigt angavs 
att det finns fördelar med ekonomiska analyser för att identifiera kostnadseffektiva åtgärder, 
men att det vid införandet av nollvisionen inte går att uppskatta de långsiktiga kostnaderna då 
dessa kommer vara beroende av de åtgärder som införs (Prop.1996/97:137, p. 15). Elvik 
(1999) anger att det finns ett motstånd att använda sig av kostnads-nyttoanalyser för att fatta 
beslut och jämföra åtgärder. Dessa principer innebär att säkerheten inte ska jämföras med 
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andra målsättningar. Dock kan det finnas behov av att analysera hur finansieringen har sett ut 
till de olika nollvisionerna. Tidigare studier har bland annat visat att de finansiella 
satsningarna för att öka säkerheten skiljer sig markant mellan olika sektorer och att dessa inte 
korrelerar med de faktiska olyckstalen (Jaldell, et al., 2014). Vilket skapar en osäkerhet 
huruvida insatserna i och med nollvisionerna skapar störst nytta för samhället. 

2.4 Nollvisionernas teori 
Idéen bakom den första nollvisionen bygger till stor del på Haddons teorier. Enligt Haddon 
(1980) sker inte olyckor slumpmässigt utan är istället förutsägbara i förhållande till tid, plats 
och person. När människor skadas eller dödas beror detta inte på själva olyckan, utan orsaken 
är den energi som människan utsätts för. Med detta som bakgrund skapades en Host-Agent-
Environment modell som beskriver grunderna i skadeepidemiologin. Teorin bygger på att den 
skadedrabbade interagerar med något som överför mer energi än vad denne klarar av. Haddon 
skapade utifrån detta en matris som kan användas vid införandet av skadepreventiva åtgärder. 
Matrisen delar upp händelsen i tre faser, innan, under och efter olyckan, samt fokuserar på 
värden (host), den som riskerar att skadas, agenten, energin som orsakar skadan samt miljön 
som skapar förutsättningar för att energin ska frigöras och interagerar med den 
skadedrabbade. För att en skada ska uppkomma krävs det flera aktiviteter, vilket gör att det 
skadepreventiva kan ske i flera faser och genom att påverka, värden, agenten eller miljön 
dessa vistas i.  

Genom trafikens nollvision uppkom ett intresse för att skapa nollvisioner inom flera områden. 
Vid införande av en ny politisk policy gås flera steg igenom. Inledningsvis blir problemet som 
policyn riktar sig åt uppmärksammat. Policyn formuleras, accepteras för att sedan 
implementeras och efter en tid utvärderas (Belin, et al., 2012). De olika nollvisioner har på 
olika sätt gått igenom en process där de har accepterads och implementeras. Nollvisionen för 
självmord och trafik har kommit till genom riksdagsbeslut, nollvisionerna gällande brand, 
arbetsmiljö och vårdskador kom inte till på detta sätt men har alla en bakgrund i ett politiskt 
initiativ men har sedan formulerats av andra myndigheter. Gemensamt för alla nollvisioner är 
att de är nationellt accepterade (Kristianssen, et al., 2018). Nollvisionerna gällande bränder 
och vårdskador har många likheter med trafiken, där dödsfall och allvarliga skador ska 
undvikas. Nollvisionen gällande arbetsplatsolyckor har ett lite annat fokus där olyckorna ska 
förebyggas. Nollvisionen för suicid skiljer sig däremot markant från de övriga, där 
fokuseringen är mer på människors situation än på att bygga ett säkrare system. Vidare saknas 
det konkreta effektmål i nollvisionen för suicid (Kristianssen, et al., 2018). Den enda 
nollvisionen som har studerats I bredare bemärkelse är trafikens. För de övriga nollvisionerna 
saknas de både studier och andra insatser för att utvärdera resultaten.   
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3.  Problemformulering 
Nollvisioner etableras i flera verksamheter för att förbättra säkerheten och minska dödsfallen. 
Inom trafiken, vården, på arbetsplatser, brandsäkerhet samt mot suicid finns det idag 
nationellt accepterade nollvisioner. Dessa syftar till att ingen människa ska dö eller skadas 
allvarligt i olyckor på ovanstående områden. Trafiken anses ha haft framgång när det kommer 
till att minska dödsfall och därför ses denna nollvisionen som ett lyckat koncept. Lika tydliga 
samband går inte att finna på övriga områden. Det finns inte många studier på nollvisionernas 
effektivitet och de studier som finns är inriktade på trafikens nollvision. De fem nollvisioner 
som tas upp i detta arbeta bygger alla på systemteoretiska principer för att förbättra säkerheten 
i samhället. Nollvisioner föreslås inom flera verksamheter trots att det inte finns klara 
samband om huruvida nollvisioner leder till ökad säkerhet eller ej. Kristianssen et al. (2018) 
beskriver att forskning behövs för att studera om nollvisioner enbart är ett populärt uttryck 
eller om det ger resultat på säkerhetsområdet. Frågor som då uppkommer är om 
nollvisionerna som idag har etablerats har minskat antalet dödsfall. Vidare uppkommer frågan 
om trafikens nollvision har inspirerat övriga nollvision mer än formuleringarna av visionen. 
Om trafikens nollvision minskar antalet dödsfall och allvarligt skadade i trafiken borde det 
bero på de teorier som ligger bakom visionens mål. Vilket skapar ett intresse att se hur 
nollvisionernas formuleringar och teorier skiljer sig från eller liknar varandra med 
utgångspunkt från nollvisionen i trafiken. 

3.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera de fem nationellt accepterade nollvisionerna för att se 
vilken påverkan dessa har haft på dödsfallen och huruvida de olika nollvisionernas mål och 
riktning följer samma system. 

3.2 Frågeställning 
 Har införandet av nollvisionerna minskat dödsfallen? 
 Har de fyra senaste nollvisioner samma teoretiska uppbyggnad som nollvisionen i 

trafiken?  
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4. Metod 
4.1 Datainsamling 

Analyserna till denna studie kommer i första hand från socialstyrelsens dödsorsaksregister. 
Denna databas innehåller statistik över dödsorsakerna mellan åren 1997–2016. Databasen 
omfattar alla avlidna som vid tidpunkten för sin död var folkbokförda i Sverige 
(Socialstyrelsen 2018). Detta innebär att dödsfall som skett i Sverige av ej folkbokförda inte 
kommer att inkluderas. Dödsfall som sker i andra länder kan komma att inkluderas i de fall 
där den avlidna var folkbokförd i Sverige. Dödsorsaksregistret anses i huvudsak var ett 
tillförlitligt register, dock är kvalitén på registret beroende av läkares uppgifter på 
dödsorsaksintygen och att det har angetts rätt diagnoskod. Hörnblad (2016) anger att mellan 2 
och 3% av dödsorsaksintygen anses ha otillräcklig specificerade dödsorsaker mellan åren 
1997–2015. Andelen dödsfall utan dödsorsaksintyg uppgår från 0,4 – 1,9 % under samma 
period. Dödsorsaksregistret täcker i övrigt in alla dödsorsaker under ett kalenderår och är den 
mest tillförlitliga statistiken. Vidare antas att bortfaller är liknande varje år och kommer därför 
inte att beaktas i denna studie. Det som saknas i dödsorsaksregistret är specificerat vilka av 
dödsfallen som orsakades i samband med en arbetsplatsolycka, därför kommer data från 
arbetsmiljöverket (Arbetsmilöverket) att användas.  

Trafikens nollvision presenterades år 1997, samma år infördes ICD-10 som kodningssystem i 
dödsorsaksregistret. Tidigare hade ICD-9 används för att klassificera dödsorsakerna. Det 
skapar problem med den jämförande analysen då koderna behöver översättas till samma 
system för att vara jämförbara, vidare finns det studier som tyder på att bytet av 
klassificeringssystem skapade osäkerheter i datans tillförlitlighet i samband med att 
klassificeringsbytet skedde (Nilson, et al., 2015). För att säkerställa att jämförbara data så 
kommer prognosen beräknas från år 1997 och inte inkludera data som klassificerades enligt 
ICD-9.  

Trenden som prognoserna bygger på kommer utgå från år 1997 då dödsorsaksregistret sedan 
dess har använt sig av ICD-10. Dödsfallen kommer i alla fall utom de arbetsrelaterade 
dödsfallen att populationsjusteras. Alla dödsfall kommer att räknas samman för riket som 
helhet och ingen uppdelning kommer att ske efter demografiska skillnader. 

4.2 Statistisk analys 
För att utvärdera nollvisionerna kommer tidserieanalys att användas, metoden används för att 
utreda om den intervention som studeras har haft effekt utöver de trender som annars kan 
påverka statistiken (Eccles, et al., 2003) och är användbar när det inte går att genomföra 
randomiserade studier med kontrollgrupper. För även om de randomiserade kontrollerade 
experimenten är den metod som oftast anses tillförlitligast är denna typ av studie inte alltid 
möjlig att genomföra exempelvis på grund av praktiska, politiska, ekonomiska eller etiska 
orsaker (Eccles, et al., 2003). I denna studie har nollvisionen redan införts och syftet är att 
utvärdera dess resultat, vilket gör att metoden kommer bli kvasi-experimentell som bland 
annat innebär att det finns färre möjligheter att påverka interventionen (Eccles, et al., 2003). 
Syftet med tidsserieanalysen är undersöka mönster över en längre period. Möjligheterna att 
bedöma interventionens effekt är beroende av de datapunkter som finns både innan och efter 
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att interventionen infördes (Biglan, et al., 2000). Tidsserien som skapas kommer bygga på 
årliga dödstalsdata. För dödsfallen i trafiken, i bränder, på grund av vårdskador samt dödsfall 
orsakade av suicid, kommer data att populationsjusteras enligt följande: 

 ö
  

 

 100 000 

Detta för att undvika att skillnader i populationen kommer påverka resultatet. De arbetsplats 
relaterade dödsfallen kommer att uppgå till absoluta tal, då hela befolkningen inte är arbetsför 
och därför inte kan riskera att dö i en arbetsplatsolycka. 

Enligt Eccles, et al. (2003) är de viktigaste analyspunkterna i en tidsserieanalys är de data som 
visar tiden före interventionen då de syftar till att skapa en uppskattning av de trender som 
råder utan interventionen. Genom att studera historiska data kan tidsserierna användas för att 
skapa prognoser för att ta reda på hur dödstalen skulle ha påverkats om interventionen inte 
hade införts. 

Trenderna före och efter interventionen kommer beräknas med regressionsanalys. Denna 
analys syftar till att finna sambandet mellan responsvariabeln (y) och den förklarande 
variabeln (t) enligt följande funktion.  

= + + ℇ 

Regressionsanalys behandlar sambandet mellan olika variabler och kan ha flera syften varav 
ett är att skapa förståelse över hur olika variabler påverkar varandra (Lantz, 2009, p. 373). 
Fördelarna med att använda regressionsanalysen till tidserieanalyser är att det underlättarar i 
skapandet av prognoser, tidserieanalys är i sig tvådimensionella vilket gör att det är möjligt att 
skapa matematiska modeller över trenderna (Andersson, et al., 2011, pp. 173-174). Till denna 
studie ska sambandet mellan årtalen och dödstalen beskrivas för att skapa förståelse för om 
införandet av nollvisionerna har haft effekt. I ekvationen  = + +   motsvarar α 
regressionslinjens skärningspunkt på y-axeln, b står för regressionskoefficienten och ℇ 
motsvarar slumpvariationen (Lantz, 2009, p. 376). 

För att kunna analysera huruvida nollvisionen har resulterat i trendförändringar kommer en 
variant av regressionsanalys användas, segmenterad linjär regressionsanalys, som utgår från 
funktionen: 

= + ∗ + ∗ + ∗   ℇ  
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För att skapa ett mått på hur väl regressionslinjen beskriver det linjära sambandet mellan x 
och y kommer determinationskoefficienten   räknas ut.   kommer att anta ett värde 
mellan 0 och 1 vilket beskriver hur stor andel av variationerna i y-värdena som visar på det 
linjära sambandet med x-värdena (Lantz, 2009, p. 387). Determinationskoefficienten räknas 
ut genom (Andersson, et al., 2011, p. 89) 

= 1 −
∑ −
∑ −

 

Trenderna före nollvisionens införande kommer att användas för att genomföra prognoser för 
hur utvecklingen i de olika områdena beräknas ha sett ut om nollvisionerna inte hade införds. 
Detta för att kunna göra en jämförelse mellan prognosen och det verkliga utfallet. Om 
tidserien rör sig kring en linjär trend blir prognosekvationen:  

= + −  

 

(Andersson, et al., 2011, p. 217) 

 MSE, MAD och MAPE är mått på prognosers träffsäkerhet. 

Medelkvadratavvikelsen 

=
∑ −

 

Genomsnittliga absoluta avvikelsen 

=  
∑ | − |

 

Där yt motsvarar antalet dödsfall/100 000 invånare eller 
antalet dödsfall 

t motsvararar tiden i årtal 

β0 är y-intercepten vid tidpunkten 0  

β1 motsvarar den genomsnittliga förändringen innan 
interventionen 

β2 motsvarar den nivåskillnad som sker i samband med 
interventionen 

β3 motsvarar trendskillnaden efter interventionen 
(Wagner, et al., 2002). 
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Genomsnittliga absoluta procentavvikelsen 

=  
1 | − |

∗ 100 

(Andersson, et al., 2011, p. 221). 

4.3 Jämförande analys 
En jämförande analys kommer ske mellan de fem nationellt accepterade nollvisionerna för att 
studera dessa policys likheter och skillnader utifrån trafikens nollvision och dess 
bakomliggande teorier. Genom att studera Prop. 1996/97:137 nollvisionen och det trafiksäkra 
samhället, syftar denna uppsats till att med utgångspunkt från trafikens nollvision och de 
faktorer som ligger till grund för de skadepreventiva åtgärderna i dokumentet jämföra de 
övriga nollvisionernas grunddokument (Prop.2007/08:110, MSB 2010, Socialstyrelsen 2013, 
Regeringens skrivelse 2015/16:80) att analyseras för att se huruvida de liknar trafikens 
nollvision eller inte. 

4.4 Etiska reflektioner 
Enligt vetenskapsrådet (2011) ska individer skyddas från kränkningar och skador i samband 
med vetenskapliga studier. Data i denna studie kommer från dödsorsaksregistret, inga 
personuppgifter är del av materialet. Till denna studie kommer inga demografiska uppgifter 
att redovisas, vilket gör att risken att enskilda individer kommer att kunna identifieras utifrån 
denna studie är liten.   
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5. Resultat 
5.1 Har nollvisionerna minskat dödsfallen? 

Vid första anblick har dödsfallen inom nollvisionernas områden minskat sedan 1997. Där 
dödsfallen i trafiken har sett störst nedgång. I trafiken dog 55,34 % färre 2016 än 1997, när 
det kommer till suicid och brand är minskningen 15,77 % respektive 50 %. Vårdskadorna har 
däremot sedan 1997 ökat med 12,68 %. Detta innebära att 272 färre personer dog i trafiken, 
66 färre personer av suicid, 40 färre personer i en brand 2016 än 1997 dock dog 17 personer 
fler av vårdskador 2016 jämfört med 1997.  

 

Figur 1 - Antalet dödsfall/100 000 invånare mellan åren 1997 - 2016 fördelade efter nollvisionernas områden 

5.1.1 Trafik 
Trafikens nollvision är den äldsta av de som studerats i denna studie och infördes samma år 
som klassificeringsbytet skedde i dödsorsaksregistret. Det första delmålet som sattes upp var 
att högst 400 personer skulle dödas i trafiken år 2000. Detta målet uppnåddes inte då 582 
personer (6,56/100 000 invånare) dog i en trafikolycka detta år. Under 2009 sattes ett nytt mål 
upp, detta mål utgår från dödsfallsdata från 2007 (461 döda, 5,04/100 000 invånare) där 
målsättningen var att dödsfallen skulle ha halverats år 2020. Prognoserna i denna studie visar 
att detta mål borde bli uppfyllt redan år 2018.  
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Figur 2 - Antal dödsfall /100 000 invånare i trafiken 1997 - 2016. Prognoser samt utfall 

Vid första anblick finns en tydlig nedåtgående trend när det kommer till dödsfallen i trafiken. 
Vissa år har visserligen dödsfallen ökat något men trenden är över tid nedåtgående. Enligt 
prognosen med linjär regressionsanalys skulle i genomsnitt 4,66 personer/100 000 dödas 
årligen under denna period, vilket är överensstämmelse med vad det verkliga värdet var under 
denna period. Med segmenterad linjär regressionsanalys prognostiserades att 4,2 personer/100 
000 skulle dödas årligen i genomsnitt, vilket är något lägre om det verkliga värdet på 4,66 
personer/100 000 invånare. Prognoserna och det verkliga värdet skilde sig åt och varierade 
mellan olika år men i genomsnitt över perioden 1997 till 2016, var den totala skillnaden med 
linjär regressionsanalys endast 1,02 % och med segmenterad linjär regressionsanalys 0,104 %. 
Vilket tyder på att införandet av trafikens nollvision inte har gett en större effekt på dödstalen. 
Dock går det att se att mellan åren 2007–2010 var minskning av dödstalen mer markant där 
den årliga minskningen var 0,67 personer /100 000, detta går att jämföra med att minskningen 
åren innan var 0,12 personer/100 000 och minskningen perioden efter var 0,086 personer/100 
000. Det som dock behöver beaktas när trenderna studeras är att den nedåtgående trenden har 
börjat stanna av och stabiliserats kring en nivå om cirka 250 dödsfall per år. 

Segmenterad Linjär regressionsanalys 

 β (95% CI) p-värde 
Nivå innan interventionen β0 6,49 

 
 

Trend innan interventionen β1 -0,310 
 

 

Nivå efter interventionen β2 6,89 
6,49 – 7,29 

<0,0001 

Trend efter interventionen β3 -0,25 
-0,29 –  -0,21 

<0,0001 
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Linjär regressionsanalys 

 95 % CI p-värde 
Intercept 7,012 

6,57 – 745 
<0,0001 

Trend -0,224 
-0,26 – -0,19 

<0,0001 

 

5.1.2 Suicid 
Diagrammet visar att det är stora skillnader mellan åren när det kommer till självmorden. 
Under de första 16 åren av 2000 talet dog i genomsnitt 1166 personer årligen av självmord. 
Det innebär att mer än dubbelt så många dör i självmord jämfört med i en trafikolycka, vilket 
ansågs som oacceptabelt och en nollvision infördes år 2008. Innan nollvisionen infördes var 
trenden sådan att självmorden hade en svag minskning med i genomsnitt 0,094 dödsfall/100 
000 årligen. Efter 2008 minskade trenden ytterligare till i genomsnitt 0,15 dödsfall/100 000 
årligen, dock är det en så pass liten skillnad att det inte går att säga att nollvisionens införande 
gav ett stort utslag när det kommer till att minska självmorden. När prognoser skapades 
utifrån data innan nollvisionen infördes och jämfördes med det faktiska utfallet, visar 
resultatet att under perioden 2009–2016 var dödsfallen per 100 000 invånare i genomsnitt 
12,19, prognostiserat var 12,18 med regressionsanalys och 12,19 med segmenterad linjär 
regressionsanalys. År 2016 var det faktiska utfallet 0,23 dödsfall lägre än prognosen med 
segmenterad regressionsanalys och 0,42 dödsfall lägre än regressionsanalysens prognos. 

 

Figur 3 -  Antal dödsfall /100 000 invånare i suicid 1997 - 2016. Prognoser samt utfall 
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Segmenterad Linjär regressionsanalys 

 β (95% CI) p-värde 
Nivå innan interventionen β0 13,736 

13,149 – 14,322 
<0,0001 

Trend innan interventionen β1 -0,094 
-0,174 – -0,014 

0,0252 

Nivå efter interventionen β2 12,876 
11,874 – 13,878 

<0,0001 

Trend efter interventionen β3 -0,152 
-0,350 – 0,046 

0,1101 

 

Linjär regressionsanalys 

 95 % CI p-värde 
Intercept 13,736 

13,149 – 14,322 
<0,0001 

Trend -0,094 
-0,174 – -0,014 

0,0252 

 

5.1.3 Brand 
Antalet dödade i bränder har halverats sedan 1997, dock fanns det innan nollvisionens 
införande, 2010, data som tyder på att dödsfallen hade ökat efter en tids nedgång under åren 
2007 - 2009. Från 2010 har trenden varit nedåtgående med en genomsnittlig minskning om 
0,02 dödsfall/100 000 årligen. Dock var den totala trenden mellan åren 1997 – 2010 en 
minskning mes 0,3 dödsfall/100 000 årligen. Det finns dock en nedåtgående trend, där 0,98 
dödsfall/100 000 invånare skedde årligen i genomsnitt under perioden 1997–2010, efter 2010 
var den siffra 0,66 dödsfall/100 000 invånare. År att 2016 var det 0,112 färre dödsfallen än 
prognostiserats med regressionsanalysen och 0,095 färre dödsfall än prognostiserats med 
segmenterad regressionsanalys. Detta innebär en skillnad på mellan 18 och 21 % mellan det 
prognostiserade och verkliga utfallet. Dödsfallen varierar kraftigt mellan åren, vilket gör det 
svårt att skapa linjära trender och prognoser utifrån data. Vidare måste hänsyn tas till att det är 
få personer som omkommer i bränder årligen i Sverige, under den undersökta perioden dog i 
genomsnitt 0,88 personer /100 000 invånare, vilket motsvarar ett genomsnittligt dödstal om 
81 personer. Vilket innebär att varje enskilt dödsfall ger en märkbar förändring i statistiken 
speciellt om man ser till den procentuella förändringen.  

Sen nollvisionen infördes har 3,94 dödsfall / 100 000 invånare skett i bränder vilket 
överensstämmer med den segmenterade linjära regressionsanalysen, prognosen som gjordes 
med regressionsanalys angav att 4,20 dödsfall/100 000 invånare beräknades ske under samma 
period.  
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Figur 4 - Antal dödsfall /100 000 invånare i bränder 1997 - 2016. Prognoser samt utfall 

Segmenterad Linjär regressionsanalys 

 β (95% CI) p-värde 
Nivå innan interventionen β0 0,963 

0,663 – 1,262 
<0,0001 

Trend innan interventionen β1 0,018 
-0,011 – 0,047 

0,2126 

Nivå efter interventionen β2 1,06 
0,822 – 1,298 

0,0112 

Trend efter interventionen β3 -0,085 
-0,195 – 0,025 

0,0646 

 

Linjär regressionsanalys 

 95 % CI p-värde 
Intercept 0,963 

0,663 – 1,262 
<0,0001 

Trend 0,018 
-0,011 – 0,047 

0,2126 

 

5.1.4 Vårdskador 
När det kommer till vårdskadorna är detta det enda området med nollvision där dödsfallen 
ökat sedan 1997, det var 0,09 fler dödsfall/100 000 invånare 2016 jämfört med 1997. Denna 
förändring motsvarar 17 fler personer 2016, i genomsnitt i perioden 1997–2016 dog 100 
personer årligen av en skada orsakad i vården. Däremot tyder inte denna ökning att trenden 
överlag är uppåtgående. Under de första 10 åren under 2000-talet var dödsfallen orsakad av 
vårdskador kraftigt ökande men har sedan dess börjat se en nedåtgång.  

Mellan åren 1997 och 2010 ökade dödsfallen med 101 %, eller 0,72 dödsfall/ 100 000 
invånare. Sedan dess har dödsfallen sjunkit med 44 % och ligger nu strax över den siffra som 
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var 1997. Nollvisionen infördes 2013 och trenden har sedan dess varit nedåtgående. Innan 
nollvisionen infördes ökade dödsfallen med 0,018 dödsfall/100 000 invånare, sedan 
nollvisionen infördes har trenden istället varit nedåtgående med 0,085 dödsfall/100 000 
invånare. Tveksamheter finns dock om det var nollvisionen som orsakade nedgången då 
trenden har varit negativ sedan 2010. Regressionsanalysen mäter en linjär trend som tar 
hänsyn till hela perioden innan nollvisionen infördes, vilket har skapat en uppåtgående trend 
som tyder på att dödsfallen orsakade av vårdskador skulle ha ökat om någon förändring inte 
skedde. I förhållande till den linjära regressionsanalysen har antalet dödsfall 2014 till 2016 
varit 1,24 (32 %) lägre än vad som prognostiserats. Med den segmenterade linjära 
regressionsanalysen har prognosen och utfallet liknat varandra. 

 

Figur 5 - Antal dödsfall /100 000 invånare av en vårdskada 1997 - 2016. Prognoser samt utfall 

Segmenterad Linjär regressionsanalys 

 β (95% CI) p-värde 
Nivå innan interventionen β0 0,963 

0,663 – 1,262 
<0,0001 

Trend innan interventionen β1 0,0179 
-0,0114 – 0,0471 

0,2126 

Nivå efter interventionen β2 1,060 
0,8223 – 1,297 

0,0112 

Trend efter interventionen β3 -0,085 
-0,195 – 0,025 

0,0646 
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Intercept 0,963 
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5.1.5 Arbete 
Nollvisionen mot dödsfall i arbetslivet blev till under 2016 vilket gör att det idag inte finns 
data att beräkna vilken effekt denna nollvision har haft på dödsfallen. Det som idag går att se 
är trenden inom detta område, som tyder på en stadig nedåtgående trend, där den 
genomsnittliga årliga minskningen av dödsfallen är 1,79 %. Sedan 1997 har dödsfallen i 
arbetsplatsolyckor nästan halverats från 65 dödfall 1997 till 33 dödsfall år 2016. Det går dock 
inte att utvärdera effekten av nollvisionen än. Enligt trenden ska dock dödsfallen i 
arbetsplatsolyckor fortsätta minska. Den kraftiga ökningen av dödsfallen 2005–2007 verkar 
vara en avvikelse i trenden. Den kraftiga nedgången 2008–2009 kan delvis förklaras med en 
ekonomisk kris då antalet arbetslösa ökade.  

 

Figur 6 - Antal dödsfall /100 000 invånare i en arbetsplatsolycka 1997 - 2016. Prognoser samt utfall 

Linjär regressionsanalys 

 95 % CI p-värde 
Intercept 58,189 

50,368 – 60,011 
<0,0001 

Trend -1,175 
-1,828 – -0,522 

 

0,0014 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

An
ta

l d
öd

sf
al

l

Antal döda i arbetsplatsolyckor 1997-2016

Arbete Prognos Regression



20 
 

5.1.6 Prognosernas träffsäkerhet 
 r2 MSE MAD MAPE 
Trafik 
Regressionsanalys 

0,90 0,18 0,37 1,02 % 

Trafik 
Segmenterad 
Regressionsanalys 

 
0,92 

 
0,34 

 
0,50 

 
11,88 % 

Suicid 
Regressionsanalys 

0,63 0,18 0,35 2,74 % 

Suicid 
Segmenterad 
Regressionsanalys 

 
0,39 

 
0,17 

 
0,35 

 
2,77 % 

Brand 
Regressionsanalys 

0,50 0,03 0,13 14,87 % 

Brand 
Segmenterad 
Regressionsanalys 

 
0,19 

 
0,03 

 
0,13 

 
14,61 % 

Vårdskador 
Regressionsanalys 

0,001 0,07 0,23 22,72 % 

Vårdskador 
Segmenterad 
Regressionsanalys 

 
0,55 

 
0,06 

 
0,20 

 
18,91 % 

Arbete 
Regressionsanalys 

0,67 57,81 6,23 13,87 % 

 

Generellt sägs det att ett högre värde på r2 bättre beskriver det linjära sambandet mellan 
variablerna. Det finns dock inget fast värde på r2 där gränsen går för vad som går att acceptera 
eller inte utan värdena på r2 bör enlig Lantz (2009) analyseras var för sig. Vissa anger att 
värdet på r2 ska vara högre än 0,5 för att det ska finnas ett linjärt samband mellan variablerna. 
Något som dock kommer att påverka determinationskoefficienten är storleken på urvalet, där 
ett litet urval gör att r2 blir känsligt för slumpavvikelser (Lantz, 2009, p. 387). I detta fall har 
vi ett urval på n=20 vilket kan komma att påverka determinationskoefficienten. Vidare kan 
man se att de analyser där dödsfallen varierar kraftigt mellan åren har ett lägre värde på r2 och 
då anses ha ett mindre linjärt samband exempelvis vårdskadorna och brand. Det största linjära 
sambandet finns på statistiken av dödsfallen i trafiken som också har haft en relativt stadig 
nedåtgående trend under de undersökta åren. 

Medelkvadratavvikelsen (MSE), den genomsnittliga absoluta avvikelsen (MAD) och den 
genomsnittliga procentuella avvikelsen (MAPE) beskriver alla skillnaderna mellan 
regressionsanalysernas prognoser och det verkliga utfallet. För dessa värden är det önskvärt 
med låga värden, då det indikerar att prognoserna stämmer väl överens med utfallet. Enligt 
medelkvadratavvikelsen och den genomsnittliga absoluta avvikelsen har prognoserna gjorda 
på nollvisionerna inom brandsäkerhet och vårdskadorna de lägsta avvikelserna. Enligt den 
genomsnittliga procentuella avvikelsen har prognoserna på dödsfallen i suicid den lägsta 
avvikelsen. Dock finns den lägsta procentuella avvikelsen på den linjära regressionsanalysens 
prognos över dödsfallen i trafiken. Oavsett vilket mått som används är det prognoserna kring 
de arbetsrelaterade dödsfallen som avviker mest från de uppmätta värdena. Att det finns stor 
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skillnad mellan medelkvadratavvikelsen (MSE) och den genomsnittliga absoluta avvikelsen 
(MAD) i regressionsanalysen på dödsfall i arbetslivet och övriga analyser, beror till största del 
på att övriga nollvisionens dödstal har populationsjusterades medan de arbetsrelaterade 
dödsfallen angetts utan denna justering. 

5.1.7 Dödsfallen inom nollvisionernas områden 
Sammanfattningsvis har de flesta nollvisioner en nedåtgående trend, dock är trenden liten och 
den nollvisionen som verkar ha gett mest effekt på dödstalen är nollvisionen för brand. 
Prognoser och trenderna baseras på de data som är tillgänglig och är linjär vilket innebär att 
enligt teorin kan man se en punkt då dödsfallen når noll. Verkligheten utvecklas dock sällan i 
linjära trender vilket innebär att få mer exakt prognoser behöver mer data samlas in och 
prognoserna uppdateras efter hand. Dock går det att se att trots nollvisioner så dör människor 
varje år i olyckor som samhället i och med en nollvision inte anser sig acceptera. Sen trafiken 
införde nollvisionen har 8 507 människor dött i en trafikolycka, sen 2008 har 10 512 personer 
dött i självmord, 461 personer i bränder sen 2010 samt 83 personer har dött av en skada inom 
vården sen 2013. De nollvisioner som har en störst genomsnittlig minskning är trafiken och 
bränder där dödstalen har minskat procentuellt årligen med 5,97 % respektive 6,08 %.  

Procentuell förändring av antalet                           
dödsfall/100 000 invånare 

Väg V01-
V99 

Suicid 
X60-X84 

Brand 
X00-X09 

Vårdskador 
Y60-Y84 

Dödsfall 
inom 
Arbetslivet 

 1997–2016 -55,34% -15,77% -50,00% 12,68% -49,23% 
µ %årlig förändring -3,82% -0,77% -0,49% 2,63% -1,79% 
% förändring från nollvisionens start -45,24% -9,93% -38,82% 8,11% - 
µ %årlig förändring före nollvisionen -1,71% -0,86% 4,15% 4,36% - 
µ %årlig förändring efter nollvisionen -5,97% -1,15% -6,08% 4,25% - 

Tabell 1 - Sammanfattning procentuella förändringar 

5.2 Har de fyra senaste nollvisioner samma teoretiska uppbyggnad som 
nollvisionen i trafiken? 

Trafikens nollvision antas ha varit lyckad och gett en minskad dödlighet i trafiken. De fyra 
övriga nollvisionerna som studeras i detta arbete hänvisar alla till trafiken som en av 
orsakerna till deras införande. Av den anledningen kommer dessa nollvisioner att jämföras 
med trafiken för att se om de senare nollvisionerna tar sig an och ser på minskningen av 
dödsfall på liknande sätt som trafikens nollvision. 

Trafikens nollvision utmärker sig som en säkerhetsfrämjande åtgärd på flera sätt. 
Målsättningen formuleras som ”Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är att ingen skall 
dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet 
(nollvisionen)” (Prop.1996/97:137, p. 13) och där visionen om trafiksäkerhet anses vara det 
långsiktiga målet att sträva efter. Trafikens nollvision bygger på att systemutvecklarna har det 
yttersta ansvaret för trafiksäkerheten och man har därmed flyttat fokus från enskilda individer 
till andra aktörer som har fått ett större ansvar för att uppfylla visionen. Vidare bygger 
trafikens nollvision på att det är säkerheten som har högsta prioritet, där enskilda individers 
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frihet kan begränsas med regleringar om dessa regleringar leder till färre dödsfall och färre 
individer som blir allvarligt skadade. Enligt den traditionella synen på säkerhet bör åtgärder 
som syftar till att öka säkerheten vägas mot andra samhällsåtgärder och den åtgärden som ger 
den största nyttan för samhället bör införas. Enbart de åtgärder som är samhällsekonomiskt 
fördelaktigt bör införas enligt den traditionella synen på säkerhet. Nollvisionen infördes med 
en annan syn på säkerhetsåtgärder; där säkerhet ses som den viktigaste punkten att beakta. 
Detta synsätt visar också på en syn att människor har en egen nollvision och accepterar att 
säkerheten är viktigaste i trafiken, att andra faktorer så som exempelvis snabba resor 
underordnas säkerheten (Andersson & Nilsen, 2015, p. 254). Många likheter kan finnas 
mellan trafikens nollvision och de teorier som Haddon (1980) beskrev i Advances in the 
epidemiology of injury as a basis for public policy. Olyckor ses inte som slumpmässiga 
företeelser utan kan härledas till faktorer som tid, plats och person. Haddon teori bygger på att 
olyckor har en liknande epidemiologi som infektionssjukdomar och går att förebygga. Genom 
att aktivt arbeta säkerhetsfrämjande kan skadebildande faktorer påverkas och på sådant sätt 
minska dödsfallen. En viktig del i Haddons teori handlar om aktiva och passiva åtgärder, där 
passiva åtgärder inte kräver ett aktivt handlande från enskilda individer kan fungera bättre 
som säkerhetsfrämjande åtgärder än de aktiva åtgärderna som kräver handling av individen 
själv (Haddon, 1980). Sammanfattningsvis bygger Haddons teori om att kontrollera den 
energi som frigörs vid en olycka. 

Haddons matris bygger på att det finns tre preventionsalternativ samt tre epidemiologiska 
komponenter. Preventionsalternativen kan antingen syfta till att förhindra olyckan, förhindra 
att olyckan leder till skada eller förhindra konsekvenserna av skadan, de komponenter som är 
en del av orsaken till skadan är, Agent som är den skadeframkallande faktorn, värden som 
motsvarar den som kan skadas samt den omgivande miljön (Andersson & Nilsen, 2015, pp. 
34-35). Haddons (1980) teori bygger på att skador kan undvikas eller lindras om man 
fokuserar på att hantera den energi som utlöses vid olyckstillfället. Detta är något som nämns 
som en central del i trafikens nollvision då dokumentet anger att det inte är olyckan som är 
problemet utan energin människor utsätts för.  

Nollvisionen mot suicid har en annorlunda formulering jämfört med övriga nollvisioner 
”Ingen bör hamna i en sådan situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. 
Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv” (Prop.2007/08:110, p. 107). Enligt 
propositionen (Prop.2007/08:110) så utgår denna vision från ett systemperspektiv snarare än 
ett individperspektiv (Prop.2007/08:110, p. 108) där fokus bör ligga på att förändra 
människors miljö och de faktorer som får människor att ta sina liv. Trots ett systemperspektiv 
så saknas en tydlig systemägare till denna fråga. Vissa åtgärder som förselsås riktar sig till 
hälso- och sjukvården som exempelvis att behandla psykiska sjukdomar, andra handlar om att 
minska möjligheterna till att ta sitt liv, exempelvis genom att begränsa tillgången till 
skjutvapen eller bygga barriär vid broar (Prop.2007/08:110, p. 114). Detta görs att problemet 
angrips från flera håll men trots detta saknas någon som är ansvarig och har hand om 
problemet. I denna fråga finns det också stor oenighet bland aktörerna om hur målsättningen 
och strategierna ska formuleras. Vissa aktörer anser att nollvisionen är en viktig viljeriktning 
och en självklar del i preventionsarbetet. Andra aktörer anser att konkreta strategier och 
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handlingsplaner bör införas och att självmord är en sådan fråga där en nollvision är direkt 
olämplig (Prop.2007/08:110, p. 107). När det kommer till preventionsarbetet kan man i 
trafiken se hur regleringar används som ett verktyg för att minska dödligheten. Där 
begränsningar i friheten anses nödvändigt och allmänt accepterat för att minska dödsfallen. 
Inom suicidpreventionen finns inte dessa tydliga krav och tvång utan självmord ses som 
psykologiska misstag där en stor del av de föreslagna åtgärderna handlar om att påverka 
individerna och dess miljö. För även om propositionen anger att fokus har flyttats från 
enskilda individer anges samtidigt att det är individerna själva som är ansvariga för den egna 
hälsan. Där målet med propositionen är att stärka individerna till att få den motivation som 
krävs för att främja den egna hälsan snarare än yttre styrning (Prop.2007/08:110, p. 10). 
Haddon (1995) angav tio strategier för skadeprevention medan trafiken riktar in sig på 
exempelvis att separera riskerna från människorna, eller att minska energin som frigörs vid en 
olycka så handlar självmordspreventionen till stor del om Haddons (1995) åttonde strategi om 
att öka motståndskraften, människans inre förmåga att hantera problemet och har till skillnad 
från trafiken skadepreventiva åtgärder lite fokus på passiva strategier. 

Nollvisionen gällande bränder är formulerad på ett liknande sätt som trafikens nollvision och 
anger ”Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand” (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, 2010, p. 2). Liksom nollvisionen för suicid riktar sig en stor del 
av åtgärderna mot enskilda individer och en systemägare saknas. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap är den myndighet som ligger bakom strategin men många 
åtgärder riktar sig till aktörer på lokal nivå och att förbättra stödet och kunskapen hos enskilda 
individer. Nollvisionen innehåller en nationell strategi som ska stärka brandskyddet. Denna 
strategi har fyra fokusområden, kunskap och kommunikation, tekniska lösningar, samverkan 
på lokal nivå samt utvärdering och forskning (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
2010, p. 26). Vissa av åtgärderna handlar om att påverka och förändra individer medan andra 
om att skapa lösningar som syftar till att individuella misstag inte leder till dödsfall. 
Dokumentet innehåller bland annat en önskan om brandvarnare och annan släckutrustning i 
hemmen, då statistiken visar att i 58 % av bostadsbränderna med dödlig utgång saknades 
fungerande brandvarnare (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2010, p. 10). Det 
finns trots en önskan om att förekomsten av brandvarnare i hemmen ska öka inga förslag på 
regleringar och krav på att alla hem ska utrustats med fungerande brandvarnare. En av de 
största riskfaktorerna när det kommer till bostadsbränder är rökningen, detta är en risk som 
tydligt är dosrelaterat, där de frekvensen av rökning påverkar risken att dö i en bostadsbrand 
(Andersson & Nilsen, 2015, p. 231). Enligt Andersson et al. (2015) så är rökning den 
vanligaste kända orsaken till dödliga bränder.  Genom att förbjuda cigaretter kan man 
statistiskt sätt drastiskt minska bostadsbränderna och med det dödsfallen. Detta är dock inget 
som föreslås och här anses människans frihet (att exempelvis röka eller inte skaffa 
brandvarnare) vara överordnat säkerheten. Nollvisionen inom branden har på många sätt 
anammat trafikens synsätt, där det mest tydliga är att det ska finnas förlåtande system. Där 
mänskliga misstag inte ska leda till dödsfall eller allvarliga personskador. Andersson och 
Nilsen (2015, p. 238) anger att det kan vara svårt att förhindra alla bränder men att detta inte 
innebär att dödsfall borde accepteras. I likhet med Haddons teori så är det att människor 
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utsätts för mer energi än vad kroppen tål som är den verkliga orsaken till dödsfallen inte 
branden i sig. 

Nollvisionen mot vårdskador anger att ”ingen patient ska drabbas av en vårdskada” och 
socialstyrelsen anger att detta kan uppnås genom en god patientsäkerhetskultur och ett 
riskförebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2013, p. 13). Med säkerhetskultur anger 
socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2013, p. 17) att det handlar om de tankar och värderingar som 
påverkar medvetenheten om och hanteringen av risker i verksamheten. För att vårdskador ska 
undvikas läggs ett stort ansvar på vårdgivarna som ska säkerställa en god och säker vård 
(Socialstyrelsen, 2013, p. 7) där individer både ledare och personal har ett stort personligt 
ansvar. Socialstyrelsen anges som den myndighet som har det övergripande ansvaret för 
patientsäkerheten och alla händelser som orsakat en vårdskada eller som hade kunnat leda till 
en vårdskada ska anmälas till socialstyrelsen (Andersson & Nilsen, 2015, p. 212). Vidare 
finns det inom hälso- och sjukvården många regleringar bland annat Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som reglerar och 
styr rättigheter och skyldigheter för att skapa en säker och ändamålsenlig vård. Vilket kan 
vara en anledning till att socialstyrelsens (2013) dokument inte anger förslag till regleringar 
utan fokuserar på det synsätt som de vill att vårdgivarna har. De åtgärder som föreslås syftar 
till att utveckla en kunskapsstyrning, där den bästa tillgängliga kunskapen ska användas i all 
vård (Socialstyrelsen, 2013, p. 10). I likhet med trafikens nollvision så fokuserade de tidigare 
åtgärderna inom patientsäkerheten på att det var individer som gjorde misstag. Detta innebar 
att om en patient drabbades av en vårdskada skulle den individen som ansågs ha orsakat detta 
skuldbeläggas och åtgärder skulle riktas till denne person. Detta synsätt kunde hindra att 
samma person begick misstaget igen men lade inte fokus på varför misstaget begicks. Med 
nollvisionens systembaserade åtgärder ska åtgärder riktas till organisationer, där synen på 
patientskador är att misstags som begicks inte orsakades av enskilda personer utan av 
verksamheten och av vårdprocesserna. Händelser som orsakar skada har bokomliggande 
orsaker, som exempelvis arbetsmiljö och rutin, vilket bör undersökas när man ska hitta 
lösningar och orsaker till den negativa händelsen. Detta för att inte bara ändra beteenden hos 
enskilda individer utan att hela organisationen ska lära sig av de misstag som begås. 
(Andersson & Nilsen, 2015, p. 205) 

Den sista nollvisionen som hittills har blivit nationellt accepterad är den mot dödsfall i en 
arbetsplatsolycka, som är en del av regeringens arbetsmiljöstrategi (Regeringens 
skrivelse2015/16:80, 2016). Där en av målsättningarna i strategin är en ”nollvision mot 
dödsolyckor” som anger att ”ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete” (Regeringens 
skrivelse2015/16:80, 2016, p. 18). När det kommer till arbetsmiljön ligger ansvaret dels på 
arbetsgivaren som ska säkerställa att verksamheten är säker för de anställda (Regeringens 
skrivelse2015/16:80, 2016, p. 4), dels på arbetsmiljöverket som benämns som regeringens 
operativa myndighet inom detta område (Regeringens skrivelse2015/16:80, 2016, p. 16) . 
Arbetsmiljöverket kan dels genom föreskrifter ange vilka krav som gäller och åtgärder som 
verksamheter måste införa för att anses som säker får bedrivas och just regelverket anses som 
centralt i denna strategi (Regeringens skrivelse2015/16:80, 2016, p. 12).  Exempelvis får inte 
säkerheten minskas för att öka lönsamheten, vidare har arbetsmiljöverket ett tillsynsansvar 
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och en del av strategin är att öka denna tillsyn under perioden 2015–2016. Det finns flera 
strategier som kan användas för att minska dödsfallen, exempelvis krav om utbildning, 
skyddsutrustning etc. Åtgärder inom arbetsmiljöområdet är av olika karaktär och det 
skadepreventiva arbetet sker med både passiva och aktiva åtgärder. 

Sammanfattningsvis så är det gemensamma med alla fem nollvisioner att de bygger på att alla 
människor har en egen nollvision. Individer accepterar och åtgärder anses fungera genom att 
individerna själva ser dödsfall som något som bör förebyggas. När det kommer till att 
begränsa människors frihet för att skapa säkerhet finns detta inom trafiken, vården och 
arbetsmiljön, där regleringar som minskar människors valfrihet och är tvingande till sin natur 
motiveras genom att de medför att minskat antal dödsfall. Inom brandsäkerhet och 
suicidprevention finns inte dessa krav, exempelvis att lagstifta mot förbud mot självmord eller 
mot cigaretter. Haddons teorier och strategier kring skadeprevention, där man skapar en 
naturvetenskaplig syn på problemen, kan urskiljas i de flesta nollvisionerna, utom den för 
suicid som istället handlar om att påverka och motivera människor att ta ansvar för sin hälsa. 
Nollvisionerna anger att det ska finnas förlåtande system där misstag inte ska leda till 
allvarliga skador eller dödsfall. Vidare ska olyckor inte ses som slumpmässiga utan något som 
kan förutses och förebyggas. Trafikens nollvision har en acceptans till olyckor som inte leder 
till dödsfall eller allvarliga skador. Hur övriga nollvisioner ser på mindre olycksfall är oklart, 
då de inte anger om det finns en viss tolerans för olyckor eller inte (Rosencrantz, et al., 2006), 
detta framgår inte heller av dokumenten. Nollvisionen mot suicid anger en del åtgärder 
(exempelvis barriärer) som ska minska dödligheten vid ett självmordsförsök men är till stor 
del inriktad på att få människors att inte försöka ta sitt liv. Medan de andra nollvisionerna har 
inslag av flera av Haddons (1995) tio strategier och fokuserar på förlåtande system. 

Nedanstående matris syftar till att visa på om nollvisionerna inom brandsäkerhet, vården, 
självmorden samt arbetsmiljön har liknande utgångspunkter som trafikens nollvision, som 
bygger på ett tydligt systemägande, där säkerheten är den främsta prioriteten, enskilda 
individer har en egen nollvision samt att det viktigaste är att kontrollera energin som orsakar 
skador och dödsfall (Andersson & Nilsen, 2015).  

 Suicid Brand Vårdskador Dödsfall i 
Arbetslivet 

Systemägande   X X 
Frihet 
underordnas 
säkerhet 

  X X 

Alla människor 
har en egen 
nollvision 

X X X X 

Haddon  X  X 
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6. Diskussion 
Resultatet visar att dödsfallen inom nollvisionernas områden har minskat sedan 1997. 
Avvikande från denna trend är dödsfallen inom vården. Dödsfall orsakat av vårdskador har 
istället ökat, den uppåtgående trenden har dock stannat av sedan nollvisionen infördes. 
Nollvisionen för de arbetsrelaterade dödsfallen har ännu inte kunnat utvärderats, fram till år 
2016 har trenden varit nedåtgående med en årlig genomsnittlig minskning om 1,79 %. 
Huruvida denna nollvision kommer att ha gett resultat eller inte bör jämföras med den 
nuvarande trenden och huruvida den årliga minskningen kommer bli större eller inte. För 
övriga nollvisioner har trender och prognoser beräknats med segmenterad regressionsanalys 
och vid jämförelse av trenden före och efter att nollvisionerna infördes. Resultatet visar att 
den negativa trenden har ökat något efter att nollvisionerna infördes. För dödsfallen orsakad 
av bränder har trenden dessutom gått från att dödsfallen ökade innan nollvisionens införande 
till en minskning efter att nollvisionen infördes. Resultaten med den segmenterade 
regressionsanalysen visar med detta att nollvisionerna har gett en viss effekt på dödsfallen.  

Trafikens nollvision har varit utgångspunkten i detta arbete och trots att studier på 
nollvisionens resultat när det kommer till att minska dödsfallen och de allvarliga skadorna 
saknas har nollvisionen ansetts som en lyckad policy. Dödsfallen i trafiken har halverats 
sedan 1997 (räknat per 100 000 invånare) vilket innebär att det går att anta att nollvisionen 
eller de åtgärder som infördes efter nollvisionen har gett resultat på trafiksäkerhetsområdet. 
Den segmenterade regressionsanalysen visar på ett visst resultat men i denna studie har enbart 
åren 1997 och 1998 används som underlag för tiden innan interventionen, vilket gör att 
underlag är för litet för att dra några klara slutsatser av trenden innan nollvisionen infördes. 
Data som har varit tillgänglig ihop med de faktiska dödsfallen kan dock fungera som en 
indikator för nollvisionens resultat, vilket tyder på att nollvisionen har haft en viss effekt. 
Dock visar regressionsanalysen att det inte är någon signifikant skillnad mellan 
regressionsanalysens trend och de faktiska dödsfallen vilket tyder på att nollvisionen inte har 
gett något resultat. För att kunna dra några ordentliga slutsatser kommer man behöva använda 
sig av mer data från tiden innan nollvisionen infördes. I dagsläget finns det indikationer på att 
trafikens nollvision har haft en liten effekt på dödsfallen men inte i någon större utsträckning, 
då effekt enligt analyserna i denna studie är ytterst liten och kan falla inom felmarginalen. 

Detta arbete syftar till att göra en jämförelse mellan de olika nollvisionerna. Trafikens 
nollvision har använts som underlag för jämförelsen för att studera om nollvisionernas 
uppbyggnad och de bakomliggande teorierna kan förklara resultaten. Nollvisionen bygger på 
systemteori, där det är systemdesignerna snarare än användarna som ansvarar för att utveckla 
säkerheten. Vidare har många av idéerna till trafikens nollvision utvecklats kring Haddons 
teori om att olyckor har en egen epidemiologi och inte är slumpmässiga företeelser. Detta är 
de två centrala teorier bakom trafikens nollvision som sedan övriga nollvisioner hänvisar till. 
Genom att studera nollvisionernas dokument går det att skapa en bild av vilken syn samhället 
har på risk och mortalitet. Generellt är denna syn att risker och dödsfall är något som bör 
undvikas till varje pris och undvikande av dessa risker bör överordnas andra värden i 
samhället. Risk är dock ett komplext begrepp som kan ha flera betydelser beroende på i vilket 
sammanhang begreppet ska förklaras, begreppet skiljer sig mellan de tekniska, 
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naturvetenskapliga eller sociologiska vetenskaperna (Renn, 2008). Inom nollvisionerna ses 
risk som sannolikheten för en negativ händelse som är oönskad och därför bör undvikas. 
Svårigheter finns med vad som ska anses vara en oönskad konsekvens, vilka händelser som 
bör undvikas samt vem som är ansvarig för att göra denna bedömning. I och med 
nollvisionerna har samhället tagit över en stor del av dessa definitioner. Där dödsfall alltid är 
oönskade och företeelser som kan orsaka dessa risker ska regleras. Detta syns tydligt i 
trafikens nollvision som anger att säkerheten är viktigare än mobiliteten och ska beaktas i alla 
projekt som rör vägtransportsystemet. Lika tydligt är inte denna syn i de övriga nollvisionerna 
som visserligen har uttalat att dödsfall ska undvikas men inte tydligt hur det målet relaterar 
det till övriga målsättningar som kan finnas inom områdena. Som Johansson (2009) skriver i 
sin artikel handlar nollvisionen om att människors liv och hälsa alltid ska beaktas och 
skyddas. Detta är en central del i hur samhället ser på risker kring skador och dödsfall. De 
som förespråkar trafikens nollvision anger att detta är en av fördelarna med nollvisionen. Att 
denna syn gör att samhället tar ett socialt ansvar och ser säkerheten som ett viktigare värde än 
mobilitet (McAndrews, 2013). Om de andra nollvisioner har samma syn innebär det att alla 
beslut och åtgärder ska ha en syn på säkerhet där risker ska förebyggas och andra värden ska 
stå tillbaka. Denna syn framgår dock inte lika tydligt i de övriga nollvisionerna och 
undvikandet av dödsfall verkar inte vara det överordnade målet som alltid ska beaktas. 

Enligt Rosencrantz et al. (2006) hade vägverket fem etiska principer som var viktig för 
nollvisionen. Åtgärder som kan rädda människor från att skadas allvarligt eller dödas ska 
alltid införas, projekten ska utgå från vetenskaplig kunskap, kända lösningar ska alltid 
tillämpas, risker ska alltid beaktas, den sista etiska principen var att systemdesigners av 
vägtransportsystem alltid hade ett ansvar ifall någon dödades i trafiken. Övriga nollvisioner 
har inte samma etiska bakgrund. Ansvaret ligger i regel hos stat och myndigheter, men många 
åtgärder handlar om att stärka individerna och förmå dem att ta mindre risker för att skydda 
sig själva och sin omgivning. När det kommer till nollvisionen för suicid saknas många 
åtgärdsförslag och en av de få konkreta åtgärderna handlar om att utreda inträffade fall av 
suicid. Den femte principen om ansvaret för dödsfallen skiljer sig mellan nollvisionerna, 
trafiken lägger ansvaret på systemdesigner, för vårdskadorna är vårdgivarna ytterst ansvariga, 
för att undvika dödsfall i arbetslivet läggs ett stort ansvar på arbetsgivarna med 
arbetsmiljöverket som tillsynsmyndighet. För de brandrelaterade dödsfallen fanns det inte en 
tydlig ansvarig myndighet utan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fokuserade på 
samverkan mellan kommun och räddningstjänst utan att förtydliga vem som är yttersta 
ansvarig för brandsäkerheten. Nollvisionen mot suicid är mest otydlig när det kommer till 
ansvarsfrågan och vad som framkommer av Proposition 2007/08:110, en förnyad 
folkhälsopolitik, läggs det största ansvaret på individerna själva snarare än en organisation 
eller myndighet. Vem som är ansvarig för frågan och har störst möjlighet att införa 
skadepreventiva åtgärder kan ha betydelse eftersom synen på risker skiljer sig åt. Samhället 
har en syn på risk som något negativ som alltid ska undvikas. Individer kan däremot se risker 
ur ett annat perspektiv. Människor utsätter sig i regel för risker som kan medföra att de kan 
komma att skadas eller dödas. Det finns flera skäl till detta, människor har dels en tendens att 
avvisa risker om dessa kan medföra potentiella förluster men tar gärna risker om det istället 
finns möjlighet att risken kan medföra en viss vinst. Vidare skriver Renn (2008) att människor 
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kan ta risker för att uppleva personlig spänning eller genomföra aktiviteter som testar den 
egna styrkan. När samhället upplevs som allt för säkert kan individer själva välja att skapa 
situationer som är riskfyllda och chansar därför med sin egen säkerhet. Detta kan vara en 
anledning till att det sker dödsfall inom områden där man satsat mycket på säkerheten. 
Exempelvis genom att människor kör för fort trots att detta inte är tillåtet. Väljer att röka, trots 
brandrisken, eller slarvar med säkerheten på arbetsplatsen trots säkerhetsföreskrifter. 
Sammanfattningsvis går det att se hur nollvisionerna har en syn där samhället ser risker som 
företeelser som alltid ska undvikas, där skadepreventiva åtgärder alltid ska prioriteras. 
Enskilda individer kan däremot ha en annan syn, där risker av olika skäl kan tas exempelvis 
för spänningens skull eller för att det finns möjlighet till en viss vinst. Enligt den ekonomiska 
teorin kan risker vara acceptabla om det är sannolikt att risken skapar mer nytta än om den 
inte tas. Det kan verka som etiskt självklart att dödsfall och allvarliga skador alltid ska 
undvikas, enligt nollvisionerna anses detta som den viktigaste principen. Det går dock inte att 
bortse från att nollvisionerna och skadepreventiva åtgärder har ett pris. Det finns en syn att 
samhället ansvarar för människors säkerhet och ska säkerställa att dess invånare får det så bra 
som möjligt. Samtidigt går det att se att individer inte själva har samma syn, där andra värden, 
exempelvis rörlighet anses som viktigare än säkerheten. Som nämnts reglerar staten en stor 
del av människors frihet för att skapa ett säkrare samhälle. Många åtgärder anses av 
medborgarna som accepterade, exempelvis hastighetsbegränsning medan andra åtgärder, 
exempelvis cigarettförbud, som skulle kunna öka säkerheten inte införs.  

Samhällets resurser är begränsade, detta är ett faktum som inte går att bortse ifrån. Genom att 
lägga resurser på att öka säkerheten inom nollvisionernas områden kommer resurser till andra 
områden att minska. Jaldell et al. (2014) skrev i en artikel att fördelning av de statlig bidragen 
för skadepreventiva åtgärder inte motsvarade skadebilden. Enligt artikeln gick 83 % av 
bidragen för preventiva åtgärder för oavsiktliga skador till transportsektorn trots att denna 
sektor stod för 10 % av dödsfallen det undersökta året (2011) (Jaldell, et al., 2014). Trafikens 
nollvision kan vara en del av anledningarna till att det satsas mycket på skadepreventiva 
åtgärder inom trafiken. Med nollvision kom en tydlig målsättning och en riktning på hur 
säkerheten skulle förbättras. Vidare har nollvisionen setts som en viktig innovation som 
speglar det svenska samhällets syn på säkerhet, där det också fanns stora möjligheter att visa 
konkreta resultat. Detta kan också vara ett skäl till att införa en nollvision inom flera områden, 
då det kan medföra uppmärksamhet och satsningar till de skadepreventiva åtgärder i den 
sektor som tydligt anger en uttalad nollvision. 

Enligt Hughes et al. (2014) är trafikens nollvision baserad på system theory and safety models, 
övriga nollvisioner anger att även de är baserade på systemteori, vilket innebär att flera 
komponenter ska samverka för att uppnå ett gemensamt mål och syfte. Enligt denna teori är 
risker en social konstruktion som är kopplade till samhället och kopplas till funktioner som 
lagstiftning, ekonomi och politik (Renn, 2008). De systemteoretiska åtgärderna syftar till att 
förbättra säkerheten och systemet som helhet. Där flera komponenter och aktörer är en del av 
både problemet och lösningen av desamma. Genom att förstå systemets uppbyggnad kan man 
skapa förståelse för hur olika delar fungerar. Genom att förändra dessa och komponenternas 
relationer med varandra kan ett system skapas där helheten har ett större värde än delarna som 
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ingår i detta. Hughes et al. (2014) anger i sin artikel att nollvisionen inte innehåller väsentliga 
delar inom systemteorin. Där nyckelkomponenter och dess förhållande inte beskrivs.  
Systemteori innebär att flera aktörer och aktiviteter påverkar varandra, vilket på ett sätt kan 
innebära att det inte finns en tydlig ansvarsfråga. Nollvisionerna bygger på att människor kan 
göra fel och att systemet ska skydda människorna från att dö av sina misstag, detta beskriv i 
trafikens och brandsäkerhetens nollvisioner där det anges att det bör satsas på förlåtande 
system som gör att brister hos människor inte leder till dödsfall. 

Resultatet i detta arbete visar att i samband med att nollvisionerna infördes har minskningen 
av dödsfallen inom nollvisionernas område blivit lite större. Resultat visar inte på en kraftig 
skillnad mellan trender före och efter införande. Dödsfallen i trafiken har minskat kraftigt 
sedan 1997 men som syns i statistiken och som näringsdepartementet (2016 p.6) anger så har 
minskningen stannat av och dödsfallen tycks ha stabiliserats kring en nivå om ca 250 dödsfall 
i trafiken årligen. De flesta av de övriga studerade nollvisioner har också sett en minskning av 
dödsfallen innan nollvisionerna infördes och en kraftig effekt av interventionen tycks inte gå 
att finna även om alla nollvisioner fick en mindre trendförändring efter att nollvisionerna 
infördes. Intressant är dock hur dödsfallen av vårdskador har utvecklats. Denna trend var 
uppåtgående men efter att ha nått en pik 2010 började dödstalen gå ner. Nollvisionen infördes 
2013 och kan därför inte förklara varför dödsfallen började sjunka 2010. Däremot infördes 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) detta år och trädde i kraft 2011 vilket kan förklara att 
det blev ett större fokus på patientsäkerheten och med det minskade dödsfallen. I samband 
med införandet av lagen (SFS 2010:659) fick socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi 
för att öka patientsäkerheten och minska vårdskadorna (Regeringen, 2015). Även om 
dokument blev klart först 2013 kan arbetet med patientsäkerheten och införande av 
nollvisionen vara en anledning till att dödsfallen började minska 2011. 

Det finns inga tydliga resultat om att nollvisionerna har minskat dödsfallen inom sina 
områden, resultaten visar att minskningen av dödsfallen blev större efter att nollvisionen 
infördes dock är skillnaden inom alla områden liten vilket medför att det finns tveksamheter 
om nollvisionernas effekt, speciellt eftersom trenderna inom alla områden utom för 
vårdskadorna redan tidigare var nedåtgående. Den senaste nollvisionen som infördes är den 
mot dödsfall i arbetslivet. Denna nollvision är idag för ung för att kunna utvärderas. Dock kan 
resultatet visa att nollvisionen infördes inom ett område som under de senaste åren haft en 
tydlig nedåtgående trend. Frågan som de uppkommer om det verkligen fanns ett behov av en 
uttalad nollvision mot dödsfall i arbetslivet? Trots att det saknas evidens för att nollvisioner 
faktiskt minskar dödsfallen, föreslås det inom flera områden att nollvisioner borde införas. En 
anledning att detta föreslås är att samhället tror på konceptet med nollvisioner, trots detta 
finns det kritik mot att en nollvision är ett ouppnåeligt mål, att oavsett om det handlar om 
trafikolyckor, självmord eller bränder så kommer det alltid att förekomma dödsfall. Vilket är 
en kritik som bland annat togs upp i McAndrews (2013) artikel att yrkesverksamma inom 
trafiksystem inte trodde att det ens var möjligt med noll dödsfall inom trafiken. Som resultatet 
också visar så har ingen nollvision gett en sådan effekt att det går att anta att dessa policyer 
kommer att leda till att eliminera dödsfallen.  
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Även om en nollvision egentligen ses som ett omöjligt mål kan det finns andra skäl till att 
införa dem. En faktor kan vara att det ger en tydlig riktning för säkerhetsarbete där lagstiftare 
och andra intressenter visar att de fokusera på människors liv och hälsa. Vidare har trafikens 
nollvision skapat en ny syn på säkerhet och olyckorna, där olyckor är förutsägbara och kan 
undvikas. Haddon (1980) skrev att olyckor har en epidemiologi som liknar 
infektionssjukdomarnas och att man kan minska förekomsten av dödsfall orsakade av olyckor 
genom ett aktivt skadepreventivt arbete. Näringsdepartementet (2016 p. 14) skriver att 
säkerhetssystem i fordon har ökat, att fler säkerhetshöjande innovationer numera har blivit en 
standard i de flesta nyare fordon. Detta kan vara en viktig effekt av nollvisionen. Visionen kan 
också ha medfört att flera aktörer ser vikten av skadepreventiva åtgärder. Genom en 
nollvision skapas ett tydlig fokus på problemen och med detta kan flera åtgärder införas och 
mer resurser satsas inom områden med nollvisioner. En viktig fråga blir då om man med 
nollvisioner verkligen satsar på det som ger det bästa resultatet för samhället. Elvik (1999) 
angav i sin artikel att nollvisionen speglar en syn på samhället där mortaliteten alltid ska 
minska. Nollvisionerna kan fungera som en metod att minska mortaliteten i samhället men en 
kritik mot nollvisionerna är att nollvisionerna enbart fokuserar på en liten del av problemet, 
vilket gör att dödsfallen minskar inom detta område men inte i samhället som helhet där vissa 
dödsorsaker ignoreras för att uppfylla nollvisionernas mål.  

Som tidigare framgått har trafikens nollvision legat till grund för övriga nollvisioner och 
anges ofta som skäl till att införa ytterligare nollvisioner. En frågeställning som då blir viktig 
är huruvida nollvisionerna faktiskt bygger på samma system. Formuleringarna liknar varandra 
men som Kristianssen et al. (2018) beskriver är det lättar att ta efter formuleringar än att skapa 
politiska verktyg som ger konkreta resultat. Dödsfallen har minskat inom alla studerade 
sektorerna men inom de flesta områden fanns den trenden redan innan nollvisionerna 
infördes. McAndrews (2013) skriver att trafikens nollvision infördes i ett sammanhang som 
redan var ett av de säkrare systemen. Nollvisioner införs inte alltid i de sammanhang där 
dödsfallen är som störst eller där det finns störst behov av skadepreventiva åtgärder. Utan är 
till stor del en politisk insats, ett sätt att skapa uppmärksamhet till problemområdet eller för att 
visa samhället att man arbetar med frågan. För att samhällets resurser ska användas på bästa 
sätt bör dessa fördelas och användas där de gör som mest nytta, vilket kan innebära att 
nollvisioner inte alltid bör ha högsta prioritet. Ett av de största problemen med nollvisionerna 
är att de inte har kritiserats eller utvärderats i större utsträckning. Trafikens nollvision har 
fördelen att den har gjort att säkerheten prioriteras högre än tidigare, vidare har det lett till ett 
större intresse för säkerhetsfrågorna.  

Om man ser på trafikens nollvision som lyckad, borde nollvisionerna inom vården och mot 
arbetsrelaterade dödsfall också lyckas eftersom de bygger på liknande principer och har 
liknande teoretiska bakgrund. Nollvisionen mot dödsfall i bränder bör för att fullt ut likna 
trafikens nollvision förtydliga ansvarig för åtgärder samt sätta säkerheten som högsta prioritet 
som kan överordnas andra värden. Genom att studera nollvisionernas syn för att minska 
dödsfallen kan man se att samhället bör fokusera på åtgärder som inte är individinriktade, då 
alla anger att system ska vara förlåtande för mänskliga misstag. Detta kan var en av orsakerna 
till att nollvisionen mot självmorden inte har gett önskad effekt. Då den till stor del handlar 
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om att förändra individer och få individer att inte ta sina liv. Inom trafiken har man de senaste 
åren infört vissa åtgärder som kan ha gett effekt på mortaliteten exempelvis mötesfria vägar. 
Inom vården har man flyttat fokus och ansvar till organisationen istället för att skuldbelägga 
enskilda individer. När det kommer till nollvisionen mot suicid skiljer sig denna mot övriga i 
både formulering och konkreta åtgärder. Det är också denna som kritiseras för att inte vara 
effektiv. Resultatet i detta arbete visar att självmorden inte har minskat betydligt i samband 
med nollvisionen. När skillnaden i trenden innan och efter att nollvisionen infördes inom 
brandområdet och inom vården är 0,265 respektive 0,264 är skillnaden på trenden bland 
självmorden endast 0,054. Av de områden som studeras är dödsfall på grund av suicid 
vanligast. Nästan dubbelt så många dör på grund av självmord jämfört med i trafiken. Trots 
detta är det bland självmorden som en nollvision gett minst effekt.  

Det går inte etiskt att kritisera tanken på att ingen ska kunna dödas eller skadas allvarligt. 
Problemen med nollvisionerna är att de försöker nå ett ouppnåeligt mål som är svårt att inte 
ställa sig bakom. För vem vill säga att någon förtjänar att dödas i en olycka. Problemet är att 
samhället har många risker och många orsaker till att människor förolyckas. Alla riskområden 
har inte en nollvision och risken med att starkt fokusera på nollvisionerna är att mortaliteten i 
samhället i stort inte minskas då resurser inte fördelas på bästa sätt.  
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7. Metoddiskussion 
Denna studie bestod av två huvudfrågeställningar som krävde olika metoder för att besvara. 
Den första frågeställningen, ”Har införandet av nollvisionerna minskat dödsfallen?”, 
studerades med en tidsserieanalys där trender analyserades med regressions- och segmenterad 
regressionsanalys. Denna metod är beroende av datapunkter både innan och efter att 
nollvisionerna infördes. Eccles et al. (2003) anger att de viktigaste datapunkterna är de som 
finns innan nollvisionerna infördes. I denna studie har nollvisionen införts vid olika tidpunkter 
vilket medför att antalet datapunkter innan och efter införandet kommer variera. I alla fall 
utom de arbetsrelaterade dödsfallen har socialstyrelsens dödsorsaksregister använts, vilket 
anses som den mest trovärdiga källan. Den osäkerheten som finns är om det finns oklarheter 
kring dödsorsaken, vilket främst kan komma att påverka statistiken på suiciden då det måste 
fastställas om dödsfallen orsakades av en avsiktlig skada eller inte. Överlag anses dock 
dödsorsaksregistret hålla hög kvalitet och var en tillförlitlig källa. En felkälla som kan finnas i 
dödsorsaksregistret hänger ihop med olika klassificeringsbyten. För att undvika detta kommer 
data för åren 1997–2016, då klassificeringar enligt ICD-10 började användas i 
dödsorsaksregistret år 1997 och detta system har använts denna sedan dess. Nackdelen med 
att enbart använda data från och med 1997 är att trafikens nollvision infördes 1997 samma år 
som ett klassificeringsbyte skedde, det gör att det fanns stora svårigheter med att beräkna 
trenderna innan trafikens nollvision infördes. Vilket gör att denna del av resultatet behöver 
förlita sig på analysen som skedde med regressionsanalysen. Med denna metod kan trenderna 
beräknas, dock går det inte att se vilken påverkan införandet av nollvisionen hade. Övriga 
nollvisioner hade ett större underlag när det kommer till datapunkter innan nollvisionerna 
infördes, vilket gör att skillnaden mellan trenderna innan och efter nollvisionen är säkrare. De 
senaste nollvisionerna saknar dock långsiktiga data efter att nollvisionen infördes, vilket gör 
att man ännu inte kan utreda vilka långsiktiga konsekvenser nollvisionerna får. Svårigheter 
finns när denna typ av policys studeras, nollvisionerna bygger på långsiktiga strukturella 
förändringar, vilket skapar problem när jämförelsen sker mellan tiden före och efter. Även om 
det finns en punkt då nollvisionen infördes, denna punkt markerar dock när policyn infördes 
och inte när åtgärder införs. Detta gör att det inte går att se en markant skillnad i dödsfallen 
utan studierna behöver fokusera på långsiktiga trender. Något som dock bör beaktas är hur 
länge som nollvisionerna anses påverka dödsfallen. I detta arbete kommer nollvisionerna 
anses påverka dödsfallen under hela den studerade perioden. Detta för att policyerna 
fortfarande är gällande och det finns aktiva diskussioner om åtgärder som bör och har införts i 
samband med nollvisionerna. 

Nästa frågeställning, ”Har de fyra senaste nollvisioner samma teoretiska uppbyggnad som 
nollvisionen i trafiken?”, har besvarats med en textanalys av de dokument som fastställde 
nollvisionerna. Till denna frågeställning kan inte resultatet visas numeriskt utan någon form 
av tolkning blir nödvändig. Denna fråga är dock av sådan art att textanalysen blir den mest 
lämpliga metoden. Tolkningar kan alltid påverka trovärdigheten i en studie, då dessa alltid 
innehåller ett visst mått av subjektivitet. Till denna studie har trafikens nollvision använts som 
grund, vilket gör att det är i tolkningen av detta dokument som de största bristerna riskerar att 
finnas. För att kontrollera att analysen av texten har blivit så korrekt som möjligt har dessa 
tolkningar studerats ihop med andra studier för att se hur dessa har analyserat dokumenten 
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och de teorier som kan ligga till grund för trafikens nollvision. Anledning till att denna metod 
användes i denna del av studien är att syftet med denna del av studien är att klargöra de 
bakomliggande strukturerna bakom dokumenten. För att på sådant sätt kunna förklara varför 
resultaten i den kvantitativa utvärderingen skiljer sig åt mellan de olika nollvisionerna. 



34 
 

8. Slutsats och förslag till vidare forskning 
Denna studie har syftat till att göra en kvantitativ och kvalitativ utvärdering av de fem 
nationellt accepterade nollvisionerna. Inom trafiken har dödsfallen minskat men skillnaden 
mellan prognosen och de faktiska värdena är ca 1 % och det går inte att se att den nollvisionen 
gav en markant effekt på dödstalen. När det kommer till dödsfallen inom vården och av 
bränder har den positiva trenden vänts efter att nollvisionerna infördes och dödsfallen börjat 
minska, även om det inte går att se några drastiska förändringar. Nollvisionen mot suicid 
verkar inte ha påverkat dödsfallen i någon märkarbar utsträckning och ingen effekt tycks gå 
att finna. 

Med utgångspunkt från trafikens nollvision går det att se tydliga likheter i nollvisionerna mot 
dödsfall i bränder, vården och arbetet, där olycksfall ses som något med en egen epidemiologi 
och där de skadepreventiva åtgärderna bör prioriteras. Enligt detta kan man dra slutsatsen att 
dessa nollvisioner bör kunna minska dödsfallen. Nollvisionen mot suicid har inte gett några 
resultat och det finns inget som tyder på att nollvisionen fokuserar på åtgärder och teorier som 
skulle kunna ge effekt.  

Det är oklart om en nollvision där ingen dör är ett uppnåbart mål, men områden som fokuserar 
på förlåtande system, där mänskliga misstag ses som något som kommer ske, verkar ge större 
skadepreventiv effekt än en nollvision som fokuserar mer på att förändra människors 
beteenden.   

Det går inte helt att avskriva nollvisionen som åtgärd, dock bör mer forskning ske om vilka 
konkreta åtgärder som skett i samband med införandet. Samt vilka ekonomiska och politiska 
effekter ett införande av nollvisionerna ha fått på de skadepreventiva åtgärderna. Den nyaste 
nollvisionen, mot dödsfall i arbetslivet är intressant att i framtiden utvärderas. Speciellt då den 
införs inom ett område där dödsfallen tydligt minskar och det finns frågetecken huruvida det 
finns ett behov av en nollvision eller inte. 

Vid analys av dokumenten och tidigare studier av nollvisionen, främst inom trafiken. Går det 
att se att införandet av nollvisioner kan ha andra motiv än att enbart minska dödsfallen. Då 
nollvisioner visar på en politisk vilja att ta tag i problemet och kan också skapa en vilja att 
införa skadepreventiva åtgärder.   
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