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Regeringen har i Nationell plan för Transportsystemet 
2018-2029 gett Trafikverket i uppdrag att genomföra 
insatser som avser ”medborgar- och	trafikant-information
för	ökad	trafiksäkerhet	i	vägtrafiken”
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Nollvisionen

• Ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan de som 
utformar och de som använder transportsystemet. 

• Trafikanten har ett ansvar att visa hänsyn och att följa de 
lagar och regler som gäller inom vägtrafiken. 

• Samspel mellan infrastruktur, fordon och användare.
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• Öka trafikanternas kunskap och acceptans

• Medvetandegöra och stimulera till att ställa 
krav på trafiksäkerhet (produkter och tjänster)

• Öka trafikanternas intresse och möjlighet att 
följa trafikregler samt att visa hänsyn, omdöme 
och ansvar i trafiken

Medvetandegöra och kunskapshöja



5

• Övergripande budskap 
om trafiksäkerhet 

• Hastighetsefterlevnad

• Alkohol och narkotika 
i trafiken

Initiala områden

skapa närvaro

förflytta den sociala normen så 
att fortkörning blir lika 
oacceptabelt som att köra 
påverkad

uppmärksamma och skydda 
normen för att köra påverkad
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Utgångspunkter

• Bilkörning är inte en individuell handling. Det är en 
social handling. 

• Det är de nära relationerna som betyder mest och 
att bli accepterad och bekräftad som individ är 
fundamentalt för oss.

• Att bli socialt accepterad i vårt handlande är något 
individen strävar efter, det är en viktig del i vår 
motivation till ett förändrat beteende. 
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Vår syn på människan

Kommunikationen ska utgå från en positiv uppfattning 
om människan som en trafikant som vet sitt eget 
bästa och därför;

– utformas som ett stöd till medborgare och trafikanter, 
inte berätta om hur fel det kan bli om man inte gör som 
man borde.

– göra det lätt att göra rätt, med tydliga budskap.
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Vad händer nu?

• Kommunikationsstrategi

• Intern förankring 

• Produktion
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Ständig närvaro

• Vi behöver väcka trafiksäkerhetsfrågan och 
hålla den levande – över en längre tid

• Vi behöver vara uthålliga och modiga
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Tack för ordet!

Mötesplats Trafikverket
Träffa mig och andra sakkunniga 
i monter nr 16.


