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Förord 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med 

nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens 

ämnesområde. 

Ett stort tack till alla som medverkat i workshops, diskussioner och otaliga samtal med mig under 

loppet av detta projekt! Utan inbördes ordning vill jag tack Astrid Linder och Anna Anund på 

VTI, Anders Kullgren och Maria Klingegård på Folksam, Gustav Sand Kanstrup, Minke Wersäll, 

Tommy Fahlander och Kjell Blom på Arbetsmiljöverket, Rikard Fredriksson på Trafikverket, 

Mats Svensson på Chalmers tekniska högskola, Torunn Acking och hennes grupp på Adda 

Inköpscentral, och många fler som generöst bidragit med sin tid i samtal med mig under detta 

projekt. Resultat, analys och slutsatser hade inte varit vad det blev utan interaktion med er. 

Ansvar för eventuella felaktigheter och missuppfattningar faller helt på mig.  

Jag vill också passa på att tacka Egon Brolin och Fredrik Silverbåge för väl genomfört 

sommarjobb med att kontakta alla Sveriges kommuner om deras fordonsflotta och att googla 

databasfunktioner. Ett stort tack också till alla kommuner som tagit sig tid att svara på våra 

frågor! 

Karin Brolin 

Partille, 2021-11-01 
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Sammanfattning 

De viktigaste fynden i denna studie var att hemtjänsten var den bransch med flest olyckor med 

landfordon, jämnt fördelat på bilar och cyklar; att de kommunala tekniska förvaltningarna inte 

hade lika säkra bilar som kommunala verksamheter inom omsorg, delvis på grund av sämre 

trafiksäkerhetsklassning för skåpbilar och lätta lastbilar; och att den kommunala fordonsflottan i 

hög grad saknade moderna förarstödssystem, som exempelvis autobroms, körfältshjälp och 

detektion av trötta eller distraherade förare. Kunskapsöversikten indikerar att tidspress, typ av 

fordon, skiftarbete och trötthet på grund av komplexa trafiksituationer kan vara riskfaktorer för 

den som kör bil i arbete. Det behövs forskning om och systematisk insamling och analys av 

olycksdata för trafikskador i arbetslivet för de som inte är yrkesförare. 

Förstudien bestod av fyra delar. Den första delen var en kunskapsöversikt där den vetenskapliga 

litteraturen och relevanta rapporter om trafiksäkerhet i arbetslivet, med fokus på de som inte var 

yrkesförare, sammanfattades. Den andra delen analyserade arbetsskador orsakade av fordon i 

Arbetsmiljöverkets databas med deskriptiv statistik. Den tredje delen var en kartläggning av den 

kommunala fordonsflottan där trafiksäkerhet jämfördes mellan verksamheter inom omsorg och 

tekniska förvaltningar, genom att utgå från ett utdrag ur Transportstyrelsen vägtrafikregister som 

samkördes med säkerhetsbetyg från Euro NCAP:s utvärderingsprogram för nya bilar. Den fjärde 

delen utgjordes av kunskapsspridning genom workshops där resultaten diskuterades. 

Antalet skadade på grund av olyckor med landfordon har stigit från nästan 10 000 perioden 2011 

– 2015 till över 15 000 perioden 2016 – 2021. Flest olyckor skedde inom transport och 

magasinering och vård och omsorg. Hemtjänsten var den bransch med flest arbetsskador. 

Olyckorna fördelades jämnt mellan personbilar och cyklar. Den kommunala hemtjänsten hade en 

hög andel trafiksäkra fordon, men de saknade ofta moderna system för förarstöd. Genom att i 

upphandlingar ställa krav på moderna förarstödsystem (så som adaptiv farthållare, körfältshjälp 

och autobroms) kan trafiksäkerheten succesivt förbättras. Vid cykelolyckor skadades oftast armar 

och ben. En kraftsamling behövs för att minska antalet arbetsskador på grund av cyklar, där 

forskning för att klarlägga vilka faktorer som bidrar till olyckor, kartläggning av cyklarnas 

funktion och säkerhet, och fältstudier av cyklande personal är exempel på insatser som kan 

klargöra vilka preventiva åtgärder som är mest effektiva.  

Endast hälften av de fordon som används av kommunala tekniska förvaltningar hade fått de två 

bästa betygen i Euro NCAP och dessutom saknade en majoritet av fordonen skydd för fotgängare 

och cyklister. Skydd för oskyddade trafikanter är en viktig del av nollvisionen och dessa 

kommunala fordon rör sig bland barn, cyklister och fotgängare inne i samhällen. Euro NCAP:s 

nya tester av säkerhet hos skåpbilar har potential att bidra till en säkrare fordonsflotta om de 

används i kravställning vid upphandling.  

För att ta hänsyn till trafiksäkerhet i upphandling av fordon föreslås: 

• Ett baskrav på fem stjärnor i Euro NCAP (max. 6 år gammalt test), som garanterar trafik-

säkerhet för barn (många fordon säljs vidare till privatpersoner) och oskyddade trafikanter. 

• Krav på moderna förarstödsystem som baseras på en trafiksäkerhetsanalys av verksamhetens 

specifika förutsättningar (exempelvis typ av vägar, väderförhållande, stadsmiljö eller 

landsbygd). 

• Högre krav på trafiksäkerhet för småbilar, eftersom dessa riskerar att krocka med tyngre 

fordon och därmed råka värre ut än i krocktester, både för krockskydd för förare och 

passagerare men också för förarstödsystem som kan undvika krock.  
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Bakgrund och syfte 

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik skadas både kvinnor och män i olyckor med landfordon 

(Arbetsmiljöverket, 2017). De senaste tio åren har forskningen kring kvinnors trafiksäkerhet ökat 

och ett antal studier visar på att kvinnor löper större risk att dödas och skadas än män i likvärdiga 

trafikolyckor (bland annat Abrams & Bass, 2020; Bose et al., 2011), även om antalet män som 

skadas ofta är högre på grund av fler olyckor och större exponering. Det tyder på att aktiva och 

passiva säkerhetssystem inte per automatik har samma skyddande effekt för åkande av båda 

könen och belyser vikten av att studera både kvinnor och män vad gäller trafiksäkerhet. Det är 

alltså högst relevant att studera arbetsrelaterad trafiksäkerhet med fokus på både män och 

kvinnor. Den mesta forskningen har hitintills fokuserat på yrkesförare och det saknas en 

kunskapsöversikt på området. 

Därför syftar detta projekt till en ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet för personer som 

inte är yrkesförare. Det är tänkt att utgöra en förstudie som kan ligga till grund för större 

forskningsansökningar genom att: 

• sammanställa kunskapsläget i Sverige och internationellt,  

• ta fram uppdaterad statistik för arbetsskador som uppstår till följd av transportolyckor 

inom kvinnodominerade och mansdominerade yrken, samt  

• påbörja en kartläggning av vilka bilmodeller och säkerhetssystem som används idag 

inom kommunala verksamheter som är kvinnodominerade respektive mansdominerade.  

Projektet syftar också till ett första förslag på trafiksäkerhetskriterier som baseras på resultaten 

och diskussioner från workshop med deltagare från ett flertal organisationer och myndigheter.  
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Metod och datakällor 

Några korta ord om att jämföra kvinnor och män 

Den här studien har inspirerats av arbetsmetodiken i en rapport från Arbetsmiljöverket (2014) 

som jämförde arbetsmiljön i kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter genom att 

beskriva deras yttre förutsättningar. Det är ett kontextuellt och jämförande perspektiv som innebär 

att fokusera på skillnader mellan organisatoriska sammanhang snarare än skillnader mellan 

individer, ett arbetssätt som förespråkas av Forsberg Kankkunen et al. (2018). Ett sådant 

arbetssätt kan förklara varför män och kvinnor drabbas av olika arbetsskador, inte på grund av 

olika skadetoleranser utan på grund av att de arbetar i olika verksamheter.  

Inom trafiksäkerhet har forskning visat att kvinnor har större risk att dö eller skadas än män har i 

motsvarande krocksituationer (Abrams & Bass, 2020; Bose et al., 2011). Det beror dels på att 

bilars skyddssystem historisk sett utvecklats med mannen som norm och dels för att kvinnor och 

män har olika biologiska skillnader som kroppsstorlek, muskelstyrka och materialegenskaper, 

vilket ger olika skadetoleranser (e.g. Hu et al., 2019; Linder & Svensson, 2019; Parenteau et al., 

2013; Wang et al., 2016). Den här förstudien använder båda perspektiven, dels att jämföra yttre 

faktorer för genusmärkta verksamheter och dels att adressera biologiska skillnader. 

 

Kunskapsöversikt 

PubMed1 och internet användes för att söka efter vetenskapliga litteratur, regelverk och policys 

om trafiksäkerhet i arbetslivet. Endast träffar på engelska eller svenska inkluderades. Följande 

sökord användes på engelska: ‘occupational’ eller ‘work-related’ och ‘traffic safety’, ‘road 

safety’, ‘fleet safety’ eller ‘traffic injury’. Publikationer med statistik eller analyser enbart 

relevanta för yrkesförare skannades ytligt och exkluderades om de inte behandlade generiska 

frågeställningar, till exempel distraktion eller trötthet.  

 
1 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Arbetsskadestatistik för olyckor med landfordon inblandat 

Sedan 1994 ansvarar Arbetsmiljöverket för den officiella statistiken om arbetsskador som bygger 

på arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan, vilket arbetsgivare är skyldiga att upprätta 

enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110). Arbetsskador som inte anmäls kommer inte med och 

det är ett relativt stort mörkertal som varierar mellan olika branscher. För mer information se 

Arbetsmiljöverket (2020).  

För en översiktlig sammanställning av arbetsskador inom olika branscher åren 2015 till 2019 

användes databasen med arbetsskadestatistik som fanns tillgänglig online2. En mer detaljerad 

analys gjordes för de tre näringsgrenarna vård, omsorg och sociala tjänster, byggverksamhet och 

fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor, utifrån anonymiserade data erhållen från 

Arbetsmiljöverket. Metoden beskrivs i mer detalj i Appendix A.  

Kartläggning av trafiksäkerhet i den kommunala fordonsflottan 

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret som är en av Sveriges största databaser3. Den 

innehåller information om bland annat registreringsnummer, fordonsägare och fordonets tekniska 

data. Ett utdrag av alla kommunalt ägda fordon matchades4 med data från Euro NCAPs5 

utvärderingsprogram för nya bilar (mer information i Appendix B: Euro NCAP). Utdraget 

begränsades till personbilar och lätta lastbilar. I vägtrafikregistret framgick det sällan vilken 

kommunal verksamhet som nyttjade fordonet. Därför kontaktades samtliga kommuner i Sverige 

per e-post med fråga om vilka bilar som nyttjades inom respektive förvaltning. Det resulterade 

även i information om ytterligare fordon som nyttjades av kommunerna, till exempel via leasing.   

Kommunernas verksamheter kategoriserades i fem grupper; 1) ledning och administration, 2) 

omsorg, till exempel hemtjänst och sjukvård, 3) teknisk förvaltning, till exempel gatu- och 

parkförvaltning, fastighetsskötsel, elverk och avloppshantering, 4) utbildning och 5) övrigt. 

Deskriptiv statistik användes för att kartlägga trafiksäkerheten i den kommunala fordonsflottan. 

Metoden beskrivs i mer detalj i Appendix B. 

 

 

 
2 http://webbstat.av.se/ , hämtat 2021-02-25.  
3 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Vagtrafikregistret/  
4 Matchningen utfördes av Bilvision AB, https://www.bilvision.se/, kontaktperson Patrik Forslund.  
5 https://www.euroncap.com/sv 

http://webbstat.av.se/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Vagtrafikregistret/
https://www.bilvision.se/
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Resultatspridning 

Projektets resultat har presenterats och diskuterats i två workshops (6 maj & 21 oktober), ett 

utbildningsseminarium på SKL Kommentus6, diskuterats i en informell gruppering med 

representanter från VTI, Folksam, Chalmers tekniska högskola och Trafikverket och resulterat i 

en forskningsansökan till AFA försäkring7. Alla möten har skett online på grund av rådande 

pandemi.  

På workshop den 6 maj var fokuset på arbetsskadestatistik för olyckor med landfordon, med 

deltagande från Arbetsmiljöverket, Chalmers tekniska högskola, Trafikverket och VTI. På 

workshop den 21 oktober presenterades litteraturöversikten och kartläggningen av den 

kommunala fordonsflottan, följt av en diskussion om trafiksäkerhetskriterier för upphandling av 

fordon. En bredare inbjudan hade gått ut och deltagare från Adda Inköpscentral, 

Arbetsmiljöverket, Folksam, Trafikverket, VTI och några av Sveriges kommuner fanns 

representerade. Min syntes av diskussionerna i de olika sammanhangen finns invävt i resultaten 

för respektive arbetspaket samt i kapitlet med den sammanfattande diskussionen. 

 

 

 
6 Kommunernas inköpscentral, numera Adda Inköpscentral: https://www.adda.se/  
7 Ansökan inskickad av Anna Anund, VTI, 2021-08-19 med titeln Hantverkares och 

sjuk/omvårdnadspersonals resor i tjänsten – arbetsmiljö, säkerhet och jämställdhet. 

https://www.adda.se/
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Kunskapsläget i Sverige och utomlands 

Alla har rätt till ett tryggt arbetsliv och att god arbetsmiljö är en jämställdhetsfråga slås fast i 

Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021 - 2025. I linje med den strategin är den här förstudien ett 

försök att synliggöra kvinnors och mäns olika arbetsmiljöförutsättningar genom att belysa 

trafiksäkerhet i arbetslivet. Syftet är en ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet för de 

personer som kör mycket bil i arbetet men som inte är yrkesförare (till exempel hemsjukvårdare 

och hantverkare men inte taxiförare eller lastbilschaufförer). 

Trafikolyckor är en stor andel av alla dödsfall på jobbet. Enligt Arbetsmiljöverkets statistik över 

dödsfall på jobbet så avled 61% av kvinnorna (19 av 31) och 43% av männen (186 av 434) på 

grund av olyckor med fordon inblandade, under åren 2010 - 2019. I Frankrike, Nya Zeeland, USA 

och Australien stod trafikolyckor för 16 – 44% av alla dödsfall i arbetet (Driscoll et al., 2005; 

Lilley et al., 2021; Ponsin et al., 2020; Rudisill et al., 2019). För arbetsskador orsakade av 

vägfordon var de drabbade 56% män och 44% kvinnor (Arbetsmiljöverket, 2017). Det är alltså 

högst relevant att studera arbetsrelaterad trafiksäkerhet med fokus på både män och kvinnor.  

Forskning kring trafiksäkerhet i arbetslivet har mestadels fokuserat på yrkesförare med tunga 

fordon och förbisett andra yrkesgrupper som oftare kör lättare fordon, som personbilar och 

skåpbilar (Banks et al., 2016; Stuckey et al., 2007). En aktuell studie från USA (Rudisill et al., 

2019) fann att 30% av de som dött grund av trafikolyckor i arbetslivet inte var yrkesförare8. En 

sökning i den vetenskapliga litteraturen på forskning om trafiksäkerhet i arbetslivet9 genomfördes 

och efter att publikationer med fokus enbart på yrkesförare sorterats bort återstod cirka 30 

artiklar. Av dessa var det endast två studier som analyserade skillnader mellan män och kvinnor 

(Camino López et al., 2017; Fort et al., 2013). Fort et al. (2013) studerade arbetsrelaterade 

trafikolyckor i Frankrike oavsett yrke, så yrkesförare och andra som kör bil i tjänsten grupperades 

ihop. De fann att kvinnligt kön, tidspress och att inte köra egen bil var riskfaktorer för 

trafikolyckor i tjänsten. Den förhöjda risken för kvinnor förvånade forskarna som trodde att det 

kunde förklaras av kvinnors yrken snarare än det biologiska könet, och de fann en förhöjd risk för 

arbetare inom hälsosektorn. Andra studier från samma forskningsgrupp har visat på att män har 

högre risk att skadas i trafikolyckor på arbetstid, vilket kopplades till den mansdominerade 

gruppen av yrkesförare (Charbotel et al., 2002, 2010; Fort et al., 2019). Av de som skadades i 

trafikolyckor på arbetstid var 17% av männen yrkesförare medan motsvarande siffra för 

kvinnorna var 5% (Charbotel et al., 2010).  

Den enda studien som analyserade skillnader mellan män och kvinnor som inte var yrkesförare, 

var en studie från Spanien av skador orsakade under resan till eller från jobbet (Camino López et 

al. 2017). De upptäckte att trafikolyckor var något vanligare bland kvinnor än män (3.4 respektive 

3.0 per 1000 arbetstagare). Det kan jämföras med att frekvensen för skador som orsakades under 

arbetstid var betydligt lägre för kvinnor än män (22.7 respektive 50.8 per 1000 arbetstagare). 

Skillnader i skaderisk kan inte förklaras av att kvinnor i högre grad tar sig till jobbet som 

oskyddade trafikanter, eftersom 75% av de skadade var bilförare i båda grupperna. Majoriteten av 

kvinnornas skador var i nacken (56%) medan männens skador var jämnare fördelad över fler 

kroppsdelar, se Figur 1. Skador i nacken har den största risken av alla kroppsdelar att orsaka 

bestående funktionsnedsättningar (Malm et al., 2008). Det skulle kunna innebära att kvinnor som 

 
8 Analysen baserades på typ av körkort.  
9 Sökord: ‘occupational’ / ‘work-related’ & ‘traffic safety’ / ‘road safety’ / ‘fleet safety’ / ‘traffic injury’ 
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skadas i trafiken under arbetstid löper större risk än män att få bestående men, långa 

sjukskrivningar och svårt att återgå i arbete.  

 

Figur 1. Skillnader för kvinnor och män i vilka kroppsdelar som skadats i samband med resa till och från jobbet, 

Spanien 2006-2010. Data kommer från en studie av  Camino López et al., (2017). 

 

Arbetsmiljöverket granskade 2013 arbetsmiljön i kvinnodominerade och mansdominerade 

kommunala verksamheter (hemtjänst & teknisk förvaltning) och konstaterade att genusmönstret 

där kvinnors arbete värderades lägre gav genomslag på arbetsmiljön, till exempel genom fler 

medarbetare per chef och sämre service och underhåll av hemtjänstens fordon (Arbetsmiljöverket, 

2014). Jämförelsen mellan hemtjänst och teknisk förvaltning visade att skillnader i yttre faktorer, 

snarare än biologiska skillnader mellan könen, kunde förklarade varför män och kvinnor drabbas 

olika av arbetsskador (Forsberg Kankkunen et al., 2018). Efter granskningen har många 

kommuner infört förändringar, bland annat genom att centralisera upphandling och service av 

verksamheternas fordon. Det är oklart om det fanns skillnader i fordonens trafiksäkerhet eftersom 

det inte granskades 2013. Däremot var det lika vanligt för män och kvinnor med olyckor orsakade 

av vägfordon, 8% av alla arbetsskador (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Till Försäkringskassan rapporterades under åren 2011 - 2015 drygt 6 000 arbetsskador orsakade 

av vägfordon (Arbetsmiljöverket, 2017). Den skadade hade antingen varit förare eller passagerare 

i fordonet, cyklist eller fotgängare. Det finns en känd underrapportering i denna data som varierar 

mellan olika branscher, så den sanna siffran är troligen betydligt högre. Transport och 

magasinering hade flest anmälningar (3151 skadade), följt av vård och omsorg (1833 skadade). 

De flesta olyckorna hade skett med lätta fordon (knappt 3000), följt av cyklar och tunga fordon 

(cirka 1500 vardera). Det fanns tydliga skillnader mellan könen där kvinnor huvudsakligen 

skadats i olyckor med lätta fordon eller cyklar (80%) medan männen huvudsakligen skadats av 

tunga fordon (50%) och lätta fordon (30%). Skadade kvinnor arbetade inom hemtjänsten, på 

äldreboenden och med postbefordran. Skadade män arbetade med vägtransport och godstrafik, 

postbefordran och polisverksamhet. Det är anmärkningsvärt att hemtjänsten10 är den bransch som 

hade flest anmälningar (cirka 900 skadade), vilket kan jämföras med vägtransport och godstrafik 

(cirka 450 skada) där majoriteten är yrkesförare. Ur den synvinkeln är det märkligt att majoriteten 

av forskningen kring trafiksäkerhet i arbetslivet fokuserat på yrkesförare. Det betyder att det 

framförallt saknas forskning på trafiksäkerhet i utsatta branscher som är kvinnodominerade.  

 
10 Öppna sociala insatser för äldre personer 



 

 

 

Rapport:  Ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet, en förstudie sida 10 

Författare:  Karin Brolin  

Datum:  2021-11-01  

 

I Sverige saknas det heltäckande statistik för skador som uppstått i samband med transporter på 

arbetstid. En trolig orsak är att trafikolyckor i arbetet kan ersätts genom socialförsäkringen, 

fordonets trafikförsäkring och av arbetsgivaren tecknade avtalsförsäkringar i AFA försäkringar.  

Det är inte säkert att en skadad arbetstagare söker ersättning från alla instanser och därmed blir 

statistiken splittrad. Arbetsmiljöverkets statistik bygger på data från Försäkringskassan och att 

arbetsgivarna anmäler fall där sjukfrånvaro orsakats av en arbetsskada. På grund av stor 

underrapportering i vissa branscher kan inte deras statistik heller ge en heltäckande lägesbild. 

Liknande problem med underrapportering och splittrad statistik för trafikskador i arbetslivet har 

identifierats utomlands, bland annat i Australien (Newnam et al., 2014; Stuckey et al., 2007). 

Statistikkällorna skulle kunna komplettera varandra. Arbetsmiljöverkets statistik innehåller 

antalet sjukskrivningsdagar, trafikförsäkringen ger troligen en bättre bild av krockförloppet 

genom att även skador på bilen dokumenterats och AFA försäkringar följer individerna under 

långt tid så att kvarvarande symptom och invaliditet kan utvärderas. För att ta fram heltäckande 

statistik över arbetsskador orsakade i trafiken krävs det samarbete mellan de olika ägarna av 

statistik för att samköra dessa datakällor. 

De senaste tio åren har forskningen kring kvinnors trafiksäkerhet ökat och ett antal studier visar 

på att kvinnor har större risk att dödas och skadas än män i likvärdiga trafikolyckor (bland annat 

Abrams & Bass, 2020; Bose et al., 2011), även om antalet män som skadas är högre på grund av 

fler olyckor. Det tyder på att aktiva och passiva säkerhetssystem inte per automatik har samma 

skyddande effekt för åkande av båda könen och belyser vikten av att studera både kvinnor och 

män vad gäller trafiksäkerhet. Mannen är fortfarande norm vad gäller krockprov och certifiering 

av bilar (Linder & Svensson, 2019). Det är också känt att kvinnor löper större risk att drabbas av 

muskeloskeletala skador, vilket oftast klassas som lindrigare skador i det akuta läget men kan leda 

till långa rehabiliteringstider och utdragna sjukskrivningar. Individer som drabbats av skador som 

orsakat långdragna sjukskrivningar skattar sin livskvalité lägre än andra (Rissanen et al., 2019).  

De senaste tjugo åren har forskare i Australien studerat olika metoder för att förbättra 

organisatorisk trafiksäkerhet för arbetsgivare med större bilflottor (Banks et al., 2010, 2016; 

Mooren, 2009; Mooren et al., 2012). I topp bland åtgärder som medarbetare upplevde som 

effektiva var att välja säkra fordon och erbjuda praktisk körträning (Banks et al., 2016). Det 

saknas forskning till stöd för att körträning minskar antalet trafikrelaterade arbetsskador.  Istället 

konstaterade studierna att det inte räcker med enskilda åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i 

trafiken, utan att ett systematiskt arbetssätt och ett systemtänk liknande den svenska Nollvisionen 

krävs. Insamling av data om trafikolyckor i arbetet är viktigt för att kunna analysera 

bakomliggande organisatoriska faktorer (Mooren et al., 2009). Exempelvis kan en medarbetare 

som krockade på grund av att den inte uppmärksammade en mötande bil ha varit distraherad, 

vilket i sin tur kanske berodde på stress orsakat av pen pressad schemaläggning. Därför är det 

viktigt att ansvaret för trafiksäkerhet delas på alla nivåer i organisationen, så att det blir en 

självklar del av allt från inköp av bilar till utbildning av medarbetare, ledarskap, och 

schemaläggning. Ett aktuellt examensarbete (Jarlegård & Lacombe, 2021) fann att styrdokument 

kan höja trafiksäkerheten både för företagens medarbetare och för andra trafikanter. De noterade 

behovet av att ställa uppdaterade krav på nya säkerhetssystem som inte är standard, eftersom 

privat och offentlig sektor utgör en stor del av marknaden och kan styra utbudet i en trafiksäkrare 

riktning. 

Att stress och trötthet är en trafikfara har konstaterats i flertalet vetenskapliga publikationer (Robb 

et al., 2008). En svensk studie (Anund et al., 2018) med busschaufförer som jobbade i delade 

skift, det vill säga ett morgonskift och ett eftermiddagsskift, fann att det ökade chaufförernas 
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trötthet och antalet potentiellt trafikfarliga situationer som uppstod. Det finns anledning att anta 

att även andra yrkesutövare där skiftarbete påverkar sömnkvalitén kan utgöra en fara i trafiken för 

sig själva och andra. En annan studie visade att trötthet på grund av nattarbete innebar större risk 

för farliga förarbeteenden och nära-krockar (Lee et al., 2016). Liknande samband finns mellan 

sjuksköterskors schema för nattarbete, sömn och risker i samband med bilkörning (Scott et al., 

2007). De finns några amerikanska studier med skiftarbetande sjukhuspersonal som också 

indikerar att de utgör en risk i trafiken, även om studierna hade vissa begränsningar (Robb et al., 

2008). I Frankrike sågs ett samband mellan risk för olycka och hur krävande arbetssituation 

sjukhuspersonalen hade (Ponsin et al., 2020). Alla dessa studier berörde pendling till och från 

arbete, och jag har inte hittat någon publikation om sjukvårdspersonal som kör bil som en del av 

arbetets utförande. Däremot finns det studier med exempelvis taxiförare och lastbilschaufförer 

som visar på att tillräckligt med schemalagd tid för körning och vila är viktiga faktorer för att 

förebygga trafikskador (Robb et al., 2008). De svenska studierna med busschaufförer (Anund et 

al., 2016, 2018; Sjörs Dahlman & Anund, 2019) visade att trötthet inte bara är ett problem vid 

långdistanskörningar på större vägar utan även i stadsmiljö där trafiksituationen är mer komplex. 

Inom hemtjänsten kör medarbetarna både på landsväg och i tätort. Det är rimligt att de upplever 

trötthet av tätorternas komplexa trafiksituation på ett liknande sätt som busschaufförer, men det 

kräver ny forskning för att beläggas. Det borde vara intressant att studera kopplingar mellan till 

exempel stress, trötthet, schemaläggning, trafiksituation och trafiksäkerhet för sjukvårdspersonal 

som kör bil i jobbet. 

Sammanfattningsvis saknas forskning som beskriver problemet med arbetsskador orsakade i 

trafikolyckor för de som inte är yrkeschaufförer.  Enligt Arbetsmiljöverket skadas män oftast i 

olyckor med tunga fordon eller personbilar medan kvinnor skadas i olyckor med personbilar eller 

cyklar. De yrkena med flest anmälda arbetsolyckor med cykel och sparkcykel är 

hemvårdsbiträden och personliga assistenter (33%), följt av undersköterska (9%) och brevbärare 

(7%) (Arbetsmiljöverket, 2019). Tyvärr saknas en helhetsbild av arbetsrelaterade trafikskador, för 

att statistiken är splittrad, både i Sverige och utomlands. Det gör problemet osynligt eftersom 

ingen aktör har kännedom om hela omfattningen och min starka rekommendation är att initiera 

forskning som samkör dessa datakällor. Det behövs även forskning på vilka åtgärder som är 

effektiva i en svensk kontext för att minska antalet trafikolyckor och arbetsskador, framförallt 

inom hemtjänsten.  
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Arbetsskadestatistik för olyckor orsakade av landfordon 

Översikt  

I snitt registrerades drygt 34 500 arbetsolyckor per år hos Arbetsmiljöverket, under perioden 2015 

– 2019. Figur 2 illustrerar de vanligaste orsakerna bakom olyckorna. Flest olyckor klassades som 

fordonsolycka, kollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur, tätt följt av 

fallolyckor och feltramp, lyft eller annan överbelastning. En närmare på den första kategorin med 

skador på grund av fordon, maskiner, verktyg eller djur visar att flest olyckor sker i 

tillverkningsindustrin, se Figur 3. Den relativa frekvensen är hög även inom transport- och 

magasineringsföretag, gruvnäringen, vattenreningsverk och byggindustrin.  

 

Figur 2. Orsaker bakom arbetsskador, antal olyckor i medel under åren 2015 – 2019 i Sverige. 

 

För att skilja på fordonsolyckor och olyckor med maskiner eller verktyg behöver orsakerna delas 

upp ytterligare. Figur 4 visar fördelningen av arbetsolyckor för de branscher med flest antal 

arbetsskador. Störst andel och flest antal fordonsolyckor finns inom transport- och 

magasineringsföretag (67%, 715 skadade i snitt per år) och vård och omsorg (56%, 498 skadade i 

snitt per år). Inom byggbranschen och tillverkningsindustrin är över hälften av olyckorna 

orsakade av verktyg och maskiner. På tredje plats i antal fordonsolyckor kommer ändå 

tillverkningsindustrin (19%, 424 skadade i snitt per år). De övriga branscherna har i snitt färre än 

325 fordonsolyckor per år.  

Inom transport- och magasinering står landtransporter för 41% av olyckorna med fordon och 

transportmedel, post- och kurirverksamhet för 32%, magasinering och stödtjänster till transport 

för 25%, och luft- och sjöfart för 1%. För vård och omsorg sker en majoritet (58%) av olyckorna 

med fordon och transportmedel inom öppna sociala insatser, vilket inkluderar exempelvis 

hemtjänst för äldre och funktionshindrade. Hälso- och sjukvård står för 16% och vård och omsorg 

med boende för resterande 26% av de registrerade arbetsskadorna. Det kan jämföras med 

Arbetsmiljöverkets genomgång för åren 2011 – 2015 som också visade att hemtjänsten, 

vägtransporter och postbefordran var de tre branscher med flest anmälningar på grund av förlorad 

kontroll av vägfordon (Arbetsmiljöverket, 2017). En statistiskt signifikant ökning av antalet 

anmälningar kan ses för båda branscherna (p <.001), där transport och magasinering ökat med 

drygt 400 fall och vård och omsorg med cirka 650 fall. 
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Figur 3. Arbetsskador orsakade av avvikelse 40-49 Fordonsolycka, kollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, 

verktyg eller djur per bransch. Antal arbetsskador i medeltal per år på nedre axeln (bred ljusgrå stapel). Relativ 

frekvens per 1000 förvärvsarbetare på övre axeln (smal svart stapel), 2015-2019.  

 



 

 

 

Rapport:  Ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet, en förstudie sida 14 

Författare:  Karin Brolin  

Datum:  2021-11-01  

 

 

 

Figur 4. Fördelning av orsaker bakom arbetsskador som klassificerades som avvikelse 40-49: Fordonsolycka, 

kollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, verktyg eller djur, 2015 -2019, för alla branscher (Totalt) och för de 

sex branscher med flest antal skador. 
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En närmare titt på byggverksamhet, fastighetsservice och vård och omsorg 

De tre näringsgrenar som studerades närmare var byggverksamhet, fastighetsservice och vård och 

omsorg. Under perioden 2015 – 2019 anmäldes arbetsolyckor orsakade av landfordon 438 gånger 

inom byggverksamhet, 186 gånger inom fastighetsservice och 2084 gånger inom vård och omsorg 

(Appendix A: Tabell 3). Observera att data lider av underrapportering, så det verkliga antalet 

skador är högre. Däremot är det inte säkert att olyckorna skett på allmänna vägar, till exempel kan 

en krock ha skett inom ett avlyst byggområde eller en cykelolycka i en sjukhuskulvert. Den 

relativa frekvensen av olyckor med landfordon var ungefär lika stor i alla tre branscherna; 0,3 – 

0,5 arbetsskador per 1000 anställda. Det utgör 2 – 7 % av alla arbetsolyckor, med högst andel för 

kvinnor i byggbranschen samt för kvinnor och män inom vård och omsorg. 

Figur 5 illustrerar vilka typ av landfordon som var inblandad i olyckan. Inom byggverksamhet var 

tunga fordon inblandade i 26% av olyckorna och personbilar i 55% av olyckorna. I 

fastighetsservice var det framförallt personbilar inblandade (70%) följt av cykelolyckor (15%) 

och tunga fordon (9%). Inom vård och omsorg var det framförallt personbilar (43%) och cyklar 

(45%) inblandade i olyckorna. Inom vård och omsorg skadades män oftare med personbil, 

ambulans eller motorcykel och kvinnor med cyklar eller permobiler och rullstolar (se Appendix 

A: Tabell 4). Inom byggverksamhet skadades män oftare med tunga fordon och kvinnor med 

personbilar eller cyklar. Skillnaderna mellan könen var statistiskt signifikanta inom vård och 

omsorg (p <.001) samt inom byggverksamhet (p =.001). Inom fastighetsservice fanns ingen 

signifikant skillnad mellan könen (p >.05).   

 

 

Figur 5. Typ av fordon inblandat i olycka, kollision eller påkörning.  

 

Figur 6 illustrerar vilka kroppsdelar som skadats i olyckor med landfordon. Flest skador sker i 

nacke, armar och ben. Inom byggverksamhet var över 25% av skadorna på nacken, medan det 

inom vård och omsorg främst var armar och ben som skadades. Skillnaderna mellan de tre 

branscherna var statistiskt signifikanta (p <.001), däremot fanns det inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan könen (p >.05 för alla tre branscher, se Appendix A: Tabell 5). Personbilar eller 

lätta fordon var inblandade i majoriteten av nackskadorna medan cykelolyckor framförallt 

orsakade skador på armar och ben, se Figur 7 (Appendix A: Tabell 6). Sambanden var statistiskt 

signifikanta (p <.001 för byggverksamhet och vård och omsorg, p = 0.041 för fastighetsservice). 
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Det är mycket möjligt att skillnaderna mellan branscherna kan förklaras med att olika typer av 

fordon var inblandade i olyckorna.  

Den förväntade längden på sjukskrivningar till följd av olyckor med landfordon fördelades 

relativt jämnt mellan de tre kategorierna (1-3 dagar, 4-14 dagar och mer än 14 dagar), se Figur 8. 

Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de tre branscherna (p =.065) eller mellan 

könen (p =.09, .28, .92 för respektive bransch, se Appendix A: Tabell 7). 

 

Figur 6. Fördelning över skadade kroppsdelar för fordonsolyckor (avvikelse 42, yttre faktor 12), 2015 - 2019.  

 

 

Figur 7. Fördelning av skadade kroppsdelar för fordonsolyckor med personbilar och lätta fordon (mörka staplar) 

respektive cyklar och sparkcyklar (ljusa staplar), 2015 - 2019.  
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Figur 8. Sjukskrivning till följd av olycka med landfordon, 2015 - 2019. 

 

De vanligaste yrkena inom byggbranschen var lastbils- och långtradarförare (13%), 

byggnadsträarbetare och inredningssnickare (9%), VVS-montörer (8%), installations- och 

serviceelektriker (8%) och övriga byggnads- och anläggningsarbetare (7%). Nästan hälften av de 

skadade inom fastighetsservice var hotell- och kontorsstädare (47%), följt av trädgårdsodlare och 

trädgårdsanläggare (9%) och skorstensfejare (6%). Inom vård och omsorg var en majoritet av de 

skadade hemvårdsbiträden eller personliga assistenter (66%), följt av undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden (16%) och sjuksköterskor med särskild kompetens (6%).  

Figur 9 illustrerar sambandet mellan yrke (inom vård och omsorg) och den typ av fordon som var 

inblandat i olyckan (p <.001, se Appendix A: Tabell 8). För alla tre yrkesgrupperna står 

personbilar och cyklar för de flesta olyckorna (77 – 92%). De som skadas i olyckor med 

ambulanser är framförallt sjuksköterskor med särskild kompetens medan olyckor med permobiler, 

rullator, rullstolar eller gåstolar främst drabbar undersköterskor och sjukvårdsbiträden. Det är 

rimligt att anta att de flesta olyckor med permobiler, rullatorer, rullstolar och gåstolar sker 

inomhus och inte räknas till trafikolyckor. Det finns en liten men statistiskt signifikant skillnad på 

kön, där manliga hemvårdsbiträden och undersköterskor oftare skadas av bilar och kvinnliga på 

grund av cyklar, rullstolar, permobiler och rullstolar (p =.006 och .008). För sjuksköterskor med 

särskild kompetens är män överrepresenterade i olyckor med ambulanser och kvinnor i olyckor 

med cykel (p =.002). 

 

Figur 9. Fordon inblandade i olyckor för de tre yrkesgrupper inom vård och omsorg med störst antal arbetsskador 

orsakade av landfordon, 2015- 2019. 

 



 

 

 

Rapport:  Ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet, en förstudie sida 18 

Författare:  Karin Brolin  

Datum:  2021-11-01  

 

Slutsatser 

Årligen anmäls drygt 34 500 arbetsskador till Arbetsmiljöverket, varav 9% orsakats av olyckor 

där landfordon har varit inblandade. Det finns en känd underrapportering till Arbetsmiljöverket så 

det verkliga antalet olyckor är högre. Hur mycket högre beror bland annat på bransch och skadans 

art. Allvarligare skador rapporteras i högre grad än lindriga skador. I branscher med mycket 

egenföretagare (som exempelvis byggverksamhet) är underrapportering ett större problem än i 

andra branscher. Mer information om underrapportering och kvalitet  på ingående data finns i  

(Arbetsmiljöverket, 2020).  

Antalet skadade på grund av olyckor med landfordon har stigit från nästan 10 000 perioden 2011-

2015 (Arbetsmiljöverket, 2017) till över 15 000 perioden 2016-202111. Flest olyckor sker 

fortfarande inom transport och magasinering och vård och omsorg, men antalet skadade har på en 

femårsperiod ökat med drygt 400 respektive 650 personer. Tyvärr verkar trenden gå åt fel håll 

och det talar för ett behov av förebyggande insatser. Det inte är helt enkelt för arbetsgivare att 

förebygga trafikskador eftersom det saknas forskning om vilka metoder som faktiskt reducerar 

antalet trafikskador (Banks et al., 2010, 2016; Mooren, 2009; Mooren et al., 2012). I linje med de 

australiska studierna förespråkar jag forskning som dokumenterar och systematiskt analyserar 

trafikolyckor som sker på arbetstid, i en svensk kontext.    

Inom byggverksamhet, fastighetsservice och vård och omsorg skadas 1 av 1000 anställda i 

olyckor med landfordon. Det fanns skillnader mellan de tre branscherna som var statistiskt 

signifikanta vad gäller typ av fordon som var inblandat i olyckan. Personbilar stod för en stor del 

av olyckorna i alla branscher, och var inblandad i majoriteten av olyckorna inom 

fastighetsservice. Tunga fordon var inblandade i en knapp tredjedel av olyckorna inom 

byggverksamhet. Cyklar och sparkcyklar stod för nästan hälften av olyckorna inom vård och 

omsorg. Det fanns också ett signifikant samband mellan typen av fordon och vilken kroppsdel 

som skadats, vilket kan vara en del av förklaringen till skillnader i skadebild mellan de tre 

branscherna. Personbilar orsakade flest skador på nacken medan cykelolyckor orsakade flest 

skador på armar och ben. Ryggskador var lite vanligare i bilolyckor medan skador på huvud och 

bröstkorg fördelades mer lika mellan olyckor med bil och cykel.  

Sammanfattningsvis bör det preventiva arbetet inom byggverksamhet fokusera på tunga fordon 

och personbilar, för fastighetsservice bör fokus vara på personbilar och för vård och omsorg krävs 

olika insatser för personbilar och cykelolyckor. Summerat verkar situationen inte ha förändrats 

nämnvärt sedan Arbetsmiljöverkets rapport 2017, som innehåller en hel del intressanta förslag på 

åtgärder. Exempelvis föreslås ökad användning av hjälm för cyklande, men här visades att mindre 

än 10% av cykelolyckorna orsakade huvudskador. Därför krävs även andra åtgärder, som 

exempelvis en översyn av cyklarna (fungerar bromsar och finns lysen?) och kanske personlig 

skyddsutrustning för armar och ben. Jag förespråkar en systematisk översyn av trafiksäkerhet vad 

gäller allt från val av rutt till tidspress i schemat för cyklande medarbetare. På samma sätt som 

(Jarlegård & Lacombe, 2021) visade att styrdokument kan öka trafiksäkerhet för personbilar 

borde styrdokument för cyklister vara en bra åtgärd för att förbättra arbetsmiljön, framförallt 

inom hemtjänsten.  

 
11 http://webbstat.av.se/, hämtat 2021-10-28. 

http://webbstat.av.se/
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Trafiksäkerhetsanalys av den kommunal fordonsflottan 

Kommuner och urval av fordon 

I april 2021 fanns i kommunal ägo totalt 31.808 personbilar och lätta lastbilar registrerade i 

vägtrafikregistret. Till det kommer bilar som kommunerna brukar men inte äger, till exempel 

genom leasingavtal. Ett fåtal kommuner har även upphandlat hela hemtjänsten av privata företag, 

vilket även inkluderar hemtjänstens fordonsflotta. De kommer därför inte med i denna studie. För 

att avgöra vilken verksamhet eller förvaltning som nyttjar respektive bil kontaktades alla Sveriges 

kommuner. Vissa kommuner svarade inte på förfrågan, vissa återkom men kunde av olika 

anledningar inte sammanställa informationen, vissa skickade enbart data för någon verksamhet 

och vissa återkom med komplett data.  

Totalt kunde information från knappt hälften (44%) av kommunerna användas, helt eller delvis, 

med relativt god spridning över landet (se Figur 10). Tabell 1 jämför för det ursprungliga 

registerutdraget med det uppdaterade underlaget med information om vilken verksamhet som 

nyttjar respektive fordon. Det är inga större skillnader, utöver att det tillkommit fordon som inte 

har testats av Euro NCAP. Det uppdaterade urvalet av fordon användes för att analysera 

trafiksäkerhet genom att jämföra trafiksäkerhetsklassning enligt Euro NCAP.  

Figur 11 illustrerar vilket år fordonen i det uppdaterade underlaget testades i Euro NCAP jämfört 

med fordonens tillverkningsår. Fordonsmodell som inte testats av Euro NCAP utgjorde 10% av 

fordonen, vilket till största delen var skåpbilar och pickuper. 10% av fordonen hade testats innan 

2009 och saknade därför stjärnbetyg (se kapitel Euro NCAP).  

 

Tabell 1. Jämförelse mellan den uppdaterade fordonsflottan och 

det ursprungliga registerutdraget. 

 Ursprunglig Uppdaterad 

Antal fordon 31 808 19 887 

Årsmodell (median) 2017 2017 

NCAP testresultat finns 100% 90% 
NCAP-stjärnor (median) 5 5 
NCAP-stjärnor (medel) 4.68 4.69 
NCAP testår (median) 2013 2015 

Verksamhet angivet 0% 100% 

Vanligaste bilmärkena:   
    Volkswagen 42% 42% 
    Toyota 13% 13% 
    Renault 11% 11% 
    Ford 7% 8% 

 
Figur 10. Illustration som visar att kommuner som 

ingår i analysen av trafiksäkerhet (rödmarkerade) 

är spridda över hela landet.  

Figur 11. Den uppdaterade fordonsflottans tillverkningsår 

(ljusgrå stapel) och år då modellerna testades av Euro NCAP 

(svart stapel).  
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Resultat 

Appendix B: Tabell 10 ger en översikt över fordonen i det uppdaterade underlaget. Majoriteten av 

fordonen användes huvudsakligen inom verksamheterna omsorg eller teknisk förvaltning (Figur 

12). De vanligaste fordonsmodellerna var Volkswagen Golf (21% av personbilarna) och 

Volkswagen Caddy (37% av de lätta lastbilarna), se Appendix B: Tabell 11. Fördelningen mellan 

personbilar och lätta lastbilar för olika verksamheter samt fordonens tillverkningsår redovisas i 

Appendix B. Tabell 12. Verksamheter inom omsorg hade lite nyare fordon än teknisk förvaltning 

och i linje med det hade deras fordonsmodeller testats i Euro NCAP lite mer nyligen än 

fordonsmodeller på teknisk förvaltning (se Figur 13 & Appendix B: Tabell 10 & Tabell 13). 

Totalt saknade 4% av fordonen testdata från Euro NCAP för verksamheter inom omsorg och  

19% för teknisk förvaltning. Det var fler lätta lastbilar än personbilar som inte hade testats i Euro 

NCAP (Appendix B: Tabell 13).  

 

Figur 12. Fördelning av antalet fordon på olika typer av kommunal verksamhet. 

 

 

Figur 13. Andelen fordon som har testats i Euro NCAP, respektive testats under åren 2012 - 2021 respektive 2014 – 

2021 för verksamheter inom omsorg (gröna staplar) och teknisk förvaltning (grå staplar).  

 

Det går inte att rakt av jämföra antalet stjärnor för fordonsmodeller som testats olika år. För att 

ändå kunna jämföra alla testade fordon har antalet stjärnor minskats med ett för tester innan år 

2015 på grund av att kraven skärptes då, innan 2009 fanns inte det sammanfattande stjärnbetyget. 

För verksamheter inom omsorg hade 84% av fordonen testats från och med 2012 och 51% från 

och med 2014. För teknisk förvaltning var motsvarande siffror 60% respektive 36%, se Figur 13. 

Figur 14 visar att verksamheter inom omsorg hade en större andel fordon med fem stjärnor än 
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teknisk förvaltning, oavsett vilket urval av testår som gjordes. Skillnaderna är statistiskt 

signifikanta (p <.001) och mer markanta i det mindre urvalet med nyare bilar som hade testats 

2014 - 2021. För de nyare fordonsmodellerna är andelen fem-stjärniga fordon större inom både 

omsorg och teknisk förvaltning (Figur 14), vilket tyder på att trafiksäkrare bilar upphandlats på 

senare år. 

       

Figur 14. Andelen fordon med tre, fyra och fem stjärnor i helhetsbetyg i Euro NCAP för verksamheter inom omsorg 

(gröna staplar) och teknisk förvaltning (grå staplar) för modeller som testats från och med 2012 respektive 2014. 

Betyget har minskats med en stjärna för tester utförda innan 2014, för att kompensera för höjda krav.  

 

För fordonsmodeller som testats från och med 2014 gjordes en närmare studie av underliggande 

betyg i Euro NCAP:s tester (se Figur 15 & Appendix B: Tabell 14). Verksamheter inom omsorg 

har fordon med högre säkerhet för vuxna, både för förare och passagerare, än teknisk förvaltning. 

Det skalade betyget för whiplash-skydd hade nästan inga skillnader för de olika verksamheterna. 

Skyddet för oskyddade trafikanter, som exempelvis fotgängare och cyklister, hade kunnat vara 

bättre, speciellt för teknisk förvaltning där en majoritet av fordonen hamnade i den sämsta 

kategorin, se Figur 15. Skillnader mellan verksamheterna syns även i förarstödsystem, där 

majoriteten av bilarna inom omsorg hamnar mellan 70 – 79% och teknisks förvaltning mellan 60 

– 69%. Observera att endast en dryg tredjedel av fordonen inom teknisk förvaltning ingår i det här 

underlaget, eftersom resterande fordon saknade testresultat eller hade testats innan 2014. 

Skillnaderna mellan verksamheterna var statistiskt signifikanta för alla delbetygen (p <.001). 

Fördelningen av fordon över olika delar av landet var relativt lika, men för teknisk förvaltning var 

andelen fordon i Norra Mellansverige lågt och i stället fanns en större andel fordon i Västsverige, 

se Figur 16. Fordonsflottan skiljer sig mellan olika delar av landet (Appendix B: Tabell 15) men i 

alla områden har verksamheter inom omsorg nyare (Figur 17) och säkrare (Figur 18 & Figur 19) 

fordon än teknisk förvaltning. Västsverige ligger i topp med 14% fordon med bra förarstödsystem 

(Figur 20), men har samtidigt störst andel fordon (32%) med få eller inga förarstödsystem (Figur 

21). Mellersta och Norra Norrland har över lag lite säkrare fordon medan fordon i Småland med 

öarna och Sydsverige är lite äldre och har lite sämre betyg för trafiksäkerhet. Skillnaderna mellan 

landets delar är statistiskt signifikanta för alla Euro NCAP:s delbetyg (p <.001). 
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Figur 15. Delbetyg i Euro NCAP för fordonsmodeller testade 2014 - 2021. 

 

 

 

Figur 16. Fördelning över landet av fordon som nyttjas i verksamheter inom omsorg (till vänster) och teknisk 

förvaltning (till höger). 
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Figur 17. Andel nyare fordon (fordonsår 2018 – 2020) av det totala antalet fordon. 

 

 

Figur 18. Andel fordon med fem stjärnor av fordon testade i Euro NCAP 2014 - 2021. 

 

 

Figur 19. Andel fordon med fem stjärnor av fordon testade i Euro NCAP 2012 – 2021, tester innan 2015 reducerade 

med en stjärna. 
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Figur 20. Andel bilar med bra betyg för förarstödsystem (>80%). 

 

 

Figur 21. Andel bilar med dåligt betyg för förarstödsystem (<60%). 

 

Ett annat sätt att studera trafiksäkerheten är att analyseras risken för skada baserat på utfall i 

verkliga olyckor. Folksam har betygsatt de bilmodeller som varit inblandade i tillräckligt många 

krockar utifrån risken för långvariga symptom eller invaliditet för de personer som färdats i 

bilen12. Därför var nyare fordonsmodeller sällan betygsatta. I det uppdaterade underlaget hade 

49% av alla fordon ett betyg baserat på verkliga olyckor, för verksamheter inom omsorg 45% och 

teknisk förvaltning 56%. Teknisk förvaltning hade en större andel fordon med högsta betyget än 

vad verksamheter inom omsorg (Figur 22). I båda verksamheterna hade drygt 60% av fordonen 

det näst bästa betyget. Skillnaderna mellan verksamheterna var statistiskt signifikanta (p <.001).  

En närmare titt på de bilar som fick högsta betyg 5 av Folksam visade att 72% av de bilarna 

saknade Euro NCAP test och 22% hade fått fem stjärnor i Euro NCAP. Av det näst högsta 

betyget 4 hade 55% av fordonen fått fem stjärnor och 31% hade fått fyra stjärnor i Euro NCAP. 

För medelbetyget 3 hos Folksam hade 86% av fordonen fem stjärnor i Euro NCAP. De vanligaste 

bilmodellerna listas i Tabell 11, tillsammans med trafiksäkerhetsklassning enligt senaste Euro 

NCAP testet och enligt Folksams statistik från verkliga olyckor. Jämförelsen mellan de två olika 

 
12 Hur säker är bilen 2021? Folksam, https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/hur-saker-ar-

bilen. Hämtat 2021-10-09. 

https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/hur-saker-ar-bilen
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/hur-saker-ar-bilen
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betygen för trafiksäkerhet exemplifieras i Tabell 2 för två vanligaste modellerna för lätta lastbilar 

respektive personbilar. I Euro NCAPs tester lastas fordonet med sin egen massa medan fordon i 

verkliga livet krockar med andra fordon som är lättare eller tyngre. Det kan delvis förklara varför 

skåpbilarna har bättre betyg baserat på verkliga olyckor än Euro NCAP och varför mindre bilar, 

som till exempel Toyota Yaris har sämre betyg baserat på verkliga olyckor än i Euro NCAP.  

 

Figur 22. Fördelning av fordon baserat på verkliga olyckor med betyg från Folksams rapport "Hur säker är bilen". 

1=undvik (40% lägre säkerhet än medelbilen), 2=undvik (20% lägre säkerhet än medelbilen), 3= medelhög säkerhet, 

4= bra säkerhet (minst 20% högre säkerhet än medelbilen), 5=säkrats (minst 40% högre säkerhet än medelbilen). 

 

Tabell 2. Jämförelse mellan Folksams betyg för trafiksäkerhet baserat på data från verkliga olyckor och antalet 

stjärnor i Euro NCAP för de två vanligaste lätta lastbilarna och de två vanligaste personbilsmodellerna. Observera att 

fordonens årsmodell avgör betyget.  

 

Fordonsmodell 
Folksams betyg baserat på verkliga olyckor Antal stjärnor i Euro NCAP 

saknas 2 3 4 5 saknas 4 5 

VW Caddy    75% 24% 24% 76%  
VW Transporter 98%   2%  23% 77%  

VW Golf    100%  2%  98% 
Toyota Yaris 72% 2% 27%   2%  98% 
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Slutsatser 

Den här genomgången av kommunala fordon innehåller knappt 20.000 fordon fördelade på 257 

olika fordonsmodeller med fordonsår som spänner från år 2000 till 2021. Det är alltså en stor 

spridning i fordonsflottan. Under insamling av information om vilken verksamhet som nyttjade 

respektive fordon framkom att många av Sveriges kommuner har dålig kontroll på sin 

fordonsflotta, t.ex. skickades uppdaterade listor med fordon som sedan visade sig ägas av bland 

annat privatpersoner. Underlag av tillräcklig kvalitet för att ingå i studien fanns för 44% av 

kommunerna, med relativt god spridning över landet. Verksamheter inom omsorg har i snitt nyare 

fordon än tekniska förvaltningen.  

Trafiksäkerhet utvärderades genom att använda betyg från Euro NCAPs testprogram för nya 

fordon och Folksams utvärdering baserat på verkliga olyckor. Verksamheter inom omsorg hade 

en större andel fordon som testats i Euro NCAP medan teknisk förvaltning hade en större andel 

fordon med betyg baserat på verkliga olyckor. Tekniska förvaltningen hade mestadels lätta 

lastbilar och skåpbilar som inte hade testats i samma grad i Euro NCAP. Att verksamheter inom 

omsorg hade större andel nyare personbilar medförde att de ännu inte hade kommit med i 

statistiken från verkliga olyckor i tillräckligt hög grad för att betygsättas. 

Verksamheter inom omsorg hade en större andel bilar med fem stjärnor från Euro NCAP än 

teknisk förvaltning. Tvärt om hade verksamheter inom omsorg en lägre andel bilar med högsta 

betyget baserat på verkliga olyckor, jämfört med teknisk förvaltning. Sammanfattningsvis har 

verksamheter inom omsorg bilar med hög säkerhet, speciellt för vuxna förare och passagerare. 

Fordon inom teknisk förvaltning har dålig säkerhet för oskyddade trafikanter, vilket utgör ett hot 

för andra som rör sig i trafiken. Båda verksamheterna har en låg andel fordon med bra 

förarastödsystem, så som adaptiva farthållare, körfältshjälp, och autobromssystem, och en större 

andel bilar utan förarstödsystem. Förarstödsystem är viktiga hjälpmedel för att undvika olyckor 

och ökar trafiksäkerheten även för andra trafikanter som rör sig i fordonens omgivning.  

Det finns skillnader mellan olika landsändar. Tydligast är att fordonen i Mellersta och Övre 

Norrland är säkrare än övriga landet oavsett vilken variabel och verksamhet som studeras.  
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Övergripande diskussion och slutsatser 

De viktigaste fynden i denna studie var att hemtjänsten var den bransch med flest olyckor med 

landfordon, jämnt fördelat på bilar och cyklar; att de kommunala tekniska förvaltningarna inte 

hade lika säkra bilar som kommunala verksamheter inom omsorg, delvis på grund av sämre 

trafiksäkerhetsklassning för skåpbilar och lätta lastbilar; och att den kommunala fordonsflottan i 

hög grad saknade moderna förarstödssystem, som exempelvis autobroms, körfältshjälp och 

detektion av trötta eller distraherade förare. Kunskapsöversikten indikerar att tidspress, typ av 

fordon, skiftarbete och trötthet på grund av komplexa trafiksituationer kan vara riskfaktorer för 

den de som kör bil i arbete. Det saknas forskning om, systematisk insamling och analys av 

olycksdata för trafikskador i arbetslivet för de som inte är yrkesförare. 

Genomgång av statistik från Arbetsmiljöverket visade att hemtjänsten hade problem med 

arbetsskador orsakade av bilar, oftast skadades nacken (30%). Däremot var det glädjande resultat 

att hemtjänst och annan kommunal verksamhet inom omsorg hade en hög andel av trafiksäkra 

fordon enligt Euro NCAP, knappt hälften fem-stjärniga fordon och den andra hälften med fyra 

stjärnor. Fordonsflottan var också relativt ny, endast 11% av fordonen var äldre än fem år. 

Däremot hade få fordon höga betyg för förarstödsystem och ungefär en fjärdedel av fordonen 

saknade moderna förarstödsystem. Kunskapsöversikten visade att trötthet orsakad av skiftarbete 

eller pressade scheman ökar risken för incidenter i trafiken, och där skulle moderna 

förarstödsystem kunna bidra till ökad trafiksäkerhet både för arbetstagarna och övriga trafikanter.  

I fordonsolyckor med cykel skadades framför allt armar och ben. Hälften av fordonsolyckorna i 

hemtjänsten var kopplade till cyklar. I kunskapsöversikten hittades ingen forskning eller andra 

studier om cykelolyckor på arbetstid eller personligt skydd för cyklande medarbetare. Det behövs 

en översikt hur cykel hanteras ur ett arbetsmiljöperspektiv inom hemtjänsten. För effektiv 

prevention krävs kunskap om hur skadorna sker och vilka bakomliggande faktorer som orsakade 

olyckan. För det behövs systematisk insamling av data om dessa olyckor, som exempelvis vanliga 

olycksscenarier, val av rutt, tillgänglig tid för transporten, och hur material transporterats på 

cykeln. 

Inom byggverksamhet och fastighetsservice var det framför allt bilar inblandade i arbetsrelaterade 

trafikskador. Kommunala tekniska förvaltningen har ungefär samma behov av fordon och till viss 

del liknande verksamhet, och en fordonsflotta med många skåpbilar och lätta lastbilar. Hälften av 

fordonen hade minst fyra stjärnor, men bara 9% hade fem stjärnor i Euro NCAPs säkerhetsbetyg. 

Av de fordon som testats mellan 2014 – 2021 saknade nästan två tredjedelar skydd för fotgängare 

och cyklister. Skydd för oskyddade trafikanter är en viktig del av nollvisionen och speciellt de 

fordon som rör sig i städer, tätorter och byar borde ha bra skydd för fotgängare och cyklister. Det 

var också en liten andel av fordonen som hade bra betyg på förarstödsystem. Här fyller Euro 

NCAPs nya test av skåpbilar en viktig funktion, och kommer förhoppningsvis göra det lättare att 

välja trafiksäkra skåpbilar framför de sämre. Eftersom testet introducerades i år fanns endast 25 

fordon i underlaget med betyg på säkerhet hos skåpbilar. En annan viktig aspekt för de här 

yrkeskategorierna är lastsäkring, vilket inte har behandlats i denna förstudie. Krockprov med 

lastade hantverkarbilar visade att hur lasten säkrades påverkade krocksäkerheten (Folksam 2020).   
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Trafiksäkerhetskriterier för upphandling av fordon 

Nollvisionen innebär att ansvaret för trafiksäkerhet delas mellan flera aktörer. Många fordon som 

upphandlas av myndigheter, kommuner eller företag kommer ett antal år senare säljas till 

privatpersoner. Vid en upphandling är det därför viktigt att utgå från en helhetsbild av 

trafiksäkerheten, där säkerhet för barn och oskyddade trafikanter ingår. Euro NCAP:s 

helhetsbetyg med stjärnor kan vara ett bra baskrav vid upphandling, eftersom en bil med fem 

stjärnor håller en viss minimistandard på alla områden. Eftersom Euro NCAP: testprotokoll 

uppdateras och utvecklas är det viktigt att betyget kommer från ett aktuellt test. I dagsläget 

förklaras testresultaten ogiltiga om de är äldre än 6 år. Sedan kan ytterligare krav ställas utifrån en 

trafiksäkerhetsanalys av verksamhetens specifika förutsättningar och behov. En sådan analys kan 

till exempel inkludera vilken typ av vägar som kommer trafikeras och om det finns behov av 

körfältshjälp vid landsvägskörning, adaptiv farthållare för vältrafikerade huvudleder eller 

autobroms för mer komplicerade trafiksituationer inne i samhällen.  

Större aktörer kan påverka marknaden och därför borde upphandlingar ställa krav på moderna 

förarastödsystem. Dagens kommunala fordon saknas i stor utsträckning förarstödsystem som ökar 

trafiksäkerheten. Ett intressant område är krav på trötthetsdetektorer, som även kan upptäcka 

förare påverkade av alkohol, droger eller sjukdom, men som måste kombineras med riktlinjer för 

hur medarbetaren skall agera om fordonet varnar. Det har visats att säkerhetskrav i styrdokument 

har en potential att reducera risken för trafikolyckor (Jarlegård & Lacombe, 2021). 

Fordon med höga trafiksäkerhetsklassning enligt Euro NCAP kan få sämre betyg om 

trafiksäkerhet utvärderas i verkliga olyckor baserat på risken att föraren eller passagerare skadas. 

Ett flertal skåpbilar har fått relativt bra betyg i Folksams utvärdering av verkliga olyckor men har 

lägre betyg i Euro NCAP. En del av förklaringen är att skåpbilar i verkligheten krockar även med 

mindre och lättare fordon, och där viktskillnaden ger en fördel till det tyngre fordonet. Däremot 

lämpar sig inte data från verkliga olyckor för kravställning i upphandlingar eftersom nya fordon 

ännu inte har varit inblandade i tillräckligt med olyckor för att kunna dra några statistiska 

slutsatser. Däremot är det viktigt att i upphandlingar av små bilar ställa extra höga krav på 

trafiksäkerhet, eftersom dessa istället riskerar att krocka med tyngre fordon.  Alltså, bör småbilar 

upphandlas med högre krav på trafiksäkerhet, även vad gäller krockundvikande system som 

exempelvis autobroms och körfältshjälp.  
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Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

Detta projekt har bidragit till trafiksäkerhet genom att sammanställa forskning om trafiksäkerhet i 

arbetslivet för personer som inte är yrkesförare, uppdatera statistiken över arbetsskador i Sverige 

orsakade av olyckor med landfordon för några kvinnodominerade och mansdominerade 

branscher, och genom att kartlägga trafiksäkerheten i den kommunala fordonsflottan för 

verksamheter inom omsorg och teknisk förvaltning. Projektet har även identifierat att 

trafiksäkerhet för cyklande vård- och omsorgspersonal är ett viktigt område där det krävs fler 

insatser framöver för att minska antalet arbetsskador.  

Resultat från projektet har legat till grund för att en forskningsansökan13 och bidrog både till att 

identifiera relevanta forskningsfrågor och med bakgrundsinformation. Om ansökan bifalls har 

forskningen potential att direkt bidra till både en ökad och jämställd trafiksäkerhet för hantverkare 

och sjuk- och omvårdspersonal. Projektets resultat kommer troligen ligga till grund för fler 

forskningsansökningar framöver.  

Projektets resultat har diskuterats i ett seminarium och två workshops. Därigenom har kunskap 

om trafiksäker upphandling av fordon och olika aspekter av trafiksäkerhet i arbetslivet spridits till 

individer och organisationer som upphandlar fordon, vilket skapat förutsättningar för ökad 

trafiksäkerhet i fordonsflottor. Detta bidrar till nollvisionen att ingen skall dö eller skadas svårt i 

trafiken genom att minska risken för de arbetstagare som nyttjar bilen i tjänsten, för övriga 

trafikanter som rör sig i miljöer där fordonen framförs, och i förlängningen till att trafiksäkrare 

bilar kommer ut på andrahandsmarknaden.  

 

 
13 Ansökan inskickad av Anna Anund, VTI, 2021-08-19 med titeln Hantverkares och 

sjuk/omvårdnadspersonals resor i tjänsten – arbetsmiljö, säkerhet och jämställdhet. 
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Appendix A – Metodbeskrivning för arbetsskadestatistik 

Arbetsmiljöverkets databas med arbetsskadestatisk (http://webbstat.av.se/, 2021-02-25) har 

använts för en översiktlig sammanställning av arbetsskador inom olika branscher. Sedan 1994 

ansvarar Arbetsmiljöverket för den officiella statistiken om arbetsskador som bygger på 

arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan, vilket arbetsgivare är skyldiga att upprätta enligt 

Socialförsäkringsbalken (2010:110). Arbetsskador som inte anmäls kommer inte med och det är 

ett relativt stort mörkertal som varierar mellan olika branscher. För mer information se 

(Arbetsmiljöverket, 2020). 

Variabler i arbetsskadestatistiken styrs av socialförsäkringsbalken och ett EU-direktiv (Regulation 

(EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on 

Community statistics on public health and health and safety at work)14 för att möjliggöra 

jämförelser av statistik mellan olika länder i EUROSTAT (EU, 2013). Följande variabler 

inkluderades i denna studie: 

• År 

• Om den skadade: 

o Kön 

o Yrke enligt ISCO-0815 

• Om skadan: 

o Skadad kroppsdel 

o Skadans art  

• Om skadeförloppet 

o Orsak till arbetsolycka (avvikelse) 

o Föremål kopplat till avvikelsen ovan (yttre faktor) 

För en mer detaljerad analys av ett urval branscher har anonymiserad data från Arbetsmiljöverket 

erhållits för åren 2015 – 2019. Urvalskriterierna var: 

• Anmäld arbetsolycka med minst en dags frånvaro, även dödsfall inkluderat. 

• Arbetsgivare verksam inom en av branscherna (enligt SNI200716): 

o Q 86-88: Vård, omsorg och sociala tjänster 

o N 81: Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 

o F 41-43: Byggverksamhet 

• Orsak bakom arbetsolyckan klassificerad som: 

o Avvikelse 40-49: Fordonsolycka, kollision, påkörd, skadad av föremål, maskiner, 

verktyg eller djur. 

Enligt klassificeringen är arbetsskador orsakade av landfordon en undergrupp till avvikelse 42: 

Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material (motordriven eller 

ej). I variabeln yttre faktor framgår vilket landfordon som var involverad i olyckan, exempelvis 

bil, cykel, permobil, skoter eller buss. Däremot går det inte att veta om den skadade personen 

färdades på fordonet eller stod utanför och blev påkörd.  

 
14 https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsskador-2019/kvalitetsdeklaration-arbetsskador-

2019.pdf 
15 https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-

yrkesklassificering-ssyk/ 
16 http://www.sni2007.scb.se/ 

http://webbstat.av.se/
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Ytterligare resultat 

 

Tabell 3. Antal förvärvsarbetande och antal arbetsolyckor under åren 2015 – 2019 registrerade av arbetsgivare inom 

byggbranschen, fastighetsservice och vård och omsorg. 

 
 BYGGVERKSAMHET FASTIGHETSSERVICE VÅRD & OMSORG 

   K M Totalt K M Totalt K M Totalt 

Förvärvsarbetande 
(medeltal) 

antal 
30 354  313 812  344 166  47 183  44 862  92 045  645 415  163 456  808 871  

Alla arbetsskador  antal 752  17 896  18 648  1 839  2 446  4 285  27 218  5 021  32 239  

Avvikelse 40-49* antal 266  6 471  6 737  367  66  1 033  3 622  774  4 396  

Avvikelse 42** antal 89  963  1,052  130  183  313  1 999  435  2 434  

Fordonsolycka, 
kollision, eller 
påkörning med 
landfordon*** 

antal 

50  388  438  95  91  186  1 708  376  2 084  

procent 7% 2% 2% 5% 4% 4% 6% 7% 6% 

relativ frekvens per 1000 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 

* Förlorad kontroll över maskin (helt eller delvis), transportmedel/utrustning för förflyttning av material, handverktyg, föremål, 
djur. ** Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material (motordriven eller ej). *** Avvikelse 42 
samt yttre faktor 12: Landfordon. 

 

Tabell 4. Typ av landfordon inblandat i olyckan fördelat för kvinnor och män, 2015 - 2019. 

  BYGGVERKSAMHET  FASTIGHETSSERVICE  VÅRD & OMSORG  
  K M K M K M 

Tunga fordon antal 6 110 7 9   
Ambulans antal     19 16 
Personbil, lätta fordon antal 30 209 68 62 706 181 
Cykel, sparkcykel, elcykel antal 10 22 16 12 798 148 
Motorcykel, moped, skoter antal 1 16 3 2 13 9 
Permobil, rullator, rullstol, gåstol antal     110 8 
Övrigt antal 3 31 1 6 62 14 

 

 

Tabell 5. Skadad kroppsdel i olyckor med landfordon uppdelat för kvinnor och män, 2015 - 2019. 

  BYGGVERKSAMHET  FASTIGHETSSERVICE  VÅRD & OMSORG  
  K M K M K M 

Huvud antal 5 36 15 8 160 32 
Nacke antal 17 100 21 19 250 56 
Rygg antal 9 38 5 13 151 34 
Bröstkorg, bål, bäcken och buk antal 1 13 5 4 55 10 
Övre extremiteter antal 5 93 21 25 360 105 
Nedre extremiteter antal 6 57 13 8 417 73 
Hela kroppen eller flera delar skadade antal 3 29 12 10 239 50 
Övrigt, ingen uppgift antal 4 22 3 4 76 16 
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Tabell 6. Skadad kroppsdel i olyckor med landfordon orsakade av personbilar eller lätta fordon (bilar) och cyklar, 

sparkcyklar eller elcyklar (cyklar), 2015 - 2019. 

  BYGGVERKSAMHET  FASTIGHETSSERVICE  VÅRD & OMSORG  
  Bilar Cyklar Bilar Cyklar Bilar Cyklar 

Huvud antal 19 1 16 5 88 90 
Nacke antal 91 2 35 0 278 15 
Rygg antal 28 2 14 1 121 41 
Bröstkorg, bål, bäcken och buk antal 7 0 4 2 21 37 
Övre extremiteter antal 41 12 27 7 141 265 
Nedre extremiteter antal 23 9 11 5 92 303 
Hela kroppen eller flera delar skadade antal 17 4 14 6 133 146 
Övrigt, ingen uppgift antal 11 2 5 1 51 27 

 

 

Tabell 7. Förväntad sjukskrivning i olyckor med landfordon uppdelat för kvinnor och män, 2015 - 2019. 

  BYGGVERKSAMHET  FASTIGHETSSERVICE  VÅRD & OMSORG  
  K M K M K M 

1-3 dagar antal 21 132 33 40 603 137 
4-14 dagar antal 20 126 43 31 643 139 
längre frånvaro; > 14 dagar & dödsfall antal 9 130 19 20 462 100 

 

 

Tabell 8. Typ av landfordon inblandat i olyckan för tre utsatta yrkesgrupper inom vård och omsorg, 2015 - 2019. 

  
Hemvårdsbiträden, 

personliga assistenter 
Sjuksköterskor med 
särskild kompetens 

Undersköterskor, 
sjukvårdsbiträden 

  K M K M K M 

Totalt Antal       1,124            243            113              19            280              52  

Ambulans antal 1 0 18 9 0 0 
Personbil, lätta fordon antal 476 126 45 7 99 27 
Cykel, sparkcykel, elcykel antal 555 104 48 2 116 18 
Motorcykel, moped, skoter antal 7 5 0 1 6 3 
Permobil, rullator, rullstol, gåstol antal 58 6 0 0 50 1 
Övrigt antal 27 2 2 0 9 3 
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Appendix B –Analys av den kommunala fordonsflottan 

Detta appendix innehåller metodbeskrivning för trafiksäkerhetsanalysen av den kommunala 

fordonsflottan år 2021 och extra tabeller med resultat. 

Metodbeskrivning 

Ett utdrag ur vägtrafikregistret hos Transportstyrelsens17 matchades med data från Euro NCAP18 

utvärderingsprogram för nya bilar (mer info i stycke nedan). Matchning genomfördes av Bilvision 

AB19 för varje fordon baserat på fordonsmodell och tillverkningsår. Utdraget begränsades till 

personbilar och lätta lastbilar som brukas av kommuner. Datum för uttaget var 2021-04-08. I 

vägtrafikregistret framgår det sällan vilken kommunal verksamhet som nyttjar fordonet. Därför 

kontaktades samtliga kommuner i Sverige per e-post med fråga om vilka bilar som nyttjades inom 

respektive förvaltning. De kommuner som svarade innan 2021-06-24 inkluderades i studien.  

Det visade det sig att utdraget från vägtrafikregistret och kommunernas egna listor över fordon 

inte stämde, vilket gjorde att det tillkom 7.750 nya fordon. Kommuner som skickade underlag 

som var äldre än 2020 uteslöts ur sammanställningen och även alla fordon tillverkade innan 2000. 

Av tillkomna fordon hade 30% felaktiga uppgifter (registreringsnumren tillhörde avställda bilar, 

fanns ej i registret eller ägdes av privatpersoner) och 9% var fel fordonstyp (tunga lastbil, buss, 

släp, snöskoter, m.m.). Återstående 5.724 fordon bedömdes vara korrekta och lades till det 

ursprungliga underlaget. Att utdraget från vägtrafikregistret och kommunernas egna listor över 

fordon skiljde sig åt kan till förklaras av att vissa kommuner leasade sina fordon. För andra 

kommuner var det ytterst oklart varför kommunernas egna register över bilinnehav skiljde sig 

från vägtrafikregistret. Det uppdaterade underlaget inkluderade 19 887 fordon.  

Nytillkomna fordon matchades med data från EuroNCAP (2021-09-29).  Fordonen i det 

uppdaterade underlaget matchades även mot Folksams trafiksäkerhetsbetyg baserat på verkliga 

olyckor (Hur säker är bilen 2021? Folksam20). Ett fåtal fordonsmodeller saknades i Folksams 

rapport från 2021 och då användes istället ett äldre betyg från 2019. 51% av fordonen i det 

uppdaterade underlaget hade betygsatts av Folksam. Betyget grundas på bilkrockar som inträffat 

1994 – 2020 och där risken för skada och risken för bestående men utvärderats och använts för att 

beräkna den relativa risken att få en skada som leder till död eller bestående men för varje 

bilmodell (Folksam, 2021).  

Kommunernas verksamheter kategoriserades i fem grupper:  

• Ledning och administration 

• Omsorg (ex. hemtjänst och sjukvård) 

• Teknisk förvaltning (ex. gatu- och parkförvaltning och fastighetsskötsel) 

• Utbildning (ex. grund- och gymnasieskolor) 

• Övrigt (allt som inte innefattas i en av kategorierna ovan). 

 
17 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Vagtrafikregistret/ 
18 https://www.euroncap.com/sv 
19 Bilvision AB, Göteborg, https://www.bilvision.se/, kontaktperson: Patrik Forslund. 
20 https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/hur-saker-ar-bilen  

https://www.bilvision.se/
https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/hur-saker-ar-bilen
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Klassificeringen av verksamheter inom omsorg och teknisk förvaltning gjordes för att efterlikna 

indelningen i Arbetsmiljöverkets granskning av kvinno- och mans-dominerade kommunala 

verksamheter (Arbetsmiljöverket, 2014). Verksamhet i kommunala bolag inom fastighet, 

återvinning eller energi inkluderades i kategorin teknisk förvaltning. Indelningen kvalitets-

säkrades genom ett online-möte med representanter från Arbetsmiljöverket som varit delaktiga i 

arbetet 201321 med stickprov av fordon i det uppdaterade urvalet. En begräsning är klassificer-

ingen av daglig verksamhet som placerats i övrigt men för vissa kommuner har hamnat i omsorg, 

eftersom de organisatoriskt faller under socialförvaltningen och det inte har framgått specifikt att 

fordonet nyttjats för daglig verksamhet.  

Underlaget analyserades med deskriptiv statistik. Chi2-test användes för att undersöka om det 

fanns samband mellan trafiksäkerhetsmåtten och var fordonen nyttjades (verksamheter inom 

omsorg eller teknisk förvaltning) samt för att jämföra trafiksäkerhet i olika delar av Sverige.  

Euro NCAP 

EuroNCAP är en organisation där Trafikverket och dess motsvarigheter i andra europeiska länder 

är medlemmar. Deras syfte är att tillhandahålla tillförlitlig, heltäckande och aktuell information 

om säkerheten i nya bilar, riktat till konsumenterna. År 2009 introducerade de systemet med 

stjärnor som helhetsbetyg för testade bilar, bland annat för att öka tillverkarnas fokus på säkerhet 

för oskyddade trafikanter. Betyget är en sammanvägning av testresultat i fyra kategorier:  

1) skydd för vuxna (förare och passagerare) 

2) skydd för barn 

3) säkerhet för oskyddade trafikanter 

4) förarstödssystem 

År 2012 skärptes kraven för att få de högsta stjärnbetygen, vilket gör att det inte går att jämföra 

med tidigare betyg. Sedan dess har kriterierna successivt höjts och testerna ändrats, vilket gör att 

betygen inte är direkt jämförbara mellan olika år. Tabell 9 ger en översikt över förändringar av 

relevans för denna studie22. Skydd mot whiplashskador är en del av kategorin om skydd för 

vuxna, men under åren har det varierat hur detta testats och hur många delpoäng som maximalt 

delats ut för whiplash. För att ändå göra någon slags jämförelse mellan åren skalades fordonets 

delpoäng för whiplash med maxpoängen som var möjligt, vilket gav ett procenttal som användes 

för jämförelse mellan fordonen.  

 
21 Personligt samtal med Minke Wersäll och Tommy Fahlander, Arbetsmiljöverket, 2021-08-20. 
22 Informationen är hämtad från Euro NCAPs protokoll, https://www.euroncap.com/en/for-

engineers/protocols/adult-occupant-protection/ & https://www.euroncap.com/en/for-

engineers/protocols/safety-assist/, hämtade oktober 2021. 

https://www.euroncap.com/en/for-engineers/protocols/adult-occupant-protection/
https://www.euroncap.com/en/for-engineers/protocols/adult-occupant-protection/
https://www.euroncap.com/en/for-engineers/protocols/safety-assist/
https://www.euroncap.com/en/for-engineers/protocols/safety-assist/
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Tabell 9. Översiktlig redovisning av ändringar i Euro NCAP, poäng som utdelas i whiplashtestet (del av säkerhet för vuxna) 

samt vilka förarstödsystem som utvärderas. SA = Speed Assist Systems (system för farthållning); OSM = Occupant Status 

Monitoring (övervakning av förare); LS = Lane Support (körfältshjälp); AEB = Autonomous Emergency Braking 

(autobroms); ESC = Electronic Stability Control (antisladdsystem, SR = Seatbelt Reminder (bältespåminnare).  

År 
 

Ändringar från tidigare år  
(för fullständig lista över ändringar se https://www.euroncap.com/)  

Max för 
whiplash 

Förarstöd-
system 

2021 Samma som 2020   

2020 • Krockprov: Ny frontal offset, ändrad sidokrock och utvärdering av 
åkandes interaktion med varandra. 

• Ny utvärdering av räddning och losstagning efter krock. 

• Fler testscenarier av autonom inbromsning för att skydda 
fotgängare. Alla autobromstest samlas i AEB C2C. 

• Bältespåminnare flyttas till OSM, som också utökas med 
trötthetsdetektion. 

4 poäng SA, OSM, 
LS, AEB 

2019 Samma som 2018   

2018 • Fler och uppdaterad test av aktiva säkerhetssystem, t.ex. för 
autobroms mot stationär bil, autobroms för cykeldetektering,  
nattscenarier för fotgängare, körfältshjälp och information om 
tillåten hastighet.  

2 poäng SA, SR, LS, 
AEB  

2017 Samma som 2016   

2016 • Stjärnbetyg baseras endast på en bil med standardsystem. Ett andra 
betyg kan ges för bil utrustad med system som finns som tillval. 

• Ändringar av barnsäkerhet. 

• Autobrom införs i utvärdering av säkerhet för oskyddade 
trafikanter. 

• ESC tas bort från utvärdering av förarstödsystem eftersom det blivit 
ett lagkrav. 

• Utökat test av system för körfältshjälp (LS).  

3 poäng SA, SR, LS, 
AEB  

2015 • Större ändringar i krockprov för säkerhet för vuxna, bland annat en 
ny mer biofidelisk krockdocka i sidokrockprov.  

• Utvärdering av förarstödsystem är förändrat men kraven för tre, 
fyra och fem stjärnor har höjts. 

• Ändringar i utvärdering av skydd för fotgängare. 

3 poäng SA, ESC, SR, 
LS, AEB  

2014 • Förarstödsystem som undviker krock inkluderas i stjärnbetyget, 
liksom körfältshjälp.  

• Utvärdering av autobroms vid låga farter inkluderas i 
whiplashpoängen och vid höga farter i förarstödsystem. 

3 poäng SA, ESC, SR, 
LS, AEB  

2013 • Utökad utvärdering av barnsäkerhet och oskyddade trafikanter. 4 poäng SA, ESC, SR 

2012 • Höjt kraven för att få fyra och fem stjärnor. 

• Kraven på skydd för fotgängare höjs i stjärnbetyget. 

4 poäng SA, ESC, SR 

2009 - 2011 • Ett sammanlagt stjärnbetyg införs 2009. 

• Flera mindre uppdateringar av prov 2010 och 2011. 

  

 

 

https://www.euroncap.com/
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Ytterligare resultat 

Tabell 10. Översikt av det uppdaterade underlaget med kommunala fordon. 

  Omsorg Teknisk förvaltning 
Utbildning, 

Ledning & Övrigt 

 antal andel* antal andel* antal andel* 

Lätta lastbilar och personbilar 10814 100% 6174 100% 2899 100% 

Lätta lastbilar 1004 9% 3806 62% 729 25% 

Personbilar 9810 91% 2368 38% 2170 75% 

Sthlm & Östra Mellansverige 1830 17% 1055 17% 498 17% 

Småland med öarna & Sydsverige 2914 27% 1783 29% 824 28% 

Västsverige 2938 27% 1979 32% 594 20% 

Norra Mellansverige 1339 12% 309 5% 413 14% 

Mellersta och Övre Norrland 1791 17% 1030 17% 568 20% 

Fordonsår 2000 - 2014 1198 11% 1695 27% 717 25% 

Fordonsår 2015 675 6% 481 8% 179 6% 

Fordonsår 2016 1121 10% 739 12% 333 11% 

Fordonsår 2017 1454 13% 943 15% 374 13% 

Fordonsår 2018 1743 16% 873 14% 449 15% 

Fordonsår 2019 2438 23% 816 13% 481 17% 

Fordonsår 2020 1826 17% 492 8% 297 10% 

Fordonsår 2021 357 3% 117 2% 67 2% 

Fordon utan Euro NCAP stjärnor 1023 9% 2145 35% 764 26% 

Fordon med 1-2 stjärnor** 87 1% 209 3% 57 2% 

Fordon med 3 stjärnor** 457 4% 647 10% 265 9% 

Fordon med 4 stjärnor** 5240 48% 2588 42% 1226 42% 

Fordon med 5 stjärnor** 4007 37% 585 9% 587 20% 

Ej testad i Euro NCAP 473 4% 1149 19% 435 15% 

Euro NCAP testår innan 2009 544 5% 986 16% 320 11% 

Euro NCAP testår 2009 - 2011 712 7% 365 6% 149 5% 

Euro NCAP testår 2012 2080 19% 692 11% 499 17% 

Euro NCAP testår 2013 1529 14% 756 12% 372 13% 

Euro NCAP testår 2014 394 4% 266 4% 105 4% 

Euro NCAP testår 2015 1282 12% 1353 22% 450 16% 

Euro NCAP testår 2016 375 3% 143 2% 92 3% 

Euro NCAP testår 2017 1305 12% 127 2% 108 4% 

Euro NCAP testår 2018 191 2% 68 1% 33 1% 

Euro NCAP testår 2019 1590 15% 202 3% 281 10% 

Euro NCAP testår 2020 329 3% 49 1% 44 2% 

Euro NCAP testår 2021 10 0% 18 0% 11 0% 

Fordon utan betyg från Folksam 5973 55% 2731 44% 1425 49% 

Folksams betyg 1-2 59 1% 60 1% 17 1% 

Folksams betyg 3 998 9% 302 5% 146 5% 

Folksams betyg 4 3324 31% 2292 37% 1074 37% 

Folksams betyg 5 460 4% 789 13% 237 8% 

* Andel av hela underlaget. ** För tester innan 2015 är betyget minskat med en stjärna för att 
kompensera för skärpta kriterier.  
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Tabell 11. Märke och modell för de vanligaste lätta lastbilarna och personbilarna inom kommunala verksamheter. 

Resultaten för respektive bilmodells senaste test hos Euro NCAP samt år då testet genomfördes (Osk. = oskyddade 

trafikanter, F.stöd = förarstödsystem). Trafiksäkerhetsbetyg från Folksam (2019) baserat på verkliga olyckor: 1=undvik 

(40% lägre säkerhet än medelbilen), 2=undvik (20% lägre säkerhet än medelbilen), 3= medelhög säkerhet, 4= bra säkerhet 

(minst 20% högre säkerhet än medelbilen), 5=säkrats (minst 40% högre säkerhet än medelbilen). För betygen från Folksam 

anges även vilka årsmodeller som ingår i betyget. 

 Verksamhet 
Euro NCAP:s 

test av 
skåpbilar 

Euro NCAP:s senaste test av bilmodellen 
Verkliga 
olyckor 
Folksam 

 

Alla Omsorg 
Teknisk 

förv. 

andel andel andel 
Betyg 

(testår) 
Stjärnor 
(testår) Vuxna Barn Osk. F.stöd 

Betyg 
(fordonsår) 

Lätta lastbilar           

VOLKSWAGEN 
CADDY 

36% 37% 37%   4 (2015) 84% 78% 58% 69% 
4 (15-20) 
5 (04-15) 
3 (96-04) 

VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

12% 6% 14% Guld (2021) 4 (2013) 79% 74% 32% 57% 4 (91-03) 

RENAULT KANGOO 
9% 14% 7%   4 (2019) 78% 87% 67% 72% 

4 (14-) 
3 (98-07) 

FORD TRANSIT 8% 8% 7% Guld (2021) 5 (2012) 84% 90% 48% 71% 4 (00-12) 

OPEL COMBO 3% 3% 3%   4 (2018) 91% 81% 58% 69% 3 (02-11) 

VOLKSWAGEN 
CRAFTER 

3% 3% 3% Silver (2021)           5 (06-) 

FIAT DOBLO 3% 6% 2%   3 (2017) 75% 46% 57% 25% saknas 

Personbilar                  

VOLKSWAGEN GOLF 21% 21% 24%   5 (2019) 95% 89% 76% 78% 4 (98-20) 

TOYOTA YARIS 6% 8% 2%   5 (2020) 86% 81% 78% 85% 
3 (11-18) 
2 (99-11) 

SEAT LEON 5% 5% 4%   5 (2020) 92% 88% 71% 80% 3 (99-04) 

VOLKSWAGEN 
CADDY 

5% 4% 7%   4 (2015) 84% 78% 58% 69% 
4 (15-20) 
5 (04-15) 
3 (96-04) 

RENAULT ZOE 4% 4% 4%   5 (2013) 89% 80% 66% 85% saknas 

FORD FOCUS 3% 3% 4%   5 (2019) 96% 87% 72% 75% 4 (99-18) 

TOYOTA RAV4 3% 4% 3%   5 (2019) 93% 87% 85% 77% 
5 (05-18) 
2 (00-04) 

TOYOTA COROLLA 3% 4% 1%   5 (2019) 95% 84% 86% 77% 3 (98-09) 

VOLKSWAGEN UP! 3% 2% 5%   3 (2019) 81% 83% 46% 55% 3 (12-20) 

KIA NIRO 2% 2% 4% 
  4 (2016) 83% 80% 57% 59% 

saknas 
  5 (2016) 91% 80% 70% 81% 

VOLKSWAGEN 
PASSAT 

1% 1% 3%   5 (2014) 85% 87% 66% 76% 
4 (15-20) 
5 (08-14) 
3 (05-07) 
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Tabell 12. Fordonens åldersfördelning uppdelat för lätta lastbilar och personbilar. 

Fordonsår Omsorg Teknisk förv. 
Utbildning, 

Ledning & Övrigt 

antal andel antal andel antal andel 

Lätta lastbilar 

okänt 0 0% 17 0% 0 0% 

2000 - 2004 9 1% 72 2% 19 3% 

2005 - 2009 45 4% 222 6% 62 9% 

2010 - 2014 205 20% 866 23% 163 22% 

2015 - 2019 610 61% 2300 61% 427 59% 

2020 - 2021 135 13% 329 9% 58 8% 

Personbilar 

okänt 2 0% 1 0% 2 0% 

2000 - 2004 44 0% 36 2% 75 3% 

2005 - 2009 100 1% 99 4% 108 5% 

2010 - 2014 795 8% 400 17% 290 13% 

2014 - 2019 6821 70% 1552 66% 1389 64% 

2020 - 2021 2048 21% 280 12% 306 14% 

 

Tabell 13. Fördelning av fordonsflottan på år då modellerna testades i Euro NCAP uppdelat för lätta lastbilar och 

personbilar. 

Testår Omsorg Teknisk förv. 
Utbildning, 

Ledning & Övrigt 

antal andel antal andel antal andel 

Lätta lastbilar 

ej testade 238 24% 1046 27% 255 35% 

2003 - 2008 262 34% 767 28% 162 34% 

2009 - 2013 71 9% 598 22% 97 20% 

2014 - 2017 415 54% 1365 49% 206 43% 

2018 - 2019 13 2% 13 0% 2 0% 

2020 - 2021 5 1% 17 1% 7 1% 

Personbilar 

ej testade 235 2% 103 4% 180 8% 

1997 - 2008 282 3% 219 10% 158 8% 

2009 - 2013 4250 44% 1215 54% 923 46% 

2014 - 2017 2941 31% 524 23% 549 28% 

2018 - 2019 1768 18% 257 11% 312 16% 

2020 - 2021 334 3% 50 2% 48 2% 
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Tabell 14. Resultat från Euro NCAP tester åren 2014 – 2021 för fordonsflotta som används i alla verksamheter, inom 

omsorg och på teknisk förvaltning. 

  
Omsorg Teknisk förvaltning 

Utbildning, Ledning & 
Övrigt 

 antal andel* antal andel* antal andel* 

Euro NCAP testår 2014 - 2021 5476 100% 2226 100% 1124 100% 

Fordon med 3 stjärnor** 328 6% 117 5% 143 13% 

Fordon med 4 stjärnor** 1078 20% 1349 61% 352 31% 

Fordon med 5 stjärnor** 4007 73% 585 26% 587 52% 

Säkerhet för vuxna 0 - 60% 140 3% 132 6% 105 9% 

Säkerhet för vuxna 61 - 70% 0 0% 0 0% 0 0% 

Säkerhet för vuxna 71 - 80% 135 2% 142 6% 41 4% 

Säkerhet för vuxna 81 - 90% 2475 45% 1511 68% 562 50% 

Säkerhet för vuxna 91 - 100% 2720 50% 431 19% 407 36% 

Säkerhet för barn 0 - 60% 57 1% 34 2% 18 2% 

Säkerhet för barn 61 - 70% 23 0% 0 0% 0 0% 

Säkerhet för barn 71 - 80% 1851 34% 1514 68% 397 35% 

Säkerhet för barn 81 - 90% 3353 61% 585 26% 584 52% 

Säkerhet för barn 91 - 100% 186 3% 83 4% 116 10% 

Oskyddade trafikanter 0 - 60% 1145 21% 1462 66% 457 41% 

Oskyddade trafikanter 61 - 70% 970 18% 264 12% 157 14% 

Oskyddade trafikanter 71 - 80% 2576 47% 423 19% 398 35% 

Oskyddade trafikanter 81 - 90% 779 14% 67 3% 103 9% 

Oskyddade trafikanter 91 - 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Förarstödsystem 0 - 60% 1513 28% 397 18% 295 26% 

Förarstödsystem 61 - 70% 777 14% 1267 57% 281 25% 

Förarstödsystem 71 - 80% 2872 52% 450 20% 469 42% 

Förarstödsystem 81 - 90% 307 6% 108 5% 75 7% 

Förarstödsystem 91 -100% 7 0% 4 0% 4 0% 

* Andel av fordon testade i Euro NCAP 2014 - 2021. ** För tester innan 2015 är betyget minskat med en stjärna 
för att kompensera för skärpta kriterier. 
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Tabell 15. Jämförelse av fordonsflottan i olika delar av Sverige. 

 Omsorg 
Teknisk 

förvaltning 

Andel 5 år gamla bilar (2015 - 2021)     
Sverige 89% 72% 
Sthlm & Östra Mellansverige 90% 75% 
Småland med öarna & Sydsverige 84% 65% 
Västsverige 94% 79% 
Norra Mellansverige 88% 71% 
Mellersta och Övre Norrland 89% 71% 

Andel nyare bilar (2018 - 2021)     
Sverige 59% 37% 
Sthlm & Östra Mellansverige 60% 41% 
Småland med öarna & Sydsverige 53% 32% 
Västsverige 60% 40% 
Norra Mellansverige 61% 36% 
Mellersta och Övre Norrland 65% 38% 

Andel bilar med 5 stjärnor* (av testade fordon) 
Sverige 41% 15% 
Sthlm & Östra Mellansverige 42% 16% 
Småland med öarna & Sydsverige 31% 9% 
Västsverige 45% 14% 
Norra Mellansverige 41% 20% 
Mellersta och Övre Norrland 49% 22% 

Andel bilar testade 2014 - 2021     
Sverige 51% 36% 
Sthlm & Östra Mellansverige 53% 40% 
Småland med öarna & Sydsverige 47% 34% 
Västsverige 54% 35% 
Norra Mellansverige 52% 37% 
Mellersta och Övre Norrland 52% 36% 

Andel bilar med 5 stjärnor* (av fordon testade 2014 - 2021) 
Sverige 77% 30% 
Sthlm & Östra Mellansverige 77% 34% 
Småland med öarna & Sydsverige 63% 17% 
Västsverige 81% 32% 
Norra Mellansverige 78% 40% 
Mellersta och Övre Norrland 91% 40% 

Andel bilar med bra förarstödsystem, 80 - 100% (av fordon testade 2014 - 2021) 
Sverige 9% 6% 
Sthlm & Östra Mellansverige 8% 5% 
Småland med öarna & Sydsverige 6% 3% 
Västsverige 14% 9% 
Norra Mellansverige 7% 9% 
Mellersta och Övre Norrland 9% 6% 

Andel bilar med dåligt förarstödsystem, <60% (av fordon testade 2014 - 2021) 
Sverige 21% 16% 
Sthlm & Östra Mellansverige 26% 22% 
Småland med öarna & Sydsverige 17% 16% 
Västsverige 32% 17% 
Norra Mellansverige 21% 13% 
Mellersta och Övre Norrland 4% 9% 

* Fordonsmodeller testade innan 2015 har reducerats med en stjärna för att 
kompensera för höjda kriterier. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


