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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för 
en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

 
Länsförsäkringar lanserar ny rapport som belyser åkeribranschen. – Den här rapporten är viktig och vi 
hoppas kunna bidra till kunskap om åkerinäringen ur säkerhets,- miljö- och hälsoperspektiv. 
Förebyggande arbete är viktigt för att minska skador och olyckor och bidra till förarnas säkerhet och 
trygghet, säger Anders Wallstenius, företagsmotorspecialist på Länsförsäkringar. 
 
Rapporten, Utmaningar på väg för transport- och åkeribranschen, tar bland annat upp frågor som 
hastighetsefterlevnad, risken för olyckor, mobilanvändning under färd, alkoholkontroller samt hälso- och 
arbetsmiljöfrågor.  
 
–Arbetsmiljöfrågorna är lika viktiga när man är ute på vägarna som när man jobbar i andra miljöer och 
hälsoaspekterna likaså. Vi hoppas att rapporten hjälper till att skapa en ökad medvetenhet kring detta, säger 
Kristina Ström Olsson hälsostrateg på Länsförsäkringar. 
 
Rapporten bygger på en undersökning bland åkeriföretag i Sverige och är genomförd av undersökningsföretaget 
PFM Research. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer 
med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och 
godstrafik med 5 anställda eller fler. 74 procent av åkeriägarna kör själv sina fordon i yrkestrafik.  
 
Kort från rapporten 

• Tidspress bidrar till stressig arbetsmiljö 

• Hastighetskameror gör att sju av tio håller hastigheten 

• Lastbilsförare tittar i mobilen 3,3 gånger per timme 

• En tredjedel saknar rutiner kring förberedelser inför arbetspasset 

• Lastbilsförare har bättre psykisk än fysisk hälsa 

• Vardagstips för bättre hälsa  

• Två av tio åkerier genomför alkoholkontroller av förare 

• Vart fjärde åkeri kör aldrig med överlast 
 
Läs mer- Länk till åkerisidorna på webben och rapporten 
https://www.lansforsakringar.se/jamtland/foretag/forsakring/forebygga-skador/foretag-i-trafiken/utmaningar-pa-
vag/ 
 
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/ 
Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar 
 
För ytterligare information kontakta: 
Anders Wallstenius, motorspecialist Länsförsäkringar, 08-588 413 06, anders.wallstenius@lansforsakringar.se 
Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar, 072-141 1241, kristina.stromolsson@lansforsakringar.se 
Presskontakt, 08-588 41850, press@lansforsakringar.se 
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