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Medarbetare
Alla medarbetare 
bidrar till det goda 

medarbetarskapet och 
till verksamhetens 

utveckling. 

Vi är den självklara 
aktören i Sverige som 
examinerar och bidrar 
till trafiksäkra förare i 
Nollvisionens anda.

Kund
Vi ger varje 

kund de bästa 
förutsättningarna

för en bra 
prestation.

Kvalitet
Varje dag ska 

vårt arbete medföra 
trafiksäkra 

och miljömedvetna 
förare. 



2017, ett år med rekordvolym prov 
och målgång i en stor investering
2017 är ett år då Förarprov slagit rekord  
när det gäller att leverera volym prov. 
Trots detta har efterfrågan på våra  
tjänster inte kunnat mötas fullt ut 
överallt. 

Flera faktorer bidrar till ökad efter- 
frågan på körkortsprov: 

• Antalet personer som fått körkorts- 
tillstånd har ökat markant. Perioden  
januari-december utfärdades närma-
re 260 000 körkortstillstånd, vilket är  
en ökning med cirka 20 900 stycken  
eller 9 procent jämfört med samma  
period 2016. 

• Godkännandegraden fortsätter att  
sjunka vilket leder till behov av flera 
omprov. Andelen godkända kunskaps-
prov (teoriprov), behörighet B var för 
året 45,2 procent jämfört med 48,3  
procent samma period 2016. Andelen 
godkända körprov, behörighet B var  
för året 46,9 procent jämfört med  
47,8 procent samma period 2016. 

För att möta den ökade efterfrågan på 
provtider har Trafikverket vidtagit ett 
flertal åtgärder. Åtgärderna avser bland 
annat kraftigt förstärkt bemanning i 
form av nyrekryteringar, extra resurser, 
beordrad övertid, informationsåtgärder 
till kund, dialog med trafikskolornas 
branschorganisationer för att hitta  
gemensamma lösningar med mera.

Under året togs beslut att prioritera 
provtider till kunder som gör sina första 
prov och prov som bokas via trafikskola. 
Detta för att ge incitament till kunderna 
att utbilda sig bättre inför sitt förarprov. 
Företrädet för behörighet B innebär  
att om det första kunskapsprovet eller 
körprovet inte är godkänt erbjuder 
Trafikverket två omprov. När dessa två 
omprovstillfällen är förbrukade gäller 
inte företrädet längre och väntetiden till 
nya provtider kan bli betydligt längre.

Under året driftsattes det nya kun-
skapsprovssystemet vilket är en stor  
investering i verksamheten. Systemet 
innehåller många nya funktioner och 
delvis ändrade arbetssätt som under- 
lättar för medarbetarna och som ger 
kunderna tydligare information och  
också motverkar fusk. Trafikverket äger 

nu kunskapsprovssystemet mot tidigare 
Transportstyrelsen.

Förarprovs bilstödsverksamhet har 
fått ett utökat uppdrag till följd av lag- 
ändringar och bemanningen har för-
stärks för att möta detta. Uppdraget och 
arbetssätten har fortsatt att utvecklas 
och verksamheten når under 2017 full 
kostnadstäckning.

Förarprov bidrar till Trafikverkets  
vision Alla kommer fram smidigt, grönt 
och tryggt. Detta gör vi genom att arbeta 
med trafiksäkerhet och sparsam körning, 
men även genom ett bra kundbemötande 
och smidiga processer för bokning och 
genomförande av prov med mera. 

Förarprovs kundlöfte infördes och 
gjordes synligt externt i oktober. Syftet 
är att göra det tydligt för våra kunder vad 
de kan förvänta sig när de kommer i kon-
takt med Trafikverket Förarprov. Syftet 
är också att skapa delaktighet, engage-
mang och samsyn internt inom Förarprov 
hur vi ger varje kund de bästa förutsätt-
ningarna för en bra prestation. I vårt 
kundlöfte vill vi även uppmärksamma 
vad som förväntas av kunden: Vid 
Förarprovet ska du visa att du är en  
trafiksäker och miljömedveten förare.

Under året har representanter från 
Förarprovs ledningsgrupp besökt samt-
liga kontor och fått möjlighet att diskute-
ra utmaningar och möjligheter lokalt. 
Många intressanta och givande besök!

Under året togs ett omtag kring  
behovet av att införa krav på dubbel- 
kommando vid taxiprov utifrån ett fler-
tal inträffade incidenter. Trafikverket 
lämnade in ett förslag på föreskrifts- 
ändring till Transportstyrelsen som efter 
utredning införde dubbelkommando som 
krav vid taxiprov per 1 december. Under 
utredningstiden togs beslut inom 
Förarprov att som en arbetsmiljöåtgärd 
inte tillåta taxiprov i bilar utan dubbel-
kommando.

I början av december genomfördes 
Stora Förarprovsmötet för samtliga med-
arbetare, närmare 500 deltagare. Det var 
tre år sedan sist och de två dagarna var 
mycket uppskattade. Temat var Förar-
provs målbild och kundlöfte. Det blev en 
bra möjlighet att nå ut med information 

om vad som är på gång samt bjuda in till 
dialog kring Förarprovs utmaningar och 
hur vi kan möta dem. Det var också ett 
tillfälle för erfarenhetsutbyte över orga-
nisatoriska gränser där medarbetarna 
fick med sig både inspiration och nya  
erfarenheter.

Det systematiska arbetet kring för-
bättringsförslag har fortsatt att utvecklas 
under året. Detta har resulterat i 499 
stycken inlämnade förbättringsförslag.  
I samband med Stora Förarprovsmötet 
delades utmärkelser ut för bästa förbätt-
ringsförslag inom områdena medarbeta-
re, kund, kvalitet samt till det kontor som 
genererat flest förbättringsförslag per 
medarbetare. Utmärkelsen utgörs av 
Förarprovs egen Oscarsstatyett, glöd-
lampan.

I början av året påbörjade den nya 
kvalitetsorganisationen sitt arbete och 
under hösten genomfördes de första fort-
bildningarna för förarprövare enligt en 
ny utvecklad utbildningsmodell. En fort-
bildningskurs infördes även för alla 
kundtjänsthandläggare.

Under 2017 har Trafikverket Förar-
prov och Transportstyrelsen tillsammans 
tagit initiativ till en översyn av hela  
förarutbildningssystemet för behörighet 
B (personbil). Detta är en stor satsning 
som kommer att genomföras under 2018  
i samarbete med utbildningsbranschen 
med flera. Syftet med översynen är att ta 
fram ett förslag på ett nytt förarutbild-
ningssystem och en karta för den på- 
följande regelutvecklingen. Inom ramen 
för översynen görs också en förstudie för 
ett digitalt verktyg som ska hjälpa kund-
erna att säkerställa en bra förarutbild-
ning. Målet är att blivande nya förare 
förstår vad som krävs och får goda förut-
sättningar att tillgodogöra sig förarut-
bildning för att bli trafiksäkra, risk- och 
miljömedvetna förare. 

Borlänge i februari 2018

Kristina Hagberg  
Chef Trafikverket Förarprov
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Förarprovs uppdrag är att till-
godose samhällets behov av prov 
inom körkorts- och yrkestrafik-
området i hela landet samt kom- 
petens för bilstöd och vilkors- 
kodning. Verksamheten ska bidra 
till att skapa trafiksäkra, risk- och 
miljömedvetna förare i väg-
transportsystemet. 
Förarprov drivs som en resultatenhet 
med resultatkrav. Verksamheten är själv-
finansierad och ska visa på ett nollresul-
tat över tid. 

Vi möter våra kunder på 133 platser 
runt om i landet och under 2017 hade vi 
cirka 1,5 miljoner kundkontakter.  
Leveranserna är:

• Genomföra förarprov.

• Bilstödsärenden.

• Provkonstruktion.

• Kunskapsprov för lokförare.

• Foto till nya körkort, förnyelser av 
körkort, ADR (farligt gods) samt lok-
förarkort och färdskrivarkort.

• Uthyrning av personbil vid förarprov.

• Tillgänglig kundtjänst som berör 
Förarprovs leveranser.

Det här är Förarprov
Förarprovs kundlöfte infördes och  
gjordes synligt externt i oktober. Syftet 
är att göra det tydligt för våra kunder  
vad de kan förvänta sig när de kommer  
i kontakt med Trafikverket Förarprov. 
Syftet är också att skapa delaktighet,  
engagemang och samsyn internt inom 
Förarprov hur vi ger varje kund de bästa 
förutsättningarna för en bra prestation.  
I vårt kundlöfte vill vi även uppmärk-
samma vad som förväntas av kunden: 

Vid förarprovet ska du visa att du är en 
trafiksäker och miljömedveten förare.

VÅRT KUNDLÖFTE
Du ska alltid känna dig välkommen.

Du ska alltid få tydlig information.

Du ska alltid få de bästa förutsättningarna att visa dina kunskaper. 

               Trafikverket Förarprov

Vid  
förarprovet  

ska du visa att du  
är en  trafiksäker och  

miljömedveten  
förare.

Förarprovs verksamhet i siffror
2017 2016

Omsättning 
Provverksamhet 487 384 tkr 465 426 tkr
Uppdragsverksamhet 60 100 tkr 56 760 tkr
Anslag ap.12.1 Planering,stöd 
och myndighetsutövning 3 700 tkr 4 000 tkr

Provvolymer
Körprov* 337 000 329 200

Kunskapsprov/yrkeskunnande 
prov

468 500 441 400

Resultat
Avgiftsfinansierad verksamhet 51 996 tkr 67 800 tkr
Uppdragsverksamhet 13 796 tkr 17 600 tkr

2017 2016
Antal anställda 
Män 262 241

Kvinnor 202 193

Personal
Antal förarprövare*  303 273
Bilstödsutredare 11 11
Antal kundtjänsthandläggare 94 97
Ledning och stöd 56 53
- varav chefer 38

Nöjd Kundindex, NKI, totalt** 70 73
Kunskapsprov    72    76
Körprov 67 70
*Inklusive aspiranter 2017: 46 st
**Ny porttallösning införd 2017, vilket medför en justering av NKI-värdet för 2016

Vårt kundlöfte. Illustration: Trafikverket.

Verksamheten utgör till allra största  
delen en myndighetsutövning och styrs 
till mycket stor del av lagar, förordningar 
och föreskrifter. Rättssäkerhet, lika- 
behandling, etik och moral är också  
styrande faktorer. En viktig samarbets-
partner till Förarprov är Transport- 
styrelsen som är föreskrivande myndig-
het, tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Viktiga intressenter är Arbetsförmedling- 
en, trafikskolor, trafikövningsplatser och 
branschorganisationer.

*Inklusive omprov för säkerhetskontroll 
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Förarprov deltog i MC-mässan .17 i Stockholm 26-29 januari 2017. Foto: Ylva Lundin.

Organisation
Förarprov är en av fem resultat-
enheter inom Trafikverket.  
Resultatenhetschefen är direkt 
underställd av GD utsedd ord- 
förande. Resultatenheterna 
ansvarar för att genomföra ut-
pekade delar av Trafikverkets 
verksamhet under bolagsliknande 
former och på konkurrensneutrala 
villkor. Generaldirektörens kansli 
ansvarar för samordningen av 
resultatenheterna.

Ett av de totalt 279 800 körprov, behörighet B som genomfördes under 2017.  
Foto: Kenneth Hellman.

Ett av de totalt 468 500 kunskapsprov/yrkeskunnandeprov som genomfördes under 2017. Foto: Ylva Lundin.

Verksamhets-
områden

Internrevision
 

Ekonomi och styrning
 

Strategisk utveckling
 

HR
 

Kommunikation
 

Inköp och logistik
 

Juridik och planprövning
 

IT
 

Centrala funktioner

 
Planering Trafikledning 

 

Underhåll

 

Investering

 

Stora projekt

 

Generaldirektör
Överdirektör, GD Kansli 

inkl. Säkerhetsfunktionen

Styrelse
 

Förarprov
 

Trafikverksskolan
 

Färjerederiet
 

Sweroad
 

Fordonsresurser
 

Resultatenheter
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Inom verksamhetsstyrning som leds av biträdande resultatenhetschef finns olika stöd till Förarprovs verk-
samhet. Där finns enheterna Ekonomi, Kunskapsprov och Bilstöd samt funktionen för Verksamhetsutveck-
ling, IT, Kvalitet och Utbildning. Under året har avdelningarna Kommunikation och HR bildats.

Provverksamheten bedrivs inom avdelningarna Syd, Mitt och Nord. Avdelning Syd omfattar 12 kontor. 
Avdelning Mitt omfattar 14 kontor inklusive den centrala kundtjänsten som är placerad i Stockholm.  
Avdelning Nord omfattar 8 kontor. Till detta finns ett hundratal mottagningsorter där vi även genomför prov.

Förarprovs organisation

Till vänster: Tommy Helin,  
Luleå/Skellefteå, fick utmärkelse  
för Bästa förbättringsförslag  
Medarbetare. Foto: Ylva Lundin.

Kundtjänsthandläggarna i Karlstad fick utmärkelse för Bästa förbättringsförslag Kund. 
Foto: Ola Hedin.

Till höger: Förarprovskontoret i 
Västerås fick utmärkelse för Flest 

förbättringsförslag per medarbetare. 
Foto: Ylva Lundin.

Systematiskt förbättrings-
arbete
Det systematiska arbetet kring förbätt-
ringsförslag har fortsatt att utvecklas  
under året. Detta har resulterat i 499 in-
lämnade förbättringsförslag, vilket är en 
ökning med 36 procent jämfört med 2016. 
I samband med Stora Förarprovsmötet 
2017 delades utmärkelser ut för bästa för-
bättringsförslag inom områdena med- 
arbetare, kund, kvalitet samt till det  
kontor som genererat flest förbättrings-
förslag per medarbetare. Utmärkelsen 
utgörs av Förarprovs egen Oscarsstatyett, 
glödlampan.

RE-chef

KommunikationVerksamhets-
styrning

HR

Avdelning
Syd

Avdelning
Mitt

Avdelning
Nord

Ovan: Maria Österberg, Stockholm 
City, fick utmärkelse för Bästa 
förbättringsförslag Kvalitet.  
Foto: Ola Hedin.
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•	 Kristina	Hagberg						 Resultatenhetschef 
•	 Rikard	Granlund	 Bitr.	Resultatenhetschef 
•	 Ulrika	Hebert													Ekonomi 
•	 Ulrika	Kosjanov									 HR 																		
•	 Ylva	Lundin															 Kommunikation 
•	 Per-Olof	Nilsson							 Verksamhetsutvecklare 
•	 Ove	Lommered									 Avdelning	Nord 
•	 Cecilia	Borgljung							 Avdelning	Mitt 
•	 Jimmy	Brännmark					 Avdelning	Syd	 

Avgående ledamöter:
•	 Lars	G	Eriksson							 Ekonomi	(t.o.m 31 augusti)  

 

Internstyrelsen
Trafikverket Förarprov styrs av en av GD utsedd internstyrelseordförande med fullt ansvar för verksam-
heten och som till sitt förfogande har en rådgivande internstyrelse. Internstyrelsens syfte är att verka för 
planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt att resultatenheten bidrar till största möjliga 
nytta för Trafikverket. 

Förarprovs ledningsgrupp

Internstyrelsens ledamöter utses av GD på förslag från ordföranden och ska omfatta minst 4 och högst 7 ledamöter inklusive  
ordförande och exklusive fackliga representanter. Resultatenhetschefen är föredragande vid styrelsemötena.

Internstyrelsen har under  
verksamhetsåret utgjorts av: 

Ledningsgruppen är stöd till chefen för  
Förarprov i strategiska och operativa frågor.  
Under året har 11 protokollförda möten  
genomförts.

•	 Bo	Netz,	ordförande Trafikverket (från 1 mars)
•	 Marie	Nordén NTF	
•	 Maria	Krafft Trafikverket	
•	 Tommy	Jonsson Trafikverket
•	 Per-Egon	Johansson (från 18 maj)
•	 Karin	Östman Trafikverket	 

 (från 1 september)
•	 Klas-Ove	Kindlund ST
•	 Magnus	Holmström SEKO
•	 Christina	Eklööf Saco-S

Avgående ledamöter:
•	 Bo	Vikström	 Ordförande,	Trafikverket	 

 (t.o.m. 28 februari)
•	 Melissa	Denbaum	 Trafikverket	(t.o.m. 31 maj)

Ove Lommered

Klas-Ove Kindlund

Kristina Hagberg  

Bo Netz

Per-Olof Nilsson

Karin Östman

Rikard Granlund Ulrika Hebert

Maria Krafft

Cecilia Borgljung

Magnus Holmström

Ylva Lundin

Per-Egon Johansson

Ulrika Kosjanov

Tommy Jonsson

Jimmy Brännmark

Christina Eklööf

Marie Nordén 
NTF
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DIAGRAM 1

Körprov B, volymer
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Provverksamheten
Förarprovs provverksamhet är upp- 
delad i tre avdelningar. Inom varje av-
delning finns ett antal kontorsorter, och 
till kontorsorterna finns i många fall 
kopplat ett antal så kallade mottagnings- 
orter. På mottagningsorterna genomförs 
prov med tillrest personal.

 
AVDELNING/KONTORSORT

Nord
Luleå, Skellefteå, Örnsköldsvik, 
Sundsvall, Östersund, Gävle, 
Falun, Umeå

Mitt
Eskilstuna, Örebro, Västerås, 
Karlstad, Stockholm (City/Kund-
tjänst, Sollentuna, Jakobsberg, 
Farsta och Södertälje), Uppsala, 
Visby, Linköping, Skövde

Syd
Jönköping, Kalmar, Karlskrona, 
Växjö, Göteborg Syd,  
Göteborg Nord, Vänersborg, 
Borås, Halmstad, Malmö,  
Helsingborg, Kristianstad

Under 2017 har cirka 279 800 prov genomförts vilket är 
en ökning med 25 % mot 2013 (224 200 prov). 

Förarprovs kärnverksamhet är körprov, 
kunskapsprov och yrkesprov med upp-
drag kopplade till dessa. Den största  
delen av provverksamheten är kunskaps-
prov och körprov för personbil,  de så 
kallade körprov B. Volymen prov har ökat 
över åren. En orsak till ökningen är det 
ökade antalet omprov.

FörarprovFÖRARPROV 
(kontorsorter och  
mottagningsorter)

Insatser för att möta den 
fortsatt höga efterfrågan på 
provtider
En kombination av åtgärder genomfördes 
under året för att möta efterfrågan och 
erbjuda god tillgång på provtider. 
Satsningarna bestod av: 

• Ett trettiotal nyanställda förar- 
prövare runt om i landet började  
förrätta körprov under våren och 
sommaren. Det innebär en ökning 
med ungefär 15 procent. För att ytter- 
ligare öka kapaciteten inför 2018  
började 45 nya förarprövare att 
 utbildas i september 2017.

• Beordrad övertid för att erbjuda  
ytterligare provtider på kvällar och 
helger, extrapersonal och att personal 
lånas mellan kontoren.

• Ett 60-tal förarprövare flyttade  
sina semestrar och arbetade under 
sommaren. 

• Lördagen den 13 maj genomfördes en 
gemensam provdag i hela landet på ett 
50-tal orter.

• Satsning på ett pilottest för fördjupad 
återkoppling för dem som gjort många 
omprov.

• Förstärkt och översatt information 
om vad körkortstagaren ska utbilda 
sig inom för att komma väl utbildad 
till körkortsprovet och för att bli en 
trafiksäker och miljömedveten förare.

• Dialog med trafikskolornas bransch-
organisationer över hela landet, 
Sveriges Trafikskolors Riksförbund 
(STR) och Trafikutbildarnas 
Riksorganisation (TR), centralt  
och lokalt. Syftet är att hitta gemen-
samma lösningar som på bästa sätt 
möter efterfrågan.
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DIAGRAM 2

Kunskapsprov B, volymer
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För volymen genomförda kunskapsprov har en ökning 
skett med cirka 29 % från 2013 till 2017. I siffror räknat 
genomfördes totalt 245 000 kunskapsprov 2013 vilket 
ökade till 316 700 år 2017.

DIAGRAM 3

Andel godkända prov
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Andelen godkända prov, behörighet B har minskat un-
der en längre tid vilket har lett till ökade provvolymer.

Nytt kunskapsprovssystem 
driftsatt 
Det nya kunskapsprovssystemet har 
utvecklats under cirka tre år. Det ersätter 
tidigare system och driftsattes under 
november för att vara i full drift vid års-
skiftet. Ägandeskapet och ansvaret har 
flyttats från Transportstyrelsen till  
Trafikverket. Ny funktionalitet har till- 
skapas för att underlätta provkonstruk-
tionen, ge möjlighet att skapa ett unikt 
prov vid varje tillfälle, motverka fusk 
samt ge nya former för återkoppling till 
kund inom de områden som det fanns 
kunskapsluckor. Systemet innehåller även 
instruktionsfilmer på flera språk som 
beskriver hur provet går till. Istället för 
att skriva ut resultatbeskedet skickas det 
direkt till kundens e-postadress. Resul-
tatbeskedet ger tydligare information om 
var eventuella kunskapsbrister finns.

Instruktionsfilm på flera språk beskriver hur kunskapsprovet går till. Foto: Ylva Lundin.
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Projekt Annat språk  
Projekt ”Kommunikation med körkorts-
tagare med annat språk än svenska” som 
inleddes 2016 har fortsatt under året. 
Fokusgrupper med olika språk har  
genomförts i syfte att få en bild av mål-
gruppernas behov av information om att 
ta körkort samt hur och var de vill ta del 
av informationen. Produktion av informa- 
tionsfilm om att ta körkort har inletts och 
filmen har förtestats på olika språk- 
grupper. Tidigare har flerspråkiga in- 
ledningsfilmer tagits fram för visning i  
förarprövarnas plattor vid körprov be-
hörighet B och på Trafikverkets Youtube-
sida. Filmerna har kompletterats med  
inspelade fraser på flera språk att an- 
vändas när körprovet avslutas.

Dubbelkommando vid kör-
prov för taxiförarlegitimation
Under året togs ett omtag kring behovet 
av att införa krav på dubbelkommando 
vid taxiprov utifrån ett flertal inträffade 
incidenter. Trafikverket lämnade in ett 
förslag på föreskriftsändring till 
Transportstyrelsen som efter utredning 
införde dubbelkommando som krav vid 
taxiprov från den 1 december. Under ut-
redningstiden togs beslut inom Förar-
prov att som en arbetsmiljöåtgärd inte 
tillåta taxiprov i bilar utan dubbel- 
kommando.

Översatta ljud- och textfiler som används vid ett underkänt körprov. Foto: Jessica Kronholm.

Förarprovskontoret i Falun har flyttat till nya lokaler som finns i markplan och är genom sin tillgänglighet bättre  
anpassade till kunderna. Foto: Lena Lemon.

Projekt om fördjupad  
kundåterkoppling 
Ett projekt har testat olika modeller för 
fördjupad återkoppling för kunder med 
många omprov. Resultatet visar att kund-
erna som deltog i test var benägna att 
omvärdera orsakerna till varför prov inte 
blir godkända. De visar upp en minskad 
benägenhet att boka och genomföra  
provet direkt efter att ha genomfört den 
fördjupade återkopplingen. Projektet har 
även tagit fram en modell som är mindre 
tidskrävande där kunderna erbjuds en 
förenklad fördjupad återkoppling, vilken 
kan genomföras redan efter första provet, 
om provresultatet visar att det finns skäl 
för en sådan insats.

Utredning om servicekontor
Förarprov har gett synpunkter till civil-
ministerns utredning ”En sammanhållen 
organisation för statlig lokal service” 
som innebär att fler myndigheter än i dag 
kan komma att flytta ihop i lokala service- 
kontor. Förarprov ser möjligheter med 
att eventuellt kunna samutnyttja lokaler 
där så är lämpligt, tillhandahålla infor-
mation om körkortsprocessen genom 
tryckt material, länkar och möjlighet att 
få hjälp med bokning av prov. 
Utredningen kommer att fortsätta under 
2018.

Verksamheten 2017
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2,6 miljoner besök på körkortssidorna på www.trafikverket.se vilket är en ökning med 37 procent jämfört med 2016. 
Skärmbild från www.trafikverket.se/korkort/kontakt/fragor-och-svar-om-korkortsprov/

Externa uppdrag
Förarprovs externa uppdrag består av:

Fordonsstödsutredningar till 
Försäkringskassan
Förarprov bilstöd utför på uppdrag av 
Försäkringskassan utredningar av 
fordonsanpassningar. 

Underlag för villkorskodning till 
Transportstyrelsen
Förarprov bilstöd bistår Transport-
styrelsen med underlag för villkorskod-
ning av körkort samt föreläggandeprov.

Uthyrning av Trafikverksbil vid 
körprov
Förarprov möjliggör som ett alternativ 
till marknaden att hyra personbil med 
dubbelkommando vid uppkörning.

Övriga uppdrag
Övriga uppdrag avser bland annat prov 
för certifiering av arbete på väg och järn-
väg. Förarprov utför på uppdrag av  
Statens väg- och transportforsknings- 
institut (VTI) analys av körprov utförda i 
simulator för bedömning av körförmåga 
hos personer med synfältsbortfall.

Verksamheten 2017

Vi möter våra kunder på Förarprovs 133 platser i landet och under 2017 hade vi cirka 1,5 miljoner kundkontakter.  
Foto: Ylva Lundin.
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FINANSIELL
REDOVISNING

Nettoomsättningen 2017 uppgick till 551,2 mkr (föregående år 526,2 mkr) vilket motsvarar en om- 
sättningsökning på 4,8 %. Av den totala omsättningen utgör uppdragsverksamheten 60,1 mkr och bidrar 
med 13,8 mkr av det totala resultatet. Förarprov fortsätter rekrytera förarprövare för att kunna svara upp 
mot den fortsatt ökade efterfrågan på prov, totalt 46 förarprövare under 2017. Det totala antalet körprov 
ökade med 7 800 prov till 337 000 och kunskapsproven ökade med 27 100 prov till 468 500. Verksam-
heten som är personalintensiv redovisar stora kostnader för personal och lokalhyror. I övriga rörelse- 
kostnader ingår kostnader för till exempel fordon, fortbildning och utbildning, postbefordran, data- 
kommunikation och avgifter till Transportstyrelsen. Detta är kostnader som ökar i takt med att verksam-
heten växer. 

Finansiell redovisning

DIAGRAM 4

Omsättning och resultat, miljoner kronor
Nettoomsättning Resultat
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Årets resultat, miljoner kronor
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Resultaträkning
Not 2017 2016

Nettoomsättning – externa affärer 1 543	503 519	162

Nettoomsättning – internt Trafikverket  1 2	632 2	627

Anslag 2 3	678 4	000

Bidrag 1	370 397

Nettoomsättning 551 183 526 186

Personalkostnader 3 -	303	959 -277	391

Konsulter -	6	344 -8	016

Resekostnader -	11	748 -8	384

Lokalkostnader -	44	092 -40	388

Övriga rörelsekostnader -	117	952 -101	988

Avskrivningar enligt plan -	1	296 -4	628

Rörelsekostnader -485 391 -440 795

Rörelseresultat 65 792 85 391

Finansiella intäkter 0 0

Resultat efter finansnetto: 65 792 85 391

Årets resultat 65 792 85 391

Balansräkning 
Not 2017 2016

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 35	104 20	590

Materiella anläggningstillgångar       4	697 5	261

S:a anläggningstillgångar
4

39 801 25 851

Kundfordringar                          5 17	581 39	769

Övriga kortfristiga fordringar 12	240 11	665

Förutbet kostnader och uppl intäkter 14	197 8	361

Kassa, postgiro och bank   409	259 360	442

Avräkning med statsverket 2 25	602 21	924

Summa omsättningstillgångar 478 879 442 161

S:A TILLGÅNGAR                    518 680 468 012

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Balanserat resultat  346	241 260	849

Periodens resultat                    65	792 85	392

S:a eget kapital                  412 033 346 241

Avsättningar                6 83 146

S:a långfristiga skulder                 0 0

Leverantörsskulder                   7 58	599 41	965

Övriga kortfristiga skulder 13	166 50	756

Uppl kostnader och förutbet intäkter 8 34	799 28	904

S:a kortfristiga skulder                106 564 121 625

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL  518 680 468 012

Finansiell redovisning
Resultaträkning 
Balansräkning
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Nyckeltal
 
Rörelsemarginal, (%)

2017 

11,9

2016 

16,2

Vinstmarginal, (%)  11,9 16,2

Avkastning på eget kapital, (%) 17,4 28,1

Soliditet, (%) 79,4 74,0

Personalkostnader/nettoomsättning, (%) 55,0 52,7

Avskrivningar/nettoomsättning, (%) 0,2 0,9

Redovisningsprinciper
Förarprovs	årsrapport	är	upprättad	enligt	de	principer	och	förordningar	
som	gäller	för	statliga	myndigheter	samt,	i	allt	väsentligt,	även	enligt	
årsredovisningslagen.	

Värderingsprinciper
Tillgångar	och	skulder	har	värderats	till	anskaffningsvärdet,	om	inget	
annat	anges.

Fordringar
Fordringar	har	tagits	upp	till	de	belopp	varmed	de	beräknas	inflyta.	 
Reservering	för	osäkra	fordringar	har	gjorts	efter	genomförd	 
bedömning.

Anläggningstillgångar
Tillgångar	vars	anskaffningsvärde	överstiger	20	tkr	samt	vars	 
ekonomiska	livslängd	är	tre	år	eller	längre,	definieras	som	anläggnings-
tillgång.	Anläggningstillgångar	redovisas	till	anskaffningsvärde,	efter	
avdrag	för	ackumulerade	avskrivningar	enligt	plan.	Avskrivningar	enligt	
plan,	beräknas	linjärt	på	tillgångarnas	anskaffningsvärde.	Avskrivnings-
tider	fastställs	efter	bedömning	av	tillgångens	nyttjandeperiod:
Immateriella	anläggningstillgångar:	5	år
Fordon:	5	år
Inventarier	och	verktyg:	3	år.

Pensionsförpliktelser
Avsättningar	har	gjorts	enligt	Trafikverkets	och	Statens	Pensionsverks	
direktiv	för	personal.

Intäkter
Intäkter	från	prov	och	tjänster	redovisas	vid	leverans	till	kunden	i	 
enlighet	med	villkor	för	prov.	Intäkter	från	prov	är	inte	momspliktiga.	
Övriga	intäkter	redovisas	netto	efter	moms.

Definitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat	i	procent	av	nettoomsättningen.

Vinstmarginal
Resultat	efter	finansnetto	i	procent	av	nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat	i	procent	på	genomsnittligt	kapital

Soliditet
Eget	kapital	i	procent	av	balansomslutningen.

Finansiell redovisning
Redovisningsprinciper 

Nyckeltal & Definitioner
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Noter

Not 3 Personal 
2017 2016

Antal tillsvidareanställda vid årets slut 464 434
Varav kvinnor 202 193
Varav män 262 241

Årsrapportens undertecknande
Borlänge den 22 februari 2018

Bo Netz Marie Nordén Maria Krafft 
Ordförande Generalsekreterare NTF 

Tommy Jonsson Karin Östman Per-Egon Johansson

Klas-Ove Kindlund Christina Eklööf Magnus Holmström 
ST Saco-S Seko

Not 1 Nettoomsättning tkr
2017 2016

Prov 453	110 436	843
Fotografering 33	927 28	582
Uthyrning bilar 51	399 48	668
Övrig uppdragsverksamhet 7	699 8	092

546 135 522 186

Not 2 Avräkning med statsverket
2017 2016

Ingående balans, anslag räntebärande flöde 21	924 17	924
Redovisat mot anslag 3	678 4	000

25 602 21 924

Not 4 Anläggningar och avskrivningar 
2017 2016

Immateriella anläggningstillgångar,  
anskaffningsvärde 26	600 26	600
Immateriella anläggningstillgångar, avskrivningar -26	600 -22	600
Immateriella anläggningstillgångar,  
utgående balans - -

Pågående immateriella anläggningstillgångar,
ingående anskaffningsvärde 20	590
Pågående immateriella anläggningstillgångar,
Årets anskaffningsvärde 14	514 20	590

35 104 20 590

Fordon,	anskaffningsvärde 8	590 5	903
Fordon,	årets	avyttring -950 -3	008
Fordon,	årets	anskaffning 749 5	695
Fordon, avskrivningar -3	692 -3	329
Fordon, utgående balans  4 697  5 261

Inventarier och verktyg, anskaffningsvärde 817 817
Inventarier och verktyg, avskrivningar -817 -817
Inventarier och verktyg, utgående balans - -

Not 5 Kundfordringar
2017 2016

Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter 28	499 46	700
Kundfordringar hos övriga 117 1	849
Reserv för osäkra kundfordringar -11	035 -8	780
Kundfordringar netto, utgående balans 17 581 39 769

Not 7 Leverantörsskulder
2017 2016

Leverantörsskulder – interna 40	259 25	684
Leverantörsskulder – externa 18	340 16	281

58 599 41 965

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017 2016

Upplupna löner och semesterlöner 19	338 17	021
Upplupna sociala avgifter 9	970 8	842
Övriga upplupna kostnader 5	491 3	441
Förutbetalda intäkter - -
 34 799 28 904

Finansiell redovisning
Noter
Årsrapportens undertecknande

Not 6 Avsättningar
2017 2016

Avsättning delpension 83 146



Rapport från  
oberoende revisor

Rapport från oberoende revisor 
Till styrelsen i Trafikverket Förarprov
Årsrapporten ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 16-18.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Förarprov för är 2017.

Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Trafikverket Förarprov finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Förordningen (2000:605) om årsredovisning och  
budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av ärsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trafikverket Förarprov enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sidan 1-15 i årsrapporten. 

Vårt uttalande avseende årsrapporten omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 

I samband med vår revision av årsrapporten är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om  
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsrapporten. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en  
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsrapporten upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt Förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsrapport som inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsrapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsrapporten. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsrapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av resultatenhetens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och  
tillhörande upplysningar. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsrapporten, däribland upplysningarna, och om årsrapporten 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också  
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Borlänge den 2018-03-14

KPMG AB

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor
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Trafikverket Förarprov 
781 89 Borlänge 
Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se/forarprov


