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Abstract 
There are more than 130 places in Sweden where driving tests can be 
carried out, with their own particular traffic environments, examiners 
and test-takers. The test-takers’ ages and their preferred method of 
registering for the test vary between places. In some places only a few 
tests are carried out and in some a large number of tests. In some places 
certain aspects of the traffic environment are absent, like motorways, 
railway crossings or roundabouts. The intensity of traffic also varies 
between different locations. In short, there are many aspects that can vary 
between individual tests. In this report various ways of presenting such 
differences and some ways of categorizing places are explored. 

Does this have consequences for results? It is difficult to analyse as 
several variables probably interact and are hard to untangle and due to 
the nature of the data. The result is binary – pass/fail – which limits what 
analyses can be made – and there are many categories in the variables 
place and examiner. In order to achieve fewer categories some can be 
collapsed into fewer and larger categories. The question is then how many 
categories and what criteria should be used to form them. When analyses 
are made we can see that the content of tests differ both within a 
particular location and between different places. It is, however, unclear if 
the same or different skills and abilities are measured in different places, 
but nevertheless not as simple as to claim that it is “easier” to obtain a 
licence in certain places than others based on simple comparisons of 
success rates. Test-takers’ age and method of registration for the test, 
aspects that we know are connected to the percentage of passed tests, also 
differ between places. 

  



 

Sammanfattning 
Man kan köra upp på fler än 130 orter i Sverige, alla med olika trafik-
miljöer, förarprövare och provtagare. Provtagarnas ålder och anmälnings-
sätt skiljer sig åt på olika orter. På några orter genomförs få prov, på 
andra många. En del förarprövare genomför väldigt få prov, andra väldigt 
många. Vissa orter saknar vissa inslag i trafikmiljön, som exempelvis 
motorväg, järnvägskorsning eller cirkulationsplats. Trafikintensiteten på 
orterna skiljer sig åt. Kort sagt, det finns väldigt många aspekter som kan 
variera mellan enskilda prov. I rapporten presenteras olika sätt att åskåd-
liggöra hur dessa skillnader mellan orter ser ut och några sätt att katego-
risera orter. 

Får detta konsekvenser för resultatet? Det är svårt att utreda eftersom 
flera variabler sannolikt samverkar och det är svårt att särskilja dem från 
varandra, och eftersom data ser ut som det gör. Dels är utfallet binärt – 
godkänt/underkänt – vilket begränsar vilka analyser som kan göras. Dels 
är det många kategorier inom variablerna ort och förarprövare. För att 
minska antalet kategorier kan man slå ihop dem till färre och större kate-
gorier. Frågan är i så fall utifrån vilka kriterier och till hur många katego-
rier. Av analyser framgår att provinnehållet skiljer sig åt mellan prov, 
såväl inom som mellan orter. Det är dock oklart om man mäter samma 
eller olika kvaliteter på olika orter, men det är nog inte så enkelt att säga 
att det är ”lättare” att ta körkort på vissa orter än andra baserat på enkla 
jämförelser av godkännandegrad. Provtagarnas ålder och anmälningssätt, 
aspekter som vi vet påverkar godkännandegraden, skiljer sig också åt 
mellan orter. 
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Introduktion 
Med jämna mellanrum förekommer det artiklar i dagspressen där man 
rangordnar orter utifrån resultat på förarprovet. Ibland förekommer 
rubriker som antyder att förarna som kör upp i X är duktigare än de som 
kör upp i Y, men vanligast är att dra slutsatser om var det är ”lättast” att 
få godkänt (t.ex. Ottosson, 2015; Ritzén, 2015). När det gäller frågan om 
vad skillnaderna beror på så gissar provtagare exempelvis på att bedö-
marna gör olika bedömningar och myndighetsföreträdare på att prov-
tagargruppernas förberedelser skiljer sig åt på olika orter. 

Vad alla är eniga om är att andelen godkända prov varierar mellan orter 
och att det finns många möjliga orsaker till detta. Den här rapporten ger 
inte alla svar, men vi avser att mer ingående beskriva vilka möjligheter 
och problem som uppstår vid jämförelser mellan orter. 

I det ingår också frågan om hur man kan presentera jämförelser. I dags-
pressen är det i regel inte en presentation av mer än hundra mottagnings-
orter – man väljer ut en region eller redovisar indelat efter huvudkontor. 
Vilka andra möjliga indelningar kan man tänka sig? 

Om förarprovet 
Förarprovet består av två delar – kunskapsprov och körprov – som bokas 
samma dag och genomförs nära i tid. Provtagarna börjar med att genom-
föra kunskapsprovet och oavsett resultat på kunskapsprovet genomför de 
därefter körprovet. Provtagarna måste få godkänt på båda proven inom 
en tvåmånadersperiod från det första godkända provet för att få körkort. I 
annat fall får de göra om båda proven och betala nya provavgifter.  

Kunskapsprovet är datoriserat och omfattar 65 frågor. Man har 50 minu-
ter på sig och måste ha svarat rätt på minst 52 frågor för att få godkänt. 
Eftersom man ska kunna göra ett nytt försök om man inte fått godkänt 
resultat på kunskapsprovet vid första försöket finns flera provversioner. 
De ska ha samma svårighetsgrad och täcka in samma typ av innehåll. Alla 
provorterna använder samma provversioner och provgenomförandet är 
standardiserat. 

Körprovet består av en inledande säkerhetskontroll samt körning i och 
utanför tätort under minst 25 minuter. Provtagaren ska rutinmässigt 
kunna manövrera fordonet, tillämpa trafikregler, köra hastighetsan-
passat, ta hänsyn till övriga trafikanter, hantera risker och förutse andras 
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agerande. På protokollet som förarprövaren fyller i vid provtillfället 
(bilaga 1) förekommer 25 olika innehållsmoment, men alla prövas inte i 
alla prov. Innehållet i det enskilda körprovet bestäms av förarprövaren 
utifrån kursplanens krav och rådande omständigheter. Moment som risk-
fyllt/halt väglag eller nedsatt sikt/mörker kan förstås endast prövas om 
förhållandena medger det. Likaså kan moment som körning på smal/ 
krokig väg eller motorväg/motortrafikled bara prövas om det finns 
sådana vägar på orten. Det finns riktlinjer för hur genomförandet ska gå 
till, vad som ska bedömas och vilka förutsättningar som ska vara upp-
fyllda för att ett visst moment ska kunna bedömas och godkännas. Exem-
pelvis räcker det inte att köra över en väg för att innehållsmomentet gatu-
korsning ska kunna markeras som bedömt. Det förutsätts att provet om-
fattar korsningar med olika bredd, siktförhållanden och trafikintensitet 
för att bedömaren ska kunna värdera alla de aspekter (avsökningsrutiner, 
samspel, hastighetsanpassning, etc.) som prövas vid det momentet. 

En förarprövare har inte möjlighet att prova alla möjliga innehålls-
moment i alla trafikmiljöer under den tid ett enskilt prov varar, vilket 
betyder att provet blir ett slags stickprovskontroll. Om trafikmiljön på 
provorten medger det ska provinnehållet på förarprovsprotokollet täckas 
in under en normal arbetsdag för förarprövaren. 

Provets innehåll  
Tanken med förarprövningen är att kontrollera om provtagaren har de 
kunskaper och färdigheter som krävs för att erhålla körkort. Eftersom 
samhället och trafikmiljön förändras är även kraven som ställs för körkort 
föränderliga över tid. Synen på vad som betraktas som väsentligt och 
relevant förändras, vilket resulterar i ändrade föreskrifter. Provets 
innehåll påverkas även av internationella experter och EG. Den nuva-
rande kursplanen (TSFS 2011:20) är baserad på Goals of Driver 
Education (GDE) (Hatakka, Keskinen, Gregersen, Glad, & Hernetkoski, 
2002).  

Ramarna för provet finns i föreskriften för förarprov för behörighet B 
(TSFS 2012:43). Där kan man läsa följande om körning i olika trafik-
situationer:  
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19 § Bedömningen ska särskilt avse sökandens 

1. förmåga att förutse risker och anpassa körningen därefter, 

2. uppmärksamhet på annan trafik och på den information som 
lämnas genom vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar, tecken 
av polisman och andra anvisningar, 

3. förmåga att anpassa hastighet och avstånd till andra fordon med 
hänsyn till sikt, vägens beskaffenhet och övriga trafikförhållanden, 

4. förmåga att använda en körteknik som medför låg bränsleför-
brukning, och 

5. uppträdande vid 

– färd i vägkorsning, 

– färd i cirkulationsplats, 

– färd i vägtunnlar, 

– val av körfält och placering av fordonet på vägen, 

– infart på och avfart från motorväg, motortrafikled eller liknande, 

– möte och omkörning, 

– passerande av järnvägs- och spårvägskorsning, övergångsställe 
och cykelöverfart, oskyddade trafikanter, parkerade eller stillastå-
ende fordon, vägarbete och andra hinder, 

– vändning och parkering, 

– risksituationer, och 

– i- och urstigning. 

De olika trafiksituationer/delmoment som prövas under körprovet fram-
går av protokollet (bilaga 1). Omkring tio av dessa innehållsmoment är 
kopplade till en viss trafikmiljö (cirkulationsplats, järnvägskorsning, 
motorväg osv). Andra beror mer på inspektörens instruktioner (vändning, 
säkerhetskontroll, start i lutning osv). Några gäller yttre förhållanden 
(som mörker, halt väglag) eller särskilda omständigheter (omkörning).  

Förarprövarna har vissa riktlinjer att följa när det gäller hur man prövar 
och bedömer olika moment. Exempelvis räcker det inte att köra över en 
väg för att momentet gatukorsning ska bedömas vara prövat utan det 
förutsätts att det förekommer korsningar med olika bredd, 
siktförhållanden och trafikintensitet. Förutsättningar för bedömning av 
körning i körfält är inte bara att det finns alternativa körfält i samma 
färdriktning utan också att det är situationer som kräver samspel med 
andra trafikanter.  
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Inspektören markerar vilka moment som prövas och, om provtagaren 
underkänns, för varje prövat moment vilket eller vilka av kursplanens mål 
som provtagaren inte uppnår. Det finns tretton kursplanemål, uppdelade 
på de fyra kompetensområdena Fordonskännedom/manövrering, 
Miljö/sparsam körning, Trafikregler och Trafiksäkert beteende. Om prov-
tagaren inte bedöms ha uppnått kursplanemålen underkänns de. De 
anses då inte vara behöriga att inneha körkort för personbil. Ett under-
kännande kan ha många olika orsaker eftersom flera aspekter av förar-
beteendet bedöms. 

Provorter 
Körprov för behörighet B genomförs på fler än 130 olika orter i landet. På 
31 orter finns det kontor där man genomför körprov för behörighet B (och 
ytterligare ett som bara har kunskapsprov). Vi kallar dessa orter för 
huvudorter. De övriga orterna kallar vi mottagningsorter, och dit kommer 
förarprövare från huvudorterna för att genomföra körprov. Visby har inga 
mottagningsorter och Halmstad har bara en, men i övrigt är det mellan 
två och tio orter knutna till respektive huvudkontor. Under 2014 genom-
fördes prov för behörighet B på 129 orter (eller egentligen 128 eftersom 
Sölvesborg omorganiserades från ett kontor till ett annat och här räknas 
som två separata orter). B-prov i kombination med utökad B-behörighet 
(B96) prov genomfördes på ytterligare några orter. Data från den typen 
av prov ingår inte i analyserna i denna rapport. Omfattningen på prov-
verksamheten på de olika orterna varierade från ett sextiotal prov under 
året till mer än 14 000. 

Inga körprov är identiskt lika eftersom de äger rum i verkliga trafik-
miljöer, där många människor är inblandade och olika förarprövare ger 
förutsättningarna utifrån gällande föreskrifter och anvisningar och delvis 
utifrån de beteenden provtagaren uppvisar.  

Viktiga faktorer som samspelar vid provets utformning och utfall och som 
kan tänkas skilja sig mellan provorter gäller: 

• Provtagarna (ålder, kön, anmälningssätt) 

• Förarprövarna (ålder, kön, erfarenhet, ofta på samma kontor, 
olika preferenser när det gäller rutt och innehåll) 

• Trafikmiljön (trafikintensitet, förekomst av t.ex. järnvägsöver-
gång, smal väg, motorväg och liknande) 
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Dessutom tillkommer andra faktorer som exempelvis folkmängd, geogra-
fiskt läge, typ av kommun, om arbetstillfällen och befolkning ökar eller 
minskar samt oräkneligt många ytterligare variabler. Vissa av dessa har 
säkert betydelse för trafikmiljön och vilka som väljer att genomföra 
provet just där, men då vi i nuläget inte har tillräcklig information för att 
bedöma det kommer vi inte att gå in på det så mycket, annat än i en kort 
diskussion om hur man kan gruppera provorter. 

Att det finns skillnader mellan orter behöver inte innebära ett likvärdig-
hetsproblem. Om det förekommer faktiska skillnader mellan hur stor 
andel av provtagarna på olika orter som uppnått kriteriet för att få god-
känt på provet så ska det också avspeglas i godkännandestatistiken.  

Eftersom andelen godkända på körprovet på en viss ort hänger ihop med 
vilka provtagare som genomför provet där, vilket innehåll de prövas på, 
utifrån provortens möjligheter och förarprövarens val, i samspel med 
andra trafikanter så är det svårt att urskilja vad som beror på just orten. 

Förarprövarna är avgörande för såväl körprovets innehåll som dess 
bedömning, och det fanns år 2014 mellan 6 och 42 förarprövare som 
genomförde prov inom respektive kontor. Förarprövare gör visserligen 
ibland prov vid fler än ett kontor, men oftast är de kopplade till ett visst 
kontor.  

Tidigare forskning om det svenska förarprovet 
Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar (numera en del av 
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap) har sedan början av 
1990-talet bedrivit forskning om förarprov för behörighet B. Vissa av 
dessa studier har baserats på data som insamlats från kunskapsprov och 
körprov, medan andra studier kompletterats med eller baserats på andra 
relevanta data. En översikt över publikationerna inom projektet finns på 
http://www.edusci.umu.se/forskning/publikationer/publikationer-
forarkompetens/ 

Jämförelser mellan orter har inte varit huvudfokus för någon studie, men 
översiktliga data från körprovet har presenterats i några rapporter där det 
även ingått jämförelser mellan huvudorter och mottagningsorter (Alger & 
Eklöf, 2013; Alger, Henriksson, Sundström, & Wiberg, 2008; Alger & 
Sundström, 2011a, 2011b). I dessa rapporter framgår att provtagares bak-
grundsvariabler (anmälningssätt, ålder, kön) har betydelse för provresul-
tatet. Just denna aspekt har också studerats närmare över tid (Alger & 

http://www.edusci.umu.se/forskning/publikationer/publikationer-forarkompetens/
http://www.edusci.umu.se/forskning/publikationer/publikationer-forarkompetens/
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Eklöf, 2012, 2016). Även vid exempelvis uppföljning av införandet av 
sammanhållet prov presenteras resultat uppdelat efter provtagares bak-
grundsfaktorer (Alger & Eklöf, 2014; Alger, Henriksson, & Wänglund, 
2010). 

När det gäller förarprövarens bakgrundsfaktorer har det tidigare stude-
rats vilken betydelse förarprövarens och provtagarens könstillhörighet 
har för resultatet på körprovet (Alger, Sundström, & Henriksson, 2008). I 
en annan studie, med 83 förarprövare och mer än 500 prov, har det 
undersökts i vilken mån förarprövarens och en extern bedömares bedöm-
ning av samma körprov överensstämmer (Alger, Henriksson, & 
Sundström, 2009). 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt provorter, eller 
grupper av orter, skiljer sig åt, främst med avseende på provinnehåll. Som 
underlag används data från förarprovet för behörighet B som samlats in 
av Trafikverket och Transportstyrelsen under 2014 och 2010. Vi kommer 
också att diskutera vilka slutsatser man utifrån det kan dra om skillnader-
nas betydelse för likvärdiga prov. För att ge en bakgrund beskrivs inled-
ningsvis olika faktorer som påverkar utfallet på provet. 

Metod 

Instrument 
När körprov genomförs samlar Trafikverket och Transportstyrelsen in 
uppgifter om vilka moment som prövas och godkänns eller underkänns. 
Sedan 2013 görs noteringarna i körprovsprotokollet via en platta. En 
pappersvariant presenteras i bilaga 1. Vid anmälan registreras om den 
skett via trafikskola eller privat, var provet ska genomföras och vem förar-
prövaren är. Provtagarens kön och ålder kan utläsas av personnumret och 
omvandlas till sådana variabler. I de filer vi har fått med data för 2014 har 
även förarprövarnas kön och ålder framgått. Dock saknas uppgift om 
provtagarnas anmälningssätt i kunskapsprovsfilerna efter 2011 varför 
data från 2010 har använts i regressionsanalysen. 
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Databearbetning 
Eftersom variabeln godkänd utgör utgångspunkten för många analyser, 
och kan relateras till de flesta övriga variabler, har denna variabel använts 
för att välja ut vilka poster som ska ingå i analyserna i den fortsatta redo-
visningen. Dubbletter har rensats bort.  

År 2014 saknas uppgift om innehåll för 180 körprov, förmodligen som ett 
resultat av tekniska problem, men de är utspridda på orterna så ingen-
stans gäller det mer än 16 prov. Vad gäller övriga variabler så saknas upp-
gifter om anmälningssätt för tre prov och om språk för 225. 

Som nämnts genomfördes det under 2014 prov på 129 orter. Uppgifter för 
enskilda prov har aggregerats på ortsnivå och sedan slagits ihop till olika 
kategorier (fast inte vid indelning huvudort/mottagningsort då 
indelningen gjorts direkt från enskilda prov). I linjediagrammen för 
kategorier redovisas genomsnitten av förekomst av de olika 
innehållsmomenten på de olika orterna.  

Multipel linjär regression har använts för analys av kunskapsprov från 
2010. Metoderna enter och forward ger båda samma resultat för den 
modell som redovisas. För analys av körprov 2014 har även logistisk 
regression använts, metod enter. 

Resultat 
Tidigare nämndes att faktorer som påverkar utfallet på körprovet inklu-
derar provtagare, förarprövare och innehållet i provet (trafikmiljö). Låt 
oss först undersöka hur denna påverkan kan se ut och sedan studera hur 
olika orter, eller kategorier av orter, kan skilja sig åt när det gäller dessa 
faktorer. 

Faktorer som påverkar godkännade 
Godkännande och provtagarfaktorer 
Provtagarnas ålder, kön och anmälningssätt har betydelse för hur de 
lyckas på körprovet (Alger & Eklöf, 2016). Av dessa är det anmälningssätt 
som uppvisar i den största skillnaden när det gäller andelen godkända 
prov utifrån provtagarfaktorer. Av de prov som anmäldes via trafikskola 
år 2010 godkändes 71,6 procent, medan motsvarande andel för de 
privatanmälda proven var 39,7 procent. År 2014 var andelarna 70,7 
respektive 38,7 procent. 
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Tabell 1 visar andel godkända körprov för olika åldersgrupper. Mer än 
hälften av proven görs av personer som inte fyllt 20 och det är också den 
åldersgruppen som oftast får godkänt.  

Tabell 1 Andel godkända körprov (%) inom respektive åldersgrupp 

År 18 19 20-23 24-35 > 35 

2010 66,7 55,0 50,6 43,7 33,8 
2014 67,1 54,7 50,6 44,1 35,1 

Andelen anmälda via trafikskola är högre i de yngre åldersgrupperna, 
men även om man delar upp proven efter anmälningssätt är andelen god-
kända prov högre för de yngre ålderskategorierna. 

Skillnaden mellan andelen godkända körprov utifrån kön är mycket liten. 
Eftersom kvinnor i större utsträckning än män gör prov anmälda via 
trafikskola blir könsskillnaden mer påtaglig om man delar upp proven 
efter både kön och anmälningssätt (drygt 4 procentenheter 2010 och för 
trafikskoleanmälda 2014, ca 1,5 för privatanmälda 2014, till männens 
fördel). 

Privatanmälda provtagare genomför i genomsnitt fler prov än trafiksko-
leanmälda, och därför utgör privatanmälda prov en större andel av den 
totala provmängden än privatanmälda provtagare av den totala mängden 
provtagare (Alger & Eklöf, 2016).  

Om man gör en linjär regressionsanalys med antal poäng på kunskaps-
provet som beroende variabel får man följande utfall (tabell 2). Nästan 16 
procent av variansen kan förklaras av anmälningssätt, vilket kunskaps-
prov i ordningen det är och provtagarens ålder vid provtillfället. Om man 
lägger in variabler om kön eller språk (svenska eller inte) tillför de ingen 
ytterligare information (är de inte signifikanta) när det gäller att förutspå 
resultat på kunskapsprovet. Enligt modellen skulle en 18-årig trafikskole-
anmäld förstagångsprövare få ca 54 poäng och en 45-åring privatanmäld 
som gör provet för tredje gången ca 50 poäng.  
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Tabell 2 Regressionsanalys av kunskapsprovet 2010. Beroende 
variabel totalpoäng. Ostandardiserade B-koefficienter (B), 95 % 
konfidensintervall (KI) 

Variabel B  KI 
Anmälts via trafikskola  4,050 *** 3,996-4,104 
Prov i ordningen -,335 *** -,343- -,327 
Ålder vid provtillfället -,004 * -,007- -,001 
Intercept  50,911 *** 50,827-50,995 
R2 ,156   
Antal 215 856   

*** p<,001  * p<,05 

När det gäller resultat på körprovet kan man inte göra samma typ av 
regression eftersom resultatet inte är en kontinuerlig variabel (som 
poängsumma), utan bara har två lägen (godkänt eller underkänt). Med 
den typen av data kan man däremot göra en logistisk regression. 

Tabell 3 Logistisk regression med godkänt/underkänt på körprovet 
2014 som beroende variabel 

Variabel 
Kategori som 

oddskvoten 
gäller 

Oddskvot  KI (95 %) 

Anmälts via 
trafikskola  Via trafikskola 3,164 *** 3,107-3,222 

Ålderskategori 4 steg1 ,819 *** ,813-,826 
Kön  Män 1,187 * 1,166-1,207 
Kunskapsprov 
på svenska Svenska 1,546 *** 1,508-1,585 

Konstant   ,742   
Nagelkerke R2  ,162   
Antal  246 353   
1 18, 19, 20-24, >24 år 

Oddskvoten visar skillnaden mellan de olika kategorierna. Om odds-
kvoten är 1 finns ingen statistisk skillnad mellan kategorierna. Av tabell 3 
framgår att oddsen för att proven som anmälts via trafikskola ska god-
kännas, när man kontrollerar för påverkan av ålderskategori, kön och 
språk, är drygt 3 gånger högre än för de som anmälts privat. Det innebär 
att det är mer troligt att proven som anmäls via trafikskola godkänns. 
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Jämförelsen vid en logistisk regression utgår från en referenskategori, 
vilket innebär att utfallet varierar beroende på vilken kategori som an-
vänds som referens. Om man ska ta med kategoriska variabler med 
många olika kategorier (t.ex. enskilda orter, förarprövare eller olika 
klassificeringar av sådana) blir utfallet alltså avhängigt vilken kategori 
övriga kategorier jämförs med. 

Godkännande och förarprövare 
I en tidigare studie konstaterades att förarprövarnas bedömning överens-
stämde i 93 procent av fallen (Alger et al., 2009). Förarprövarens kön har 
inte heller någon nämnvärd inverkan (Alger, Sundström, et al., 2008). 
Det betyder dock inte att alla förarprövare har samma andel godkända 
prov. En anledning till detta är att antalet genomförda prov under året 
kan variera från 2 till närmare 2 000 för enskilda prövare. Sedan möter 
de en mängd olika provtagare, och även om dessa fördelas slumpmässigt 
mellan förarprövarna är det ingen garanti för att alla förarprövare möter 
helt likartade provtagare. Dessutom skiljer sig provtagargrupperna åt 
mellan kontoren. 

Om man aggregerar data för förarprövarna och gör en linjär regression 
med andelen godkända prov som beroende variabel för att se vad som har 
betydelse för resultatet så är provtagarnas anmälningssätt och ålder signi-
fikanta variabler, men inte förarprövarnas ålder och kön. Däremot mins-
kar godkännandegraden med antal prov, så de förarprövare som gör flest 
prov godkänner en lägre andel än de som gör få prov. De förarprövare 
som gör flest prov möter också i högre grad privatanmälda provtagare.  

Godkännande och trafikintensitet och tid på dagen 
En aspekt av trafikmiljön är hur intensiv trafiken är vid provtillfället. 
Trafikintensitet markeras av förarprövaren på en skala från ett till fem för 
stad respektive landsväg. I vilken mån bedömningen skiftar mellan olika 
förarprövare är inte studerat men definitionen av trafikintensitet för de 
olika stegen är följande:  

1. Lite trafik, aspirantens möjligheter till samspel med andra 
trafikanter är starkt begränsade. 

2. Lätt trafik, aspiranten samspelar med andra trafikanter vid 
några tillfällen. 

3. Måttlig trafik, luckor finns, aspiranten samspelar med andra 
trafikanter vid flera tillfällen. 
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4. Mycket trafik, enstaka luckor, krävs att aspiranten samspelar 
med andra trafikanter vid många tillfällen. 

5. Rusningstrafik, trafiken flyter långsamt, aspiranten har 
ingen möjlighet att visa sin samspelsförmåga. 

En fråga man kan ställa sig är om det är en större andel som får godkänt 
vid lägre trafikintensitet. Av figur 1 och 2 framgår att det inte är fallet för 
privatanmälda i stadstrafik. När det gäller utfallet för trafikintensitet 5 
kan tilläggas att det är förhållandevis få prov.  

 

Figur 1 Andel godkända prov vid olika grader av trafikintensitet 
landsväg 2014. 

 

Figur 2 Andel godkända prov vid olika grader av trafikintensitet stad 
2014. 

Om man ser till hur många prov som genomförs vid olika intensitet totalt 
ser det ut som i figur 3, och uppdelat på för- och eftermiddag som i 
figur 4.  
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Figur 3 Antal prov som markerats med olika grader av trafikintensitet 
2014, stads- respektive landsvägstrafik. 

På eftermiddagen är trafikintensiteten något högre än på förmiddagen 
(figur 4). 

 

Figur 4 Andel av prov som genomförts vid olika trafikintensitet under 
2014, uppdelat på förmiddag (fm) och eftermiddag (em) 

I riket totalt godkändes år 2014 54 procent av proven som genomfördes 
före klockan tolv på dagen och 50 procent av de som genomfördes senare. 
Det är dock inte fallet överallt att det skiljer mellan för och eftermiddag – 
ca 40 procent av orterna uppvisade en skillnad (på de allra flesta av dem 
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för- och eftermiddag. Det är inte undersökt om sammansättningen av 
provtagargrupperna i dessa fall också skiljer sig mellan för och efter-
middag, men sett till riket som helhet ses inget tydligt mönster. Om man 
ser till provtagarnas resultat uppdelat efter kön eller åldersgrupper eller 
anmälningssätt lyckas alla bättre på förmiddagen. Om man delar upp 
provtagarna efter samtliga dessa indelningsgrunder är dock inte skillna-
den statistiskt signifikant för alla grupper. 

Jämförelser mellan orter 
Som nämnts finns det 31 huvudorter där Trafikverket har kontor och 
genomför körprov för behörighet B. Förarprövare från dessa kontor 
genomför också prov på vissa andra orter i regionen, s.k. 
mottagningsorter.  

I tidningarnas jämförelser utgår man oftast ifrån Trafikverkets indelning i 
kontor. En sådan jämförelse kan dock ge ett felaktigt intryck, eftersom 
kontoren inte bara skiljer sig åt när det gäller andelen godkända körprov. 
För att ge en något fylligare bild redovisas här uppgifter om provtagar-
grupperna, förarprövarna och innehållet i provet på olika orter. Därefter 
presenteras några möjliga alternativa sätt att dela in orterna.  

För att ge en översiktlig bild av bakgrundsfaktorerna redovisas i tabell 4 
förutom godkännandegrad i procent även procentandel av körproven som 
anmälts via trafikskola, andel av proven som genomfördes av män, av 
provtagare yngre än 20 år, andelen förstagångsprovtagare (här definierat 
som första prov under året) samt antal genomförda körprov 2014 vid de 
olika kontoren. 

Då körprov på olika orter har olika innehåll och trafikintensitet samt be-
döms av olika förarprövare är det svårt att avgöra i vilken utsträckning 
provresultatet beror på just provtagargruppen. Även när man ser till 
kunskapsprovet, som inte skiljer sig mellan olika orter när det gäller 
innehåll och genomförande, är det dock skillnader i såväl resultat som i 
gruppens sammansättning. Om man delar in kunskapsproven från 2010 
efter kontor får man följande tabell (tabell 5). 
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Tabell 4 Procentandel körprov genomförda av olika kategorier av 
provtagare 2014, samt uppgift om totalt antal prov vid olika kontor 

 Godkänt Trafik-
skola Män Under 

20 
1:a 

prov 
Antal 
prov 

Örnsköldsvik 71 55 58 52 72 2 072 
Umeå 68 53 54 49 72 3 751 
Skellefteå 65 68 55 55 70 1 903 
Skövde 63 62 55 52 68 6 345 
Östersund 63 69 55 53 69 2 466 
Karlskrona 62 55 53 39 64 5 555 
Luleå 62 50 55 56 67 5 161 
Karlstad 61 57 53 46 70 7 692 
Sundsvall 61 60 55 47 66 4 982 
Västerås 61 39 54 37 66 10 111 
Halmstad 57 60 52 50 63 4 852 
Borås 57 43 57 46 61 6 783 
Falun 57 56 54 44 65 9 139 
Vänersborg 56 53 56 48 63 6 610 
Visby 56 43 50 53 62 1 604 
Kalmar 55 58 54 47 60 5 203 
Eskilstuna 55 37 55 33 64 7 424 
Kristianstad 55 41 58 40 58 7 072 
Jönköping 53 52 55 50 62 9 882 
Göteborg-Hisingen 53 43 54 41 62 20 766 
Växjö 52 35 56 48 57 5 228 
Gävle 52 34 57 38 60 7 069 
Linköping 50 52 57 44 57 13 333 
Malmö 49 46 52 43 62 15 069 
Uppsala 48 15 54 39 57 7 221 
Örebro 47 43 53 46 59 7 356 
Helsingborg 47 55 55 49 63 6 549 
Södertälje 47 23 56 31 53 12 015 
Farsta 42 21 55 29 53 15 528 
Jakobsberg 40 26 55 30 56 13 684 
Sollentuna 40 24 57 35 54 13 928 
Totalt 52 42 55 41 61 246 353 
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Tabell 5 Procentandel kunskapsprov genomförda av olika kategorier 
av provtagare 2010, samt uppgift om totalt antal prov vid olika kontor 

Kontor Godkänt På 
svenska 

Trafik-
skola Män Under 

20 
1:a 

prov 
Antal 
prov 

Umeå 68 87 54 56 54 64 3 559 
Östersund 68 88 68 54 56 63 2 462 
Skellefteå 66 87 68 59 55 63 2 084 
Göteborg-Mölndal 63 87 47 57 52 58 10 007 
Falun 62 88 62 55 54 60 7 112 
Halmstad 61 87 63 52 52 55 4 679 
Karlskrona 61 87 68 57 54 58 3 719 
Helsingborg 61 87 53 59 52 55 6 270 
Örnsköldsvik 60 86 54 56 51 61 1 964 
Luleå 59 87 43 57 55 57 5 546 
Borås 59 87 43 57 52 52 5 934 
Kalmar 59 88 53 53 54 55 4 633 
Linköping 58 87 55 56 53 53 12 143 
Malmö 58 87 51 57 54 51 15 705 
Kristianstad 58 87 65 56 54 56 4 371 
Karlstad 57 87 45 55 54 53 7 924 
Göteborg-Hisingen 57 87 36 58 53 56 7 090 
Sundsvall 56 88 60 53 54 52 4 938 
Vänersborg 56 87 55 58 54 50 6 602 
Mariestad 55 87 50 55 54 53 6 740 
Växjö 55 88 41 58 54 52 4 566 
Eskilstuna 54 87 46 56 54 55 6 242 
Örebro 54 88 37 57 54 48 6 368 
Uppsala 53 88 15 57 54 46 5 824 
Visby 53 87 45 49 53 52 1 664 
Västerås 52 87 30 58 54 44 8 766 
Gävle 51 87 38 57 53 45 6 666 
Jönköping 50 87 47 55 54 46 10 802 
Stockholm City 49 87 17 61 53 44 41 475 
Totalt 56 87 42 57 53 51 215 855 
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Det gör ju en viss skillnad om femton eller sextioåtta procent av proven är 
anmälda via trafikskola. Även om det för övriga redovisade kategorier 
finns en viss spridning var andelen provtagare under tjugo och andelen 
prov på svenska förhållandevis jämn 2010. År 2008 och 2013 (de övriga 
år vi har jämförbara data för) varierade andelen prov på svenska mer 
mellan kontoren. Variablerna hänger delvis ihop med varandra. Om 
många godkänns är det större andel förstagångsprov. Kunskapsprov på 
svenska, anmälda via trafikskola av provtagare under 20 år är de som 
statistiskt sett har störst chans att bli godkända. 

Förarprövare 
Under 2014 genomfördes prov av 325 förarprövare, varav 69 kvinnor. De 
var mellan 26 och 77 år (md=50). Några genomförde enstaka prov, 
medan andra genomförde mer än 1 500 prov. 61 procent genomförde alla 
proven vid samma kontor. De allra flesta genomförde huvuddelen av sina 
prov vid samma kontor. Inte alla förarprövare som genomförde prov på 
ett visst kontor genomförde prov på kontorets alla mottagningsorter. Av 
tabell 6 framgår hur många förarprövare som genomförde prov vid 
respektive kontor och hur många prov som genomfördes totalt. 
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Tabell 6 Statistik om förarprövarna vid olika kontor 2014 

Kontorskod Antal 
prov 

Antal 
förar-

prövare 

Varav 
prövare som 
gjort färre 
än 50 prov 
på kontoret 

Antal 
mottagnings-

orter 

Luleå 5 161 14 3 10 
Skellefteå 1 903 9 5 2 
Umeå 3 751 11 3 3 
Örnsköldsvik 2 072 11 6 2 
Östersund 2 466 6 0 4 
Sundsvall 4 982 18 9 4 
Gävle 7 069 16 5 3 
Falun 9 139 14 1 6 
Eskilstuna 7 424 14 5 3 
Uppsala 7 221 28 19 2 
Örebro 7 356 21 7 3 
Västerås 10 111 22 8 3 
Jakobsberg 13 684 35 10 2 
Farsta 15 528 26 10 2 
Visby 1 604 8 6 0 
Karlstad 7 692 14 4 5 
Skövde 6 345 12 5 3 
Vänersborg 6 610 13 2 4 
Borås 6 783 10 1 3 
Halmstad 4 852 11 2 1 
Jönköping 9 882 13 2 6 
Linköping 13 333 18 1 6 
Kalmar 5 203 11 2 3 
Karlskrona 5 555 17 8 4 
Växjö 5 228 8 1 2 
Malmö 15 069 18 2 4 
Helsingborg 6 549 13 2 2 
Kristianstad 7 072 9 0 2 
Södertälje 12 015 26 9 2 
Sollentuna 13 928 25 8 2 
Göteborg-Hisingen 20 766 42 13 5 
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Trafikintensitet 
Eftersom kontoren omfattar en huvudort och alla dess mottagningsorter 
är uppgifterna i tabell 6 en summering av flera olika orter. Eftersom 
förarprövarna är knutna till kontoret, snarare än till orten, kan det vara 
ett lämpligt sätt att redovisa just dessa uppgifter, men för andra variabler 
kan man tänka sig att presentera data för varje ort. Detta är fallet i nästa 
figur (figur 5), som sträcker sig över två sidor, och visar trafikintensiteten 
för tätort under 2014 för varje ort. Då framgår att trafikintensiteten 
varierar rätt mycket mellan olika orter. Trafikintensiteten för landsväg 
framgår av figur 6. 
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Figur 5 Andel prov på orten vid olika trafikintensitet tätort 2014 
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Figur 6 Andel prov på orten vid olika trafikintensitet landsväg 2014 
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Provinnehåll 
Hur ofta olika moment prövas varierar mellan orter, delvis som en följd 
av förutsättningarna på orten. Inledningsvis presenteras hur ofta olika 
moment förekommer totalt och uppdelat på huvudort och mottagnings-
ort. En jämförelse mellan huvudort och mottagningsort kan vara intres-
sant eftersom de kan skilja sig åt när det gäller trafikmiljö och därmed 
möjligheten att pröva olika innehåll. 

På körprovsprotokollet kan 25 olika innehållsmoment markeras som 
prövade (se bilaga 1, fast det första momentet gäller inte behörighet B). I 
tabell 7 är tio av dessa markerade med en mörkare grå färg och ytterligare 
sex med en ljus grå färg. De tio är innehållsmoment som två bedömare 
från Transportstyrelsen betecknat som ortsrelaterade, och de sex är 
ytterligare innehåll som kan förväntas ingå i provet. I en jämförelse 
mellan orter är momenten säkerhetskontroll och självständig körning 
mot mål mindre intressanta eftersom de nästan alltid förekommer och 
inte är beroende av trafikmiljön. Momenten körning i vägarbetsområde, 
omkörning, nedsatt sikt/mörker samt riskfyllt/halt väglag förekommer 
sällan och är beroende av yttre omständigheter. Efter några inledande 
översiktliga figurer kommer presentationen i huvudsak att fokuseras på 
de tio punkter som markerats med mörkgrått. 
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Tabell 7 Andel (%) av utförda prov där ett visst moment prövats, 
uppdelat efter huvudort eller mottagningsort, år 2014 

 
Huvudort Mottagnings-

ort Totalt 

Användande av reglage 13,8 12,0 13,0 
Backning 93,7 94,8 94,2 
Cirkulationsplats 94,2 89,0 91,9 
Effektiv bromsning 3,6 4,3 3,9 
Gatukorsning 97,3 97,9 97,5 
Infart/körning på landsväg 52,1 70,4 60,1 
Järnvägs/Spårvägskorsning 20,3 32,1 25,4 
Körning i körfält/Körfältsbyte 80,1 50,5 67,1 
Körning i tätort 18,7 15,7 17,4 
Körning i vägarbetsområde 15,7 9,7 13,1 
Körning på smal/krokig väg 14,7 30,0 21,4 
Motorväg/motortrafikled 77,9 45,9 63,9 
Nedsatt sikt/mörker 1,6 1,4 1,5 
Omkörning 6,9 4,9 6,0 
Oskyddade trafikanter 56,8 57,6 57,1 
Parkering 61,9 60,5 61,3 
Passerande av stillastående 
fordon 28,3 21,4 25,3 

Riskfyllt/halt väglag 4,9 5,7 5,2 
Signalreglerad korsning 50,3 38,4 45,1 
Självständig körning mot mål 93,3 90,3 92,0 
Start i lutning 26,9 25,9 26,5 
Sväng från landsväg 39,2 61,1 48,8 
Säkerhetskontroll 61,5 64,3 62,7 
Vändning 41,1 46,2 43,3 

 

Gatukorsning var det vanligaste momentet och självständig körning mot 
mål prövades i omkring nio av tio prov. Att momenten nedsatt sikt/ 
mörker, riskfyllt/halt väglag, körning genom vägarbetsområde samt 
omkörning sällan prövas beror åtminstone delvis på yttre förhållanden. 
Momentet effektiv bromsning, som enligt Trafikverkets handledning för 
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körproven bör provas åtminstone en gång per dag, prövas uppenbarligen 
inte i den utsträckningen.  

På huvudorterna prövas oftare t.ex. momenten motorväg/motortrafikled, 
körning i körfält/körfältsbyte, cirkulationsplats samt signalreglerad 
korsning, medan mottagningsorterna oftare prövar momenten körning på 
smal/krokig väg, infart/körning på landsväg samt sväng från landsväg.  

I stället för att kategorisera alla prov efter om de genomförts vid huvudort 
eller mottagningsort kan man aggregera data för respektive ort så att de 
bildar en ny fil med summerade variabler för varje ort. Då kan man utgå 
från medelvärden eller procentandelar för respektive ort i redovisningen. 
I figur 7 presenteras extremvärdena för andelen prov på respektive ort 
där ett visst provinnehåll förekommit. Utifrån det framgår att det varierar 
i vilken utsträckning provinnehållet förekommit på orten.  

 

Figur 7 Maximal och minimal andel prov som innehåller olika moment 
på ortsnivå 2014. 
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Skillnaden är minst för momenten nedsatt sikt/mörker och effektiv 
bromsning, som få prövar, samt för gatukorsning, som nästan alla prövar. 
Största skillnaderna mellan orter gäller de moment som listas längst till 
höger i figuren, dvs. järnvägs/spårvägskorsning, motorväg/motortrafik-
led och cirkulationsplats – moment som några orter saknar och andra 
prövar i stor utsträckning. 

Ett annat sätt att beskriva skillnader i aggregerade data för orter är i ett 
lådagram (se figur 8). Den svarta linjen representerar medianen och stor-
leken på lådan de mittersta 50 procenten. Det ger en tydligare bild av hur 
lika eller olika orterna är när jämförelsen inte reduceras till extrem-
värden. För att inte enstaka extremvärden ska tillmätas för stor betydelse 
betraktas värden som ligger längre ifrån boxen än 1,5 gånger avståndet 
mellan de yttre kvartilerna (lådans längd) som utliggare och är markerade 
med en ring (o). Värden som ligger mer än 3 gånger kvartilavståndet från 
lådan betraktas som avlägsna utliggare och betecknas med en asterisk (*). 
Strecken som går ut från boxen slutar vid det lägsta och det högsta värdet 
som inte är utliggare. 
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Figur 8 Lådagram av i hur stor utsträckning olika innehållsmoment 
förekommer i proven på 129 olika orter år 2014, i procent av proven 
på orten fast uttryckt i decimaltal 

Observera att 1 på skalan till vänster motsvarar 100 procent. Staplarna 
motsvarar hur stor andel av proven på en viss ort där ett visst moment (se 
x-axeln) ingått. Att lådan är liten, vilket gäller exempelvis för momenten 
gatukorsning, backning, effektiv bromsning och nedsatt sikt/mörker i 
figur 8, innebär alltså att momentet prövas i ungefär lika stor 
utsträckning på de olika orterna, och att lådan är lång, vilket gäller exem-
pelvis för momentet motorväg/motortrafikled i figur 8, innebär att 
momentet prövas i olika stor utsträckning. Även om skillnaden mellan 
orter är liten kan skillnaden mellan olika förarprövare vara betydlig. 
Exempelvis prövas momentet effektiv bromsning sällan på alla orter, men 
det är stor variation mellan förarprövare – vissa prövar det inte alls 
medan andra prövar det i uppemot en tredjedel av proven.  

Kategorisering av orter 
Ett problem med jämförelser mellan orter är att de är så många. Att redo-
visa förhållanden på omkring 130 olika orter blir fort rörigt och att dela 
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orterna in i två kategorier (huvudort/mottagningsort) blir rätt grovt. För 
att se vilka resultat man får utifrån olika typer av indelningar redovisas 
här fyra möjliga typer av indelningskategorier. Utifrån dessa fyra 
kategoriseringar av orter presenteras i linjediagrammen nedan vilket 
innehåll som prövats, dvs. något av de tio moment som bedömts vara 
starkast kopplade till trafikmiljö. Vilka orter som ingår i respektive 
kategori presenteras i bilaga 2. 

Ett annat beslut som måste fattas vid sammanslagningar är hur data ska 
analyseras – om man ska ge orterna samma eller olika vikt, redovisa 
spridning eller genomsnitt. I denna översikt utgick vi från förekomsten på 
varje ort för att räkna ut hur vanliga olika moment i genomsnitt var. Det 
innebär att alla orter påverkar genomsnittet i kategorin i lika mån oavsett 
storlek. Om man i stället räknat ihop alla prov som genomförts inom 
kategorin och delat den summan med antalet orter för att få ett 
genomsnitt hade resultatet inte varit exakt detsamma. 

Det finns alltså tio innehållsmoment som förutsätter en viss trafikmiljö. 
En möjlig indelning skulle vara att kategorisera orterna efter hur många 
av dessa som prövas i minst fem procent av proven på orten (se figur 9). 
Men då skulle gruppen där endast fem av dessa moment prövas i sådan 
utsträckning (M5) bara omfatta ett par orter, och drygt 40 procent av 
orterna skulle hamna i gruppen där alla momenten prövas (M10). I figur 
9 visas hur det kunde se ut i relation till prövade moment (genomsnitt av 
aggregerade data per ort).  



29 

 

 
Figur 9 Andel prov där olika moment prövas uppdelat efter orter där 
mellan sex och tio av ortsrelaterade moment prövas 

I figuren (och även i övriga liknande figurer med andra kategoriindel-
ningar) är innehållsmomenten ordnade efter hur stor skillnad det är 
mellan den kategori där momentet i genomsnitt förekommer oftast och 
den där det förekommer mest sällan. På de orter där inte alla dessa tio 
moment prövas i mer än fem procent av proven är det på flest ställen 
momenten signalreglerad korsning, motorväg/motortrafikled och 
körning i körfält/körfältsbyte som inte prövas så ofta. Momenten cirkula-
tionsplats och järnvägs/spårvägskorsning prövas inte heller så ofta på alla 
orter. 

Ett försök gjordes att dela in orterna efter vilken typ av kommun de ligger 
i. Då användes den kommunindelning som började gälla den 1 januari 
2011. Det är följande tio kategorier (en närmare definition finns i bilaga 
3). Antalet inom parentes är antal orter där körprov genomförts 2014 och 
hur många kommuner det fanns totalt inom kommunkategorin. 

1. Storstäder (3/3 kommuner) 
2. Förortskommuner till storstäder (5/38 kommuner) 
3. Större städer (30/31 kommuner) 
4. Förortskommuner till större städer (1/22 kommuner) 
5. Pendlingskommuner (6/51 kommuner) 
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6. Turism- och besöksnäringskommuner (10/20 kommuner) 
7. Varuproducerande kommuner (21/54 kommuner) 
8. Glesbygdskommuner (9/20 kommuner) 
9. Kommuner i tätbefolkad region (29/35 kommuner) 
10. Kommuner i glesbefolkad region (14/16 kommuner) 

Även om det är intressant att se vilken typ av kommuner orterna finns i är 
det för analyssyften beklagligt att grupperna är så olika stora. Om man 
redovisar ett genomsnitt av förekomsten på respektive ort enligt den 
indelningen för de tio momenten ser det ut som i figur 10. 

 

 
Figur 10 Genomsnitt av andel prov där olika moment genomförts inom 
olika typer av kommuner 

Även med denna kategoriindelning är det stor spridning när det gäller 
momenten motorväg/motortrafikled och körning i körfält/körfältsbyte, 
men det lägsta kategorigenomsnittet när det gäller förekomst av prövning 
av momentet cirkulationsplats ligger högre än i föregående 
kategoriindelning (M5–M10). 

Man skulle kunna dela in i kategorier efter ortens befolkningsmängd, 
men vi har valt att dela in efter antal genomförda prov. Då behöver man 
inte fundera över den geografiska avgränsningen av befolkningsstatisti-
ken, och man får samtidigt en uppfattning om hur många prov som om-
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fattas av en viss situation. Dessa två variabler överensstämmer dock i hög 
grad och ger likartade utfall. Under 2014 varierade antalet prov på en viss 
ort mellan 64 och 14 628. 

Hur många kategorier ska man använda? Det är rätt godtyckligt. I den 
redovisning som följer har vi använt oss av sju kategorier med 17–20 
provorter inom varje kategori indelat efter antal genomförda prov 2014. 
Orterna i kategori A7 genomför flest prov. En lista över vilka orter som 
ingår i respektive kategori återfinns i bilaga 2. Nackdelen med denna 
indelning är att det inte behövs någon stor skillnad i antal genomförda 
prov för att rangordningen ska förändras något och därmed indelningen i 
kategorier. Om man jämför med motsvarande indelning utifrån data från 
2010 så kommer omkring en tredjedel av orterna att ha skiftat till en 
angränsande kategori och ett par orter till en kategori längre bort än så.  

 

Figur 11 Andel prov med visst provinnehåll i olika ortskategorier (A) 

Som framgår av figur 11 är momenten körning i körfält/körfältsbyte och 
motorväg/motortrafikled vanligare ju fler prov som genomförs på orten 
(även om kategori A3 och A4 inte följer mönstret). Momentet infart/ 
körning på landsväg, och i viss mån sväng från landsväg, visar ett omvänt 
mönster. Momentet järnvägs/spårvägskorsning prövas oftast i kategori 
A3. Momentet körning på smal/krokig väg prövas mindre ofta i kategori 
A6 och A7 än övriga kategorier. 
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En annan möjlig indelningsgrund är andelen godkända prov på respek-
tive ort. Resultatet blir då som i figur 12. Även här är indelningen förän-
derlig på samma vis som för antalet genomförda prov. 

 

Figur 12 Andel prov med visst provinnehåll i olika ortskategorier (G) 

 

Kategorin med högst andel godkända provtagare (G7) har lägst andel 
prov där innehållsmomentet körning i körfält ingår, och gruppen med 
lägst andel godkända (G1) och mittenkategorin (G4) har störst andel prov 
med det innehållsmomentet. Även för momentet motorväg/motor-
trafikled är G7 och G1 extremerna, men inom alla kategorier finns orter 
där momentet inte prövas. För momentet sväng från landsväg ligger G2 
lägst och G7 högst. Momentet infart/körning på landsväg är minst vanligt 
i G1 och ökar successivt för kategorierna (även om G5 och G6 lika). 
Momentet cirkulationsplats är minst vanligt i G7.  
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Tabell 8 Beskrivning av kategoriindelning A och G 

 
Övre gräns för kategorin Antal 

provorter 

Kategori Antal prov på 
orten (A) 

Andel godkända i 
procent (G) A G 

1 357 50,5 19 18 
2 600 53,5 18 17 

3 874 56,5 20 20 

4 1 269 59,5 17 20 
5 1 844 62,5 19 16 
6 3 736 65,5 18 19 
7 fler högre 18 19 

 

Kategorisering och provinnehåll  
Om man i stället för att jämföra vilka kategorier som skiljer sig mest åt 
fokuserar på hur spridningen ser ut inom respektive kategori kan man 
utgå från lådagram. Om man studerar A-kategorierna på detta sätt så 
framgår exempelvis att momentet cirkulationsplats saknas oftare på 
orterna i kategori A1, vilket gör att andelen sådana prov på orten varierar 
från noll till nästan hundra procent, medan övriga kategorier ligger mer 
samlade med medianer över 90 procent för alla utom A4. Medianvärdet 
för orterna är något lägre när det gäller momentet oskyddade trafikanter i 
kategori A1 och A4 än i övriga kategorier. Medianen för momentet signal-
reglerad korsning är inte långt ifrån noll för kategori A1 och A2 (även om 
spridningen är betydligt större i den sistnämnda) medan kategori A5-A7 
alla har medianer omkring 50 procent. När det gäller momenten motor-
väg/motortrafikled och körning i körfält/körfältsbyte råder stor spridning 
mellan orterna och medianen är betydligt lägre för kategori A1-A5. 

När det gäller innehållsmomenten som inte är lika kopplade till trafik-
miljön prövas momenten säkerhetskontroll och användande av reglage i 
ungefär lika stor utsträckning i alla A-kategorier. Momenten vändning, 
start i lutning och riskfyllt/halt väglag prövas i något större utsträckning 
inom kategori A1. Högsta medianen för momentet körning i tätort är i 
kategori A3. Lägsta medianen för momentet passerande av stillastående 
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fordon är i kategori A4 och högst i A1. Det rör sig dock inte om särskilt 
stora skillnader. 

Momenten effektiv bromsning och körning i vägarbetsområde prövas 
ganska sällan i alla kategorier. Likaså momentet omkörning, även om 
spridningen är störst i kategori A7. Momentet nedsatt sikt/mörker prövas 
väldigt sällan, även om det är aningen vanligare i kategori A1. Momentet 
backning prövas ofta i alla kategorier. För momentet parkering är 
medianen över 50 procent för samtliga kategorier, men lägst för kategori 
A4. 

Kategorisering och anmälningssätt 
Eftersom anmälningssätt är en av de variabler som har samband med 
resultat på provet kan det vara intressant att se om fördelningen är den-
samma i de olika kategorierna. I figurerna nedan presenteras därför hur 
stor andel av proven som anmälts via trafikskola på orterna inom de olika 
kategoriindelningarna.  

         K                                                             M 

 
      A                                                  G 

 
Figur 13 Andel trafikskoleanmälda i olika kategorier 
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Längst upp till vänster i figur 13 står ett K som betecknar kategoriindel-
ningen utifrån kommuntyp (kategori K4 innehåller bara en ort, därav 
strecket), sedan följer kategori M (hur många av de tio momenten som 
prövas), A (antal prov på orten) och G (andel godkända prov). Det finns 
ett tydligt samband mellan andel trafikskoleanmälda och andel godkända 
(G). Att den första lådan är så stor i M beror på att det bara är två orter 
och att de skiljer sig åt. För A är provorterna där flest prov genomförs de 
som avviker mest.  

Kategorisering och resultat på körprovet 
Om man vill koppla kategoriseringen till resultat 2014 ser det ut som i 
tabell 9. Andelen godkända i kategori G framgår av tabell 8. 

Tabell 9 Andel godkända körprov (%) inom respektive kategori 2014 

Kategori M5-M10 A1-A7 K1-K10 

1 63 64 46 

2 71 63 51 

3 66 58 56 

4 59 58 48 

5 57 60 59 

6 57 58 63 

7  48 56 

8   66 

9   59 

10   65 

 

Observera att det som visas är ett genomsnitt av andelen godkända 
körprov på respektive ort, inte en sammanräkning av samtliga godkända 
prov på alla orterna. 

Kategorisering och trafikintensitet 
När man kategoriserar utifrån hur många av de tio utvalda momenten 
som prövas i fler än fem procent av proven visar det sig att för de orter 
där åtta eller fler av momenten prövas (M8–M10) utgör proven som 
genomförs vid trafikintensitet 3 uppemot hälften av proven vid 
landsvägskörning och ännu större andel i tätort. Inom kategorierna M5 
och M6 är det bara några få procent av proven som uppnår så hög 
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trafikintensitet. Å andra sidan är det få prov som genomförs på dessa 
orter (1,4 %) varför de bara utgör några få procent av alla prov som 
genomförs vid trafikintensitet 1 och 2. 

Om man i stället studerar kategorierna som utgår ifrån antal genomförda 
prov på orten har kategori A1 den största andelen prov vid trafikintensitet 
1 och 2 (såväl tätort som landsväg). Om man ser till var de flesta proven 
vid denna trafikintensitet genomförs så är det dock i kategori A4 och A5. 

Trafikintensitet för såväl landsväg som stad är lägst i G5 och högst i G1. 
När det gäller kategoriindelningen utifrån andelen godkända prov i 
genomsnitt på orten är de orter med lägst andel godkända prov så pass 
stora att kategori G1 omfattar ca 40 procent av alla prov 2014 och kate-
gori G7 omkring 5 procent. Detta medför att för alla trafikintensitets-
nivåer för landsväg genomförs störst andel av proven i kategori G1. Detta 
är fallet även för trafikintensiteten för tätort, utom för nivå 1 där kategori 
G4 och G5 tillsammans står för omkring hälften av proven.  

Har skillnader i innehåll någon betydelse? 
Att innehållet i körprovet varierar är inte ett problem så länge samma 
kompetens mäts på ett jämförbart vis. Vad är det för kompetenser som 
prövas i olika trafiksituationer? Mäter proven olika eller samma saker? 
Det kan vi inte riktigt svara på utifrån dessa data, men vi kan redovisa 
några indikationer. När underkännanden markeras på körprovsproto-
kollet (bilaga 1) markerar förarprövaren både bedömt provinnehåll och 
vilket/vilka kursplanemål som inte uppnåtts. Man skulle kunna tolka det 
som att förarprövaren gjort bedömningen att det funnits underlag för att 
kunnat dra slutsatser om en viss kompetens i den prövade situationen. 
Målen är indelade i fyra kompetensområden. Kompetensområden och 
kursplanemål redovisas i tabell 10. Om man i stället för innehållsmoment 
ser till typ av underkännande så är det vanligast med anmärkningar 
gällande kursplanemålen om avsökningsrutiner och riskidentifiering. Det 
är också det område där det är vanligast med flera anmärkningar.  
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Tabell 10 Kompetensområden och kursplanemål efter januari 2013 

Kompetens-
områden   Kursplanemål 

Fordonskännedom 
Manövrering 

1 Utföra kontroller på fordonet  

2 Identifiera risker förknippade med fordonets funktion 
och manövrering 

3 Uppvisa en rutinmässig manövrering 

4 Använda olika sätt att bromsa fordonet 

Miljö/Sparsam 
körning 5 Använda körteknik som medför låg bränsleförbrukning 

Trafikregler 6 Tillämpa de regler som gäller för körning med fordon 

Trafiksäkert 
beteende 

7 Visa goda avsökningsrutiner  

8 Identifiera risker i olika trafiksituationer och 
trafikmiljöer 

9  Förutse och bedöma konsekvenser av olika 
händelseförlopp samt  

10 Köra med tillräckliga säkerhetsmarginaler 

11 Anpassa hastigheten efter de omständigheter som 
råder  

12 Anpassa placeringen efter de omständigheter som 
råder 

13 Samspela med andra trafikanter 

För att se i vilken utsträckning de olika målen prövas (eller åtminstone 
underkänns) i olika trafiksituationer undersöktes anmärkningar kopplade 
till prövade innehållsmoment (figur 14). I figuren redovisas endast de tio 
situationer som är kopplade till trafikmiljön. Fördelningen mellan trafik-
situationerna inom respektive mål avspeglar hur vanligt förekommande 
de är, men det är också en indikation på att alla mål prövas (eller åtmin-
stone underkänns) i någon utsträckning inom samtliga uppräknade situ-
ationer. 
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Figur 14 I vilken mån anmärkningar inom olika kursplanemål hänför 
sig till de tio trafiksituationer som är främst knutna till trafikmiljön på 
orten 2014 
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En nackdel med att analysera bedömt innehåll utifrån anmärkningar är 
att det bara är underkända prov man har information om. Det kan också 
medföra att stora orter med många underkända får för stort inflytande så 
att deras trafikmiljö ”slår igenom”. 

Ett annat sätt att angripa detta är att se vilka anmärkningar provtagarna 
får för varje provmoment (figur 15). Endast de tio innehållsmoment som 
är mest kopplade till trafikmiljö redovisas här. Först visas fördelning 
utifrån kompetensområden och sedan efter kursplanemål.  

 

Figur 15 Andel anmärkningar inom olika kompetensområden för olika 
provmoment 2014 
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Figur 16 Andel anmärkningar inom olika kursplanemål för olika 
provmoment 2014 

Om man delar upp proven i kategorier utifrån antal prov (A) så förekom-
mer en viss variation mellan fördelningen av anmärkningar inom ett visst 
moment, men mest som en följd av att det i några fall rör sig om förhål-
landevis få anmärkningar. Mönstret för vilka som är de vanligaste 
typerna av anmärkningar inom respektive trafiksituation är på det hela 
taget likartat för samtliga A-kategorier. 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

gatukorsning

cirkulation

körfält

motorväg

landsväg

sväng

signalreglerad

oskyddade

smal

järnväg Uppvisa en rutinmässig
manövrering

Använda olika sätt att
bromsa ett fordon

Använda körteknik som
medför låg
bränsleförbrukning
Tillämpa de regler som gäller
för körning med fordon

Visa goda avsökningsrutiner

Identifiera risker i olika
trafiksituationer och
trafikmiljöer
Förutse och bedöma
konsekvenser av olika
händelseförlopp
Köra med tillräckliga
säkerhetsmarginaler



41 

 

Diskussion 

Skillnader 
Provtagarfaktorer som vi vet har betydelse för resultatet är ålder, kön och 
anmälningssätt. Även om det skiljer en del i köns- och åldersfördelningen 
mellan olika kontor består skillnaden dem emellan framför allt i hur stor 
andelen prov som anmälts via trafikskola är. Förarprövarnas bedömning 
ska vara densamma oavsett vilka de bedömer och var de befinner sig, 
men det är svårt att särskilja betydelse av ort eftersom de i huvudsak 
arbetar inom ett visst kontor. Förarprövarnas kön och ålder verkar inte 
ha betydelse för resultatet på körprovet. Däremot är de förarprövare som 
genomför flest prov något mer benägna att underkänna än de som 
genomför minst antal prov. Antalet prov varierar kraftigt mellan olika 
förarprövare.  

Hur ofta ett visst innehållsmoment förekommer i proven varierar kraftigt 
mellan olika orter. Även om exempelvis momentet gatukorsning prövas i 
så gott som alla prov och momentet nedsatt sikt/mörker väldigt sällan i 
samtliga orter, finns det orter där inga eller i stort sett alla prov innehåller 
momenten järnvägs/spårvägskorsning, körning i körfält/körfältsbyte 
eller motorväg/motortrafikled. Även förekomsten av momenten sväng 
från landsväg, signalreglerad korsning och körning på smal/krokig väg 
varierar stort. Innehållet i provet varierar från prov till prov, inte bara 
mellan olika orter, eftersom det utgör ett stickprov av de provpunkter 
som listas på protokollet. Samma provinnehåll kan prövas flera gånger 
under ett prov, men det framgår inte av den information som registreras.  

När man ser till vilket prövat innehåll som provtagarna oftast underkänns 
på så hamnar momenten gatukorsning, körning i körfält/körfältsbyte och 
motorväg/motortrafikled högt på listan (även om de som prövats på 
momenten användande av reglage och körning i tätort har ännu större 
andel underkända eftersom de kategorierna nästan uteslutande används 
vid anmärkningar). Det är dock ganska stor spridning mellan hur stor 
andel som underkänns på olika orter på ett visst moment, exempelvis när 
det gäller tätortskörning, omkörning och körning i körfält.  

Trafikintensiteten skiljer en hel del mellan olika orter, men förefaller inte 
ha väldigt stor betydelse för utfallet, åtminstone inte när man ser till 
sammanlagda data för riket som helhet. Undantaget är rusningstrafik, 
men då rör det sig om förhållandevis få prov.  
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Eftersom det finns så många orter där man kan genomföra prov är det 
svårt att presentera resultat på ett översiktligt sätt. I rapporten presente-
ras några olika sätt. Figur 5 presenterar trafikintensiteten på samtliga 
orter 2014 men sträcker sig därför över flera sidor. Lådagrammen repre-
senterar förekomst på olika orter (t.ex. figur 8 som presenterar hur ofta 
olika moment förekommer i proven). Medianen som visas är följaktligen 
median av förekomst på olika orter och motsvarar inte nödvändigtvis det 
värde man skulle få om man räknade ihop samtliga prov i riket, eftersom 
de stora orterna då skulle påverka mer än de små. Ett annat sätt är att slå 
ihop orterna i olika kategorier. Man kan exempelvis dela in dem efter 
kontor, vilket är en administrativ och personell indelning av betydelse. 
Eftersom varje kontor omfattar en huvudort och ofta flera mottagnings-
orter kan man göra en indelning i huvudort och mottagningsort, men det 
är inte heller särskilt homogena grupperingar. Beroende på vilka aspekter 
som är viktigast vid en jämförelse kan man dela in i andra kategorier. I 
rapporten presenteras indelningar efter innehållsmoment (M), kommun-
typ (K), antal prov på orten (A) och andel godkända prov (G). Inga av 
dessa kategoriseringar är dock helt oföränderliga mellan olika år, även 
om de inte heller förändras totalt. Oavsett vilken av dessa kategorisering 
man väljer är det, när man ser till innehållet i körproven, störst likhet 
mellan kategorierna för momentet gatukorsning (som i stort sett alltid 
prövas) och störst skillnad när det gäller momenten körning i 
körfält/körfältsbyte och motorväg/ motortrafikled. 

Momentet motorväg/motortrafikled är betydlig oftare förekommande i 
orter med fler än 1 844 prov under året (A6 och A7). Körfilskörning är 
också vanligare i stora provorter än små, medan landsvägskörning är mer 
vanligt i orterna med färre prov.  

Andelen prov anmälda via trafikskola är lägst i kategorin med flest prov 
(A7), förortskommuner och storstäder (K1, K2) och högst för de orter där 
sex av de tio ortsrelaterade momenten kan prövas (M6). I övriga M-kate-
gorier syns inget tydligt mönster. Det finns en tydlig koppling mellan 
andel trafikskoleanmälda och godkännandegrad (kategori G). Det visar 
sig även i övriga kategoriseringar på så vis att de kategorier (M, A, K) med 
högst och lägst andel anmälda via trafikskola också har högst och lägst 
andel godkända körprov (när man räknar medel av andelen på varje ort). 

Att överblicka ett par hundra tusen prov med mängder av variabler är 
omöjligt. Även om man begränsar sig till omkring 300 förarprövare eller 
130 orter är detaljeringsgraden ohanterlig. Om man vill studera mer än 
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någon enstaka variabel i en sådan uppdelning måste man göra någon mer 
översiktlig redovisning. Alla genomsnitt och summeringar innebär en för-
enkling – det man vinner i översiktlighet förlorar man i detaljeringsgrad. 
Det gäller alltså att från början vara klar över vad man vill kunna särskilja 
och inte glömma bort att det alltid finns flera sätt att se på saken.  

En avvägning man kan göra gäller om man ska studera andelar eller antal 
på olika orter. Visst är det intressant att veta att 62 procent av proven i 
Jokkmokk år 2014 gjordes av 18-åringar, medan motsvarande andel i 
Farsta var 17 procent. Det är ju en väsentlig skillnad. En annan väsentlig 
skillnad i sammanhanget är att dessa procentandelar motsvarar 2 484 
prov i Farsta och 48 prov i Jokkmokk. 

När man delar in provorter i kategorier med ungefär lika många provorter 
är det ändå inte lika många prov som berörs i respektive kategori. Bero-
ende på vad man vill att resultatet ska representera kan en lämplig kate-
gorisering se olika ut. 

I de flesta analyser utifrån kategorier som redovisas här utgår vi från 
aggregerade data för respektive provort. Det innebär att varje provort, 
oavsett storlek, har lika stor inverkan på de genomsnitt eller medianer 
som redovisas. Fördelen med detta är att skillnader och likheter mellan 
orter kan redovisas exempelvis i lådagram där spridningen framgår. 
Nackdelen är att det inte är uppenbart hur vanlig situationen är på riks-
basis. I andra analyser (exempelvis när det gäller huvudort/mottag-
ningsort) slås alla prov som tillhör en viss kategori ihop, vilket gör att de 
orter där många prov genomförs dominerar redovisningen. 

Så varför är det så svårt att identifiera ortens betydelse för resultatet på 
förarprovet? Kan man göra något åt det? 

För många  
En svårighet är, som redan nämnts, att det är så många provorter. Om 
man hade färre orter skulle det bli mer överblickbart, men på bekostnad 
av tillgänglighet. Hur långt är det rimligt att man ska behöva åka för att ta 
sig till närmaste provort? Innebär det att vissa inte alls har möjlighet att 
ta körkort? 

Visst kan man kategorisera orter utifrån olika gemensamma egenskaper, 
men vilka som är mest relevanta och hur många kategorier som är lämp-
ligt beror på vilka syften de ska tjäna och vilka sammanhang de används i. 
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En avvägning gäller överblickbarhet på bekostnad av detaljeringsgrad. 
Vilken informationsförlust är acceptabel? En möjlighet är att använda 
olika indelningar i olika sammanhang, men det kan leda till viss för-
virring. Indelningar utifrån olika tillgängliga trafikmiljöer eller omfatt-
ning av nuvarande provverksamhet kan ses som mest relevanta, men är 
inte konstanta över tid.  

Indelning efter huvudkontor ger färre rader i en tabell, men ger inte nöd-
vändigtvis likartade enheter. Ett kontor kan sakna mottagningsort, 
medan ett annat har tio, vilket ger olika förutsättningar. Mottagnings-
orterna skiljer sig åt i olika grad, både sinsemellan och i förhållande till 
huvudorten. 

Upptagningsområdet för ett kontor kan variera stort både i geografiskt 
omfång och befolkningsstorlek. En sådan indelning är inte heller oförän-
derlig eftersom de omorganiseras ibland.  

För få 
På vissa provorter genomförs få prov. Det gör att detaljerade analyser fort 
blir statistiskt osäkra. Detsamma gäller de förarprövare som gör få prov 
totalt eller få prov på en viss ort. Om man utesluter vissa orter eller förar-
prövare måste man kunna rättfärdiga det och försäkra sig om att det inte 
leder till att resultaten blir missvisande.  

Eftersom det finns många olika faktorer som kan påverka provresultatet 
är det önskvärt att ta hänsyn till dessa för att få en rättvis jämförelse. 
Frågan är vilka variabler som måste vara med och vilka man kan förbise 
även om de har en viss betydelse. Man kanske inte ens kan undersöka om 
en variabel har betydelse om den är väldigt ojämnt fördelad på olika 
orter. Även med de stora datamängder som samlas in i samband med kör-
provet ger en indelning utifrån flera variabler rätt snabbt vissa tomma 
celler i tabellen, vilket påverkar vilka analyser som är möjliga och vilka 
slutsatser man kan dra. Om exempelvis en stor andel på en ort anmäls via 
trafikskola kanske inte alla ålderskategorier finns representerade bland 
de privatanmälda. 
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Standardisering, variation och förändring 
Proven är stickprov som sätts samman av förarprövaren. Detta val styrs 
av kursplanen, men påverkas av förarprövarens preferenser och den till-
gängliga miljön. Även om förändringen inte är snabb så förändras trafik-
miljön på orterna över tid. Exempelvis blir cirkulationsplatser allt vanli-
gare och järnvägskorsningar mindre vanliga. Nya trafikleder kan göra att 
trafiken blir tätare eller glesare i vissa områden. 

Även utan koppling till trafikmiljön varierar proven. Eftersom trafiken 
konstant förändras varierar proven även på samma ort utifrån tid på 
dagen, väderförhållanden och vilka andra som råkar vara ute i trafiken. 
Oförutsägbarheten är i viss mån en del av provet – man måste kunna 
anpassa sin körning. Frågan är om variationer mellan orter utgör ett 
problem ur standardiseringssynpunkt. 

Avvägningen mellan standardisering och autenticitet är ett dilemma för 
praktiska prov. Det kan också sägas vara en avvägning mellan reliabilitet 
och validitet. När man standardiserar provförhållandena blir bedöm-
ningen mer rättvis och konsekvent. Irrelevant varians bör undvikas, men 
inte till den grad att resultatet på provet inte längre kan användas för att 
dra slutsatser om det område man försöker mäta. För att kunna försvara 
användningen av provet måste man kunna generalisera utanför det ome-
delbara innehållet i provet. Det förutsätter att det är ett representativt 
urval av uppgifter och att det ger tillräckligt underlag för bedömning. 

Det är möjligt att standardisera innehållet i provet i olika grad. Ett kör-
prov på en särskild bana eller i en simulator ger full kontroll över prov-
situationen, men saknar vissa aspekter av en verklig trafiksituation. I 
vissa länder används fasta rutter för provet, vilket ger mer likartade prov. 
Å andra sidan ger flexibla rutter, som i Sverige, större möjlighet att 
dubbelkolla en viss förmåga i de fall då tveksamhet uppstår. Flexibla 
rutter ger också ett större urval av provsituationer att pröva, vilket 
innebär att provtagare måste vara beredda att möta dem alla. Men även 
med flexibla rutter kan man ställa vissa krav på vad som ska ingå och hur 
prövningen och bedömningen ska gå till, vilket också sker i det svenska 
sammanhanget. Det gäller inte bara föreskrifter, utbildning och 
instruktioner utan också hur kvalitetsarbetet bedrivs. Regelbunden tillsyn 
med samåkning ger underlag till diskussioner kring provgenomförande 
och bedömning, även om de inte sammanställs utan uteslutande används 
på lokal nivå.  
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Det vore möjligt, men inte alltid önskvärt, att standardisera även andra 
aspekter än provinnehåll. Att minska variation i trafikflödet genom att 
ytterligare begränsa mellan vilka tider på dagen prov kan genomföras 
vore ineffektivt och skulle leda till längre köer. I nuläget styr slumpen 
vilken förarprövare en viss provtagare får. Tanken är det ska jämna ut sig 
i längden, men det är inte en garanti för att alla förarprövare får samma 
sorts provtagare. Det är dock inte självklart att någon annan princip vore 
bättre. Det vore oresonligt att kräva att provtagarna vände sig till någon 
annan provort än den närmaste bara för att göra kundunderlaget mer 
likartat mellan orter. 

Allt hänger ihop och är svårt att reda ut 
Det är inte lätt att fastställa vad som beror på vad när variablerna hänger 
ihop på olika sätt. Förarprövarna är ofta kopplade till ett visst kontor, 
även om det händer att de vid behov genomför några prov vid ett annat 
kontor. Det gör det svårt att veta om det som spelar störst roll är 
kontoret, med dess traditioner, kundunderlag och förutsättningar eller 
den enskilde förarprövaren. I jämförelser mellan förarprövare måste man 
också ta hänsyn till skillnader i provtagargruppen och fundera över vem 
som avviker i jämförelse med vad. Dessutom skiljer förarprövare sig åt 
när det gäller hur många prov som genomförts.  

Traditioner på orten kan handla om hur provtagarna förbereder sig och 
vilka strategier de använder sig av. Går ”alla” på trafikskola och väntar 
tills de är helt säkra på att de klarar det innan de anmäler sig till provet? 
Använder de provtillfällen som övningskörning och försöker bräcka 
varandra med att ha övningskört så lite som möjligt? 

Innehållet i provet beror på förutsättningarna på orten och på förarpröva-
rens val. Även om två prov på olika orter innehåller exakt samma innehåll 
är det inget som säger att de är lika svåra. Vissa vägkorsningar och väder-
förhållanden är knepigare än andra. I vilken ordning olika moment 
prövas spelar också in. Genom sitt val av rutt kan förarprövaren i viss 
mån påverka i vilken trafikintensitet provet genomförs, men beroende på 
varifrån man utgår är det kanske lättare att undvika rusningstrafik än att 
hitta trafik att samspela med i alla situationer. 

Information som inte framgår av dessa data 
Är prov med visst innehåll svårare än andra prov? Det säger sig själv att 
det finns vägkorsningar som är knepigare än andra, men är det så att en 
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vägkorsning per definition är enklare eller svårare än infart på landsväg? 
Det går inte att fastställa en generell svårighetsgrad för provet utifrån den 
information som samlas in. Svårighetsgraden är inte alltid en följd av 
förarprövarens avsikter och ortens begränsningar. Slumpen är också en 
faktor. Om provtagaren ställs inför en knepig och oväntad situation som 
en följd av en medtrafikants handlande är det inget som förarprövaren 
kontrollerar.  

En relevant fråga som inte kan besvaras utifrån dessa dataanalyser är i 
vilken mån samma färdigheter prövas i olika prov. Det framgår inte om 
det krävs en viss miljö för att pröva de kompetensområden som ingår i 
provet. Kanske kan t.ex. avsökningsrutiner prövas lika bra i momentet 
gatukorsning som i momentet cirkulationsplats? Kan de kunskaper som 
gör att man klarar av att navigera sig runt en rondell användas för att 
klara av att byta fil? Analyserna av inom vilka kompetensområden 
provtagarna får anmärkningar när de befinner sig i en viss trafiksituation 
är ett försök att belysa frågan, men en svaghet är att data bara omfattar 
underkända prov och därför bara återspeglar en del av provtagarna – de 
som misslyckats i situationen. Eftersom innehållet i provet och antal 
moment som prövats skiljer sig mellan olika prov är det inte heller alla 
som har haft möjlighet att visa upp sin förmåga eller eventuella brister 
när det gäller ett visst moment. Inte ens för de som prövats på momentet 
i fråga har vi underlag för att hävda att de uppvisat just de förmågor som 
andra bedömts sakna i just den situationen.  

När man lär sig att köra bil övar man successivt upp en mängd olika fär-
digheter. I viss mån kan man använda det man lärt sig i ett sammanhang 
även i nya situationer, särskilt om de liknar varandra. Det kan dock vara 
så att den mest avgörande faktorn är hur mycket erfarenhet man har av 
just den typen av situation snarare än hur mycket man har övningskört 
totalt (Groeger, 2001). 

Även om det har lagts ner mycket expertkunskap och arbete på att 
utforma körprovet så är det inte klart belagt vilka kompetenser som är 
tänkta att prövas i en viss trafiksituation. Eftersom vi inte kan följa vad 
som händer i provtagarens huvud måste vi utgå från de beteenden som 
kan observeras (eller de utsagor som är följden av situationsbetingade 
frågor). När det gäller vilka kognitiva förmågor som faktiskt prövas är det 
också till en del avhängigt provtagarens personliga strategier och erfaren-
heter, vilka kan vara svåra att kartlägga. 



48 

 

När är variation ett problem? 
Om skillnader i provresultat mellan provtagargrupper är en följd av fak-
tiska skillnader i den färdighet/kunskapsnivå man försöker mäta är det 
en indikation på att provet gör precis det som det ska göra. Om skillna-
derna är ett resultat av orättvis bedömning eller variation i en ovidkom-
mande egenskap är det däremot problematiskt. På samma sätt är skillna-
der mellan förarprövare ett problem om de utgör en systematisk avvi-
kelse, men inte om de avspeglar en slumpmässig variation bland prov-
tagarna. En komplikation när det gäller förarprövarna är att det inte bara 
är bedömningen som kan variera utan även utformningen av körprovet, 
vilket är svårt att värdera utifrån insamlade data. 

Enskilda prov varierar stort. Antalet prövade moment som registrerats på 
protokollet varierar från 1 till 21. Vanligast är dock att provet innehåller 
10–12 moment (68 procent av alla prov). Eftersom körprovet utgör ett 
stickprov av tillgängligt provinnehåll är det alltid några moment som inte 
prövas. Det som utgör skillnaden för provtagare som prövas på orter där 
vissa inslag saknas är att de i förväg vet att dessa inte kan prövas och 
kanske därför inte är lika förberedda på just det. Å andra sidan kan det 
finnas provtagare även på andra orter som chansar på att provet inte 
innehåller just det de inte riktigt behärskar fastän de vet att det kan 
komma att prövas. På vissa orter förekommer alla de tio innehålls-
moment som är mest trafikmiljöberoende, men inte ens där har alla 
momenten prövats i samma prov (åtminstone inte 2014).  

När det gäller variation mellan orter måste en bedömning göras om den 
tillgängliga trafikmiljön och den trafikintensitet som råder ger tillräckligt 
underlag för att kunna bedöma om provtagaren har de kunskaper och fär-
digheter som krävs. Finns det vissa moment som borde prövas i alla prov? 
Är det värre att inte pröva momentet signalreglerad korsning än att inte 
pröva körning på smal/krokig väg? Borde proven på vissa orter begränsas 
till tider då trafikintensiteten är högre än 1 och lägre än 5 för att ge 
provtagaren möjlighet att samspela med andra trafikanter och visa vad de 
kan? Det finns många frågor man kan ställa sig och det vore intressant att 
veta vilka funderingar förarprövarna har och om de reflekterar över den 
typen av frågor. Om de gör det – har de helt olika åsikter eller är de 
huvudsakligen överens? Råder konsensus eller förekommer det slitningar 
inom och mellan kontoren? Har de samma bild av vad det är de prövar 
och hur det ska göras?  
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Avslutande reflektioner 
Vi kan konstatera att trafikmiljön skiljer sig mellan olika orter. Vi kan 
även konstatera att det i stor utsträckning är olika förarprövare som 
genomför proven på olika orter. Provtagargruppens sammansättning 
skiljer sig också åt. Frågan är om dessa skillnader mellan provorter utgör 
ett problem eller om de bara ska betraktas som en naturlig och 
ofrånkomlig variation mellan enskilda prov.  

Vid samtliga provorter utgår förarprövarna från samma kursplan och 
samma bedömningskriterier för att genomföra och bedöma proven, vilket 
enligt en tidigare studie (Alger et al., 2009) resulterat i bedömaröverens-
stämmelse i 93 procent av fallen. Utifrån det urval som ingick i studien 
går det dock inte att uttala sig om det råder skillnader mellan överens-
stämmelsen på olika kontor eller mellan olika kontor. Alla proven genom-
fördes på huvudorterna, så det finns ingen information om proven på 
mottagningsorterna. 

Om man vill ta reda på hur proven är utformade på en viss ort räcker det 
inte att studera markeringar på protokollet. För att få en mer fullständig 
bild krävs samåkning med samtliga förarprövare som genomför prov där. 
För att kunna jämföra olika orter krävs att den som samåker har en refe-
rensram som omfattar alla orter som ska jämföras. Det krävs också att 
detta dokumenteras och sammanställs. 

För att avgöra i vilken utsträckning olika trafiksituationer prövar samma 
förmågor skulle det krävas kontrollerade experiment. Kanske kan frågan 
belysas av en panel av experter inom området.  

I nuvarande utformning kommer inget körprov att vara helt identiskt 
med ett annat. Det finns för många aspekter i den faktiska provsitu-
ationen som inte kan kontrolleras och det behöver inte vara 
problematiskt. Bedömningen av vilken grad av standardisering som krävs 
för att prövningen ska kunna betraktas som tillförlitlig och likvärdig kan 
emellertid inte göras endast utifrån de data som utgör grunden för denna 
rapport. 
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Tabell över vilken kategori olika provorter tillhörde 2014

  K M A G 
Luleå 3 10 5 6 
Boden 7 10 3 4 
Haparanda 10 8 1 5 
Kalix 10 9 2 6 
Pajala 8 5 1 1 
Piteå 10 10 3 7 
Älvsbyn 10 8 1 7 
Övertorneå 8 7 1 3 
Gällivare 7 9 2 5 
Jokkmokk 6 8 1 3 
Kiruna 10 8 2 3 
Skellefteå 3 10 5 6 
Arjeplog 6 5 1 7 
Arvidsjaur 10 7 1 7 
Umeå 3 10 6 6 
Vindeln 8 6 1 7 
Lycksele 10 9 2 7 
Vilhelmina 8 7 1 7 
Örnsköldsvik 3 10 5 7 
Sollefteå 8 7 2 7 
Kramfors 10 7 1 7 
Östersund 3 10 6 5 
Hammarstrand 8 6 1 7 
Järpen 6 6 1 7 
Strömsund 8 7 1 3 
Sveg 6 8 1 5 
Sundsvall 3 9 6 4 
Ånge 8 6 1 6 
Hudiksvall 10 10 4 6 
Ljusdal 8 9 2 6 
Härnösand 10 9 3 5 
Gävle 3 8 6 1 
Sandviken 7 9 5 1 
Söderhamn 10 10 4 2 
Bollnäs 10 9 5 4 
Falun  10 6 3 

  K M A G 
Avesta 7 9 3 4 
Borlänge 9 10 6 2 
Hedemora 9 9 2 4 
Ludvika 7 9 4 2 
Malung 6 8 2 7 
Mora 10 9 5 5 
Eskilstuna 3 10 7 2 
Flen 9 8 4 5 
Katrineholm 9 8 4 5 
Strängnäs 5 8 2 6 
Uppsala 3 9 7 1 
Östhammar 6 6 1 3 
Sala 9 9 4 4 
Örebro 3 10 7 1 
Hallsberg 5 10 2 5 
Karlskoga 7 10 3 5 
Lindesberg 7 9 2 3 
Västerås 3 9 7 4 
Fagersta 7 10 4 4 
Köping 7 10 6 5 
Enköping 9 9 5 6 
Norrtälje 6 9 5 2 
Jakobsberg 2 8 7 1 
Farsta 1 9 7 1 
Nynäshamn 2 8 4 3 
Visby 6 8 5 3 
Karlstad 3 10 6 4 
Arvika 7 9 3 4 
Filipstad 7 9 1 3 
Kristinehamn 9 10 2 4 
Sunne 10 9 4 6 
Säffle 9 10 5 7 
Skövde 3 10 6 6 
Lidköping 9 9 6 6 
Mariestad 9 9 3 6 
Falköping 9 8 3 5 
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  K M A G 
Uddevalla 3 10 6 4 
Vänersborg 5 10 6 2 
Åmål 9 9 2 3 
Lysekil 6 7 2 7 
Strömstad 6 9 2 6 
Borås 3 10 6 2 
Ulricehamn 9 8 2 7 
Kinna 9 10 4 4 
Alingsås 5 10 5 6 
Halmstad 3 10 7 3 
Falkenberg 9 10 4 6 
Jönköping 3 9 7 2 
Eksjö 9 9 3 1 
Nässjö 9 10 3 2 
Tranås 7 8 2 4 
Vetlanda 7 8 4 4 
Värnamo 7 9 5 3 
Gislaved 7 8 4 2 
Linköping 3 10 7 1 
Kisa 9 8 1 4 
Motala 9 9 5 3 
Mjölby 9 10 3 2 
Norrköping 3 10 7 1 
Finspång 7 9 3 2 
Vimmerby 7 9 3 3 
Kalmar 3 10 6 4 
Oskarshamn 7 9 4 1 
Västervik 9 10 3 3 
Nybro 7 9 3 4 
Karlskrona 3 10 5 5 
Karlshamn 9 10 3 7 
Ronneby 9 10 3 6 
Olofström 7 9 5 5 
Sölvesborg1 9 10 3 6 
Växjö 3 10 6 2 
Ljungby 7 9 4 4 

  K M A G 
Älmhult 9 9 3 2 
Malmö 1 10 7 1 
Lund 3 10 6 3 
Trelleborg 5 9 5 3 
Ystad 9 9 4 6 
Eslöv 4 10 4 1 
Helsingborg 3 10 7 1 
Landskrona 9 10 3 1 
Ängelholm 5 10 5 4 
Kristianstad 3 10 7 2 
Simrishamn 9 7 2 5 
Hässleholm 3 10 5 5 
Sölvesborg2 9 10 1 2 
Södertälje 3 9 7 1 
Nyköping 3 10 6 3 
Sollentuna 2 9 7 1 
Göteborg-
Hisingen 1 10 7 1 

Kungälv 2 10 7 2 
Varberg 3 10 5 7 
Kungsbacka 2 9 6 7 
Mölndal 1 10 7 3 

 

Indelningsgrunder (se s 25-31) 

K= kommuntyp (se även bilaga 3) 

M=moment (av de tio ortsrelaterade) 

A=antal prov (sju kategorier) 

G= andel godkända (sju kategorier) 

 

1januari-april med Karlskrona som 

huvudkontor. Därefter 2Kristianstad  
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Kommunindelning 2011. Revidering av Sveriges Kommuner 
och Landstings kommunindelning. 

Definitioner: 

1. Storstäder (3 kommuner) 

Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 

Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara 
någon av storstäderna. 

3. Större städer (31 kommuner) 

Kommuner med 50 000–200 000 invånare samt en tätortsgrad översti-
gande 70 procent. 

4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 

Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till 
arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara 
någon av de större städerna i grupp 3. 

5. Pendlingskommuner (51 kommuner) 

Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en 
annan kommun. 

6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 

Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar 
överstiger 21 nätter per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 
0,20 fritidshus per invånare. 

7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 

Kommuner där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 
64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö 
samt byggverksamhet enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007). 
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8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) 

Kommuner med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än 
åtta invånare per kvadratkilometer. 

9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

Kommuner med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 
kilometer. 

10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

Kommuner med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 
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