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Abstract
On the 1st of September 2008 a new model for the Swedish drivinglicence test was introduced. The new test model means that the theory
test and the driving test are viewed as integrated and they are booked at
the same time. First, the test-taker takes the theory test and then, on the
same day or within a short time period, he or she takes the driving test.
The driving test shall always be performed, irrespective of the result of
the theory test. In order to obtain a driving licence the test-taker must
pass both the theory test and the driving test within a two-month period
from the point when the first test is passed – otherwise new fees must be
paid and both tests must be retaken.
The aim of this study was to examine whether the introduction of the new
test model for licence category B has resulted in an improved pass-rate
for the two parts of the test – the theory test and the driving test – and
whether the integration of the test parts has improved.
The study was conducted by comparing data from the driving-licence test
before and after the new test model was introduced. The results on the
theory test were examined by comparing results on the theory test from
week 50 in 2007 with results from week 50 in 2008. The results indicated
that the percentage of passed tests increased from 51 to 62. The average
score on the test increased from 50.4 points in 2007 to 52.6 points in
2008. Thus, the average score in 2008 is above the cut-score for pass,
which is 52 (out of 65 points).
The results on the driving test were examined by comparing the driving
tests carried out from the beginning of December 2007 to the end of
February 2008 with driving tests conducted during the same period one
year later. In order to obtain comparable groups, the analysis was based
on those who passed the theory test in the new system. The result showed
that the percentage of passed tests increased from 59 to 66.
Moreover, the analysis indicated that there is a relationship between the
theory and driving test in the sense that test-takers with higher scores on
the theory test are more likely to pass the driving test.
In conclusion, the results on both the theory and practical test have
improved after the introduction of the new model for the driving-license
test and the correlation between the theory test and the driving test is
stronger after the change.

Sammanfattning
Den första september 2008 infördes en ny provmodell, ”sammanhållet
prov”, för körkort behörighet B. Införandet av sammanhållet prov
innebar att kunskapsprovet och körprovet bokas samtidigt och genomförs
samma dag eller nära i tid. Provtagarna börjar med att genomföra
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.
Denna studie hade som syfte att undersöka om införandet av
sammanhållet prov medfört att godkännandefrekvensen på provets två
delar - kunskapsprovet respektive körprovet - förändrats, samt om
integrationen mellan proven förbättrats.
För att jämföra provtagarnas resultat på kunskapsprovet och körprovet
före och efter införandet av sammanhållet prov togs stickprov från
registerdata från perioden före och efter införandet av sammanhållet
prov.
Provtagarnas resultat på kunskapsprovet undersöktes genom att jämföra
resultatet på de kunskapsprov som genomfördes vecka 50 2007 med
kunskapsprov som genomfördes motsvarande vecka 2008. Resultatet
visar att andelen godkända prov har ökat från 51 till 62 procent.
Genomsnittspoängen för provet har ökat och ligger i stickprovet från
2008 ovanför gränsen för godkänt, 52 poäng (52,6 jämfört med tidigare
50,4 poäng).
Resultaten av de körprov som genomförts från december 2008 fram till
sista februari 2009 jämfördes med resultatet på de körprov som
genomförts under motsvarande period ett år innan. För att få jämförbara
grupper ingick endast provtagare som klarat kunskapsprovet i
jämförelsen. Analyserna visade att andelen godkända körprov ökat från
59 till 66 procent.
Analyserna visade också att det fanns ett samband mellan resultat på
kunskapsprovet och körprovet då provtagare med högre poäng på
kunskapsprovet hade högre sannolikhet att bli godkända på körprovet.
Slutsatserna från studien är att såväl resultaten på kunskapsprovet som
körprovet har förbättrats efter införandet av sammanhållet prov och att
sambandet mellan kunskapsprovet och körprovet blivit starkare.
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Bakgrund
Det svenska förarutbildningssystemet
Det svenska förarutbildningssystemet är ett målstyrt system som består
av tre delar; kursplan, förarutbildning och förarprov. Systemet är målstyrt i den bemärkelsen att kursplanen styr utbildning och förarprov och
att målen i kursplanen utgör kriterierna för de kunskaper och färdigheter
som krävs för att en person ska erhålla körkort. Kursplanen för förarutbildning för B-körkort (VVFS 2006:21, VVFS 2007:227) består av fyra
moment: Manövrering, fordon och miljö, Körning i olika trafikmiljöer,
Resande med bil i speciella sammanhang och Personliga förutsättningar
och målsättningar i livet. Dessa fyra moment delas upp på två kunskapsområden: Teori och färdighet samt Självvärdering.
Två olika strategier kan användas för att undersöka om körkortstagarna
uppfyller de mål som formulerats i kursplanen; dels prov och dels obligatorisk utbildning. I Sverige är andelen obligatorisk utbildning begränsad. Det enda kravet på obligatorisk utbildning är en sex timmar lång
riskutbildning (VVFS 2008:251) samt en introduktionsutbildning för
handledare och elev vid privat övningskörning (VVFS 2005:76). Eftersom
andelen obligatorisk utbildning är mycket begränsad utgör förarprovet
det viktigaste verktyget för att säkerställa att målen i kursplanen är uppfyllda. Detta ställer stora krav på förarprovets kvalitet i termer av att det
mäter vad man avser att mäta och att resultaten från proven är tillförlitliga.

Studier avseende förarprovets kvalitet
Kunskapsprov
De studier som har gjorts för att belysa provens kvalitet har framför allt
inriktats på kunskapsprovet. Dessa studier har exempelvis fokuserat på
att undersöka kunskapsprovets tillförlitlighet (Sundström, 2003; Wiberg,
2004, 2006; Wolming, 2000), effekten av upprepat provtagande
(Mattsson & Henriksson, 2007) samt skillnader i provresultat med
avseende på kön (Wiberg, 2006) och utbildningsbakgrund (Sundström,
2004). Studier har också inriktats på att undersöka möjligheter till
utveckling av kunskapsprovet, exempelvis genom att införa en uppgiftsbank (Wiberg, 2002) och att se över metoder för att sätta en kravgräns för
godkänt resultat (Wiberg & Henriksson, 2000). Ett flertal studier har
också fokuserat på kunskapsprovets innehållsvaliditet i termer av relatio-
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nen mellan kursplanemål och provinnehåll (Stenlund, 2006a, 2006b;
Stenlund, Henriksson, & Sundström, 2007).
Körprov
Resultaten på körprovet har följts över tid (Alger, Henriksson,
Sundström, & Wiberg, 2008; Sundström, 2003; Wiberg, 2004, 2006;
Wolming, 2000) och sambandet mellan kunskapsprovet och körprovet
har också varit föremål för undersökningar (Wiberg & Sundström, 2009;
Wolming & Wiberg, 2004). Även betydelsen av förarprövarens och provtagarens könstillhörighet för resultatet på körprovet har studerats (Alger,
Sundström & Henriksson, 2008). Körprovets kvalitet har också belysts
via en studie av samstämmigheten i förarprövarens och en extern bedömares bedömning av samma körprov (Alger, Henriksson & Sundström,
2009).

Försöksverksamhet med sammanhållet prov
I samband med implementeringen av en ny kursplan B bedrev Vägverket
ett projekt som titulerades Kursplan B (Vägverket, 2004). Inom ramen
för detta projekt utarbetades ett förslag till en ny provmodell utifrån den
nya kursplanen. Den nya provmodellen innebar förändringar av provbetingelserna samt en organisatorisk förändring. Teori och praktik integrerades i högre grad i den nya än i den gamla provmodellen, bl.a. genom
att proven betraktades som ett prov och att situationsanpassade frågor
användes i körprovet. Kunskapsprovet och körprovet bokades samtidigt
och ett godkänt resultat på endera prov var giltigt i två månader. Om
provtagaren inte lyckades erhålla ett godkänt resultat på båda proven
inom två månader så måste hela förarprovet göras om (oavsett om provtagaren klarat någon av delarna tidigare). Den organisatoriska förändringen innebar att provtagaren kunde genomföra ett körprov utan ett
godkänt resultat på kunskapsprovet.
För att testa och utvärdera den nya provmodellen bedrev Vägverket en
försöksverksamhet inom ramen för projekt ”Utvecklat förarprov” under
perioden 2006-05-01--2006-10-31 på tre orter; Luleå, Växjö, Borås samt
Borås mottagningsorter; Alingsås, Kinna och Ulricehamn (Vägverket,
2006). Nämnda orter bedömdes vara representativa för respektive region
(Wiberg, Stenlund, Sundström, & Henriksson, 2005). Slutsatsen var
också att försöksverksamhetens resultat var representativt för hela
populationen provtagare.
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Förutom att utvärdera den provmodell som testades genomfördes även
andra studier i samband med denna försöksverksamhet. Dels utformades
och utvärderades ett självvärderingsinstrument (Sundström, 2007; 2009)
och dels studerade man huruvida en provtagare som har en isolerad brist
på körprovet kan genomgå en mindre utbildningsinsats utan att behöva
göra om hela körprovet (Stenlund, Henriksson, Wahl & Holmberg
(2007).
Försöksverksamhetens syfte, metod och resultat har redovisats av Wiberg
(2007) som konstaterade att provtagarna presterade bättre inom det nya
systemet. Godkännandefrekvensen ökade på både kunskapsprovet och
körprovet. Det faktum både underkända och godkända provtagare på
kunskapsprovet fick genomföra körprovet gjorde det möjligt att studera
det verkliga sambandet mellan teori och praktik och det visade sig att
provtagare som presterade bra på kunskapsprovet även presterade bra på
körprovet.
Som en följd av det positiva utfallet av försöksverksamheten där den nya
provmodellen testades, beslutades man att införa ett sammanhållet
förarprov.

Införandet av sammanhållet prov
Den 1 september 2008 infördes Sammanhållet förarprov B i Sverige.
Tidigare sågs kunskapsprov och körprov som separata prov och man fick
inte genomföra körprovet utan att först ha fått godkänt resultat på kunskapsprovet. Sammanhållet prov innebär att kunskapsprov och körprov
tillsammans utgör förarprovet för behörighet B. Båda delarna bokas
samtidigt och kan genomföras samma dag eller nära i tid. Kunskapsprovet görs först och oavsett resultat ska körprovet göras. Man måste få
godkänt på båda proven inom en tvåmånadersperiod från det första
godkända provet för att få körkort. I annat fall får man göra om båda
proven och betala nya provavgifter. Liksom tidigare ska riskutbildningen
ska vara genomförd och giltig innan kunskapsprovet och körprovet
genomförs.
Införandet av den nya provmodellen föregicks av en rad gradvisa förändringar enligt nedan:
a.

Ny kursplan B för förarutbildningen infördes 2006-03-01

b. Nytt kunskapsprov infördes 2006-09-04. Det gamla kunskapsprovet reviderades i enlighet med innehållet i kursplan B.
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c.

Nytt körprov infördes 2007-12-07. Innehållet i körprovet reviderades för att överensstämma med innehållet i kursplan B.

d. Nytt protokoll för körprovet (resultatet från körprovet registrerades digitalt med hjälp av den s.k. digitala pennan istället för via
ett traditionellt skriftligt protokoll) infördes 2007-12-07.
I övergångsperioden mellan det gamla systemet och sammanhållet prov
finns övergångsregler för provtagare som genomfört kunskapsprovet i det
gamla systemet och körprovet efter att det nya systemet införts. Detta
innebär att ett godkänt resultat från det gamla kunskapsprovet är giltigt i
ett år. Konsekvensen av detta är att provtagare kan tillgodoräkna sig
resultat från det gamla kunskapsprovet fram till 2009-08-31. I det nya
systemet med sammanhållet prov är resultat från kunskapsprovet giltigt i
två månader. Därmed kan provtagare som genomfört kunskapsprovet
från och med 2008-09-01 tillgodoräkna sig resultat från kunskapsprovet i
två månader. Detta innebär att det från och med 2008-09-01 till och med
2009-08-31 både fanns provtagare som har kunskapsprov med giltighetstid ett år och de som har resultat med giltighetstid två månader.

Syfte
Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av sammanhållet prov
genom att studera provtagarnas resultat på kunskapsprovet och körprovet samt sambandet mellan dessa prov, före respektive efter införandet av
sammanhållet prov. Ytterligare ett syfte var att relatera den erhållna
resultatbilden till utfallet av motsvarande utvärdering som gjordes inom
ramen för försöksverksamheten med sammanhållet prov.
Tre frågeställningar är av intresse;
1) om godkännandefrekvensen på kunskapsprovet har förbättrats,
2) om godkännandefrekvensen på körprovet har förbättrats samt
3) om integrationen mellan teori- och körprovet har förbättras.
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Metod
Design och urval
Studien bygger på data som Vägverket (numera Trafikverket) registrerat
från kunskapsprov och körprov. En ”före-efter” design används för att
utvärdera effekterna av sammanhållet prov på provresultatet. Detta
innebar att en grupp som genomfört förarprovet i det gamla systemet
(före) jämfördes med en grupp som genomfört provet efter införandet av
sammanhållet prov (efter). Urvalet av provtagare skiljer sig åt beroende
på vilken frågeställning som undersöks. I tabell 1 nedan beskrivs de urval
som gjorts för att besvara studiens frågeställningar.
Tabell 1 Beskrivning av urval för de frågeställningar som studeras
Frågeställning

Före

Efter

Resultatet på
kunskapsprovet

Stickprov 1 (v 50 2007)

Stickprov 2 (v 50 2008)

Resultatet på
körprovet

Stickprov 3 (2007-12-10—
2008-02-29)

Stickprov 4 (2008-12-08—
2009-02-27) och som
genomfört kunskapsprov
efter 2008-08-31

Sambandet
mellan
kunskapsprov körprov

Stickprov 5, alla förstagångsprov i stickprov 3
och närmast föregående
kunskapsprov

Stickprov 6, alla förstagångsprov i stickprov 4
och närmast föregående
kunskapsprov

Instrument
Kunskapsprovet är datoriserat och består av 65 frågor (och fem utprövningsfrågor) från fem olika kunskapsområden; Fordonskännedom/manövrering, Miljö, Trafikregler, Trafiksäkerhet och Personliga förutsättningar. För att erhålla godkänt resultat måste provtagaren besvara
minst 52 av de 65 frågorna korrekt.
Körprovet består av en inledande säkerhetskontroll samt körning i och
utanför tätort under minst 25 minuter. Provtagarnas körning bedöms ur
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ett helhetsperspektiv där förarens riskmedvetenhet är det centrala.
Körningen bedöms utifrån fyra kompetensområden: Fordonskännedom/manövrering, Miljö/sparsam körning, Trafikregler och Trafiksäkert
beteende.

Datakontroll
Inledande databearbetningar
Som ett första steg i databearbetningen gjordes en del kontroller för att
undersöka tillförlitligheten i data och identifiera potentiella problem och
felaktigheter. Detta resulterade i att en del omkodningar och justeringar
gjordes. Exempelvis kodades datumvariabler och personnummer om
eftersom det kunde vara olika format på dessa variabler, både inom
samma datafil och mellan olika datafiler. Andra justeringar krävdes också
pga. att könsvariabeln var felaktig för kunskapsprovet, att olika versioner
av körprovsprotokollet gav upphov till olika variabler under perioden och
att vissa personnummer var samordningsnummer, vilket gjorde att dessa
måste justeras för att räkna ut ett födelsedatum.
Det krävdes också en del rensning i datafilerna eftersom avbokade prov
och dubbletter inkluderats och en del poster innehöll oförenliga data och
måste kontrolleras. Dessutom visade det sig att ordningsnumret för
kunskapsprovet (dvs. hur många prov individen därmed genomfört) inte
var tillförlitligt. Efter en systemomläggning i september 2007 startade
räkningen om, vilket innebar att omprov gjorda av personer som gjort sitt
första prov före omläggningen felaktigt registrerades som förstgångsprov.
Vi har därför valt att inte redovisa resultat uppdelade på förstagångsprov
respektive omprov för kunskapsprovet.
En fråga som var viktig att reda ut innan dataanalyserna kunde påbörjas
var varför det fanns en del dubbletter, dvs. prov i datafilen som var lika
utifrån personnummer, körprovsdatum, provtid och datum för kunskapsprov, men som inte var fullständigt identiska. Efterforskningar visade att
en stor andel av dubbletterna beror på ofullständiga, ibland knappt synbara markeringar i körprovsprotokollet, som förmodligen beror på att
förarprövaren vilat den digitala pennan mot en ruta i protokollet och
sedan bestämt sig för en annan ruta när det gäller bedömning av trafikintensitet. Detta har då registrerats två gånger. Eftersom det bara är möjligt att ha ett värde för variabeln trafikintensitet har systemet löst det
genom att registrera två prov med i övrigt identiska data. I något fall förekom dubbelregistreringar för såväl trafikintensitet tätort som trafikintensitet landsväg vilket medförde att samma prov registrerades fyra gånger.
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Införandet av sammanhållet prov ställer nya krav på hur man ska hantera
data eftersom förutsättningarna har förändrats; de som gör körprovet har
inte alltid klarat kunskapsprovet, och det är möjligt att ha flera godkända
resultat på respektive prov.
Kunskapsprov
För att studera om godkännandefrekvensen för kunskapsprovet förändrats avsåg vi att jämföra godkännandefrekvensen på kunskapsprovet
totalt och resultaten inom de olika innehållsområdena i före- och eftergruppen. För att göra detta krävdes att vi hade tillgång till data med både
underkända och godkända provtagare. Vi valde därför att studera samtliga kunskapsprov som genomförts under vecka 50 2007 respektive vecka
50 2008. Prov som inte resulterat i några poäng har räknats som ej
genomförda. Stickprov 1, vecka 50 2007, består av 5 856 prov och stickprov 2, vecka 50 2008 består av 3 654 prov. Andelen kvinnor är ungefär
lika för de två åren – 56 respektive 57 procent.
Betydligt fler anmäldes till kunskapsprovet via trafikskola i stickprov 2 48 procent jämfört med 19 procent i stickprov 1. Bland kvinnorna har
andelen som anmälts via trafikskola ökat från 22 till 60 procent och bland
männen har andelen ökat från 17 till 39 procent.
Som tabell 2 visar, är det en större andel provtagare som är 18-år och en
lägre andel provtagare över 30 år i stickprov 2 jämfört med stickprov 1.
Detta medför att den genomsnittliga åldern har sjunkit från 24,5 år i
stickprov 1 till 22,5 år i stickprov 2.
Tabell 2 Antal och andel prov inom olika åldersgrupper
Stickprov 1

Stickprov 2

Antal

Andel

Antal

Andel

18

1883

32,2

1720

47,1

19

832

14,2

496

13,6

20

426

7,3

217

5,9

21-24

761

13,0

398

10,9

25-29

649

11,1

281

7,7

30-49

1181

20,2

495

13,5

50+

124

2,1

47

1,3

Totalt

5856

100

3654

100
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Jämförelsen mellan stickproven visar också att andelen kunskapsprov på
andra språk är högre i stickprov 1 (15,7%) än stickprov 2 (8,9%).
Av alla de körprov som genomförs registreras omkring 95 procent i databasen. För att få en uppfattning om hur bortfallet påverkar vårt urval har
vi jämfört våra data med data från körkortsmyndighetens system för
övergripande statistikredovisning Stapro. Även när det gäller kunskapsproven har vi gjort denna jämförelse, främst för att få en uppfattning om
följderna av felaktigheter i variabeln som anger vilket prov i ordningen
som genomförts. Som framgår av tabell 3 stämmer uppgifterna i datafilen, förutom när det gäller förstagångsprov, väl med uppgifterna i körkortsmyndighetens övergripande statistikredovisningssystem.
Tabell 3 Kunskapsprov vecka 50 enligt körkortsmyndighetens system
för övergripande statistikredovisning Stapro och datafilen, antal och
andel prov

2008

2007

Enligt Stapro

Enligt datafilen

Antal

Andel

Antal

Andel

Man
Kvinna
Via trafikskola
Privat

3274
2591
1131
4734

55,8
44,2
19,3
80,7

3267
2589
1135
4721

55,8
44,2
19,4
80,6

Förstagångsprov

3020

51,5

3638

62,1

Totalt

5865

Man
Kvinna
Via trafikskola

2077
1579
1766

56,8
43,2
48,3

2075
1579
1766

56,8
43,2
48,3

Privat

1890

51,7

1888

51,7

Förstagångsprov

2018

55,2

2090

57,2

Totalt

3656

100

3654

5856

Körprov
För att undersöka om godkännandefrekvensen på körprovet förbättrats
som en effekt av sammanhållet prov togs ett stickprov med samtliga
provtagare som gjort körprov mellan 2007-12-10 och 2008-02-29 (stickprov 3), dvs. före sammanhållet prov infördes och ett motsvarande stickprov från samma tidsperiod året efter; dvs. 2008-12-08 till 2009-02-27
(stickprov 4), dvs. efter införandet av sammanhållet prov. Förutom
provtagarnas resultat på körprovet framgår också deras resultat på kunskapsprovet (godkänt eller inte) av datafilen.
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I stickprov 3 ingick 36 424 genomförda prov (av 30 121 provtagare). Från
de genomförda proven togs totalt 548 prov bort. Av dessa var 499
dubbletter, 3 prov hade inte genomförts, och 46 saknade uppgift om när
kunskapsprovet genomförts. När man tagit bort dessa återstod 35 876
prov i stickprov 3.
Ur stickprov 4 togs 496 dubbletter och ett prov som registrerats under fel
personnummer bort. Därefter återstod 32 011 prov i stickprov 4. Uttryckt
i antal personer är det 24 801 provtagare som gjort dessa prov. Ytterligare
12 442 prov hade genomförts 2008-12-08 till 2009-02-27 men av provtagare som gjort ett godkänt kunskapsprov före 1 september 2008. Eftersom dessa omfattades av övergångsregler och inte ingick i det nya systemet ingår de inte i stickprov 4.
Av proven som ingick i stickprov 3 genomfördes drygt hälften (54 %) av
personer som inte fyllt 20. 56 procent av proven genomfördes av manliga
provtagare och 44 procent av kvinnliga. 48 procent av proven genomfördes av provtagare anmälda via trafikskola. 39 procent av proven är angivna som omprov.
I stickprov 4 gjordes 58 procent av proven av personer som inte fyllt 20.
Om man begränsar sig till dem som dessförinnan fått godkänt på kunskapsprovet är det 62 procent av dessa som genomförts av personer som
inte fyllt 20.
I tabell 4 visas andelen kvinnor och män samt andelen anmälda till körprovet via trafikskola och privat i stickprov 4. För att få en grupp som är
jämförbar med stickprov 3 använder vi oss av de körprov som föregåtts av
godkända kunskapsprov (23 181 st). 39 procent av dessa är angivna som
omprov.
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Tabell 4 Antal och andel körprov i stickprov 4 uppdelat på kunskapsprovsresultat, kön och anmälningssätt
Underkänt
kunskapsprov
Antal
Andel

Godkänt
kunskapsprov
Antal
Andel

Via trafikskola

2587

29,3

12626

54,5

Privat

6243

70,7

10555

45,5

Män

5713

64,7

13087

56,5

Kvinnor

3117

35,3

10094

43,5

Totalt

8830

23181

För att få en indikation på tillförlitligheten hos data presenteras i tabell 5
hur många av proven under perioden som ingår i vårt datamaterial, samt
könsfördelning och anmälningssätt. Rubriken ”andel” är alltså hur stor
del av totalantalet som tillhör kategorin på raden, t.ex. män. I tabellen
redovisas alla som gjort prov under perioden, även om de inte ingår i det
nya systemet.

2007

Tabell 5 Sammansättning i stickprov 3 (2007) och 4 (2008) samt
motsvarande data från körkortsmyndighetens system för övergripande
statistikredovisning Stapro
Stapro
Antal
Andel

Stickprov 3
Antal
Andel

Män
Kvinnor
Via trafikskola
Privat

24224
18932
20688
22468

20142
15734
17096
18780

Totalt

43156

56,1
43,9
47,9
52,1

35876
Stickprov 4 samt

Stapro

2008

56,1
43,9
47,7
52,3

periodens övriga prov

Antal

Andel

Antal

Andel

Män
Kvinnor
Via trafikskola
Privat

26189
21582
20457
27277

54,9
45,2
42,9
57,1

24399
20055
19042
25412

54,9
45,1
42,8
57,2

Totalt

47734

44454

Tabell 5 visar att den procentuella fördelningen av män, kvinnor samt
anmälda via trafikskola och privatanmälda är väldigt lika i datafilen och i
Stapro, även om antalet prov skiljer något. Detta indikerar att urvalet är
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representativt för de prov som genomförs totalt och att bortfallet i datafilen därmed inte snedvrider resultaten.
Kunskapsprov - körprov
När det gällde att undersöka integrationen mellan kunskapsprovet och
körprovet valdes förstagångsprövarna inom stickprov 3 respektive 4 ut.
Deras körprovsresultat kopplades sedan till närmast föregående kunskapsprov och sambandet mellan proven undersöktes.
För stickprov 5 uteslöts 51 körprov som inte kunde kopplas till kunskapsprovsfilen varefter 21 865 återstod.
I stickprov 6 uteslöts tre prov som inte kunde kopplas ihop med
kunskapsprovsfilen. Därefter återstod 20 166 som gjort provet inom
ramen för det nya systemet.
Stickprov 5 och 6 bestod alltså av körprovsdata från 21 865 förstagångsprövare i stickprov 3 respektive 20 166 (varav 14 111 fått godkänt på
kunskapsprovet) i stickprov 4 samt data från deras närmast föregående
kunskapsprov.

Data
Storleken på de stickprov som låg till grund för analyserna i studien
framgår av tabell 6.
Tabell 6 Översikt över antal prov i slutliga data
Frågeställning

Före

Efter

Godkännandefrekvensen Stickprov 1
på kunskapsprovet
n1=5 856

Stickprov 2
n2=3 654

Godkännandefrekvensen Stickprov 3
på körprovet
n3=35 876

Stickprov 4
n4=23 181 med
godkänt kunskapsprov (av 32 011 i det
nya systemet)

Sambandet mellan
kunskapsprov och
körprov

Stickprov 6
n6=20 166 varav
14 111 med godkänt
kunskapsprov

Stickprov 5
n5=21 865
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Statistisk analys
Stickproven analyserades med hjälp av beskrivande statistik och statistisk
inferens. Den beskrivande statistiken innefattade beräkning av poängmedelvärde, andel godkända prov m.m. Den statistiska inferensen
innebär slutsatser till en population och i detta fall betraktas således
populationsdata från de tidsperioder som vi valt som stickprov från
respektive års samtliga provtagare. För data på nominalskalenivå, t.ex.
andel godkända och andel män och kvinnor, användes χ2-test för att
undersöka skillnader mellan stickproven. För att undersöka skillnader på
intervall- och kvotskalenivå, t.ex. poängmedelvärde, användes t-test.
Pearsons produktmomentkorrelation användes för att beskriva samband
mellan poäng på kunskapsprovet och anmärkningar på körprovet. I
samtliga fall har den statistiska inferensen genomförts på 5 procents
signifikansnivå.
Ett problem när man gör signifikanstester i stora datamaterial är att små
skillnader i medelvärde blir statistiskt signifikanta. För att få en indikation på om de observerade medelvärdesskillnaderna är att betrakta som
praktiskt signifikanta redovisas Cohens d i analysen av medelvärdesskillnader på kunskapsprovet. Cohens d är ett standardiserat mått på effekten
där man tar hänsyn till variansen i resultaten.

Resultat
Kunskapsprovet
Godkännandegrad
En jämförelse av godkännandegraden före och efter införandet av sammanhållet prov visar att andelen godkända på kunskapsprovet har ökat.
Under vecka 50 2007 godkändes 51 procent av proven, medan andelen
godkända under motsvarande vecka 2008 var 62 procent (tabell 7)
Tabell 7 Antal och andel godkända på kunskapsprov vecka 50
Kunskapsprov B

Antal

Antal
godkända

Andel
godkända

v 50 2007

5856

2973

51 %

v 50 2008

3656

2278

62 %
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Tabell 7 visar att andelen godkända skiljer markant mellan stickprov 1
och 2. Dock finns det betydande skillnader i sammansättningen av stickproven då exempelvis andelen trafikskoleanmälda är betydligt större i
stickprov 2. För att vidare undersöka den ökade andelen godkända gjordes separata analyser på gruppnivå.
När man jämför stickprov 1 och 2 efter att ha delat upp efter anmälningssätt är det inte någon signifikant skillnad mellan åren. Figur 1 visar att
trafikskoleanmälda blir godkända i högre utsträckning än privatister. Det
är en avsevärt större andel som anmälts via trafikskola i stickprov 2 än i
stickprov 1 (48 jämfört med 19 procent).

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Underkänt

Godkänt

Underkänt

Privat

Stickprov 1

Godkänt

Trafikskola

Stickprov 2

Figur 1 Andel godkända utifrån anmälningssätt.

En jämförelse utifrån en indelning efter kön, oavsett anmälningssätt,
visar att såväl män som kvinnor har en högre andel godkänd i stickprov 2
än i stickprov 1. Andelen godkända ändrades från 50 till 59 procent för
männen och från 52 till 66 för kvinnorna. Om man delar upp efter både
anmälningssätt och kön är det ingen signifikant skillnad mellan åren när
det gäller godkännandegrad.
De som har gjort provet på andra språk än svenska har lägre godkännandegrad, både bland privatister och trafikskoleanmälda. Om man bara
tittar på proven på svenska har andelen godkända ökat från 56 till 65
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procent. För prov på övriga språk har andelen godkända ökat från 24 till
40 procent.
Genomsnittlig poäng
Förutom att godkännandefrekvensen på kunskapsprovet har ökat, visar
resultaten också att den genomsnittliga totalpoängen på kunskapsprovet
har ökat efter införandet av sammanhållet prov. Den genomsnittliga
totalpoängen i stickprov 1 var M = 50,4, medan den i stickprov 2 var M=
52,6. Även om ökningen av genomsnittspoängen är relativt liten i antal
poäng sett, blir effekten i andel godkända stor eftersom genomsnittet i
stickprov 1 låg under kravgränsen 52 poäng, och genomsnittet i stickprov
2 ligger över kravgränsen. Genomsnittspoängen har också ökat inom
samtliga delprov, dock indikerar Cohens d att skillnaderna är små (se
tabell 8).
Tabell 8 Genomsnittligt resultat på delprovsnivå stickprov 1 (M1) och
stickprov 2 (M2)
Delprov

Max
poäng

M1

M2 Differens Cohens d

1

Fordonskännedom/
Manövrering

7

5,00

5,51

,51

0,36

2

Miljö

5

3,91

4,03

,11

0,10

3

Trafiksäkerhet

16

12,58

13,33

,75

0,34

4

Trafikregler

32

24,72

25,37

,65

0,17

5

Personliga
förutsättningar

4,21

4,39

,19

0,20

50,42

52,63

2,21

0,31

Totalt

5

Eftersom det var en större andel prov på andra språk än svenska i stickprov 1 än 2 skulle man kunna tänka sig att det kunde vara en förklaring
till det högre genomsnittet. Om man bara tittar på prov på svenska finns
dock signifikanta skillnader i medelvärde för alla delprov utom delprov 2.
Den genomsnittliga totalpoängen för proven på svenska har ökat från 51
till 53 (övriga från 45 till 48 poäng). Genomsnittsresultatet har alltså ökat
både för prov på svenska och prov på andra språk.
Analyser av skillnader i genomsnittspoäng på provet gjordes också för
trafikskoleelever och privatister separat. Det finns en signifikant skillnad
mellan stickprov 1 och 2 för delprov 1-3 och 5 för privatister samt för
delprov 1, 3 och 4 och totalpoängen för trafiskoleanmälda. Trafikskole-
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anmälda har bättre genomsnittlig poäng än privatisterna på alla delprov
och i alla undergrupperingar utifrån kön och anmälningssätt.
Tabell 9 Genomsnittsresultat för delprov (DP) uppdelat efter
anmälningssätt och kön (M-män, K-kvinnor)
Stickprov 1
Trafikskola
DP1

Stickprov 2
Privat

Trafikskola

Privat

M

K

M

K

M

K

M

K

5,60

5,57

4,91

4,81

5,95

5,63

5,38

5,03

4,43

4,30

3,81

3,80

4,44

4,25

3,75

3,70

DP3

13,52 13,73 12,20 12,50

13,91 13,90

12,70

12,98

DP4

26,92 26,83 24,12 24,31

26,43 26,74

24,07

24,49

4,65

4,11

4,33

55,31 55,18

50,01

50,53

DP2

DP5
Totalt

4,68

4,64

4,03

4,18

55,14 55,07 49,07 49,60

4,58

Analysen av skillnader i poäng gjordes också för män och kvinnor separat. Resultatet visar att båda könen förbättrat medelprestationen på
samtliga delprov mellan åren.

Körprovet
Provtagare i det gamla och i det nya provsystemet med sammanhållet
prov jämfördes även med avseende på godkännandefrekvens på körprovet. I Figur 2 visas andelen godkända i det gamla systemet (stickprov
3) och andelen godkända i det nya systemet (stickprov 4), dels för alla
provtagare oavsett resultat på kunskapsprovet, och dels för de provtagare
som blivit godkända på kunskapsprovet. För att få jämförbara grupper
jämfördes provtagarna i det gamla systemet med de provtagare som i det
nya systemet som fått godkänt på kunskapsprovet.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
Stickprov 3
Godkänt

Stickprov 4 alla

Stickprov 4 godkänt
kunskapsprov

Underkänt

Figur 2 Andel godkända på körprovet före och efter införandet av
sammanhållet prov.

Som figur 2 visar var andelen godkända i det gamla provsystemet 59
procent. Av dem som blivit godkända på kunskapsprovet i det nya systemet blev 66 procent godkända på körprovet. Om man tittar på samtliga
provtagare som gjort körprovet i det nya systemet, dvs. även de som fått
underkänt på kunskapsprovet, blev 59 procent godkända på körprovet.
De fortsatta jämförelserna baseras på de provtagare i stickprov 4 som
blivit godkända på kunskapsprovet ut för att grupperna ska vara jämförbara.
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Anmälningssätt

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Andel anmälda
via trafikskola

Före

Andel
godkända

Andel
godkända
privat

Andel
godkända
trafikskola

Efter

Figur 3 Andel prov anmälda via trafikskola samt andel godkända totalt
och uppdelat efter anmälningssätt.

För att undersöka om det fanns skillnader i provresultat efter anmälningssätt delades proven i det gamla och nya systemet in efter om provtagarna var anmälda privat eller via trafikskola. Resultaten visar att 44
procent av de privatanmälda proven och 75 procent av de trafikskoleanmälda godkändes i stickprov 3. 51 procent av de privatanmälda proven
och 78 procent av dem som anmälts via trafikskola godkändes i stickprov
4. 48 procent av körproven hade anmälts via trafikskola i stickprov 3 och
54 procent i stickprov 4.
Kön
Skillnaden i andel godkända mellan före och eftergruppen (båda utgörs
av dem som fått godkänt på kunskapsprovet) är signifikant även när man
delar upp efter kön eller anmälningssätt eller både och (figur 4). Detta
innebär att samtliga grupper har en större andel godkända efter
införandet av sammanhållet prov.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
Andel anmälda
via trafikskola

Män före
Kvinnor före

Andel
godkända

Andel
godkända
privat

Andel
godkända
trafikskola

Män efter
Kvinnor efter

Figur 4 Andel prov anmälda via trafikskola samt andel godkända,
uppdelat efter kön och stickprov.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Stickprov 3
1:a gångsprov

Stickprov 4 med godkänd teori

omprov

Figur 5 Andel godkända bland förstagångsprov och omprov,
jämförelse mellan dem som har godkänt kunskapsprov.

Av figur 5 framgår att andelen godkända har ökat efter införandet av
sammanhållet prov för såväl förstagångsprov som omprov. För första-
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gångsproven har andelen godkända ökat från 64 till 72 procent och för
omproven från 51 till 57 procent.
Den genomsnittliga åldern på provtagarna i stickprov 4 är 22,3 medan
den är 23,3 år för stickprov 3. Eftersom genomsnittet kan påverkas
mycket av få individer med hög ålder redovisar vi hur åldersfördelningen
ser ut i stickproven i tabell 10. Det innebär att andelarna i respektive
kolumn blir 100 om man lägger ihop dem. 38,2 i den första kolumnen ska
alltså tolkas så att 38 procent av proven i stickprov 1 genomfördes av
18-åringar. 45,6 i nästa kolumn är hur stor andel av de godkända proven
som gjordes av 18-åringar.
Tabell 10 Ålderssammansättning i stickproven före och efter
införandet av sammanhållet prov, totalt samt bland godkända
respektive underkända
Stickprov 4 med godkänt
kunskapsprov

Stickprov 3
Totalt Godkänt Underkänt

Totalt Godkänt Underkänt

18

38,2

45,6

27,6

48,0

54,6

35,2

19

15,6

15,7

15,5

13,6

13,2

14,3

20

7,2

7,0

7,5

6,4

5,9

7,3

21-24

11,6

10,3

13,4

9,9

8,9

11,8

25-34

16,4

13,8

20,2

13,3

11,0

17,8

35+

11,0

7,6

15,8

8,8

6,4

13,6

Om man i stället undersöker andelen godkända inom respektive åldersgrupp kan man konstatera att andelen godkända är högre samtliga
åldersgrupper för stickprov 4 (tabell 11). Skillnaden är statistiskt signifikant för samtliga ålderskategorier.
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Tabell 11 Andel godkända på körprovet inom respektive åldersgrupp,
stickprov 3 och stickprov 4, de som är godkända på kunskapsprovet
Andel godkända inom varje åldersgrupp

18
19
20
21-24
25-34
35+

Stickprov 3

Stickprov 4 med godkänt
kunskapsprov

70,1
59,0
57,0
52,2
49,2
40,7

74,9
64,0
60,7
59,3
54,2
47,5

Prov som är nära i tid
I det nya systemet är ett godkänt prov giltigt i två månader, men i det
gamla systemet var kunskapsprovet giltigt ett helt år. Om man, för jämförelsens skull, undersöker om provdatumet hade betydelse för provresultatet i det gamla systemet finner man att de som gjorde provet efter sista
augusti 2008 hade högre andel godkända i stickprov 3 (se tabell 12). På
samma sätt kan man se att de som omfattas av övergångsreglerna då de
har godkända kunskapsprov före 1 september 2009 inte har lika hög grad
av godkända på körprovet som de som omfattas av det nya systemet.
Bland dem som omfattas av övergångsreglerna godkändes 44 procent.
Som man ser i tabell 12 är det i båda fallen en högre andel kvinnor bland
dem som gjort kunskapsprovet före 1 september (12-13 procentenheter)
jämfört med dem som gjort det senare, men då det inte finns någon
könsskillnad när det gäller godkännandegrad är det knappast en förklaring till skillnader i godkännandefrekvens.
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Tabell 12 Antal och andel godkända körprov för dem som gjort
kunskapsprovet före och efter 1 september i stickprov 3
Kunskapsprov
före 1 sept

Stickprov 3

Antal

Kunskapsprov
1 sept eller senare

Alla

Män

Kvinnor

Alla

Män

Kvinnor

8670

3981

4689

27206

16161

11045

Andel godkända 47,0

47,3

46,8

62,4

60,8

64,8

Andel godkända
36,7
privat

39,6

33,8

47,0

48,0

44,8

Andel godkända
66,2
trafikskola

66,3

66,2

76,7

77,9

75,6

Kompetensbrister
För att undersöka om provtagarna i det nya systemet är mer förberedda
inom vissa områden eller om kompetensbristerna alltjämt är av samma
slag som i det gamla systemet var tanken att även jämföra genomsnittligt
antal brister för de olika områdena. Eftersom bara underkända provtagare kan ha kompetensbrister noterade baseras denna analys enbart på
underkända.
En svårighet med denna jämförelse är dock att körprovsprotokollet
ändrats såväl när det gäller kursplanemålen kopplade till kompetensområdena som det bedömda provinnehållet. Skillnaderna mellan de två
versionerna av protokollet beskrivs i tabell 13.
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Tabell 13 Ändringar av kursplanemål mellan protokoll 1 och 2
Protokoll 1

Protokoll 2

A Utföra kontroller på fordonet och
identifiera risker förknippade med
fordonets funktion och manövrering

A Utföra kontroller på fordonet och
identifiera risker förknippade med
fordonets funktion och manövrering

B Använda olika sätt att bromsa
fordonet

B Uppvisa en rutinmässig manövrering
samt använda olika sätt att bromsa
fordonet)

C Uppvisa en rutinmässig manövrering
av fordonet
D Använda körteknik som medför låg
bränsleförbrukning

C Använda körteknik som medför låg
bränsleförbrukning

E Tillämpa de regler som gäller för
körning med fordon

D Tillämpa de regler som gäller för
körning med fordon

F Visa goda avsökningsrutiner

E Visa goda avsökningsrutiner samt
identifiera risker i olika trafiksituationer
och trafikmiljöer

G Identifiera risker i olika
trafiksituationer och trafikmiljöer samt
förutse och bedöma konsekvenser av
olika händelseförlopp

F Förutse och bedöma konsekvenser
av olika händelseförlopp samt köra
med tillräckliga säkerhetsmarginaler

H Anpassa körning utifrån de
omständigheter som råder samt
samspela med andra trafikanter

G Anpassa körning, t.ex. hastighet och
placering utifrån de omständigheter
som råder samt samspela med andra
trafikanter

I Köra med tillräckliga
säkerhetsmarginaler

I tabellen framgår att:
◊

A är lika på båda

◊

D och E i protokoll 1 är C och D i protokoll 2 men annars oförändrade

◊

F och halva G i protokoll 1 har blivit E i protokoll 2

◊

I och halva G i protokoll 1 har blivit F i protokoll 2

◊

H i protokoll 1 motsvaras av G i protokoll 2 men formuleras inte
exakt lika (tillägg ”t.ex. hastighet och placering”)

De grupper som jämförs är de som fått godkänt på kunskapsprovet i
stickprov 4 men som är underkända på körprovet och de i stickprov 3
som underkänts på körprovet. De som fått underkänt men som inte har
några noteringar om anmärkningar har tagits bort (50 prov i stickprov 3
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och 107 prov i stickprov 4) vilket innebar att jämförelsen gjordes mellan
14 775 prov från stickprov 3 och 7823 prov från stickprov 4.
På protokollen har inte bara kompetensområdena utan även innehållspunkterna förändrats. I protokoll 1 fanns 30 rader men i protokoll 2 var
det 26 rader för bedömt provinnehåll. Ett par punkter som hänförde sig
till taxiprovet och tre övergripande kategorier - fordonshantering, tätort,
landsväg - har försvunnit i protokoll 2, men däremot har en punkt övrigt
tillkommit. I tabell 14 är bara de punkter som återfinns på båda
protokollen inräknade (dvs. övergripande kategorier och övrigt är inte
med).
Tabell 14 Genomsnittligt antal anmärkningar i körprovet (M) och
standardavvikelse (SD) utifrån gemensamma innehållspunkter i de två
körprovsprotokollen
Stickprov 3
M
Kontroll och risker
Miljökörning

Stickprov 4
SD

,10

M

SD

,33

,07

,26

,26

,68

,34

,77

Trafikregler

1,01

1,01

,92

,94

Anpassa körning och
samspela

1,55

1,32

,37

,59

Avsökningsrutiner

2,02

1,46
2,22

1,45

1,19

1,25

,67

1,09

5,78

3,27

Avsökningsrutiner
och risker
Risker och
konsekvenser
Säkerhetsmarginaler

1,20

1,28

,45

,85

Konsekvenser och
marignaler
Manövrering

,57

,96

Bromsning

,05

,31

Manövrering och
bromsning
Totalt för dessa

7,20

4,12
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Att bara räkna med de punkter som finns på båda protokollen medför
problem eftersom t.ex. de som fått anmärkning för miljö/sparsam
körning i protokoll 1 ofta (nästan hälften) har fått det under punkten
”Fordonshantering” gällande provinnehållet och den är alltså inte med i
sammanräkningen. I tabell 15 ingår alla bedömningspunkter för båda
protokollen.
Tabell 15 Genomsnittligt antal anmärkningar utifrån samtliga
innehållspunkter
Stickprov 3
M

Stickprov 4

SD

M

SD

Kontroll och risker

,09

,32

,07

,26

Miljökörning

,18

,56

,23

,66

Trafikregler

,85

,94

,78

,87

Anpassa körning och
samspela

1,41

1,25

1,68

1,27

Avsökningsrutiner

1,87

1,40
2,01

1,36

1,06

1,16

,53

,95

Avsökningsrutiner
och risker
Risker och
konsekvenser
Säkerhetsmarginaler

1,11

1,20

,42

,81

Konsekvenser och
marignaler
Manövrering

,52

,90

Bromsning

,04

,28

Manövrering och
bromsning
Totalt för dessa

6,49

3,89

6,35

3,59

Oavsett vilket av alternativen som används är det svårt att dra slutsatser
om utfallet förutom att genomsnittligt antal anmärkningar som hänför sig
till målet ”Utföra kontroller på fordonet och identifiera risker förknippade
med fordonets funktion och manövrering” är aningen lägre i stickprov 4.
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Sambandet mellan kunskapsprovet och körprovet
Ytterligare en fråga av intresse är om sambandet mellan kunskapsprovet
och körprovet blivit starkare med införandet av sammanhållet prov. För
att undersöka detta jämfördes korrelationen mellan poäng på kunskapsprovet och resultat på körprovet (antal anmärkningar) i före- och eftergruppen. Vidare studerades även resultat på kunskapsprovet för dem som
fått godkänt respektive underkänt på körprovet.
Korrelationen mellan antal poäng på ett godkänt kunskapsprov och antal
anmärkningar på efterföljande körprov (förstagångsprov) är r = -,127 för
stickprov 5 och r = -,131 stickprov 6. Korrelationen bland dem som fått
underkänt på kunskapsprovet är r = -,207, vilket gör att korrelationen för
hela stickprov 6 är r = -,314.
I stickprov 6 har de som fått godkänt på kunskapsprovet och sen fått
godkänt på körprovet 57,2 poäng i genomsnitt och de som haft godkänt
på kunskapsprovet och sen underkänts på körprovet 56,3 poäng i genomsnitt. Även stickprov 5 uppvisar liknande resultat. Om man ser på hela
stickprov 6 utan att dela upp dem efter resultat på kunskapsprovet har de
som fått underkänt på körprovet i genomsnitt fått 51,0 poäng på
kunskapsprovet och de som fått godkänt på körprovet 55,1 poäng .
Tabell 16 Genomsnittlig poäng på kunskapsprovet uppdelat efter
resultat på körprovet
Stickprov 5

Stickprov 6
godkänt
kunskapsprov

Stickprov 6
alla

Körprov godkänt

56,8

57,2

55,1

Körprov underkänt

55,8

56,3

51,0

Om man i stället ser hur stor andel av de som får en viss poäng på kunskapsprovet som också klarar körprovet ser det ut som i figur 6 och 7.
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Figur 6 Andel på respektive poängnivå som fick godkänt på körprovet i
stickprov 5.

Figur 7 Andel på respektive poängnivå som fick godkänt på körprovet i
stickprov 6.
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Om man jämför figur 6 och 7 kan man utläsa att på samtliga poängnivåer
som redovisas för stickprov 6 godkänns minst 60 procent av provtagarna
på körprovet. I stickprov 5 gäller det endast de som har mer än 54 poäng.
I båda figurerna kan vi se en trend med ökande andel godkända för varje
poängsteg. Att denna trend bryts för 64-65 poäng beror på att det är
förhållandevis få individer.
I figur 8 redovisas sambandet mellan poäng på kunskapsprovet och
resultat på körprovet för de som gjorde körprovet före sammanhållet prov
infördes. Eftersom alla som gjorde körprovet före införandet av sammanhållet prov hade godkänt kunskapsprov börjar skalan för stickprov 5 på
52, då det är gränsen för godkänt på kunskapsprovet.

Figur 8 Poäng på kunskapsprov uppdelat efter resultat på körprovet
2007, procent av totalgruppen.

I figur 9 presenteras sambandet mellan kunskapsprovet och körprovet för
alla provtagare som gjort provet efter sammanhållet prov, dvs. både de
som blivit godkända och underkända på kunskapsprovet. Eftersom kör-
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provet får göras oavsett resultat på kunskapsprovet får man en bättre bild
av sambandet mellan proven.

Figur 9 Relation mellan poäng på kunskapsprovet och resultat på
körprovet för samtliga i det nya systemet, procent av totalgruppen.

Bland dem som har höga poäng på kunskapsprovet är sannolikheten
större att de även klarar körprovet. Det finns de som får godkänt trots
låga kunskapsprovspoäng och de som får underkänt trots höga poäng,
men de allra flesta som får godkänt på körprovet har fått godkänt på
kunskapsprovet.
Det framgår inte av figuren men om man tittar på förstagångsprövare
som gjort kunskapsprovet från 1 september 2008 får 72 procent av dem
som godkänts på kunskapsprovet och 44 procent av dem som underkänts
godkänt på körprovet.
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Diskussion
Studien hade som övergripande syfte att belysa effekten av införandet av
sammanhållet prov. Den idé som låg till grund för studiens design var att
jämföra resultat på kunskapsprovet och körprovet före införandet av
sammanhållet prov med motsvarande resultat efter införandet. Skillnader
i resultat belyses via tre frågeställningar; frågeställning 1 och 2 avsåg
frågan om provtagarnas prestation på kunskapsprovet respektive körprovet förbättrats, och frågeställning 3 avsåg frågan om sambandet mellan
kunskapsprov och körprov förbättrats. Diskussionen struktureras på så
sätt att först kommentera tillförlitligheten i de data som redovisningen
baseras på. Därefter sammanfattas resultaten i anslutning till respektive
frågeställning. En jämförelse görs också med de resultat som erhölls i
försöksverksamheten till sammanhållet prov. Diskussionen avslutas med
studiens begränsningar samt förslag på fortsatta studier.

Resultatens tillförlitlighet
De kontroller, rensningar och korrigeringar av datamaterialet som
genomförts i föreliggande huvudstudie har ökat tillförlitligheten i data
och därmed också säkerheten i de slutsatser som görs. Om man dessutom
beaktar att det är mycket stora datamängder det rör sig om är slutsatsen
att eventuella kvarvarande enstaka felaktiga provuppgifter påverkar
resultatbilden ytterst marginellt.
Som tidigare nämnts under rubriken datakontroll överförs, av olika skäl,
inte riktigt alla provdata till databasen. Den tidigare beskrivna datakontrollen resulterade i slutsatsen att detta inte medförde någon skillnad för
urvalet. För att få ytterligare en kontroll av datamaterialets tillförlitlighet
har också en jämförelse gjorts med avseende på andelen godkända utifrån
data i körkortsmyndighetens system för övergripande statistikredovisning Stapro. Utfallet av denna jämförelse redovisas i bilaga 1.
Där framgår att resultatbilderna för datafilen och Stapro är tämligen lika,
vilket tyder på att bortfallet enbart kan anses påverka resultatet marginellt. Den sammanfattade slutsatsen är därmed att datamaterialet som
föreliggande studie baseras på har hög tillförlitlighet.
För att ytterligare öka säkerheten och tillförlitligheten i de slutsatser som
dras utnyttjas dessutom, i den följande beskrivningen, strategin att jämföra de resultatbilder som framkommer i denna studie (betecknad huvudstudien) med utfallet av motsvarande utvärdering inom ramen för
försöksverksamheten med sammanhållet prov. Försöksverksamhetens
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utvärdering syftade också till att jämföra den gamla och nya provmodellen och den baserades på tre representativa (för hela Sverige)
stickprov. Detta innebär att de slutsatser som drogs utifrån denna försöksverksamhet var giltiga för hela populationen provtagare.

Kunskapsprovet
Utifrån samtliga kunskapsprov som genomförts i huvudstudien kan man
konstatera att andelen godkända prov har ökat från 51 till 62 procent.
Genomsnittspoängen för kunskapsprovet har ökat och ligger enligt data
från 2008 ovanför gränsen för godkänt (52,6 jämfört med tidigare 50,4
poäng). Det genomsnittliga resultatet för delproven har ökat mest för
delprov 1 (Fordonskännedom/manövrering) och delprov 3 (Trafiksäkerhet), men ökningen är inte särskilt stor.
En liknande resultatbild erhölls från försöksverksamheten. Utvärderingen av visade en statistiskt signifikant ökning av poängen på kunskapsprovet (MFöre=50,26, MEfter=53,40. Dessutom också motsvarande
ökning av andel godkända GFöre= 49%, GEfter=68%.
Den sammanfattade slutsatsen är således att införandet av sammanhållet
förarprov medfört att provtagarnas prestation på kunskapsprovet ökat
markant.

Körprovet
I det gamla systemet krävdes godkänt resultat på kunskapsprovet för att
få genomföra körprovet. För att få jämförbara grupper i huvudstudien
jämfördes provtagarna i det gamla systemet med de provtagare i det nya
systemet som fått godkänt på kunskapsprovet. Andelen godkända i det
gamla systemet var 59 procent och motsvarande andel i det nya systemet
var 66 procent, dvs. en förhållandevis stor ökning. Om man däremot
utgår från samtliga provtagare som gjort körprovet i det nya systemet,
dvs. även de som fått underkänt på kunskapsprovet, var andelen
godkända på körprovet 59 procent. Denna andel har dock ingen referens
till situationen före införandet av sammanhållet prov eftersom villkoret
då var att man måste ha klarat kunskapsprovet för att få göra körprovet.
En liknade resultatbild erhölls från försöksverksamheten då utvärderingen visade en statistiskt säkerställd ökning av andel godkända på
körprovet GFöre= 62%, GEfter=70%.
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Den sammanfattade slutsatsen är således att sammanhållet förarprov
medfört att provtagarnas prestation på körprovet uppvisade en
förbättring.

Kunskapsprov-körprov
Data i huvudstudien visade att de provtagare som fick underkänt på
körprovet hade 51,0 poäng på kunskapsprovet medan de som fick godkänt på körprovet hade 55,1 poäng på kunskapsprovet, dvs. en skillnad på
4,1 poäng. Man kan också iaktta en trend som innebär en ökande andel
godkända för varje ökad poäng på kunskapsprovet.
Utvärderingen av försöksverksamheten visade också ett samband mellan
resultat på kunskapsprov och körprov, dvs. ju högre poäng på kunskapsprovet desto större sannolikhet att klara körprovet.
Den sammanfattade slutsatsen är således att det, såväl före som efter
införandet av sammanhållet prov, finns ett samband mellan provtagarnas
prestation på kunskapsprov och körprov. Den statistiska beskrivningen
av detta samband påverkas dock av ”restriction of range”, dvs. att
villkoret före införandet av sammanhållet prov var att provtagaren måste
ha godkänt resultat på kunskapsprovet innan körprovet fick genomföras
– ett villkor som togs bort i och med införandet av sammanhållet prov.
Det faktum att variationen i poäng på kunskapsprovet var begränsad före
införandet av sammanhållet prov medför att det faktiska sambandet
underskattas. Efter införandet av sammanhållet prov erhålls ett högre
samband (och en bättre skattning av det sanna sambandet) som en effekt
av att poängvariationen i kunskapsprovet inte begränsas.

Studiens begränsningar
En slutsats från föreliggande studie är att införandet av sammanhållet
prov medfört att provtagarnas prestation på kunskapsprovet förbättrats.
Eftersom olika versioner av kunskapsprovet administrerats före- och efter
införandet av sammanhållet prov baseras denna slutsats på att de olika
versionerna av proven och delproven är parallella, dvs. att de har samma
innehåll och svårighetsgrad. Det är provkonstruktörernas ambition att
skapa parallella prov, men vi har i denna studie inte närmare undersökt i
vilken grad versionerna är parallella.
Ytterligare en slutsats i denna studie är att andelen som anmälts via
trafikskola har ökat markant för kunskapsprovet. Dock är det osäkert om
denna förändring i anmälningssätt reflekterar en motsvarande förändring
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i utbildningssätt. Förmodligen påverkas siffrorna av de nya bokningsrutinerna där båda proven bokas samtidigt. Även för körprovet har
andelen anmälda via trafikskola ökat något men skillnaden i anmälningssätt är inte alls lika stor. Vi vet sedan tidigare att anmälningssätt inte
nödvändigtvis återspeglar utbildningsbakgrund. I den enkätundersökning
som genomfördes av Sundström (2004) var anmälningssättet en rättvis
indikation på utbildningsbakgrund endast för 20 procent av provtagarna.
De allra flesta kombinerar övning på trafikskola med övning privat.
Bland dem som inte godkänts på kunskapsprovet är det rätt många som
klarar körprovet, men de är inte i majoritet. Bland dem som klarat kunskapsprovet godkänns en större andel än före införandet av sammanhållet prov. Den fråga som aktualiseras är om det beror på att provtagarna förberett sig bättre när de vet att de måste göra båda proven? Utifrån
studier av registerdata kan man bara spekulera om anledningen till
förbättringen. Vad vi kan säga är att det förefaller vara en bra idé att göra
proven nära i tid, även om det i sig inte förklarar hela förbättringen
eftersom andelen godkända ändå är högre än för de som gjorde kunskapsprovet efter 1 september i det gamla systemet. Det är också tydligt
att bra resultat på kunskapsprovet ger större chans att klara även körprovet. För att få veta mer om provtagarnas förberedelse krävs dock
andra typer av studier.

Fortsatta studier
Beaktat att denna studie baseras på samstämmighet i resultat från en
försöksverksamhet (som baserades på stickprovsdata) och resultat från
föreliggande huvudstudie (som baseras på populationsdata) uppkommer
ändå frågan om resultatens giltighet, sett i ett längre tidsperspektiv. Det
är därför angeläget att replikera huvudstudien ansats på populationsdata.
En uppföljning är också motiverad eftersom det fram till 2009-09-01
fortfarande fanns kvar provtagare som har ett giltigt kunskapsprov från
det gamla systemet. En replikerad huvudstudie kan förhoppningsvis
också utgå från en mera kontrollerad databas.
För att få en bild av i vilken mån provtagarna förbereder sig annorlunda
vore det också intressant att genomföra en enkätundersökning som
inriktas på hur provtagarna förbereder sig under hösten 2010. En motsvarande enkätundersökning genomfördes under våren 2009 bland
provtagare som gjort kunskapsprovet inom det gamla systemet.
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BILAGA 1
Tabell 17 Kunskapsprov v 50 enligt Stapro och filen
Kunskapsprov B

Antal

Antal
godkända

Andel
godkända

2007 enligt stapro

5865

2978

51 %

2007 enligt filen

5857

2973

51 %

2008 enligt stapro

3658

2278

62 %

2008 enligt filen

3654

2278

62 %

2008

2007

Tabell 18 Data för 2007-12-10--2008-02-29 respektive 2008-12-08-2009-02-27

Totalt
Via
trafikskola
Privat
Män
Kvinnor
Totalt
Via
trafikskola

Stapro
Varav
Andel
Antal
godkända godkända
43156
25294
58,6

Filen samtliga
Varav
Andel
Antal
godkända godkända
35876
21051
58,7

20688

15462

74,7

17096

12799

74,9

22468
24224
18932
47734

9832
14064
11230
26195

43,8
58,1
59,3
54,9

18780
20142
15734
44454

8252
11705
9346
24391

43,9
58,1
59,4
54,9

20457

15091

73,8

19042

14075

73,9

Privat

27277

10804

39,6

25412

10316

40,6

Män
Kvinnor

26189
21582

14292
11903

54,6
55,2

24399
20055

13305
11086

54,5
55,3
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