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Referat 

Syftet med denna undersökning var att utvärdera fortbildning för yrkesförare, delkurs 1: Sparsam 

körning. De övergripande frågeställningarna var: Hur har fortbildningarna genomförts? Har kraven i 

föreskrifterna uppfyllts? och Har eleverna nått de föreskrivna målen i utbildningen? I studien ingick 

två kvalitativa studier och en kvantitativstudie. De kvalitativa studierna använde sig av naturalistiska 

observationer och intervjuer.  

Sju yrkesutbildningar observerades med hjälp utav en observationsguide. Observatören deltog inte i 

undervisningen. Intervjuer genomfördes med lärare på de observerade kurserna men även övriga 

aktörer som på ett eller annat sätt har god kunskap om YKB utbildningarna i landet. Den kvantitativa 

studien bestod av en enkätstudie som 799 personer (90 procent män) besvarade. Respondenterna var i 

genomsnitt 44 år gamla. De flesta som deltog i enkätstudien körde lastbil och hälften av dem hade 

tidigare genomgått en utbildning om sparsam körning. 

De kanske viktigaste slutsatserna från denna studie är att lärarna behöver få mandat att på ett mera 

ingående sätt diskutera klimatförändringen men också vilka ekonomiska vinster en optimering av 

bränsleförbrukningen kan få. Undervisningen behöver också bli mera elevcentrerad och baserad på 

reflektiv diskussion. Detta i sin tur innebär att lärarna behöver kompetensutvecklas, både då det 

handlar om ämnet i sig men kanske ännu mer om hur läraren kan inspirera vuxna till att vilja öka sin 

kunskap om detta ämne. Det finns dessutom goda skäl för att införa en praktisk del i undervisningen, 

både för att säkerställa att deltagarna kan utföra bränsleoptimerad körning i praktiken, men också för 

att instrumentell inlärning är viktig för bestående attitydpåverkan. Slutligen vill vi poängtera behovet 

av att ta fram en modell som visar hur utbildningen ska genomföras rent pedagogiskt men också 

innehållsmässigt.  
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate periodic training for professional drivers, part 1 Eco-driving. 

The main objectives were: How has the training been conducted? Have the requirements of the 

regulations been met? and has the training program provided the participants with enough 

understanding of the subject? The study included two qualitative studies and one quantitative study. 

The qualitative studies used naturalistic observations and interviews. Seven vocational training courses 

were observed with the aid of an observation guide. The observer did not participate in the teaching. 

Interviews were conducted with instructors on the observed courses but also other actors who have a 

good knowledge of the training. The quantitative study consisted of a survey that 799 people (90 

percent men) answered. Respondents were on average 44 years old. Most of those who participated in 

the survey were driving a truck. 

The most important conclusions from this study may be that instructors need a mandate to discuss in 

more detail issues regarding the climate change but also what economic gains could be achieved by 

optimizing their fuel consumption. The teaching also needs to be more student-centered and based on 

reflective discussion. This in turn means that instructors need to increase their teaching methodology, 

both about the subject, but perhaps even more about how to inspire adult’s willingness to learn. There 

are also good reasons for introducing a practical element to the teaching, both to ensure that 

participants can perform fuel-optimized driving in practice, but also because instrumental learning is 

important for lasting attitude change. Finally, we want to highlight the need to develop a model 

showing how the periodic training is to be conducted.  
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Förord 

VTI har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att utvärdera Utvärdering av fortbildning för 

yrkeskompetensbevis: Delkurs 1 Sparsam körning. 

Beställare på Transportstyrelsen har varit Fanny Granskog. Sonja Forward har varit projektledare på 

VTI. Författarna vill rikta ett stort tack till kursansvariga som lät oss observera deras utbildning, 

personer som deltagit i intervjustudien och de som besvarat enkäten. Vi vill också rikta ett stort tack 

till Transportarbetareförbundet som hjälpte oss med utskick av enkät. 

 

 

Linköping januari 2018 

 

 

Sonja Forward 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium har genomförts den 21 december 2017 där Inger Linderholm var lektör. Sonja 

Forward har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Åsa Aretun har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering. De slutsatser och rekommendationer som uttrycks 

är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 21 December 2017 where Inger Linderholm reviewed and 

commented on the report. Sonja Forward has made alterations to the final manuscript of the report. 

The research director Åsa Aretun examined and approved the report for publication. The conclusions 

and recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 

authority. 
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Sammanfattning 

Utvärdering av fortbildning för yrkeskompetensbevis. Delkurs 1: Sparsam körning 

av Sonja Forward (VTI), Anders Ahlberg (LiU), Per Henriksson (VTI) och Gunilla Björklund (VTI) 

Syfte 

Syftet med denna undersökning var att utvärdera fortbildning för yrkesförare, delkurs 1 Sparsam 

körning. De övergripande frågeställningarna var: Hur har fortbildningarna genomförts? Har kraven i 

föreskrifterna uppfyllts? och Har eleverna nått de föreskrivna målen i utbildningen? 

Metod 

I studien ingick två kvalitativa studier och en kvantitativ studie. De kvalitativa studierna använde sig 

av naturalistiska observationer och intervjuer. Sju yrkesutbildningar observerades med hjälp utav en 

observationsguide. Observatören deltog inte i undervisningen. Fokus var på utbildningens upplägg med 

utgångspunkt i undervisningsstruktur, undervisningsmaterial och undervisningsklimat. Intervjuer 

genomfördes med lärare på de observerade kurserna men även övriga aktörer som på ett eller annat sätt 

har god kunskap om YKB-utbildningarna i landet, däribland också en person från Transportstyrelsen 

och en person från Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Totalt genomfördes elva intervjuer (fyra 

djupintervjuer och sju mera övergripande). Intervjuerna fokuserade på respondenternas syn på 

utbildningen, hur de ser på den nuvarande utformningen, för- och nackdelar och behov av förändring. 

Den kvantitativa studien bestod av en enkätstudie som 799 personer (90 procent män) besvarade. 

Respondenterna var i genomsnitt 44 år gamla. De flesta som deltog i enkätstudien körde lastbil. 

Resultat 

Resultaten från observationerna visade att utbildningen innehöll de delmål som specificerats av 

Europarlamentets direktiv 2003/59/EG men att delkursen inte alltid varade i 7 timmar.  

Det ämne som diskuterades mest var sådant som har en direkt koppling till optimering av 

bränsleförbrukningen, (exempelvis; start-acceleration-växling, planering-undvika stopp, motorbroms-

hjälpbromsar och tomgång). Självständiga övningar ingick, i vissa fall fick deltagarna egna uppgifter 

som de skulle genomföra och i andra fall handlade det mer om att de diskuterade en fråga med sin 

bordsgranne. Rent allmänt var eleverna mera aktiva om gruppen bestod av färre deltagare, i detta fall 

mindre än fem. Vid utbildningarna fanns det alltid några elever som inte deltog aktivt men trots detta 

var det väldigt ovanligt att lärarna gjorde något för att aktivera dem genom att exempelvis ställa 

direkta frågor. Några formella prov ingick inte på utbildningarna och såvitt vi vet förde läraren heller 

inte några individuella anteckningar. Av den anledningen är det mycket svårt att avgöra om alla elever 

tillgodogjort sig innehållet på kursen.  

Alla utbildningar nämnde ekonomiska fördelar med att optimera bränsleförbrukningen och i vissa fall 

ingick även räkneexempel. Det vanligaste var dock att man endast betonade att man kunde spara 

pengar om man optimerade sin bränsleförbrukning, men inte hur mycket. Några lärare nämnde även 

vilken effekt fossila bränslen har på klimatet. Men eftersom detta område, enligt Transportstyrelsen, 

inte ska ingå i kursen om man inte lägger till extra tid var det flera av de observerade lärarna som inte 

vidrörde ämnet alls och om det gjordes var det relativt övergripande. 

Då miljöfrågor, men också alternativa bränslen, presenterades kunde vi notera att några av lärarna 

hade stora kunskapsluckor. Förutom bristande kunskap hos lärarna fanns det några elever som öppet 

uttryckte ett misstroende mot de bevis som tagits fram om klimathotet men detta var inte något som 

ifrågasattes av lärarna. En annan observation var att dagen innehöll mycket som kunde beskrivas som 

ren kunskapsöverföring och mera sällan sådant som handlade om elevernas attityder och normer. Detta 

i sin tur kan vara en anledning till att läraren inte alltid lyckades engagera alla elever.  
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Resultaten från intervjuerna visade att Transportstyrelsen, branschen och YKB-utbildarna på det hela 

taget var överens om att syftet med kursen är att ge yrkesförare av tunga fordon de kunskaper som de 

behöver för att kunna optimera sin bränsleförbrukning.  

Vad gäller utbildarnas pedagogiska kompetens så ansåg Transportstyrelsen att nivån är ojämn, vilket 

också föranlett myndigheten att öka kraven på läraren i de nya föreskrifterna. Enligt dessa ska läraren 

ha undervisat vuxna under minst sex månader de senaste fem åren eller ha en eftergymnasial 

utbildning med pedagogisk inriktning som motsvarar sex månaders heltidsstudier. I de tidigare 

föreskrifterna angavs inte hur lång denna erfarenhet eller utbildning skulle vara. Utbildningen behövde 

inte heller ha varit på heltid.  

Branschen instämde med Transportstyrelsen om att det fanns lärare vars pedagogiska kompetens var 

bristfällig. De förbättringar av pedagogiken som både branschen och utbildarna efterfrågade var ett 

ökat fokus på känslor snarare än ren kunskapsöverföring. Detta skulle kunna åstadkommas om man 

även diskuterade frågor som hade med miljö och ekonomi att göra men även att man erbjöd praktisk 

körning. Problemet var, enligt dem, att man inte får ta upp dessa ämnen eftersom de går utanför det 

som finns nedskrivet i föreskrifterna. Om man ändå gör det ska man enligt Transportstyrelsen lägga 

till extra tid men detta ansågs inte vara ett realistiskt alternativ eftersom 7 timmar undervisning under 

en dag var mer än tillräckligt.  

Under intervjuerna, men även observationerna, framkom det att det var väldigt ovanligt att man la till 

extra tid trots att man diskuterade miljö och ekonomi. Detta var därför en vanlig orsak till att 

utbildningen fick en anmärkning i samband med en tillsyn. 

Ett annat problem med tillsyn som denna studie vittnar om är att Transportstyrelsen de senaste åren 

har ökat kravet på att tillståndshavarna skall kunna säkerställa att alla deltagarna uppnår 

kunskapsmålen för delkurs 1. Utbildarna, å sin sida, finner det motsägelsefullt att de ska säkerställa 

vad varje elev har tagit till sig av lektionen samtidigt som man enligt dem inte kan underkänna någon 

som inte uppnår målen. Har deltagaren suttit med i sju timmar måste deltagaren godkännas, även om 

deltagaren inte har uppnått kunskapsmålen. 

Resultaten från intervjustudien visade att såväl Transportstyrelsen som utbildarna inte anser att 

utbildningen i dess nuvarande form har annat en möjligen en marginell effekt. Enligt 

Transportstyrelsens representant måste branschen själv ta ansvar och börja med egna uppföljningar. 

Resultaten från enkätstudien riktad till yrkesförare som genomgått YKB visade att ungefär en fjärdedel 

var mycket positiva till kursen och ungefär var tionde respondent menade att kursen haft stor effekt på 

deras sätt att köra bil. Studien visade också att deras kunskap om miljö och ekonomi var relativt 

bristfällig. Exempelvis var det få som kände till hur mycket bränsle de kunde spara om de sänkte 

hastigheten. Det var inte heller alla som var medveten om att fossila bränslen bidrog till 

växthuseffekten. Detsamma gällde att klimatet påverkas av mänskliga aktiviteter. Ytterligare analyser 

visade att deras kunskap om miljö och hälsofrågor också påverkade deras motivation att köra sparsamt 

efter kursen. Detta innebar att ju mer kunskap de hade om dessa frågor desto större motivation till att 

köra sparsamt. Vidare visade resultaten att ju mer utsläppens effekter på miljön togs upp på kursen, 

desto miljövänligare körbeteende sågs hos respondenterna. 

Enkätstudien visade att arbetsgivarens syn på sparsam körning inte var odelat positiv eftersom mer än 

var fjärde anställd upplevde i stor utsträckning att arbetsgivaren satte leveranser i tid före sparsam 

körning och att arbetsschemat gör det omöjligt att köra på ett sparsamt sätt. Ungefär hälften, 43 

procent, uppgav att alla fordon i företaget hade system för körmönsterregistrering. Trots detta var det 

ovanligt att företaget hade ett bonussystem baserat på sparsam körning.  
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Åtgärdsförslag  

Global uppvärmning är inte ett teoretiskt hot i framtiden, det är ett faktum om inte världssamfundet 

agerar snabbt. Av denna anledning måste det viktigaste målet med delkurs 1 vara att inte bara 

informera yrkesförare om bränsleoptimerad körning, utan att motivera dem till ett mera miljömässigt 

hållbart förhållningssätt till sin yrkesroll. 

• Mindre fokus på ren kunskapsöverföring och mer på att påverka elevers vilja att köra sparsamt 

Intervjustudien visade att både Transportstyrelsen och utbildarna prioriterar bränsleoptimering. 

Enkätstudien visade däremot att det bland yrkesförarna finns en utbredd okunskap om klimathotet och 

transportbranschens del i det hotet. Det fanns rentav en alarmerande hög grad av respondenter som 

inte trodde på de rön som vetenskapen tagit fram om klimatet. Studien visade också att ju mer 

utsläppens effekter på miljön togs upp på kursen desto miljövänligare körbeteende sågs hos 

respondenterna, vilket gör denna utbildningen så mycket viktigare. 

• Undervisning och diskussion om frågor som har med klimatet att göra borde ingå som en 

naturlig och viktig del i utbildningen 

Enligt det EU-direktiv som YKB stödjer sig på finns inget som säger att man inte kan introducera fler 

ämnen. Det som anges i direktivet är enbart minimikrav. Av den anledningen föreslår vi att de svenska 

föreskrifterna ändras så det på ett tydligt sätt framgår att frågor som handlar om miljö och ekonomi bör 

ingå i utbildningen och inte som i nuläget enbart tas upp om man lägger till extra tid.  

• Transportstyrelsens föreskrifter bör revideras så att även ämnena miljö och ekonomi ingår 

De minimikrav som ingår i EU-direktivet är betydligt mindre omfattande än vad som behandlades 

under de utbildningar som observerades. Vi föreslår därför att man ser över innehållet på utbildningen 

och tar bort sådant som inte på ett självklart sätt påverkar föraren att optimera sin bränsleförbrukning. 

Detta i sin tur ger då mer tid till reflektion och diskussion.  

• Se över vilka ämnen som ska ingå i utbildningen och ta bort sådant som inte har en direkt 

koppling till optimering av bränsleförbrukning 

Transportstyrelsen har med sina nya föreskrifter börjat ställa högre krav på utbildarnas pedagogiska 

kompetens. Trots detta är kravet i Sverige lägre än i många andra västländer eftersom det inte finns 

något direkt krav på eftergymnasial utbildning. Enligt de nya föreskrifterna räcker det med att man har 

undervisat vuxna under minst sex månader vilket inte säger något om lärarens pedagogiska 

kompetens. 

• Öka utbildarnas formella pedagogiska kompetens 

Inlärning fungerar som bäst om teori och praktik varvas (Kolb, 1984) och av den anledningen finns det 

goda skäl för att införa en praktisk del i undervisningen. Detta för att säkerställa att deltagarna kan 

utföra bränsleoptimerad körning i praktiken, men också för att instrumentell inlärning är viktig för 

bestående attitydpåverkan. Denna praktiska del skulle kunna vara med en körsimulator i klassrummet, 

men ännu hellre körning på väg med ett riktigt fordon.  

• Inför praktiska element i utbildningen 

Representanten från Transportstyrelsen efterlyste ett ökat samarbete mellan utbildningsaktörerna för 

att driva utbildningen framåt. Denna studie visar på en väldigt stor klyfta mellan hur 

Transportstyrelsen och utbildarna ser på utbildningen men också att de krav som gäller inte alltid är 

tydliga. Ett förslag är därför att samtliga aktörer borde arbeta tillsammans för att förbättra samsynen.  

• Ett ökat samarbete mellan utbildningsaktörer och Transportstyrelsen  
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Det finns ett akut behov av att ta fram en modell som beskriver hur en idealisk kurs som syftar till att 

minska transportbranschens miljöpåverkan ska genomföras. En sådan modell skulle kunna vara 

baserad på transformativ vuxenpedagogik med instrumentell och kommunikativ undervisning 

(Mezirow, 1991). I den instrumentella undervisningen ingår praktiska övningar där eleven själv får 

erfara konsekvensen av sitt beteende. Den kommunikativa undervisningen betonar vikten av dialog där 

eleven uppmuntras till att kritiskt reflektera över sin uppfattning för att om så behövs modifiera den.  

• Ta fram en modell som beskriver en idealisk kurs där både en praktisk och en teoretisk del 

ingår. 

Slutligen vill vi lyfta fram att såväl representanterna från Transportstyrelsen som från STR tvivlar på 

att YKB-utbildningen hittills har haft någon märkbar effekt på branschen i detta viktiga avseende. Det 

är hög tid att detta nu förändras.   
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Summary 

Evaluation of periodic training for professional drivers. Module 1: Fuel optimization 

by Sonja Forward (VTI), Anders Ahlberg (LiU), Per Henriksson (VTI) and Gunilla Björklund (VTI) 

Aim 

The aim of this study was to evaluate periodic training for professional drivers, Module 1: Fuel 

optimization. The main objectives were: How has the training been conducted? Have the requirements 

of the regulations been met? and has the training program provided the participants with enough 

understanding of the subject?  

Method 

The study included two qualitative studies and one quantitative study. The qualitative studies used 

naturalistic observations and interviews. Seven vocational training courses were observed with the aid 

of an observation guide. The observer did not participate in the teaching. The focus was on the 

education based on teaching structure, teaching materials and teaching environment. Interviews were 

conducted with instructors on the observed courses but also other actors who have a good knowledge 

of the training, including one person from the Swedish Transport Agency and one person from the 

Swedish National Association of Driving Schools. A total of eleven interviews were conducted (four 

in-depth and seven more general). The interviews focused on respondents' views on education, the 

implementation of the training, pros and cons and need for change. The quantitative study consisted of 

a survey that 799 people (90 percent men) answered. Respondents were on average 44 years old. Most 

of those who participated in the survey were driving a truck.  

Results 

The results from the observations showed that the training included the objectives specified by the 

European Parliament Directive 2003/59/EC but that training day did not always last seven hours. 

The topic which was covered in most depth was optimization of fuel (for example: start-acceleration 

switching, planning-avoid stop, engine brake auxiliaries and idling). Independent exercises were 

included, in some cases the participants carried out the tasks on their own, at other times together with 

the person who sat next to them. In general, the participants were more active if the group consisted of 

fewer participants, in this case less than five. At the training day, there were always some participants 

who did not participate actively, but despite this, it was very unusual that the instructors did something 

to activate them, for example by asking direct questions. At the end of the day participants were not 

required to complete a formal theoretical test and it did not appear that the instructor took any 

individual notes. For this reason, it is very difficult to determine if all the participants took advantage 

of the content of the course.  

All courses mentioned the economic benefits of optimizing fuel consumption, and in some cases also 

included some specific calculations. The most common practice was, however, that the instructor only 

stressed that fuel optimization was a way to save money, but not how much. Some instructors also 

mentioned the effect fossil fuels have on the climate. Since this is not part of the training unless extra 

time is provided, according to the Swedish Transport Agency, many of the instructors did not touch 

the subject at all and if it was done it was rather general.   

When environmental issues, but also alternative fuels, were covered, we could note that some of the 

instructors understanding of the subject was very basic. In addition to the lack of knowledge of the 

instructors, there were some participants who openly expressed a distrust of the evidence made about 

the climate threat, but this was not something questioned by the instructors. Another observation was 

that a large part of the day focused on transfer of knowledge rather than discussing participants 
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attitudes and norms. This could have been one reason why the training failed to engage all 

participants.  

The results from the interviews showed that the Swedish Transport Agency, the industry and the 

instructors generally agreed that the aim of the training day was to provide drivers of heavy vehicles 

with the skills they need to be able to optimize its fuel consumption. 

As far as the educational skills of the instructors are concerned, the Swedish Transport Agency 

considered that the level is not always adequate, which also prompted the authority to increase the 

requirements of the instructor in the new regulations. According to the above, the instructor should 

have taught adults for at least six months in the last five years or have a post-secondary education with 

a pedagogical orientation corresponding to six months full-time studies. The previous regulations did 

not specify how long this experience or education would be. The education also did not have to be 

full-time. 

The industry agreed with the Swedish Transport Agency that there were instructors whose educational 

skills were inadequate. The improvements in education that the industry and the instructors demanded 

were an increased focus on emotions rather than pure knowledge transfer. This could be achieved if 

discussions also included references to the environment and economic benefits, but also that it offered 

practical driving. The problem was that they could not discuss this unless they added some extra time 

since it was not included in the regulations. However, this was not considered a realistic option since 

seven hours of training during one day was seen to be more than enough. 

This was also confirmed by both the interviews and the observations since it was very unusual that 

anybody added any extra time even if they discussed the environment and economy. As a consequence 

instructors often received remarks in connection with a supervision if they discussed the issues without 

adding extra time.  

Another problem with supervision that this study demonstrated is that in recent years, the Swedish 

Transport Agency has increased the requirement’s: that the approved training centre should ensure that 

all participants reach the level of knowledge required for this Module. The instructors, on the other 

hand, find it contradictory that they shall testify that each participant has gained enough knowledge 

but at the same time they cannot fail anyone who does not achieve the goals. If the participant has 

attended the course, then he/she must be approved, even if the participant has not reached the level of 

knowledge required. 

The results from the interview study showed that both the Swedish Transport Agency and the 

instructors do not consider that the education in its current form could have more than a marginal 

effect when it comes to changing driver behaviour. According to the Swedish Transport Agency's 

representative, the industry must take responsibility and start with its own follow-up. 

Results from the survey to professionals who had underwent their periodic training showed that about 

a quarter were very positive for the course, and approximately a tenth of them believed that it had a 

major impact on their way of driving. The study also showed that their knowledge about the 

environment and economy was rather limited. For example, few people knew how much fuel they 

could save if they lowered the speed. Neither were all of them aware that fossil fuels contributed to the 

greenhouse effect. The same was true of the climate being affected by human activities. Further 

analyses showed that their knowledge of the environment and health issues also affected their 

motivation to optimize fuel consumption after the course. This meant that the more knowledge they 

had about these issues, the greater the motivation to drive sparingly. Furthermore, the results showed 

that if the training covered the effect emission had on the environment the more likely the respondents 

were to optimize their own fuel consumption.  

The study showed that the employer's view of eco-driving was not unequivocally positive, as more 

than every fourth employee experienced to a large extent that the employer prioritized deliveries in 
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time before optimization of fuel but also that the time table made it impossible to drive in the manner 

described on the course. Fewer than half, 43 percent, stated that all vehicles in the company had a 

system for driving pattern registration. But despite this, it was unusual for the company to have a 

bonus system based on how much fuel they consumed. 

Recommendations  

Global warming is not a theoretical threat in the future, it is a fact if the international community does 

not act quickly. For this reason, the most important goal of the training day must not only be to inform 

drivers about fuel-optimized driving, but to motivate them into a more environmentally sustainable 

approach to their professional role.  

• Less focus on pure knowledge transfer and more about on influencing participants' willingness to 

drive sparingly 

Interviews showed that both the Swedish Transport Agency and the instructors prioritized fuel 

optimization. The survey showed, however, that among drivers there is a widespread ignorance of 

climate threats and the transport industry's share in that threat. There was even an alarming high level 

of respondents who did not believe in the evidence presented by science concerning the climate. The 

study also showed that if the training covered the effect emission had on the environment the more 

likely the respondents were to optimize their own fuel consumption, which makes this form of 

education so much more important. 

• Issues related to the climate should be a natural and important part of the training day 

According to the EU directive which outline the content of the periodic training does not state that it is 

impossible to introduce more topics. The directive stipulates only minimum requirements. For this 

reason, we propose that also the Swedish regulations should be changed so that it is clear that 

environmental and economic issues should be included in the education and not only included if 

additional time is added. 

• The Swedish Transport Agency's regulations should be revised to include the topics environment 

and economy 

The minimum requirements included in the EU directive are considerably less extensive than the 

topics covered during the courses observed. We therefore suggest that the content is reviewed and 

topics which do not specifically affect the driver´s optimization of fuel are removed. This in turn 

allows more time to be given to reflection and discussion. 

• Review which subjects should be included in the training remove less relevant topics 

With its new regulations, the Swedish Transport Agency has begun to impose higher demands on 

instructor’s educational skills. Nevertheless, the requirement in Sweden is lower than in many other 

European countries because there is no direct requirement for post-secondary education. According to 

the new regulations, it is enough that you have taught adults for at least six months, which does not say 

anything about the instructor's educational skills. 

• Increase the instructors' formal educational skills 

Learning works best if theory and practice are changed (Kolb, 1984) and for this reason there are good 

reasons for introducing a practical part to the teaching. This is to ensure that participants can perform 

fuel-optimized driving in practice, but also because instrumental learning is important for lasting 

attitude impact. This practical part could be with a driving simulator in the classroom, but more 

preferably driving on a road with a real vehicle. 

• Introducing practical elements in the education 
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The representative from the Swedish Transport Agency called for greater cooperation between the 

various stakeholders involved in the education of professional drivers. This study shows a large gap 

between how the Transport Agency and the instructors look at the training, but also that the 

requirements in question are not always clear. One suggestion is that all stakeholders should work 

together to improve consensus. 

• Increased cooperation between various stakeholders and the Swedish Transport Agency 

There is an urgent need to develop a model describing how an ideal course aimed at optimizing fuel 

consumption will be implemented. Such a model could be based on transformative adult education 

with instrumental and communicative teaching (Mezirow, 1991). With instrumental teaching practical 

exercises are included where the participants themselves can experience the consequences of his/her 

behaviour. The communication teaching emphasizes the importance of dialogue where the participant 

is encouraged to critically reflect on his/her attitudes and norms and if necessary modify or change 

them. 

• Develop a model describing an ideal course that includes both a practical and a theoretical part. 

Finally, we want to emphasize that both representatives from The Swedish Transport Agency, 

instructors and the national association of driving schools doubt that the training day in its present 

form have any noticeable effect on the industry. It is therefore high time that this is changed. 
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1. Introduktion 
 

Europaparlamentet och det Europeiska rådet antog ett direktiv den 15 juli 2003 som handlar om förare 

av gods- och persontransporter på väg. Avsikten med direktivet var att alla medlemsländer ska införa 

en grundläggande utbildning samt en fortbildning, något som vid den tidpunkten endast omfattande en 

liten del förare. I vissa länder räckte det med ett körkort för att arbeta med gods och persontransporter. 

Direktivet avsåg på sätt att undvika ojämlikhet i konkurrensvillkoren men kanske främst för att 

förbättra trafiksäkerheten samt minska bränsleförbrukningen: 

”Utvecklingen av ett defensivt sätt att framföra fordon, dvs. att förutse faror och ta 

hänsyn till övriga trafikanter, vilket går hand i hand med en rationell 

bränsleförbrukning, kommer att få positiva följdverkningar både för samhället och för 

själva vägtransportsektorn” (direktiv 2003/59/EG). 

Mot den bakgrunden finns det sedan den 1 januari 2008 en lag om obligatorisk grundutbildning och 

kontinuerlig obligatorisk fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter (fordon som 

kräver behörigheterna C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE) i Sverige. Efter genomgången utbildning 

får föraren ett yrkeskompetensbevis, även kallat YKB (SFS 2007:1157).  

1.1. Obligatorisk grundutbildning 

Lagen innebär att det inte längre räcker med att ha rätt körkortsbehörighet för att få utföra gods- eller 

persontransporter med tung lastbil eller buss: för att erhålla ett yrkeskompetensbevis måste den 

blivande yrkesföraren ha genomgått en obligatorisk grundutbildning (Transportstyrelsen, 2016a).  

Grundutbildningen kan ges av utbildningsanordnare som har fått tillstånd att bedriva sådan. Även 

gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning1 kan vara anordnare av grundutbildningen, vilka ska 

genomföra utbildningen efter en nationellt fastställd kursplan (Transportstyrelsen 2016a). 

Grundutbildningens omfattning i tid beror på den blivande yrkesförarens ålder (280 timmar respektive 

140 timmar). Målet med utbildningen är att deltagarna ska ”uppnå den nivå i fråga om kunskaper och 

praktiska färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt framföra fordon i den berörda 

körkortskategorin” (direktiv 2003/59/EG, Bilaga 1, Avsnitt 1). Minimikraven för samtliga körkort 

gällande avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna inkluderar 

följande: att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa, att känna till 

säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget 

och att förebygga störningar, och att kunna optimera bränsleförbrukningen (direktiv 2003/59/EG, 

Bilaga 1, Avsnitt 1). Dessa krav gäller för alla länder inom EU och i EES-staterna. I Sverige är 

direktivet bland annat infört genom förordning om yrkesförarkompetens som innehåller bestämmelser 

om tillämpningen av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens (SFS 2007:1470). I bilagan till 

förordningen framgår ämnen och mål i utbildningen. Förordningen tar även upp omfattningen av 

utbildningen; sammantaget ska grundutbildningen omfatta minst 20 timmar körträning, medan den 

förkortade grundutbildningen ska omfatta minst 10 timmar körträning (SFS 2007:1470).  

Grundutbildningen avslutas med ett kunskapsprov vid Trafikverket, med samma krav oavsett 

utbildningens tidsomfattning (SFS 2007:1470; Transportstyrelsen, 2014). När en förare deltagit i 

utbildningen och erhållit ett godkänt provresultat utfärdas ett yrkeskompetensbevis (direktiv 

2003/59/EG). 

                                                      

1 Den kommunala vuxenutbildningen ger endast yrkesförarutbildning som innefattar 140 timmar 

(Transportstyrelsen, 2016c).  
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1.2. Obligatorisk fortbildning 

Med obligatorisk och kontinuerlig fortbildning avses föraren repetera och fördjupa sina kunskaper i 

frågor som är väsentliga för deras yrkesutövning. Sammantaget förväntas fortbildningen öka 

trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen. Även förarnas egen säkerhet står i fokus, och 

fortbildningen ses även som en modernisering av föraryrket, som i sin tur kan locka fler att välja yrket 

(direktiv 2003/59/EG).  

Den obligatoriska fortbildningen ska genomföras vart femte år, före utgången av det tidigare 

yrkeskompetensbeviset (SFS 2007:1157). Förare som den 10 september 2008 innehade körkort med 

behörigheten D1, D1E, D eller DE (buss) skulle genomgå sin första fortbildning senast 10 september 

2015. På godssidan gällde att förare som den 10 september 2009 innehade körkort med behörigheten 

C1, C1E, C eller CE skulle genomgå sin första fortbildning senast 10 september 2016.  

Fortbildningen i Sverige får ges till alla förare som är svenska medborgare, men också till förare som 

är medborgare i annan stat inom EES (dvs EU-länder samt Norge, Island och Liechtenstein) men som 

är permanent bosatta i Sverige eller arbetar i Sverige. Fortbildning i Sverige får även ges till 

tredjelandsmedborgare som är permanent bosatta i Sverige eller yrkesutövande i Sverige 

(Transportstyrelsen, 2016a).  

1.2.1. Fortbildningens upplägg och innehåll 

Utbildningsplanen för fortbildning (jämför ovan) ska ingå i den ansökan om att bedriva 

utbildningsverksamhet som utbildarna lämnar in Transportstyrelsen. I planen för genomförande av 

fortbildning, vilket är en del av utbildningsplanen, ska följande uppgifter ingå (TSFS 2017:1 3 kap., 

4§): 

o undervisningsmetod för de ämnen som ska ingå i utbildningen (inklusive körning, 

simulatorträning och distansundervisning om sådan ingår i fortbildningen),  

o hur undervisningsmetod och ämne förhåller sig till tillhörande mål,  

o hur tillståndshavaren säkerställer att deltagarna tillgodogör sig utbildningen, och  

o hur fordon ska användas i undervisningen, om sådana ingår i undervisningen.  

Fortbildning för yrkesförarkompetens ska vara minst 35 timmar, vilka kan fördelas som delkurser som 

omfattar minst 7 timmar vardera (SFS 2007:1470). Enligt de allmänna råden i Transportstyrelsens 

föreskrifter (TSFS 2017:1) bör inte antalet deltagare vid ett utbildningstillfälle vara fler än tjugo per 

lärare. Vidare måste deltagarna vara närvarande under hela utbildningstiden (TSFS 2017:1). 

Delkurserna i fortbildningen är enligt nedanstående: 

Delkurs 1: Sparsam körning, utan körträning 

Delkurs 2: Godstransporter (lastbil)/ Specifikt (buss) 

Delkurs 3: Lagar och bestämmelser 

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa 

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus. 

I EU direktivet anges en rad minimikrav i fråga om kompetens och utbildning för yrkesförare. De 

minimikrav som avser optimering av bränsleförbrukningen är att tillämpa de kunskaper som anges i 

punkterna 1.1 och 1.2: 
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”1.1 Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Kurvorna 

över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal användning av 

varvräknare, diagram över växellådans utväxling.  

1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska 

fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar. Särskilda egenskaper hos det hydrauliska 

bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning av 

bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av förhållandet fartväxellåda” (direktiv 2003/59/EG, 

Bilaga 1). 

I direktivet anges även att utbildningen ska ”omfatta åtminstone alla ämnen i denna förteckning” 

(författarens kursivering).  

Efter att föraren har genomgått fortbildningen rapporterar utbildaren detta till Transportstyrelsen och i 

samband med detta utfärdar utbildaren även ett intyg till föraren (SFS 2007:1470).  

Fortbildning ges, som ovan beskrivits, i flera delar. Om en förare har genomfört delar hos olika 

utbildningsanordnare så ska intyg för respektive del lämnas till föraren, varpå den utbildare som håller 

i den sista delen av utbildningen ska utfärda intyg om genomförd fortbildning samt rapportera till 

Transportstyrelsen (SFS 2007:1470). Det är viktigt att de enskilda delkurserna är anpassade till 

varandra. För att undvika eventuella problem med att delkurser ges av olika utbildare har TYA 

(samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn), Sveriges 

Åkeriföretag, STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) och NTF (Nationalföreningen för 

Trafiksäkerhetens Främjande) kommit överens om vilket innehåll som ska finnas i respektive delkurs 

(TYA, 2016).  

1.2.2. Yrkeskompetensbevis – krav och undantag 

Det finns idag inga krav på ett skriftligt prov, vare sig i lag eller förordning och därmed inte heller på 

föreskriftsnivå. I direktivet lyfter man dock fram frågan om prov och att behöriga myndigheter bör 

övervaka proven: 

”Inte endast de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utan även de enheter som dessa utser 

bör få i uppdrag att anordna de prov som avses inom ramen för den grundläggande kompetensen 

och fortbildningen. Med hänsyn till den betydelse som en enhetlig tillämpning av detta direktiv 

har för trafiksäkerhet och jämlika konkurrensvillkor, bör medlemsstaternas behöriga myndigheter 

övervaka dessa prov” (direktiv 2003/59/EG). 

Yrkeskompetensbeviset ska alltid medföras under färd. Om föraren inte har med sig sitt 

yrkeskompetensbevis vid till exempel kontroll kan denne bötfällas (Transportstyrelsen, 2014). 

Ansvaret att sätta sig in i bestämmelserna kring yrkesförarkompetens och att ha genomgått 

yrkeskompetensutbildning åligger föraren själv. Men även de företag som anlitar föraren har ansvar, 

och företag som avsiktligen eller av oaktsamhet anlitar förare utan förarkompetensbevis kan bötfällas 

(SFS 2007:1157; Transportstyrelsen, 2014).  

Det finns några undantag rörande yrkesförarkompetens. I lagen om yrkesförarkompetens (SFS 

2007:1157, 2 kap. 4§) fastställs det att lagen inte gäller för förare av fordon:  

• vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, 

• som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, 

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Räddningstjänsten, 

• som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller 

underhåll, 
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• som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet, 

• som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,  

• som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för 

yrkeskompetensbevis enligt denna lag,  

• som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller 

• som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, 

under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.  

Sista datum för att erhålla yrkeskompetensbevis för dem som tid tidigare åberopat ”hävdvunnen rätt” 

var som tidigare nämnts den 10 september 2015 (persontransporter med buss) respektive den 10 

september 2016 (godstransporter med tung lastbil). Datumen har inneburit vissa problem med att 

förarna ska ha hunnit med fortbildningarna. I februari 2015 hade till exempel drygt 16 000 genomgått 

fortbildning för persontransporter, av cirka 25 000 aktiva bussförare. Situationen var ännu sämre för 

lastbilsförare, då det samma år bara var 4 500 förare som genomgått utbildningen, av cirka 125 000 

verksamma förare (STR, 2015). Sedan lagens införande har dock Transportstyrelsen vidgat tolkningen 

av lagen. Tidigare var kravet att en yrkesförare som till exempel inte hunnit med en delkurs inom det 

givna datumet varit tvungen att gå om alla delkurser. Istället kan föraren numera komplettera med de 

delkurser som inte hunnits genomföras i tid. Fortfarande gäller dock att alla delkurser ska vara 

avklarade innan föraren får sitt yrkeskompetensbevis och tillstånd att köra (Lindkvist, 2015).  

1.2.3. Utbildare och tillsyn 

Det är Transportstyrelsen som får ge tillstånd, till fysisk eller juridisk person, att bedriva utbildning 

rörande yrkesförarkompetens. Enligt föreskrifterna (TSFS 2017:1) ska läraren ha en: 

”/ …/ dokumenterad erfarenhet av att undervisa vuxna som sammanlagt motsvarar minst sex 

månaders heltidsarbete inom de senaste fem åren. Alternativt ska lärare ha genomgått 

eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning som sammanlagt motsvarar sex månaders 

heltidsstudier”. 

Ansökan om tillstånd för utbildningsverksamhet ska göras till Transportstyrelsen, där följande 

uppgifter ska ingå (SFS 2007:1470, 5 kap., 2§):  

• en utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbildning och 

undervisningsmetoder, 

• uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden, 

• uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial, 

• uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de fordon som används, och 

• uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet utbildningsplatser.  

Utbildaren ska, om tillstånd beviljas, bedriva utbildningsverksamheten i enlighet med det som står i 

ansökan. Transportstyrelsen utövar tillsyn av fortbildning, med utgångspunkt i att lagen (SFS 

2007:1157) om yrkesförarkompetens efterföljs. Tillsynen kan ske som både oanmälda och anmälda 

besök.  
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1.2.4. Yrkesförares syn på fortbildning 

Lagen om yrkesförarkompetens (SFS 2007:1157) har inte utvärderats i större skala. Det finns 

emellertid två högskoleuppsatser som behandlar just yrkeskompetensbeviset. En av dessa är från 2010, 

det vill säga några år efter lagens införande i januari 2008, och där tio förare med varierande 

branschvana samt fem åkeriägare intervjuades. Av resultaten framkom det att samtliga förare kände 

till den då nyss införda lagen. Några av förarna trodde att lagen skulle kunna höja yrkesstatusen, 

medan andra tyckte att det kändes ”jobbigt” med den nya lagen. Några av informanterna trodde att 

utbildningen skulle kunna komma att innebära problem med att hitta ersättare, alternativt att man som 

förare förlorade arbetstillfälle under utbildningstiden. I intervjuerna framkom det även att några av 

förarna tyckte att utbildningstiden var för lång, medan andra menade att det var jobbigt att plugga. 

Någon ansåg också att utbildningstiden ”stal” hans tid. I intervjuerna med åkeriägare uppgav samtliga 

att de hade fått information om lagen av kollegor, även om några av åkeriägarna inte hade någon 

uppfattning om vad utbildningen skulle innehålla. Ingen av åkeriägarna såg något positivt med lagen, 

och menade att det endast blir en onödig kostnad för företaget. Ytterligare en negativ faktor som i 

likhet med förarna lyftes var tidsaspekten, och att det sågs som problematiskt att avsätta tid för 

utbildningen. Uppsatsförfattaren lyfter att den negativa inställningen hos åkeriägarna borde ha en 

negativ påverkan på förarna: ”Det livslånga lärandet tenderar att inte få någon genomslagskraft när 

ägarna inte är intresserade” (s. 15).  

I den andra uppsatsen, med fokus på delmålet om sparsam körning, framkom mer positiva resultat 

(Antonsson, 2014). I studien, som genomfördes några år senare än ovan nämnda, intervjuades åkare 

och aktiva yrkesförare (sammanlagt sex informanter) om deras attityder till fortbildningen. Resultaten 

visar en acceptans för utbildningen, och att man vill ha kvar det som krav. Vad gäller specifikt för 

sparsam körning upplevde informanterna delkursen som bra, men att det borde finnas uppföljning 

och/eller incitament för att förarna ska fortsätta med sparsam körning. Vidare framkom en uppfattning 

om att det är viktigt att det sker frekventa kontroller av yrkeförarkompetensbeviset för att 

fortbildningen ska kännas relevant. 

I en studie av Linderholm, Hanson, Lindh och Granstedt (2008) framkom det att förarna själva ansåg 

att de behövde mer utbildning om tekniska hjälpmedel i fordonen, sparsam körning samt kunskap om 

stress och trötthet i trafiken. I studien frågade man även förarna om vilka preferenser de hade när de 

skulle lära sig något nytt. Resultaten visade att åtta av tio ville själva vara aktiva, detta innebar då att 

de instämde med följande påståenden: ”Jag lär mig bäst när jag arbetar med händerna, Jag lär mig bäst 

genom att själv pröva saker, Jag frågar mycket när jag ska lära mig något nytt och Jag tittar gärna hur 

andra gör innan jag ska göra något” (sid 28). En nästan lika stor andel ville själva fundera ut egna 

lösningar innan de lärde sig något nytt. 

1.3. Medlemsländers implementering av direktiv 2003/59/EG 

Ett EU finansierat projekt (ProfDRV) fick i uppdrag att belysa hur fortutbildningen av yrkesförare 

omsatts i praktiken. I studien ingick bland annat intervjuer och en enkät riktad till åtta medlemsstater 

där även Sverige deltog (Burchert & Petermann, 2011). Resultaten visade att det finns fler olikheter än 

likheter. Då det handlar om hur lång utbildningen ska vara råder en viss samstämmighet men detta 

gäller inte de ämnen som ingår och målsättningen med utbildningen. Exempelvis, i Storbritannien är 

inga ämnen obligatoriska. I de andra länderna har man visserligen obligatoriska ämnen men inte 

nödvändigtvis samma och inte alltid i enlighet med direktivet. Ämnet optimering av 

bränsleförbrukning ingår endast som ett obligatoriskt ämne i Sverige, Tyskland, Nederländerna och 

Spanien. I Tyskland talar man inte enbart om optimering utan om eco-driving och i Nederländerna är 

eco-driving den viktigaste delen av utbildningen. Enligt svaren från en enkät som skickades ut till 

partners och associated partners fann man att alla länderna varvar praktik med teori förutom Italien där 

utbildningen är 100 procent teoretisk (Burchert & Petermann, 2011). Var utbildningen bedrivs och 

vilka som har rätt att undervisa varierar också. I Ungern har man som krav att utbildaren ska ha fem 
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års relevant arbetslivserfarenhet samt en universitet- eller högskoleexamen. I några av länderna är 

kravet på utbildning högre än vad direktivet anger. Slutprov är något som få länder använder sig av 

och här är det endast Ungern som implementerat detta fullt ut. I Storbritannien har man ett kort icke 

officiellt test för att mäta förarnas kunskaper direkt efter kursen. Andra länder har istället ett test som 

oftast handlar om hur nöjd man var med utbildningen och inte vad deltagarna uppnått. 

Slutsatsen från projektet som redovisas i Ball (2011) är att utbildningen skiljer sig åt på många olika 

sätt vilket innebär att det är svårt att jämföra resultaten från de olika medlemsländerna. Några av de 

intervjuade hävdar att kompetensen inte blivit bättre vilket beror på att varken utbildningen eller 

proven uppnår den höga pedagogiska nivå som avsågs i direktivet. Av den anledningen hävdar Ball 

(2011) att direktivet inte lyckats åstadkomma den grundläggande kunskapshöjningen bland 

yrkesförare i Europa som avsågs. Av den anledningen betonar man att en fortsatt harmonisering och 

reglering av utbildningen riktad till yrkesförare är nödvändig. Man tillägger dock att man tvivlar på att 

detta är möjligt eftersom yrkesutbildningen varierar så pass mycket i Europa.      

1.4. Yrkesförares riskmedvetenhet 

I en undersökning om yrkesförares syn på regelefterlevnad i trafiken framkom det utifrån både enkäter 

och intervjuer att regelefterlevnad brister (Forward & Samuelsson, 2008). Orsakerna hänvisas till 

felaktiga attityder, förlåtande norm samt känslan av att man klarar av beteendet varför det blir till en 

vana. Som åtgärd föreslår författarna att företagens trafiksäkerhetspolicy (t.ex. i form av tekniska 

stödsystem i fordonet samt olika former av utbildning) kan konkretiseras mer, liksom de även bör 

uppföljas. Vidare föreslås incitament i form av till exempel bonus för dem som har ett korrekt 

beteende. Hastighetsöverträdelser beror, enligt deltagarna, på stress och en ökad konkurrens, och 

författarna lyfter vikten av ett lugnt körsätt för att minska just stressen. 

Till skillnad från studien ovan fann Linderholm, m.fl. (2008) att förarnas attityder till trafiksäkerhet 

var relativt god. Likväl fanns det förare som hade en mer ”liberal” inställning till hastighet och som till 

exempel menade att det är acceptabelt att köra 5 till 10 km/timmen för fort. Vidare visar studien att 

förarna rapporterade att deras miljömedvetenhet var god, och att man till exempel hade en ”mjuk” 

körstil. 

1.5. Klimatförändringar 

Enligt Naturvårdsverket (2017a) har det redan skett förändringar i klimatet på grund av den kraftiga 

uppvärmning av jorden som skett de senaste hundra åren, och detta till stor del beroende på 

människans påverkan. Den genomsnittliga temperaturökningen sedan 1900-talets början har uppmätts 

till 0,9 grader och har hittills lämnat spår på följande sätt (Naturvårdsverket, 2017a): 

• Arktis – där isens utbredning har minskat markant under de senaste decennierna. 

• Grönland – där inlandsisen har förlorat massa i en ökande takt de senaste 20 åren. 

• Snötäcket på norra halvklotet har minskat. 

• Antalet kalla dagar och nätter har minskat och antalet varma dagar och nätter har 

ökat i genomsnitt. 

• Mängden nederbörd på norra halvklotet har ökat över land på de mellersta breddgraderna. 

• Temperaturen i permafrosten har stigit i de flesta regioner sedan 1980-talets början. 

• Temperaturen i världshaven har ökat, liksom havsytans nivå (i genomsnitt 19 

centimeters ökning mellan 1901 och 2010). 
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• Antarktis inlandsis har förlorat massa de senaste 20 åren i och med att flera av 

glaciärtungorna i inlandsisens utkanter börjat röra sig snabbare än vad de gjort tidigare. 

Utsläpp från transporter, huvudsakligen från vägtrafiken och särskilt personbilar och tunga fordon, 

svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2017b). Även om de 

klimatpåverkande utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskade mellan 2007 och 2012 

har de varit nästan oförändrade de senaste åren, vilket förklaras av att minskningen av utsläpp från 

personbilar och lätta lastbilar avstannat (Naturvårdsverket, 2017c). Efter två decennier av ökande 

utsläpp har dock de klimatpåverkande utsläppen från tunga fordon minskat sedan några år 

(Naturvårdsverket, 2017c). 

Trafikverket (2017a) ger på sin hemsida råd och rekommendationer till ett klimatsmart val vid köp av 

en ny lastbil eller buss. Myndigheten uppmuntrar även transportföretag och andra fordonsägare till att 

köra sparsamt. Förutom att det leder till lägre utsläpp av koldioxid och ämnen som påverkar hälsa och 

miljö motiverar Trafikverket (2017b) sparsam körning med att det leder till lägre däckskostnader och 

mindre slitage på fordon, att arbetsmiljön blir bättre för förarna till följd av minskad stress, och att det 

är möjligt att minska bränsleförbrukningen med så mycket som tio procent. 

1.5.1. Skepticismen kring klimatförändringar 

Trots att det publicerats en mängd fakta kring klimatförändringar har klimatfrågan länge diskuterats 

och vissa hävdar att klimatförändringar och global uppvärmning endast är en myt. Denna skepticism 

finns hos allt från högt uppsatta politiker i USA (Sveriges Television, 2017) till insändare i 

lokaltidningar (t.ex. Nya Wermlands-Tidningen, 2012; Piteå-Tidningen, 2016). Kritiken handlar bland 

annat om att förändringarna i klimatet är helt naturliga, att det läggs ner massor av skattepengar på 

klimatåtgärder utan att man vet om det får någon effekt och att det enbart handlar om politik 

(Stockholmsinitiativet, 2015). Ett av de mest kända uttalandena är det av USA:s nuvarande president 

som tidigare menade att global uppvärmning är en bluff som är iscensatt av Kina i syfte att konkurrera 

ut amerikanska företag (Dagens Nyheter, 2016). 

Om klimatförändringar vore en lögn och en konspiration så skulle dock denna komplott ha avslöjats 

redan efter drygt tre år, eftersom en så stor komplott inte skulle kunna hålla särskilt länge. Detta menar 

David Robert Grimes, forskare vid Oxford universitet, som refereras i Vetenskapens värld (2016) och 

som genomfört en studie kring hur länge en stor komplott rent teoretiskt skulle kunna hållas hemlig. 

1.6. Vuxenpedagogik  

Om vi ska påverka vuxna att ändra sitt beteende krävs en väl utarbetad pedagogik. Att som yrkesförare 

hantera sitt fordon är något som är många gånger är kopplat till en yrkesstolthet. Detta innebär att få 

ser något problem med sitt beteende, vilket gör dem mindre villiga att ändra sitt beteende. För att få en 

individ att vilja ändra sitt beteende bör utbildningen syfta till att motivera till handling. Ren 

kunskapsöverföring är inte tillräcklig (t.ex. Ajzen, Joyce, Sheikh, & Cote, 2011). Därmed inte sagt att 

korrekt kunskap är oviktig men för att ändra beteendet måste budskapet även ha en emotionell 

innebörd, något som individen kan relatera till.  

Ordet motivation kommer från det Latinska MOTIVARE och betyder röra sig. Motivation kan därför 

beskrivas som drivkraften bakom handlandet, det vill säga att våra handlingar är styrda, eller åtminstone 

formade av våra medvetna och omedvetna motiv. Individen påverkas både av yttre och inre motivation 

men till skillnad från det yttre är den inre starkare och mera självgående. En rad olika studier har även lyft 

fram att för mycket fokus på yttre motivation kan påverka den inre negativt (Deci, 1971; Pritchard, 

Campbell & Campbell, 1977). Som exempel kan man ta ett beteende som belönas med en summa pengar. 

Detta kan tolkas som att beteendet i sig inte är tillräckligt belönande eftersom det krävs en yttre belöning. 

För att undvika att den inre motivationen avtar behöver den stärkas ytterligare. Individen måste själv 

förstå varför beteendet utförs och vilja agera på detta sätt. Enligt teorin ’Self-determination teori’, skulle 
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detta kunna åstadkommas om man ser till att något, eller alla, av våra medfödda behov av kompetens, 

samhörighet och självbestämmande förstärks (Deci & Ryan, 2000).  

Enligt ’Self-determination teori’ är vi i grunden aktiva aktörer med inre förutsättningar att ta till oss 

kunskap, även om den är färgad av individen. Detta beror på att den nya kunskapen behöver tolkas och 

detta görs med hjälp utav vad som tidigare har hänt men också vad man förväntar sig av framtiden. En 

individ styrs därmed av hur något verkar vara snarare än hur något är. Varje upplevelse är inte en isolerad 

komponent utan fogas in i en struktur.  

Transformationsteorin som först introducerades 1978 av Mezirow (se Mezirow, 1991) hävdar i likhet 

med ovan att inlärning är en tolkning baserad på individens tidigare erfarenheter och kognitiva 

strukturer. Enligt Mezirow är det huvudsakliga syftet med inlärning inte att addera kunskap, utan 

snarare att ändra strukturen på våra förväntningar. Hur vi tolkar ny kunskap påverkas av våra 

referensramar som fungerar som scheman eller script. Ett uppmärksammat fenomen som kan förhindra 

inlärning är något som beskrivits som belief perseverance (åsiktsuthållighet) vilket innebär att 

individen gör allt för att slippa ändra sitt schema (Fiske & Taylor, 1991). Exempelvis, en individ som 

inte tror att människan påverkar klimatet kommer att förkasta studier som bevisar motsatsen. För att en 

individ ska kunna bryta sig fri från dessa automatiska och många gånger omedvetna antaganden måste 

individen lära sig att kritiskt reflektera över sitt eget förhållningssätt. Mezirows transformationsteori 

ger en beskrivning för hur vuxna kan lära sig att göra detta. 

1.6.1. Att utbilda transformativt 

Inspirerad av den tyska sociologen och filosofen Habermas skiljer Mezirow på att utbilda instrumentellt 

och kommunikativt. Den instrumentella inlärningen lär eleven att kontrollera sin omgivning, exempelvis 

att lära sig köra bil i olika situationer. Kommunikativ inlärning sker när lärare och elev diskuterar för att 

komma till en gemensam förståelse.  

Vid instrumentell inlärning bör, enligt Mezirow (1991), läraren använda sig av en undervisningsmetod 

som kan kallas hypotetisk-deduktiv, där eleven genom att testa hypoteser i praktiken kan komma fram 

till vad som är korrekt. Detta förfarande har enligt Mezirow (1991) den fördelen att bevisbördan flyttas 

från läraren till eleven. I en undervisningssituation där eleven får information som motsäger tidigare 

kunskaper, upplever eleven dissonans och risken finns att den nya kunskapen förkastas. Genom att själv 

få utföra en handling som bekräftar den nya kunskapen är sannolikheten större att eleven accepterar och 

anammar den nya kunskapen (Mezirow, 1997). Detta skulle kunna kallas för dissonansövningar. 

Vid kommunikativ inlärning, som ofta innefattar värderingar, måste en reflektiv dialog mellan lärare och 

elev användas. Eleven bör uppmuntras att testa sannolikheten i de påståenden som diskuteras och kritiskt 

reflektera över sina tidigare uppfattningar för att se om dessa behöver modifieras. Enligt Mezirow blir 

reflektiv inlärning transformativ, det vill säga omvälvande, när tidigare antaganden upplevs som 

felaktiga och när eleven tar till sig så många nya åsikter att balansen i referensramen förändras (Mezirow, 

1997). Transformativ inlärning resulterar i nya eller förändrade referensramar. Enkelt utryckt bör 

vuxenutbildning sträva efter att befästa korrekta antaganden och förändra felaktiga (Mezirow, 1991). 

Exempel på hur en lärare kan coacha sina elever vid instrumentell inlärning är genom att göra 

dissonansövningar där eleven hypotetiskt-deduktivt får komma fram till rätt svar. Vid kommunikativ 

inlärning kan läraren arbeta med reflektiv dialog, grupparbeten, gruppdiskussioner, rollspel och 

fallstudier. Målet i båda fallen är att utveckla elevens tänkande genom att exponera felaktiga åsikter och 

komma fram till nya som är mera verklighetsanpassade. Genom att få en övervikt av korrekta åsikter 

blir elevens referensramar förändrade och framtida tankar och beteenden bättre anpassade till 

verkligheten. 

Ett vanebeteende, vilket många gånger bilkörning blivit, är sällan något som eleven reflekterar över. I 

varje fall inte så länge det fungerar bra. Det Mezirow beskriver kan även illustreras med hjälp utav den 

Transteoretiska modellen (Prochaska & DiClemente, 1983).  
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Enligt denna är förändring en process som innefattar sex olika steg. De sex stegen är; har inte funderat 

på att ändra sig (Precontemplation); har funderat på att ändra sig (Contemplation); har gjort förberedelser 

för förändring (Preparation); handling (Action); vidmakthållande (Maintenance); och avslutning 

(Termination), vilket innebär att beteendet är etablerat.  

Då eleven befinner sig på det första steget ser han/hon inga problem med sitt beteende. Genom att bli 

ifrågasatt och presenterad för ny information som eleven finner intressant och meningsfull kan läraren 

få eleven att reflektera över sitt beteende.  

Då målet med steg 1 har uppnåtts kan eleven ta sig till nästa steg vilket innebär att eleven börjar att bli 

medveten om brister i sitt tidigare tänkande. Att vara medveten om både de positiva och de negativa 

konsekvenserna av ens beteende kan leda till något man kallar ett ”socialt dilemma”, eller dissonans, 

eftersom eleven fortfarande agerar på det vanemässiga sättet samtidigt som han/hon kan se att det har 

vissa brister. Eleven är då öppen för information som anses kunna lösa denna konflikt. Men en lösning 

kan också vara det som tidigare beskrivits som åsiktsuthållighet, det vill säga att förkasta den nya 

kunskapen. Exempelvis då det gäller sparsam körning misstro information som hävdar att utsläpp från 

fordon är ett hot mot miljön. Oftast är det egenintresset som styr snarare än allmänintresset vilket innebär 

att det är lättare att motivera till förändring om det nya beteendet upplevs som attraktivt. Lärarens uppgift 

blir då att övertyga eleven om att det alternativa beteendet, det vill säga att köra mera bränslesnålt, har 

många positiva fördelar för eleven. Lyckas detta går eleven över till steg 3 vilket är förberedelse.  

Vid detta steg är eleven mera mottaglig för information om hur han/hon ska köra i praktiken. Då eleven 

fått tillräckligt med förkunskaper går han/hon över till handling.  

Den första perioden innan det nya beteendet blivit etablerat är väldigt kritisk, varvid minsta motgång 

kan få eleven att gå tillbaka till det gamla. Det är därmed av stor vikt att det nya alternativet är mera 

tilldragande än det gamla och att det motsvarar förväntningarna. Det eventuella motståndet till att 

exempelvis köra mera sparsamt kan endast försvinna om eleven själv får erfara det positiva med att 

agera på detta sätt. Om förväntningarna inte uppfylls är risken stor att individen går tillbaka till ett 

tidigare stadium och efter detta är det väldigt svårt att påbörja förändringsprocessen ånyo. Den 

negativa erfarenheten är färsk och misstroendet stort. Om det trots allt lyckas börjar det nya beteendet 

att bli lika vanemässigt som det tidigare.  

Utifrån denna modell och Mezirows teori blir det tydligt att eleven behöver få hjälp att reflektera över 

sina egna brister samtidigt som det nya beteendet presenteras på ett attraktivt sätt som är möjligt att 

genomföra. Detta görs bäst om undervisningen är elevcentrerad, det vill säga utgår ifrån elevens tidigare 

erfarenheter samtidigt som den utmanar dennes redan etablerade föreställningar.   

1.7. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att utvärdera fortbildning för yrkesförare, delkurs 1 Sparsam 

körning. Detta görs genom två delstudier, där delstudie 1 är kvalitativ och delstudie 2 är kvantitativ. 

Frågeställningar är: 

• Hur har fortbildningarna genomförts? (delstudie 1) 

• Har kraven i föreskrifterna uppfyllts? (delstudie 1) 

• Har eleverna nått de föreskrivna målen i utbildningen? (delstudie 2). 
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2. Delstudie 1: Kvalitativ studie 
 

Delstudie 1 har utgångspunkt i frågeställningen Hur har fortbildningarna genomförts och har man 

uppfyllt föreskrifternas krav? För att få svar på detta har fortbildningar följts och dokumenterats 

systematiskt, genom observationsstudier, intervjuer samt studier av utbildningsplaner. 

2.1. Metod 

2.1.1. Urval 

2.1.1.1. Observationer 

Sju naturalistiska observationer genomfördes på olika yrkesutbildningar. Tre av utbildningarna hade 3 

elever, två hade 4 elever, en hade 9 elever och en hade 13 elever. Majoriteten av deltagarna var förare 

av gods men på en utav utbildningarna fanns det två bussförare. Alla elever utom en var män och deras 

erfarenhet varierade stort; allt från relativt ny till mer än 25 års erfarenhet. 

2.1.1.2. Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med lärare och elever på de observerade kurserna men även övriga aktörer som 

på ett eller annat sätt har god kunskap om YKB-utbildningarna i landet. Totalt genomfördes elva 

intervjuer (fyra djupintervjuer och sju mera övergripande). Intervjuerna fokuserade på deras syn på 

utbildningen. Hur de ser på den nuvarande utformningen, för- och nackdelar och behov av förändring. 

2.1.2. Genomförande 

2.1.2.1. Observationer 

En rad olika utbildningsplatser som genomför YKB delkurs 1 identifierades. Därefter kontaktades de 

via mejl med en förfrågan om det var möjligt för oss att observera deras utbildning och för att ge en 

kortare beskrivning av vår studie. I mejlet stod det också att vi skulle ta kontakt med dem per telefon 

efter några dagar. Detta för att de skulle hinna ta in informationen och tänka över vår förfrågan. De 

allra flesta utbildningsföretag var intresserade av att samarbeta med oss, men eftersom huvuddelen av 

YKB-utbildningarna redan hade genomförts då studien påbörjades var det flera som var tvungna att 

ställa in kursen på grund av för få anmälningar. Observationerna var naturalistiska vilket innebar att en 

person från forskningsgruppen observerade utbildningen med hjälp utav en observationsguide. 

Observatören deltog inte under undervisningen och försökte inte heller kontrollera situationen. Det 

hände dock att läraren hänvisade till observatören och dennes uppdrag åt Transportstyrelsen i sin 

undervisning. Fokus var på utbildningens upplägg med utgångspunkt i undervisningsstruktur, 

undervisningsmaterial och undervisningsklimat. 

2.1.2.2. Intervjuer 

I anslutning till observation och utbildningstillfälle har halvstrukturerade intervjuer genomförts med 

lärare och elever. En av eleverna intervjuades dock per telefon några dagar efter utbildningstillfället. 

Vid andra tillfällen har även intervjuer genomförts med aktörer som på ett eller annat sätt har god 

kunskap om YKB-utbildningarna i landet. 

Personer som inte ansvarat för de observerade kurserna kontaktades via mejl med en förfrågan om vi 

kunde få intervjua dem. Tre av dessa intervjuer genomfördes via telefon av praktiska skäl och två av 

dem på deras arbetsplats. I genomsnitt tog dessa intervjuer mellan 1 och 1½ timme i anspråk och några 

av intervjuerna spelades in men aldrig utan intervjupersonernas medgivande. Alla intervjuer 

genomfördes under perioden april till oktober 2017. 
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I analysen av intervjuerna har hänsyn tagits till de olika intressen, perspektiv och ansvar som de olika 

aktörerna och intervjupersonerna har. 

Utifrån frågorna i intervjuguiden och de aspekter som kommit fram i intervjuerna har ett antal teman 

formulerats, och utifrån dessa har intervjumaterialet analyserats i ett första led. Därefter har likheter 

och olikheter, motsättningar och samsyn undersökts. 

I vissa fall har även citat från intervjuerna använts för att belysa intervjupersonernas resonemang. 

Citaten återges ordagrant, men har justerats för läsförståelsen. Vid behov av förtydligande av texten 

har detta skrivits inom hakparentes. Uteslutna partier inom ett redovisat citat markeras i rapporten med 

/…/. Intervjupersonerna har fått möjlighet att läsa de citat och sammanhang där de citeras, innan 

rapporten publicerades. 

2.2. Resultat 

2.2.1. Observationer 

Resultaten från observationerna struktureras i enlighet med observationsguiden vilket inte alltid 

överensstämmer med skolornas upplägg av utbildningen: Inledning, kraftöverföringens egenskaper, 

säkerhetsanordningarnas egenskaper, optimering av bränsleförbrukningen, däck, övriga inslag, 

avslutning, allmänt om undervisningsmetoder och material. De skolor vi observerade använde sig av 

material framtaget av Sveriges Åkeriföretag, STR och TYA. Några skolor hade lagt in egna bilder och 

tagit fram egna filmer. 

2.2.1.1. Inledning 

Inledningen började med målet för kursen och i några fall även varför YKB delkurs 1 införts. Detta 

följdes sedan upp av antingen en mera öppen diskussion om vad man menade med sparsam körning 

eller en film. Filmen kunde vara 1 min eller mindre och då handla om sparsam körning eller 

temperaturförändringar. Det fanns även en skola som visade hela filmen ”An inconvenient truth” som 

varade i 100 minuter. 

Flera av lärarna försökte att aktivera eleverna på ett tidigt stadium. Vid en skola fick eleverna skriva 

ned vilka faktorer som påverkade bränsleförbrukningen, något som sedan skrevs upp på tavlan och 

återkopplades till vid dagens slut. Ett annat angreppssätt var att eleverna i grupp fick diskutera vad de 

ville få med sig från dagen och detta sammanställdes och utgjorde sedan mål för dagen. Även det egna 

körsättet diskuterades. Ett tredje sätt var att eleverna fick göra en självskattningsövning där de på en 

skala från 1 till 5 fick ange hur bra de var på sådant som handlade om miljö, motor, drivlina, bromsar 

m.m. Detta test var något som man återkom till i slutet av dagen. 

De tidsangivelser som uppges nedan bör man dock vara lite försiktig med att tolka eftersom det var 

inte alltid att läraren behandlade allt inom samma område sammanhängande och det var då svårt för 

observatören att sätta in de olika sakerna som läraren tog upp under respektive rubrik. 

2.2.1.2. Kraftöverföringens egenskaper, 

Tiden detta område tog i anspråk varierade från 20 minuter till 1 timme. Ämnen som presenterades var 

bland annat: Vridmoment och kurvor, vridmoment och bränsleförbrukning, växellådor och 

varvräknarens fält. Självständig övning kring ett vridmomentdiagram ingick vid en skola. En annan 

skola använde sig av en bok med en rad olika frågor som varje elev fick besvara enskilt. 

2.2.1.3. Säkerhetsanordningarnas egenskaper 

Detta område tog mellan 20 minuter till 1 timme i anspråk. Ämnen som presenterades var bland annat: 

Bromsarnas begränsningar, använda olika bromsar, VEB, retarder, hastighet, motorbroms, metoder för 

att sakta ner, agerande om fel uppstår och bromsning kopplat till bränsleförbrukning. 
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Inom detta område diskuterade några av skolorna även hastighet och bromssträcka kopplat till olyckor. 

Här använde man flera filmer för att illustrera de olika momenten. Vid den skola där detta ämne endast 

behandlades under 20 minuter var hälften filmvisning. 

Vid en skola behandlade man en rad olika ämnen på 26 minuter. I detta ingick: Bromsar, metoder för 

att sakta ned, agerande om fel, bromssträckor i olika hastigheter, reaktion, stoppsträcka & krockvåld, 

framförhållning, olika bromsar (ABS, EBS, ESP), hjälpbromsar, motorbroms, VEB, retarder, 

avgasbroms, telma, hjälpsystem, autobroms och fading. I gruppen fick även eleverna i uppgift att svara 

på ett scenario om fading i nedförsbacke som de sedan redovisade för resten av gruppen. 

Skolan där detta ämne behandlades under 1 timme ingick även en relativt ingående beskrivning av 

olika ventiler och bromsar. Vid både denna och ovanstående skola var det mest läraren som pratade. I 

vissa fall försökte läraren få med eleverna men det var svårt. Oftast var det bara någon enstaka elev 

som var aktiv. 

Vid några skolor gjorde man även en koppling till ekonomi vilket innebar att man då poängterade att 

en mjuk körstil, där man bland annat använde motorbromsen, kunde spara pengar men inte hur 

mycket. En lärare försökte också att få eleverna att förstå att man kan må bättre av att köra lugnt. I 

samband med detta uppkom även en diskussion om tidspress och dåliga marginaler. En annan lärare 

vände på konceptet och talade istället om tidsvinst, det vill säga hur lite tid man faktiskt tjänar på att 

köra fort. Vid några skolor avslutades passet med självskattningsövning alternativt frågor i boken som 

skulle besvaras. 

2.2.1.4. Optimering av bränsleförbrukningen, 

Detta område tog mellan 1 timme till 1 ½ timme i anspråk. Ämnen som presenterades var bland annat: 

Start-acceleration-växling, användning av fordonets tröghet, planering-undvika stopp, motorbroms-

hjälpbromsar, vridmomentkurvor, med- och motlut, luftmotstånd, tomgång och ny teknik. 

I samband med diskussionen om förbrukning gav några av lärarna exempel på hur mycket man kunde 

tjäna om man undviker tomgångskörning. Detta var något som gav eleverna en aha-upplevelse 

eftersom man inte tidigare förstått att det kunde handla om så pass mycket pengar på ett år. Vid en 

skola upplyste man även eleverna om att man kunde använda kupévärmare istället för att köra på 

tomgång för att hålla kupén varm. En lärare berättade att det finns en myt om att motorn går sönder 

om den inte går på tomgång. Även kopplingen mellan hastighet och bränsleförbrukning behandlades 

av några skolor. 

Luftmotstånd kunde illustreras med film men också med en rad bilder som bland annat visade hur ett 

fordon borde vara utformat och att fronten ska vara så låg som möjligt. I samband med detta fanns det 

lärare som även berättade hur många liter bensin man kan spara genom att minska luftmotståndet. 

Ny teknik i bilar behandlas av vissa lärare. Här fanns det några som verkligen betonade vikten av att 

lära sig tekniken för att kunna använda den optimalt. Ett problem som man lyfte var att det finns 

arbetsgivare som inhandlar bilen men som inte säkerställer att de anställda får information om hur den 

ska hanteras. Det fanns även lärare som diskuterade teknik men på ett väldigt övergripande sätt och 

ibland helt fel. Ett exempel på detta var en elev som sa att han körde på autoläge på avgasbroms hela 

tiden vilket inte är optimalt ur bränslesynpunkt. Läraren lämnade påståendet obesvarat. 

2.2.1.5. Däck 

Detta område tog mellan 14 minuter till 30 minuter. Ämnen som presenterades var bland annat: 

Lufttryckets betydelse, mönsterdjup, mönstertyp, val av däck och dubbdäck och partiklar. 

Vissa lärare gjorde en koppling mellan däck, ekonomi och miljö men det fanns några som inte gjorde 

denna koppling alls utan diskuterade enbart däck. De som behandlade kopplingen mellan däck och 

miljö berättade om utsläpp av hälsofarliga partiklar. Regummerat var också något som behandlades av 
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vissa lärare men inte nödvändigtvis i relation till miljön. Men en lärare diskuterade detta ämne mera 

ingående och berättade hur mycket olja som behövdes för att tillverka ett däck. Frågan om däck och 

buller och hur fel däck påverkade stoppsträckan var andra frågor som behandlades. 

2.2.1.6. Övriga inslag 

Detta område är svårt att beräkna i tid eftersom enstaka ämnen behandlades vid olika tillfällen. 

Ämnen som presenterades var bland annat: motorvärmare, alternativa bränslen, AdBlue, miljözoner, 

att tvätta med miljövänliga produkter, vinster för ekonomin med Eco-driving, och klimatförändring. 

Vinster för ekonomin med Eco-driving behandlades i samband med de olika avsnitten. Oftast med en 

hänvisning till att man kan spara pengar om man agerar på ett eller annat sätt men inte hur mycket. 

Några lärare presenterade räkneexempel för att visa hur mycket man kunde spara i bränslen, både i 

procent och kronor. 

Motorvärmare var något som de flesta diskuterade och här gjordes koppling till slitage men också hur 

mycket bränsle man kunde spara. Då miljözoner diskuterades tog även några med olika Euroklasser. 

En lärare kopplade samman ”klimatklivet” med miljözoner. En annan lärare visade en film om 

kväveoxider samt miljözoner. Vid en skola fanns det elever som inte trodde att införandet av 

miljözoner berodde på att man värnade om miljön. Detta påstående diskuterades inte utan man gick 

istället över till att prata om när Euro5 och Euro6 infördes. Det fanns också några elever som öppet 

uttryckte att de inte trodde på forskningsrapporter om klimathotet. I likhet med det om miljözoner 

bemötte inte lärarna detta utan gick vidare till nästa område. 

Alternativa bränslen var något som inte behandlades speciellt ingående, vid en skola mindre än en 

minut. Här kunde vi även se att några av lärarna hade dålig kunskap om detta ämne. Gas lyftes fram 

som något som kan explodera och etanol var man skeptisk till och pratade om att man skövlade 

regnskogar för att framställa etanolet. 

Några av lärarna nämnde AdBlue eller AdBluehantering. Här fanns det en lärare som betonade hur 

viktigt det var att tanka med AdBlue för annars blev bilen riktigt slö. Han tog även upp faran med att 

ersätta AdBlue med vatten. 

Miljöfrågan behandlades av några lärare men långtifrån av alla, även om vi senare kunde se att det 

fanns med i några bildspel och i de handböcker som branschen gett ut. Några av lärarna kommenterade 

detta med att man inte fick behandla ämnet. Nu fanns det dock undantag och ett sådant var skolan där 

man visade Al Gores film ”an inconvenient truth”. Vid en annan skola pratade man om de ’svenska 

miljömålen’ och i samband med detta vilka faktiska effekter en uppvärmning skulle kunna få på deras 

närmiljö. En annan lärare pratade kort om global uppvärmning och visade en film på en halvminut om 

hur temperaturen har förändrats över åren. Vid en annan skola så pratade man även om Kyoto-avtalet. 

Även effekter globalt, regionalt och lokalt behandlades. I samband med detta även vilka hälsoeffekter 

partiklar och avgaser kan få. Detta avslutades med en film om miljö. Vid denna skola tog detta ämne 

30 minuter i anspråk. 

2.2.1.7. Avslutning 

Vid en skola fick några av eleverna sammanfatta dagen och lista de tre viktiga saker som de kunde 

göra för att köra på ett mera bränsleeffektivt sätt. Vid andra skolor frågade lärarna eleverna vad de lärt 

sig och prickade sedan av de olika delarna som kursen skulle behandla enligt de mål som är uppsatta 

av Transportstyrelsen. Endast en skola hade ett individuell test. Vid denna skola gick läraren sedan 

igenom svaren med eleverna. Det var i princip ingen skola som spenderade hela 7 timmar på delkurs 1. 
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2.2.1.8. Allmänt om undervisningsmetoder och material 

Lärarna använde sig mestadels av material framtaget av den branschorganisation som 

utbildningsverksamheten tillhörde. Eleverna fick även varsin bok som beskriver de olika delarna i 

delkurs 1. 

Några av skolorna använde sig av självskattningsövningar där eleverna själva fick ta ställning till hur 

mycket de kunde om olika områden, såsom motor, bromsar, drivlina osv. Denna övning gjordes både i 

början och slutet av dagen. Andra lärare varvade föreläsning med gruppdiskussioner och självständiga 

övningar på egen hand eller parvis. Andra lade in flera moment där eleverna ombads att tänka till. 

Detta gjordes då oftast i en grupp med två personer. En annan strategi var att i inledningen få eleverna 

att definiera målet med utbildningen för att sedan göra en återkoppling i slutet av dagen. 

Filmer förekom väldigt ofta men de var till största delen väldigt korta, ibland en halv minut. Filmerna 

följdes sällan upp av diskussion med gruppen. 

2.2.1.9. Interaktioner mellan elever och lärare 

Atmosfären i klasserna var god och avspänd vilket innebar att eleverna kunde fråga vad de ville. Detta 

var också något som en del gjorde men det var långt ifrån alla som var aktiva. Lärarna gjorde oftast 

inte något för att få med dem som inte deltog genom att ställa frågor direkt till dem. Med några 

undantag var det också relativt ovanligt att eleverna själva utförde några uppgifter. Oftast handlade det 

om att de under en kort stund diskuterade ett ämne med sin bordskamrat. En annan observation var att 

lärarna försökte aktivera eleverna genom att rikta olika frågor till hela gruppen men att det många 

gånger var svårt för dem att få någon respons. Det handlade då mera om korta frågor och svar men det 

kunde även hända att elevers frågor inte besvarades, alternativt att lärarens fråga inte besvarades. 

Inga försök gjordes av läraren att kontrollera att alla elever tagit till sig och förstått del momenten. 

2.2.1.10. Sammanfattning 

Observationerna visade att utbildningen innehöll relevanta moment för att uppnå de delmål som 

specificerats av Europarlamentets direktiv 2003/59/EG men att tidsåtgången för varje delmål 

varierade. Det ämne som diskuterades mest var sådant som har en direkt koppling till optimering av 

bränsleförbrukningen. Självständiga övningar ingick, i vissa fall fick deltagarna egna uppgifter som de 

skulle genomföra och i andra fall handlade det mer om att de diskuterade en fråga med sin 

bordsgranne. Vid kurser som hade färre elever, dvs. mindre än fem var deltagarna mera aktiva jämfört 

med då det var ett större antal. Vid alla utbildningar fanns det elever som var väldigt passiva och det 

fanns ingen direkt ansats från lärarna att aktivera dem genom att ställa direkta frågor.  

Några formella prov ingick inte på utbildningarna och såvitt vi såg fördes inte heller några individuella 

anteckningar. Av den anledningen är det mycket svårt att avgöra om alla elever tillgodogjort sig 

innehållet på kursen. 

Alla utbildningar nämnde ekonomiska fördelar med att optimera bränsleförbrukningen och i vissa fall 

ingick även räkneexempel. Det vanligaste var dock att man endast betonade att man kunde spara 

pengar på att agera rätt, men inte hur mycket. Någon direkt koppling till det globala miljöhotet gjordes 

endast i undantagsfall. Det mest extrema var att en lärare visade filmen ”an inconvenient truth” 

eftersom hela versionen varar i 100 minuter. Då miljöfrågor, men också alternativa bränslen, 

presenterades kunde vi notera att elevernas kunskaper om miljöfrågor var relativt dåligt men också att 

det kunde gälla några av lärararna. Några elever uttryckte också ett misstroende mot de bevis som 

forskare tagit fram om klimathotet, men detta var inte något som ifrågasattes av lärarna. En annan 

observation var att dagen innehöll väldigt mycket teori och ren kunskapsöverföring vilket kan vara en 

anledning till att vissa elever var väldigt passiva. Slutligen kunde vi notera att i princip ingen 

utbildning varade i 7 timmar. 
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2.2.2. Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med olika aktörer med syftet att få en heltäckande bild av YKB- 

utbildningen. Fokus har legat på att utröna hur lärare, branschorganisationer och myndigheten ser på 

föreskrifterna, vilka ämnen de anser bör ingå och hur de tycker att undervisningen ska utformas för 

maximal effekt. Lärare och branschorganisationer fick även beskriva sin syn på myndighetens tillsyn. 

2.2.2.1. Intervju med Transportstyrelsen 

Pedagogik  

Enligt myndigheten har man i Sverige valt att lägga en stor del av ansvaret för YKB-utbildningens 

utformning på tillståndshavarna. Det skall vara upp till utbildaren att välja metoder för undervisningen 

och själva ta fram materialet.  

Det skall vara en hög flexibilitet i systemet, att utbildarna skall själva kunna 

påverka hur de lägger upp utbildningen. Det vill vi inte lägga oss så mycket i.  

Samtidigt anser Transportstyrelsen att det är viktigt att utbildarna följer föreskrifterna. På en direkt 

fråga om Transportstyrelsen har någon uppfattning om någon form av ”best practice” för hur delkurs 1 

skall hållas, svarar respondenten att föreskrifterna är ganska detaljstyrda och att de på ett tydligt sätt 

anger vilka mål och underämnen som ska ingå i utbildningen. Detta innebär att utbildaren inte är fri att 

introducera andra ämnen och mål inom den tidsramen. Vad utbildaren är fri att göra, enligt 

Transportstyrelsen, är att variera det pedagogiska upplägget och genomförandet.  

Under intervjun så framkommer det att Transportstyrelsen har noterat att utbildarnas pedagogiska 

kompetens skiljer sig mycket åt. Utbildningen präglas ofta av katederundervisning. Gruppens 

erfarenhet tas inte till vara och det blir en ren förmedlingspedagogik. Myndigheten skulle gärna se 

mera dialog och kunskapsutbyte mellan deltagarna. Även om viss föreläsning är ofrånkomlig på grund 

av att deltagarna har olika förkunskaper, anser respondenten att detta är något som behöver bli bättre.  

Det har också föranlett en skärpning av kraven i den nya föreskriften som att nya lärare måste ha en 

högre pedagogisk kompetens för att bli godkända. Kravet gäller bara de som ansöker om tillstånd efter 

att nya föreskriften trädde i kraft 2 maj 2017.  

Enligt respondenten är det också vanligt att utbildarna inte tar hänsyn till de olika kunskapsnivåerna 

som är beskrivna i föreskrifterna. Vissa områden räcker att känna till, medan andra skall man kunna 

tillämpa. Det är inte ovanligt att utbildaren, bortser från de högre kunskapskraven, och istället låter 

innehållet ligga på en känna till nivå, som innebär att man ska ha kännedom om ämnesområdet. Ett 

annat vanligt fel, enligt respondenten, är att utbildaren inte följer upp att varje deltagare uppnår målen. 

Man utbildar med andra ord gruppen istället för varje enskild deltagare. Detta strider mot 

Transportstyrelsens tolkning av nya föreskriften som säger att tillståndshavaren ska säkerställa att 

deltagarna tillgodogör sig utbildningen. På en direkt fråga hur utbildaren skall säkerställa att alla 

elever uppnått målen, så svarar respondenten att det är upp till tillståndshavaren att ange i ansökan om 

tillståndet, en del gör det med fallstudier, andra genom att titta på filmer.  

Innehåll  

Myndighetens hållning är att de ämnen och mål som står i föreskriften; Motor, Ny teknik, Däck och 

dess miljöpåverkan samt Bränsleoptimerad körning är de enda ämnen som skall tas upp på ordinarie 

tid. Enligt respondenten är det vanligt att utbildarna tar upp andra ämnen och mål på kursen utöver de 

som står i föreskriften. Vanligast är koldioxidens inverkan på människan och miljön och företagets 

ekonomiska situation.  
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”Det är väldigt vanligt att utbildningen kan innehålla andra ämnen och mål än de som 

står angivna i undervisningsplanen. Vill utbildaren att andra ämnen och mål ska ingå i 

utbildningen så får man utöka den ordinarie utbildningstiden i motsvarande omfattning”. 

Tillsyn  

Transportstyrelsen utövar tillsyn över dem som har tillstånd att bedriva YKB-utbildning. Denna tillsyn 

som görs skall vara riskbaserad och indikationsstyrd. Det innebär att myndigheten i första hand skall 

vara där man anser sig göra mest nytta. Det kan till exempel vara missnöjda kunder som gör anmälan, 

eller utbildare som har åsikter om hur kollegor genomför sina utbildningar. Det finns 4 inspektörer 

som skall kontrollera cirka 400 tillståndshavare. Vid tillsynen kontrolleras i första hand:  

• Genomförs utbildningen i enlighet med den senast inlämnade utbildnings- och 

undervisningsplanen.   

• Överensstämmer genomförandet med de krav som sägs i förordningen om 

yrkesförarkompetens, med anseende på kunskapsinnehåll och tider för de olika 

utbildningsalternativen. 

• Hur tar man i undervisningssituationen hänsyn till målens och underämnenas olika 

kunskapsnivåer. 

• Genomförs undervisningen på sådant sätt att deltagaren enligt undervisningsplanen 

uppnår målen. 

• Uppfyller utbildningen dokumentationskraven med avseende på elevregister och 

elevanteckningar. 

• Innehåller intygen rätt uppgifter. 

Enligt respondenten är det ofta problem vid tillsyn med samtliga ovanstående punkter. Ytterligare en 

synpunkt som brukar framkomma i samband med tillsyn är att tillståndshavare sällan uppnår kravet att 

delkursen skall vara minst sju timmar och inriktad mot de mål och ämnen som anges i författningarna 

för yrkesförarkompetens. En anledning kan exempelvis vara att utbildningen omfattar 

miljökonsekvenser och företagets ekonomi. Andra anledningar till att tiden inte hålls kan vara att 

legitimationskontroll, deltagarpresentationer och raster tillåts ingå i de sju timmarna, trots att 

författningarna säger att det skall vara sju timmar effektiv lektionstid. 

Varje tillsyn genererar en tillsynsrapport vilken tillståndshavaren i sin tur kan yttra sig om. Beroende 

på bristerna i utbildningsverksamheten och hur väl yttrandet är formulerat så kan de avsluta tillsynen 

eller välja att gå vidare med uppföljande tillsyn vars syfte är att säkerställa att tidigare brister åtgärdats. 

Enligt respondenten så leder tillsyn av Delkurs 1 nästan alltid till ytterligare tillsyn. Enligt 

respondenten blir praktiskt taget ingen godkänd direkt.  

Frågan var sedan om det skett någon förändring till det bättre inom branschen sedan YKB infördes? 

Respondenten svarar att man inte gjort någon utvärdering så därför är det svårt att svara på denna fråga 

men hänvisar till föreliggande studie: ”Det här kanske ger oss en spark i baken att följa upp och se”. 

Respondenten tillägger att myndigheten har flera olika sektioner som jobbar med Tillsyn, Tillstånd, 

Trafikmedicin & regler samt Kundtjänst. ”Men det har aldrig tagits något samlat grepp om att 

utvärdera hela verksamheten”. På den direkta frågan om inspektörerna tror att deltagarna tar till sig av 

kursen och förändrar sitt beteende, svarar respondenten att: ”han inte vågar uttala sig, man vill gärna 

tro det, men det finns inga belägg (i form av bevis) för det. Det gör det inte”. Synpunkter från 

deltagarna är varierade. Enligt respondenten träffar han flera deltagare som säger ”det här kan väl inte 

ge mig något”. Andra deltagare uttrycker att det är värdefullt att få ”lära sig om ny och förändrad 

teknik i bilarna”.  

Enligt respondenten så är syftet med YKB delkurs 1 att lära ut ”bränsleoptimerad körning”. 

Myndighetens definition av det begreppet innebär att eleverna skall bli utbildade i hur de på ett 
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effektivt sätt jobbar med den nya teknik och de nya stödsystem som finns i dagens tunga fordon. 

”Sparsam körning”, som myndigheten definierar som utbildning i framför allt förarens roll, klimat och 

ekonomi tar, enligt respondenten, för mycket tid för att man effektivt skall hinna gå igenom de ämnen 

som är beskrivna i föreskriften. Detta måste man enligt respondenten jobba långsiktigt med på 

åkerierna istället. Åkerierna kan då dessutom använda långsiktig uppföljning och olika bonussystem 

för att åstadkomma ett förändrat körbeteende hos chaufförerna. Intervjuaren ställer då en följdfråga om 

det är branschen själv som måste åstadkomma beteendeförändringen mot en mera sparsam körning. 

Respondenten svarar instämmande:  

”En endagsutbildning kan aldrig ändra någons beteende. Det kan kanske skapa ett 

intresse, men för att nå en beteendeförändring så måste man jobba med uppföljning över 

lång tid”.  

Respondenten betonar dock att lärarens pedagogiska kompetens och erfarenhet är väldigt viktig. 

Lärarens förmåga att skapa entusiasm avgör om utbildningen blir en ”väckarklocka” för deltagarna 

eller inte.  

Frågan var då om utbildningen kunde bli bättre? Enligt respondenten har som tidigare nämnts 

Transportstyrelsen bland annat skärpt kraven på pedagogisk kompetens. Ett annat krav är att 

utbildaren tydligare skall kunna visa hur tillståndshavaren säkerställer att deltagarna tillgodogör sig 

utbildningen. Respondenten uttrycker även att myndigheten, precis som utbildarna, vill att 

fortbildningen skall leda till medvetna och trafiksäkra förare:  

Man borde ha ett mera utvecklat samarbete mellan de olika utbildningsföreträdarna. /…/ 

det borde göras mera uppföljningar för att leda utbildningen i rätt riktning. 

2.2.2.2. Intervju med utbildare och STR 

För att få en inblick i utbildarnas perspektiv utfördes även intervjuer med en representant för STR 

(nedan kallad respondenten) samt med flera YKB-utbildare (nedan kallade utbildarna). Deras 

utlåtande var mycket samstämmiga och redovisas därför tillsammans. Till skillnad från ovanstående 

stycke behandlas metodik och innehåll samtidigt, detta beror på att det inte gick att särskilja. 

Metodik och Innehåll 

Respondenten men också flera av utbildarna anser att man bör varva teori med praktik. Enligt 

respondenten från STR skulle Delkurs 1 vara delbar i 5+2 timmar. Varje elev skulle då få en praktisk 

lektion i sparsam körning på 2 timmar och sedan skulle hela gruppen samlas för en teorilektion på 5 

timmar. Detta anser respondenten skulle ha ”en extrem effekt på bränsleförbrukningen jämfört med 

hur kursen ser ut nu”. 

På den direkta frågan om branschen har lärarkapacitet att möta behovet som en sådan utökning av 

Delkurs 1 innebär, svarar respondenten att det inte skulle vara några problem. Denna uppfattning var 

inte något som nödvändigtvis övriga utbildare delade eftersom de inte alltid hade de resurser som 

krävs. För att lösa detta förespråkade man istället att den praktiska utbildningen skulle genomföras vid 

ett senare tillfälle och då med den bil som eleven kör i tjänsten. En uppskattning var att läraren skulle 

kunna klara av alla elever under 3 veckors perioden. Detta i sin tur innebär att merkostnaden för 

företaget blir marginell eftersom utbildning sker samtidigt som det vanliga arbetet utförs. 

En annan fördel skulle kunna vara att eleven lär sig att lär sig att – en gång för alla – använda bilens 

teknik på rätt sätt, trots att arbetsgivaren borde sett till att föraren rdan fått denna kunskap: 

Du har så mycket teknik /…/ all ny teknik blir väldigt viktig så de kan använda den. Det 

är katastrof när man lämnar ut en lastbil för 2 miljoner utan utbildning”. 

Detta är också relativt vanligt enligt utbildaren: 
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Det är ägaren som åker till företaget [bilförsäljaren - författarens kommentar] och 

hämtar ut bilen. Sedan förklarar de för honom och han tycker det ser blankt och fint ut 

och får lite information. Sedan lämnar han ut den till en chaufför och vad får han för 

information, där brister det på väldigt många ställen. Det går väl an om det är en 

enbilsåkare för då har han fått sin information” /…/ det är överlämningen och 

handhavandet som är viktigt”. 

En praktisk utbildning räcker inte utan även den teoretiska borde ses över och här råder en stark 

samstämmighet bland alla som intervjuades. Enligt respondenterna vill man ha med ekonomi och 

miljöaspekterna i undervisningen, detta för att aktivera elevernas ”emotionella intelligens” och skapa 

motivation. Detta är också något som även en utav utbildarna betonar starkt: 

Vi måste hitta dem, vi måste hämta dem. Så de känner att faan det här måste jag prova 

när jag kör hem härifrån. Men får vi inte det då känns det meningslöst. 

Enligt utbildarna verkar det enklare att få med det ekonomiska argumentet eftersom man kan koppla 

vinster till hantering av fordonet. 

Ja, jag hänvisar till däcken, man kan prata om avgasrening. Jag avslutar nästan alla 

meningar med att det är bränsleekonomi. 

Däremot får man inte enligt både branschen och utbildarna prata om det globala klimathotet: 

Det som stör mig mest det är att Transportstyrelsen går emot allt som har med miljön att 

göra. All forskning visar att ska man få någon att förändra beteendet, ett bestående 

resultat så måste man jobba med känslor men de vägrar att lyssna. 

Respondenten från STR betonar också att det är skillnad mellan att kunna och vilja. Att utbilda mot ett 

kunskapsmål är relativt enkelt, det är bara att informera om hur man gör för att köra sparsamt. Att 

motivera elever till att faktiskt köra sparsamt är något helt annat. För att lyckas med det enligt 

respondenten så behöver man diskutera både ekonomi och miljöaspekter.  

På den direkta frågan om respondenten tror att myndigheten upplever att kunna och vilja är samma 

sak, så svarar respondenten att det förmodligen snarare är så att de följer föreskrifterna, ”vad det än 

leder till”. Respondenten uttrycker även förståelse för myndighetens tillsynspersonal och menar att de 

kanske är oroliga över att de ska begå ett tjänstefel. Respondenten avslutar med att det största hindret 

för att förbättra Delkurs 1 är föreskrifterna i sig. 

Tillsyn 

Flera lärare uttrycker att tillsynen har ändrats under åren. Från att från början ha handlat mest om 

tidspassning och innehåll, har det nu svängt till att handla mest om hur läraren säkerställer att varje 

elev individuellt har nått alla utbildningsmål i kursplanen. Detta ställer man sig frågande till eftersom 

man enligt respondenten måste godkänna en elev även om han/hon halvsover sig igenom hela kursen. 

Samtidigt kan utbildaren få sanktioner av myndigheten om inte alla elever når alla målen i kursplanen. 

Utbildarna anser därför att detta krav är orimligt av två skäl: För det första upplever de att det är 

omöjligt att säkerställa vad varje elev har tagit till sig av lektionen. För det andra anser de att kravet är 

märkligt eftersom de ändå inte får underkänna en elev som uppenbarligen inte lärt sig något. 

Det är lite märkligt eftersom, visst ska alla elever nå målen, men samtidigt kan man inte 

bli underkänd på en fortbildning. 

På den direkta frågan hur myndigheten vill att utbildarna säkerställer att alla elever har uppnått målen, 

så svarar respondenten att det har ändrats med åren från att vara övergripande med till exempel frågor, 

till att bli mera detaljstyrt med krav på kontroll på individnivå. Hur det ska säkerställas är enligt 
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respondenten svårt att svara på. Som en lösning på detta problem förespråkade en av lärarna prov efter 

kursen men upplevde samtidigt och i likhet med ovan att det kändes konstigt att alla ändå blir 

godkända oavsett resultat.  

Enligt Transportstyrelsen ska utbildaren inte bara fylla i en närvarolista utan har också skyldighet att 

föra elevanteckningar för varje enskild elev för att visa att målet uppfyllts. Flertalet av de utbildare 

som intervjuades var inte medvetna om detta krav. 

Utbildarna upplever att de vanligaste synpunkterna vid tillsynen är att deltagarna inte uppnår målen, 

att lektionerna har låg elevaktivitet, att lärarna går utanför ämnena i föreskrifterna och att lärarna inte 

håller tiderna. Flera utbildare menar också att det är svårt att få undervisningsplanen godkänd eftersom 

ribban höjs hela tiden: 

Kraven har skruvats upp. Det är samma med undervisningsplanerna. Nu kommer det nya 

då lämnar du in den och får den godkänd men lämnar du in den om 3 månader då blir 

den inte godkänd för då har de skruvat upp kraven. Tre månader igen då får jag inte den 

heller godkänd för då har de hittat något annat. Det här är myndighetsutövning. 

Eftersom man tolkar det som ren myndighetsutövning innebär det att man inte anser att kraven skruvas 

upp för att förbättra kvalitén.  

Det finns enligt respondenten, också lärare som missköter fortbildningen ganska grovt, och det finns 

också rena lycksökare. Det beror, enligt representanten från STR, förmodligen till stor del på det 

enorma uppsving i behov som branschen upplevde när obligatoriet trädde i kraft 2015: 

”För att få lektioner som verkligen lyfter och leder till reflektion krävs både stora 

kunskaper i ämnet och stora kunskaper i pedagogik” (didaktik). 

På den direkta frågan vad STR gör för att kvalitetssäkra sina utbildare, svarar respondenten att de 

utbildare som jobbar ”under STR’s flagg”, måste gå en årlig fortbildning samt att STR har utökat 

YKB-lärarutbildningen rejält. För de utbildare som jobbar under eget tillstånd är fortbildningarna 

frivilliga, men enligt respondenten är anslutningsgraden ändå hög. Nu talar bara respondenten för den 

del av YKB-utbildare som är STR-medlemmar. Övriga utbildares grad och frekvens av fortbildning är 

okänd. Frågan var då om det skett någon förändring till det bättre i branschen sedan YKB infördes? 

Respondenten har ingen kunskap om det finns någon information om delkurs 1 har haft några positiva 

effekter. Respondentens erfarenhet är att det på sin höjd kan ha haft en marginell effekt, eftersom 

respondenten jobbar med att sänka förbrukningen på åkerier och ofta kan få till rejäla sänkningar, trots 

att alla förare har gått minst en delkurs 1. 

2.3. Sammanfattning 

Kursens innehåll 

Intervjuerna visade att Transportstyrelsen och YKB-utbildarna på det hela taget var överens om syfte 

och mål med YKB Delkurs 1. Syftet med kursen var, enligt båda parter, att ge yrkesförare av tunga 

fordon de kunskaper som de behöver för att kunna optimera sin bränsleförbrukning. Skillnaden bestod 

i att utbildarna dessutom ville motivera förarna att optimera sin bränsleförbrukning genom att även 

undervisa i ämnen som miljö och ekonomi. Transportstyrelsen lutade sig istället mot föreskrifterna och 

menade att eftersom dessa ämnen inte uttryckligen är nedskrivna i föreskrifterna, så får dessa ämnen 

inte tas upp utan att lägga till extra tid. Transportstyrelsen skiljer också på bränsleoptimering och 

sparsam körning och menar att den sistnämnda framförallt är en utbildning om planering av körningen 

och bränslets effekt på klimatet och ekonomin. Enligt dem kan inte delkurs 1 täcka in allt detta om 

man även skall hinna med det som anges i föreskrifterna. 
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Pedagogisk kompetens 

Vad gäller utbildarnas pedagogiska kompetens så menade Transportstyrelsen att nivån var ojämn, 

vilket också föranlett myndigheten att öka kraven på detta i de nya föreskrifterna. Branschen instämde 

med detta och menade att det finns ett antal okunniga och även rentav oseriösa aktörer på marknaden 

som inte har tillräcklig kunskap om vare sig ämnet eller hur man ska utbilda. Förbättringar av 

pedagogiken som framkom från intervjuerna med både branschen och utbildarna var att utbildningen 

inte enbart får handla om ren kunskapsöverföring utan att man måste tala till elevernas ”emotionella 

intelligens”. Detta är möjligt enligt utbildarna om man också kan ta upp sådant som har med miljö och 

ekonomi att göra. Förutom detta ville man även lägga in praktisk körning så eleverna genom egen 

erfarenhet fick uppleva vilka förbättringar som kunde åstadkommas av att köra sparsamt.  

Tillsyn 

Vid tillsyn var det enligt både Transportstyrelsen och utbildarna tidsaspekten som var den vanligaste 

orsaken till en anmärkning. Detta handlade då om att man tagit upp ämnen som går utanför det som 

finns nedskrivet i föreskrifterna utan att lägga till extra tid.  

Transportstyrelsens tillsyn visade också att flera tillståndshavare hade problem med 

dokumentationskraven. En anledning till detta som denna studie vittnar om är att alla utbildare inte är 

medvetna om att det finns ett krav på dem att föra elevanteckningar för varje enskild elev som visar 

hur måluppfyllelse har säkerställts. En annan att de utbildare som känner till detta finner det 

motsägelsefullt att de ska säkerställa vad varje elev har tagit till sig av lektionen samtidigt som man 

enligt Transportstyrelsen inte kan underkänna någon. 

Flera utbildare vittnade också om att det kunde vara svårt att få utbildningsplanen godkänd. Enligt 

dem handlade det om att Transportstyrelsen ändrar sina krav något som utbildarna tolkade som ren 

myndighetsutövning och inte en åtgärd för att förbättra kvalitén.    

Intervjustudien visade att om Delkurs 1 haft någon effekt på yrkesförarnas körbeteende var den 

marginell. Enligt Transportstyrelsen måste branschen själv ta ansvar och börja med egna 

uppföljningar.  
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3. Delstudie 2: Kvantitativ studie 
 

Delstudie 2 har utgångspunkt i frågeställningen Har eleverna nått de föreskrivna målen i 

utbildningen? För att få svar på detta har en enkätstudie genomförts. 

3.1. Metod 

3.1.1. Urval 

Det var inte möjligt att få fram kontaktuppgifter om målgruppen från vägtrafikregistret. VTI vände sig 

därför till Transportarbetareförbundet för att få hjälp med att distribuera enkäten till sina medlemmar. 

3.1.2. Konstruktion av enkät 

Enkätfrågorna togs fram med hjälp av Transportstyrelsens kursplan, handböcker om YKB och sparsam 

körning samt konsultation med YKB-lärare. Därefter konstruerades en webbenkät med hjälp av 

verktyget Netigate. 

3.1.3. Utskick och datainsamling 

En ”allmän” webbenkätlänk skickades till Transportarbetareförbundet för distribution via sms. Den 13 

september 2017 skickade Transportarbetareförbundet sms med länken till ett mindre urval av sina 

medlemmar. Oklart hur många sms som skickades ut. Ingen påminnelse skickades. 

När en allmän länk till en webbenkät används är det inte möjligt att se vilka som besvarat enkäten. 

Den 22 november 2017 gjordes enkäten inaktiv och inga fler svar kunde därmed avges. 

Fyra personer önskade besvara enkäten i pappersform. Ett antal personer som fått textmeddelandet 

kontaktade VTI och meddelade att de inte längre var medlemmar i Transportarbetareförbundet. 

3.1.4. Analyser 

Analysen bygger svar från 1 055 personer varav 783 har besvarat enkäten fullständigt2. Dessutom hade 

sju personer som inte hade gått någon kurs ändå besvarat enkäten; deras svar exkluderades före 

analyserna. Det innebär att en svarsfrekvens på drygt 5 procent uppnåddes (ca 4 procent om endast 

kompletta svar beaktas). Detta kan dock röra sig om en kraftig underskattning, då förbundets register 

inte var uppdaterat och innehöll uppgifter om f.d. medlemmar. 

Analyserna har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS). Med hjälp av SPSS genomfördes olika statistiska analyser såsom frekvens- och 

korrelationsanalyser samt Chi2- och t-tester. 

3.2. Resultat 

3.2.1. Bakgrundsvariabler 

Av de 798 personerna som uppgett kön, var 722 män, dvs. 90 procent. Respondenterna var i 

genomsnitt 44 år gamla (dvs. födda år 1973, äldsta personen var född 1948, yngsta 1998; bygger på 

795 svar). Närmare hälften av respondenterna, 47 procent, genomgick YKB delkurs1 under 2016 eller 

2017. Var tionde, eller 78 personer, hade gått kursen någon gång under perioden 2008–2012. Sett över 

årets månader, är det nästan 60 procent som gick kursen under perioden februari–maj. Alla 

respondenter utom en körde lastbil i tjänsten, se Tabell 1. 

                                                      

2 Därtill har 1727 personer klickat på länken i sms:et men inte svarat på någon fråga. 
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Tabell 1. Vilken/vilka fordon respondenten körde i tjänsten. 

Fordonstyp Antal Procent 

Lastbil 786 98,7 

Buss 1 0,1 

Både lastbil och buss 9 1,1 

Totalt 796 100,0 

Den årliga genomsnittliga körsträckan uppgick till 8 500 mil (median: 9 000 mil). Årliga körsträckor 

överstigande 20 000 mil har inte ansetts rimliga och därför inte tagits med i dessa beräkningar3. En 

indelning gjordes i fem klasser av de öppna svaren på denna fråga, se Figur 1. 

 

Figur 1. Fördelning på körsträckeintervall. Bygger på 755 svar. 

Sjuttiofyra procent uppgav årliga körsträckor på upp till 10 000 mil. Nästan alla, 98 procent eller 950 

personer, var anställda i ett företag. Nio personer, vilket motsvarar 1 procent av respondenterna, hade 

egna företag med anställda. Övriga åtta personer hade också egna företag men utan anställda.  

Närmare hälften hade inte fått någon utbildning i hur fordonets tekniska utrustning ska användas, se 

Figur 2. 

                                                      

3 Trafikanalys sätter en begränsning på den dagliga körsträckan för tunga lastbilar på 80 mil vid sin bearbetning 

av besiktningsdata (e-postkontakt med Anette Myhr 2017-12-05). Det innebär en årlig körsträcka på 29 200 mil. 

Enkätens fråga gällde sträckan en person kör ett år och inte hur långt ett fordon rullar ett år, varför vi dragit ner 

maxantalet mil till 20 000. 
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Figur 2. Om och i så fall hur respondenten fått utbildning om fordonets tekniska utrustning. Flera svar 

kunde anges. Bygger på svar från 794 respondenter. 

Figur 2 visar att 16 procent fått sin utbildning om fordonets utrustning genom YKB delkurs 1.  

3.2.2. Kunskapsfrågor 

Enkäten innehöll ett par frågor om bränsleekonomi och växthuseffekten. Det var endast 8 procent som 

svarade korrekt (6 liter) på frågan om hur mycket mer bränsle som åtgår per 100 km körning när 

marschfarten ökar från 80 till 90 km/h, se Figur 3. 

 

Figur 3. Fördelning på svarsalternativen till frågan om hur mycket mer bränsle som åtgår per 100 km 

körning när marschfarten ökar från 80 till 90 km/h. Korrekt svar är grönmarkerat. 

Den följande frågan handlade om hur mycket lägre bränslekostnaderna skulle kunna bli om en 

lastbilsförare kör sparsamt i 10 000 mil i enlighet med vad som lärs ut i YKB:s första delkurs. 

Respondenten fick välja ett av sex svarsalternativ, se resultatet i Figur 4. 
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Figur 4. Fördelning på svarsalternativen till frågan om hur stor bränslesparpotentialen är om en 

lastbilsförare som kör 10 000 mil/år kör sparsamt i enlighet med YKB delkurs 1. Svar som anses 

korrekta är grönmarkerade. 

Svaren 40 000 kr, 50 000 kr och 60 000 kr anses vara korrekta. Av respondenterna hade 45 procent 

angett något av dessa tre alternativ. Att dessa svar anses rimliga, baseras på följande förutsättningar: 

dieseln kostar 14,30 kr/liter, lastbilen drar som lägst 2,8 liter diesel/mil och sparpotentialen är som 

lägst 10 procent. 

Kunskapen om transportsektorns bidrag till växthuseffekten undersöktes. Ställda inför fem olika 

drivmedel skulle respondenten ange vilken/vilka av dem som bidrog till växthuseffekten. Av de fem 

drivmedlen var det endast ett, el från vattenkraft, som inte bidrar till växthuseffekten. Lägst kännedom 

hade respondenterna om diesel med en inblandning av 20–23 procent förnybar HVO (hydrerade 

vegetabiliska oljor): endast en tredjedel menade att detta drivmedel bidrar till växthuseffekten, se 

Figur 5.  

 

Figur 5. Fördelning på svarsalternativen till frågan om vilka drivmedel som bidrar till 

växthuseffekten. Flera alternativ kunde anges. Svar som är korrekta är grönmarkerade. 

Omkring 15 procent ansåg att bensin och diesel inte bidrog till växthuseffekten. Då det handlade om el 

från kolkraft var det 36 procent som inte trodde att det bidrog till växthuseffekten. Inställningen till 

några påståenden om konsekvenser av transportsektorns utsläpp fångades i ett par frågor, se Figur 6.  
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Figur 6. Hur respondenten ställde sig till påståenden om utsläppens och särskilt kväveoxidernas effekt 

på miljö och hälsa. 

Mellan 65 och 70 procent instämde starkt med att utsläppen har negativa effekter på miljö och hälsa 

(markerat de två lägsta alternativen) men det var samtidigt omkring 5 procent som starkt tog avstånd 

från dessa påståenden (markerat de två högsta alternativen). Klimatförändringar togs upp i två 

påståenden, se Figur 7. 

 

Figur 7. Hur respondenten ställde sig till påståenden om klimatförändringar. 

Omkring 15 procent av respondenterna trodde inte på att klimatet blivit varmare eller, om så var fallet, 

att det inte berodde på mänskliga aktiviteter. Det var drygt 50 procent respektive drygt 45 procent som 

starkt tog avstånd från dessa uppfattningar. 

3.2.3. Kursens innehåll 

I vilken utsträckning olika områden togs upp under delkurs 1 framgår ur Figur 8. 
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Figur 8. I vilken utsträckning olika områden togs upp under delkurs 1. Svaren skulle avges på 

sjugradig skala där 1= Väldigt mycket och 7 = Inte alls. Sorterat i fallande ordning efter andelen som 

svarat ”Väldigt mycket”. 

Att planera sin körning togs upp i störst utsträckning på kursen, 87 procent hade markerat de två 

yttersta alternativen i änden av skalan. Över hälften av respondenterna uppgav att inget alls togs upp 

på kursen om att varva ur motorn. 

3.2.4. Omdöme om kursen 

Hur respondenterna sammanfattade delkurs 1 på en sjugradig skala framgår ur Figur 9. 

 

Figur 9. Sammanfattande omdöme om delkurs 1. Svaret skulle avges på sjugradig skala där 1= 

Mycket bra 7 =Mycket dålig. 

Ungefär en fjärdedel var mycket positiva till kursen medan nästan var tionde ansåg att den var mycket 

dålig. Det genomsnittliga betyget på den sjugradiga skalan uppgick till 3,2 (standardavvikelse: 1,9). 

I vilken omfattning man fått nya lärdomar framgår ur Figur 10 som redovisar svaren som också 

avgetts på en sjugradig skala. 
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Figur 10. Hur mycket man lärde sig under om delkurs 1. Svaret skulle avges på sjugradig skala där 

1= Väldigt mycket 7 =Inget alls. 

Bilden av hur mycket nya lärdomar respondenterna fått under kursen var något splittrad. Fjorton 

procent menade att man hade lärt sig väldigt mycket, å andra sidan var det 11 procent som inte tyckte 

att kursen hade gett några nya kunskaper alls. Det genomsnittliga värdet på den sjugradiga skalan 

uppgick till 3,7 (standardavvikelse: 1,8). 

Ju sämre man tyckte kursen var, desto troligare var det att man tog avstånd från tre miljöpåståenden 

som handlade om effekten av utsläpp och särskilt kväveoxiders effekt på hälsa och miljö, se Tabell 2. 

Det motsatta gällde för de två sista påståendena om klimatet: ju sämre kursen uppfattades, desto mer 

instämde man i två sista klimatpåståendena, dvs. man var mer klimatskeptisk. 

Tabell 2. Korrelationer (Pearson) mellan hur kursen uppfattades och inställningen till fem påståenden 

om miljö och klimat. 

 Hur mycket respondenten instämde i dessa påståenden (1=Instämmer helt, 

7=Tar helt avstånd) 

Utsläppen 

från tran- 

sporter har en 

rad olika miljö 

och hälso- 

effekter 

Kväve- 

oxider har 

en negativ 

effekt på 

vår hälsa 

Kväveoxider 

bidrar till 

försurning av 

våra sjöar 

Att det 

globala 

klimatet blir  

varmare är en 

bluff och 

bygger inte 

på 

fakta 

Klimatet har 

blivit varmare 

men det beror 

inte på 

människans 

aktivitet 

1= Mycket 

bra; 

7=Mycket 

dålig. 

Hur skulle du 

sammanfatta den 

YKB delkurs 1 som 

du genomgått? 

0,145** 0,130** 0,115** -0,160** -0,079* 

1= Väldigt 

mycket; 

 7=Inget                    

alls. 

Hur mycket har du 

lärt dig under YKB 

delkurs 1? 

0,114** 0,118** 0,106** -0,113** -0,046 

**Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån; *Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån 

Liknande mönster sågs när det gäller hur mycket lärdomar man fått på kursen: ju mindre man lärt sig, 

desto mer tog man avstånd från de tre första påståendena och instämde i två sista påståendena. 

3.2.5. Effekter av delkurs 1 

Vilken effekt man ansåg att införandet av kursen har haft för den egna arbetssituationen, företaget och 

branschen som helhet framgår ur Figur 11. 
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Figur 11. Vilken effekt delkurs 1 har haft. Svaret skulle avges på sjugradig skala där 1= Stor effekt 

och 7 =Ingen effekt alls. 

Ungefär var tionde respondent menade att kursen haft stor effekt på alla nivåer medan var tredje inte 

såg någon effekt överhuvudtaget när det gällde den egna arbetssituationen. 

Omkring 56 procent svarade att kursen hade motiverat dem till att köra mer sparsamt (881 personer 

svarade på denna fråga). De 384 respondenter som inte blev motiverade fick möjlighet att beskriva 

varför genom att markera ett eller flera fasta alternativ i en fråga eller med egna ord beskriva 

anledningen, se Tabell 3. 

Tabell 3. Varför inte respondenten blev motiverad att köra sparsamt efter genomgången delkurs 1, 

flera alternativ kunde anges. 

Anledning Andel som 

angett 

alternativet, 

% 

Du kör redan tillräckligt sparsamt 69 

Det känns meningslöst eftersom du ändå inte kan påverka det som sker 

med miljön 
10 

Du har kört så pass länge och därför är det svårt att lära om 7 

Du fick inte tillräcklig kunskap om sparsam körning 5 

Du tror inte att utsläpp från bilar är ett hot mot miljön 3 

Annat 23 

 

Den vanligaste anledningen var att man redan före kursen hade ett körsätt som var sparsamt, nästan 70 

procent menade detta. Var tionde ansåg att det var meningslöst då man inte kunde påverka vad som 

sker med miljön. Nästan var fjärde hade angett skäl utöver de som var upptagna i enkäten. Den 

vanligaste anledningen som inte fanns med bland frågans alternativ var tidspressen: det var viktigare 

att godset kom fram i tid än att det kördes sparsamt. Flera hade gått utbildningar innan, t.ex. Eco 

Driving, som gav kunskaper om sparsam körning medan andra nyligen hade avslutat sin körkorts-

utbildning och hade därmed kunskaperna i färskt minne. Att man inte fick någon uppmuntran från 

arbetsgivaren att köra sparsamt eller att arbetsgivaren var ointresserad var också något som gjorde att 

man blev mindre motiverad att köra sparsamt liksom att (personliga) incitament för detta saknades. I 
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ett företags fordon fanns redan ett system som varnade för överförbrukning. Vidare uppgav några att 

kursens dåliga kvalitet gjorde dem omotiverade. Andra kommentarer handlade om att möjligheterna 

att köra sparsamt var små pga. körningens karaktär: exempelvis att framföra en distributionsbil eller 

sopbil som medför täta stopp och korta distanser. En respondent uppgav att man körde ett gammalt 

fordon. Några tog också upp att reglerna inte var lika i EU och att det då kändes meningslöst att köra 

sparsamt. Hur mycket, enligt respondenten, som togs upp på kursen om miljö- och hälsoeffekter av 

utsläppen, påverkade motivationen att köra mera sparsamt, visas i figurerna 12 och 13. 

 

Figur 12. Vilka miljöeffekter utsläppen från transportsektorn har togs upp på kursen uppdelat på om 

respondenten efter kursen blev motiverad att köra mer sparsamt eller inte. (1=Väldigt mycket; 7=Inte 

alls).  

 

Figur 13. Vilka hälsoeffekter utsläppen från transportsektorn har togs upp på kursen uppdelat på om 

respondenten efter kursen blev motiverad att köra mer sparsamt eller inte. (1=Väldigt mycket; 7=Inte 

alls). 

Ju mer dessa två frågor togs upp på kursen, desto mer motiverad blev kursdeltagaren att köra mer 

sparsamt (signifikanta skillnader enl. Chi2-test, p<0,01). Hur körbeteendet såg ut efter kursen fångades 

i en fråga. Respondenten fick på en sjugradig skala ange hur ofta olika körbeteenden förekom efter 

kursen, se Figur 14. 



46 VTI rapport 964 

 

Figur 14. Hur ofta olika körbeteenden förekom efter kursen. Svaret skulle avges på sjugradig skala 

där 1= Alltid och 7 =Aldrig. Svarsalternativen är sorterade efter det vanligaste beteendet. 
Att planera sin körning och därmed undvika omvägar, var något som en stor andel av respondenterna 

gjorde, 75 procent, hade angett någon av de två lägsta alternativen på skalan. I övrigt var det små 

skillnader hur frekvent beteendena förekom förutom urvarvning av motorn vilket bara var tionde 

respondent gjorde i hög utsträckning. 

För användning av motorbroms och kontroll av däckens lufttryck, fick respondenten ta ställning till 

påståenden enligt Figur 15. 

 

Figur 15. Grad av instämmande i två påståenden om motorbroms och lufttryck i däcken. Svaret skulle 

avges på sjugradig skala där 1= Instämmer helt och 7 =Tar helt avstånd. 

Att använda motorbromsen så mycket som möjligt var det många som gjorde, närmare 80 procent 

hade svarat de två lägsta alternativen på skalan. Andelen som regelbundet kontrollerade däckens 

lufttryck var hälften så stor. 

3.2.6. Samband mellan kursinnehåll, kunskaper och beteende efter kursen 

Hur inställningen till fem påståenden om miljön och klimatet såg ut för de respondenter som deltagit i 

kurser då dessa områden togs upp i dels liten och dels stor omfattning på kursen, undersöktes närmare. 
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En av dessa frågor handlade om vilken effekt utsläpp från transportsektorn har på miljön. Två grupper 

av respondenter bildades: de som svarade att detta togs upp i stor omfattning på kursen (dvs. svarat 1 

eller 2 på en sjugradig skala där 1 = Väldigt mycket och 7 = Inget alls) och de som deltog i kurser där 

det togs upp i liten omfattning eller inte alls (svarat 6 eller 7 på skalan). Den första gruppen utgjorde 

54 procent av respondenterna och den andra gruppen, där det alltså togs upp i liten omfattning, 

utgjorde 4 procent av förarna. Hur dessa två grupper ställde sig till fem klimatpåståenden visas i Figur 

16. 

 

Figur 16. Andel som starkt tar avstånd från fem klimatpåståenden indelat efter i hur mycket som togs 

upp på kursen om vilken effekt utsläpp från transportsektorn har på miljön. 

Bland de kursdeltagare som uppgav att miljöeffekterna på transportsektorn var ett område som togs 

upp i stor omfattning på kursen, tog endast 3–4 procent kraftigt avstånd från påståendena om negativa 

effekter av utsläppen och kväveoxiderna; motsvarande andel bland dem som fick lära sig lite eller 

inget alls om det på kursen var mellan 27–36 procent. Bland dem som gick kurser där området togs 

upp i stor utsträckning, var det 61 procent som starkt tog avstånd från påståendet att klimat-

förändringen är en bluff, medan det i den andra gruppen var 36 procent som hade den inställningen. 

För det sista påståendet, om människans skuld till klimatförändringar, var åsikterna tämligen lika i de 

två grupperna. 

Bilden blir mycket snarlik när samma beskrivning görs när det gäller hälsoeffekterna av utsläpp från 

transportsektorn, se Figur 17. Gruppen som deltog i kurser där detta område togs upp i stor omfattning 

utgjorde i detta fall 51 procent av respondenterna och den andra gruppen, där det alltså togs upp i liten 

omfattning, utgjorde 5 procent av förarna. 



48 VTI rapport 964 

 

Figur 17. Andel som starkt tar avstånd från fem klimatpåståenden indelat efter i hur mycket som togs 

upp på kursen om vilken effekt utsläpp från transportsektorn har på hälsan. 

Andel som starkt tar avstånd från fem klimatpåståenden indelat efter i hur mycket som togs upp på 

kursen om vilken effekt utsläpp från transportsektorn har på hälsan. Bland de kursdeltagare som 

uppgav att hälsoeffekterna på transportsektorn var ett område som togs upp i liten omfattning på 

kursen, tog 19–26 procent kraftigt avstånd från påståendena om negativa effekter av utsläppen och 

kväveoxiderna; detta var något lägre andelar jämfört med resultatet i föregående figur.  

De som inte blev motiverade att köra mera sparsamt efter delkurs 1 svarade att effekterna av 

transportsektorns utsläpp på miljö och hälsa togs upp på kursen i mindre omfattning jämfört med dem 

som blev motiverade, se Figur 18. 

 

Figur 18. Hur mycket miljöfrågor togs upp indelat efter om respondenten blev motiverad att köra mer 

sparsamt efter kursen (Ja/Nej). 
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Bägge skillnaderna mellan grupperna när det gäller medelvärdena på den sjugradiga skalan är 

statistiskt signifikanta (enl. t-test, p<0,01). 

Vidare visade det sig att de som var motiverade att köra mera sparsamt efter kursen i större 

utsträckning instämde i påståendena ”Kväveoxider har en negativ effekt på vår hälsa” och 

”Kväveoxider bidrar till försurning av våra sjöar” än dem som inte var motiverade. De motiverade tog 

samtidigt i större utsträckning avstånd från påståendet ”Att det globala klimatet blir varmare är en 

bluff och bygger inte på fakta” medan de omotiverade oftare höll med om den. 

Närmare analyser visade att det fanns ett antal signifikanta samband, dock svaga, mellan beteendet 

efter kursen och inställningen till de fem miljöpåståendena enligt Tabell 4. Ju mer sällan man gör 

något av följande: undviker onödiga stopp och höga varvtal, planerar körningen för att undvika 

omvägar och undviker onödig tomgångskörning, desto mer tog man avstånd från påståenden om 

utsläppens negativa effekter (nr 1–3). Dessutom instämde de som inte undviker höga varvtal i högre 

grad med att det är en bluff att det globala klimatet blir varmare. 

Tabell 4. Korrelationer (Pearson) mellan i vilken grad respondenten instämde i fem miljöpåståenden 

och hur körbeteendena såg ut efter kursen. 

 Hur mycket respondenten instämde i dessa påståenden 

(1=Instämmer helt, 7=Tar helt avstånd) 

 
1) Utsläppen 

från 

transporter 

har en rad 

olika miljö 

och hälso-

effekter 

2) Kväve- 

oxider har 

en 

negativ 

effekt på 

vår hälsa 

3) Kväve- 

oxider 

bidrar till 

försurning 

av våra 

sjöar 

4) Att det 

globala 

klimatet blir 

varmare är 

en bluff och 

bygger inte 

på fakta 

5) Klimatet har 

blivit varmare 

men det beror 

inte på 

människans 

aktivitet 

 Undviker onödiga stopp 0,160** 0,141** 0,142** -0,023 0,002 

Hur ofta olika 

körbeteenden 

förekom efter 

kursen.  

1= Alltid och 

7 =Aldrig. 

 

   

Hur mycket resp. 

instämde i dessa 

påståenden. 

Instämmer helt = 1 

Tar helt avstånd = 7 

Varvar ur motorn -0,038 -0,039 -0,016 0,049 0,009 

Undviker höga varvtal 0,130** 0,196** 0,127** -0,071* -0,064 

Planerar din körning för 

     0,115** 0,164** 0,129** -0,054 -0,011 
att undvika omvägar 

Accelererar mjukt 0,064 0,095** 0,062 -0,037 0,054 

Undviker onödig      

tomgångskörning 0,081* 0,144** 0,086* -0,050 -0,019 

Använder motorbroms 

0,106** 0,157** 0,127** -0,100** -0,064 

så mycket som möjligt 

Håller regelbundet koll      

på lufttrycket i däcken 0,028 0,072* 0,087* 0,019 0,029 

**Korrelationen är signifikant på 0.01-mivån; *Korrelationen är signifikant på 0.05-mivån. 
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För ett av de två påståendena, om motorbroms, förelåg signifikanta, positiva korrelationer med de tre 

första miljöpåståendena. Ju mer sällan motorbromsen användes, desto mer tog man avstånd från dessa 

miljöpåståendena samtidigt som man instämde med det fjärde påståendet (negativ korrelation). Vidare, 

den som mer sällan kontrollerade däckens lufttryck, tog i större utsträckning avstånd från 

miljöpåstående 2–3. Även beteendet efter kursen kopplades till om man blev motiverad att köra mera 

sparsamt efter kursen eller inte, se Figur 19. 

 

Figur 19. Hur ofta olika körbeteenden förekom efter kursen uppdelat om man efter kursen blev 

motiverad att köra på ett mera sparsamt sätt eller inte (Ja/Nej). För de två sista stapelparen i 

diagrammet, ”Använder motorbroms…” och ”Håller regelbundet…”, motsvarar ändpunkterna på 

skalan Instämmer helt (1) och Tar helt avstånd (7). 

Det fanns tydliga skillnader för alla beteenden utom att varva ur motorn: de som sade sig bli mer 

motiverade till sparsam körning efter kursen svarade också i större uträckning att de hade dessa 

beteenden som är positiva för miljön (alla skillnader var dock signifikanta enligt Chi2-test, p<0,01). 

Svaren på dessa beteendefrågor kopplades också till om man som anledning till att kursen inte 

motiverade till mera sparsam körning, angav att man redan körde tillräckligt sparsamt. Det fanns 

endast en signifikant skillnad mellan dem och de övriga respondenterna: de som redan sade sig köra 

sparsamt, undvek i högre grad höga varvtal. 

Vidare undersöktes sambandet mellan beteenden efter kursen och i vilken utsträckning miljö- och 

klimatfrågor berördes under kursen. Figur 20 visar beteendet kopplat till hur mycket ”Vilken effekt 

utsläpp från transportsektorn har på miljön” togs upp; därefter har omfattningen, som ju mättes på en 
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sjugradig skala, grupperats i tre kategorier: ”Mycket” som omfattar svaren 1 (Väldigt mycket) och 2, 

”Måttligt” som motsvarar svaren 3–5 och ”Litet” som omfattar 6 och 7 (Inte alls). 

 

Figur 20. Hur ofta olika körbeteenden förekom efter kursen uppdelat efter i vilken omfattning 

effekterna av transportsektorns utsläpp har på miljön togs upp på kursen (mycket, måttligt, litet). För 

de två sista stapelparen i diagrammet, ”Använder motorbroms…” och Håller regelbundet…”, 

motsvarar ändpunkterna på skalan Instämmer helt (1) och Tar helt avstånd (7). 

Ju mer utsläppens effekter på miljön togs upp på kursen, desto miljövänligare körbeteende 

rapporterade förarna efter genomgången kurs (alla skillnader signifikanta enligt Chi2-test, p<0,01). 

Motsvarande diagram för hälsoeffekterna presenteras i Figur 21. 
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Figur 21. Hur ofta olika körbeteenden förekom efter kursen uppdelat efter i vilken omfattning 

effekterna av transportsektorns utsläpp har på hälsan togs upp på kursen (mycket, måttligt, litet). För 

de två sista stapelparen i diagrammet, ”Använder motorbroms…” och ”Håller regelbundet…”, 

motsvarar ändpunkterna på skalan Instämmer helt (1) och Tar helt avstånd (7). 

Samma mönster sågs här, ju mer hälsoeffekterna av transportsektorns utsläpp togs upp på kursen, 

desto fler rapporterade ett miljövänligt körbeteende efter kursen. Alla skillnader var också signifikanta 

(enligt Chi2-test, p<0,01). 

3.2.7. Företagets syn på sparsam körning 

Hur arbetsgivaren och kollegor såg på sparsam körning fångades i några frågor likaså om företaget 

hade infört ett bonussystem för sparsam körning. Frågorna var anpassade efter arbetssituationen: 

anställd alternativt egenföretagare med eller utan anställda. Först beskrivs resultatet för dem som var 

anställda i ett företag. Denna grupp utgjorde 98 procent av alla respondenter. Hur de såg på 



VTI rapport 964  53 

möjligheterna att köra sparsamt framgår ur Figur 22. 

 

Figur 22. Möjligheten att köra sparsamt för anställda på företag.  

Mer än var fjärde anställd upplevde i stor utsträckning att arbetsgivaren satte leveranser i tid före 

sparsam körning och att arbetsschemat gör det omöjligt att köra på ett sparsamt sätt (markerat de två 

lägsta alternativen på skalan). Svarsfördelningen på alternativen var mycket snarlika varandra för 

dessa två påståenden. 

Det var ändå drygt hälften av de anställda som starkt instämde i att arbetsgivaren uppmuntrade 

sparsam körning, se Figur 23. 

 

Figur 23. Uppmuntran och diskussion om sparsam körning. Anställda på företag. 

Sparsam körning tycks inte vara ett särskilt ofta förekommande diskussionsämne mellan kollegorna, 

endast fjorton procent instämde starkt med detta (markerade de två lägsta alternativen). 

Sambandet mellan i vilken omfattning respondenten kände ett tryck från arbetsgivaren att det var 

viktigare att komma fram i tid än att köra sparsamt och olika körbeteenden undersöktes genom 

korrelationsanalys. Analysen visade att ju mer föraren kände detta tryck från arbetsgivaren 

• var det mer sällan hade man accelererade mjukt (r = -0,183, (p<0,01) 

• höll man inte lika regelbundet kontroll på lufttrycket (r = -0,168, (p<0,01) 

• körde man oftare med höga varvtal (r = -0,089, (p<0,01) 

• förekom oftare onödiga stopp (r = -0,071, (p<0,05) 

• varvades motorn ur oftare (r = 0,076, (p<0,05) 

Huruvida möjligheterna fanns på företaget att registrera fordonens körmönster och därigenom utbetala 

bonusar, individuellt eller till samtliga förare, om förarna kör på ett sparsamt sätt så att däck- och 

bränslekostnaderna hålls nere, beskrivs i Figur 24. I redovisningen av de två sista frågorna har de 

respondenter som svarat ”Ja” på bägge bonusfrågorna uteslutits. 
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Figur 24. Körmönsterregistrering och eventuellt bonussystems uppbyggnad. Anställda på företag. 

Färre än hälften, 43 procent, uppgav att alla fordon i företaget hade system för körmönsterregistrering. 

Studien visar att det är ovanligt att företaget har ett bonussystem baserat på sparsam körning. Finns det 

ett sådant, är det på individuell bas. Utbetalning av bonus, oavsett hur den bestäms, sker vanligen en 

gång per år (50 procent av fallen); i 22 procent av fallen får föraren bonusen varje månad medan 28 

procent inte vet hur ofta den betalas ut. Den årliga maxbonusen varierade mellan 3 000 och 18 000 kr 

(ett tiotal respondenter angav årsbelopp). Andra svar var en månadslön och resor/restaurangbesök. De 

som fick månatlig bonus utbetald kunde få mellan 1 000 och 5 000 kr som mest. Det förekom varianter 

av bonusutbetalningar som en semesterdag var tredje månad eller ett påslag på 3 kr/timme. 

Det var endast nio respondenter som drev ett eget företag med personer anställda. Av dessa svarade 

åtta fullständigt på enkäten. Resultatet för denna delgrupp beskrivs därför endast kortfattat utan 

figurer. Fem av åtta instämde helt i påståendet att man uppmuntrar sina kollegor att köra sparsamt 

medan två respondenter helt tog avstånd från detta. Tre respondenter uppgav att företaget har ett 

system i alla företagsbilar för att registrera körmönster. När det gäller hur eventuellt bonussystem var 

uppbyggt, var det vardera en person som beskrev ett individbaserat system och en person ett kollektivt 

system. Maxbeloppet för bonusutbetalningen varierade från 7 000 och 10 000 kr/år. 

Totalt sett var det 81 respondenter eller drygt 8 procent som uppgav att företaget hade någon form av 

bonus (av de 959 respondenter som var anställda eller egenföretagare med anställda). 

Även svaren från respondenter som hade ett eget företag men utan anställda var få till antalet: åtta 

personer, varför svaren sammanfattas kort. Hälften av dem tog helt avstånd från påståendet att man 

efter YKB-kursens första delkurs tänker mer på att köra sparsamt. Att konkurrensen med andra företag 

gör det svårt för att köra sparsamt instämde hälften till fullo i. Var fjärde, eller två av de åtta 

respondenterna, menade att man har kunnat höja sin lön efter att ha genomgått första delkursen. 

Hälften hade kunnat sänka bränslekostnaderna efter kursen och däckkostnaderna hade minskat för fem 

av de åtta förarna med eget företag utan anställda. Det var också hälften av dessa förare som hade en 

färddator i den lastbil/buss som oftast kördes. 
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3.2.8. Användning av tillsatsen AdBlue 

Enkäten avslutades med några frågor om AdBlue4 som används för att minska kväveoxidutsläppen. 

Figur 25 visar fördelningen av svaren på den sjugradiga skalan. Endast svar från respondenter som 

körde fordon av årsmodell 2014 eller senare har beaktats, då dessa kan använda denna teknik.  

 

Figur 25. Synen på AdBlue. Bygger på svar från respondenter som körde fordon som var av årsmodell 

2014 eller senare. 

Svaren visade att respondenterna hade en positiv syn på AdBlues potential att drastiskt minska 

kväveoxiderna och att det var få som undvek att använda AdBlue på grund av kostnaden eller att det 

kändes onödigt. 

3.2.9. Kommentarer från respondenterna 

Respondenterna hade möjlighet att med egna ord beskriva vad som saknades i utbildningen och om det 

var några moment som ansågs vara onödiga. Dessutom kunde allmänna kommentarer lämnas. 

Respondenterna hade inte enbart delkurs 1 om sparsam körning i åtanke när dessa frågor besvarades. 

Här redovisas dock även kommentarer som handlar om hela utbildningen.  

De flesta kommentarerna om vad som saknades i utbildningen gällde praktiska moment, att kunna få 

omsätta teorin till praktik. Specifikt efterfrågades mer Eco Driving/sparsam körning, köra med släp, 

lastsäkring och möjlighet att träna på olika färdskrivare.  

Inslag som respondenterna gärna såg ingick i YKB var tidslossning, det vill säga tid för lossning, 

första hjälpen/HLR, kunskap om fordonens luftmotstånd och konstruktion, hantering av digital 

färdskrivare, mer om beteende, nya trafikregler, mer om ekonomi och hur mycket det går att spara, 

mer ingående om kör- och vilotider, mer om sparsam körning, stadskörning, kortare körsträckor, 

distributionskörning, statistik och metoder från oberoende experter och biltillverkare samt hur motorer 

                                                      

4 Lösning bestående av 32,5% urea i avjoniserat vatten. Produkten används i avgasreningsutrustning av typen SCR (Selective 

Catalytic Reduction) på tunga dieselfordon. https://www.fmv.se/FTP/M7789- 000193/datablad/M0722-466000_Adblue.pdf. 

http://www.fmv.se/FTP/M7789-
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och växellådor optimalt ska användas under olika förhållanden. Någon menade att ADR eller Arbete 

På Väg skulle bakas in i YKB. 

Kursens upplägg och pedagogiska brister togs upp av flera förare. Man efterfrågade en högre nivå, mer 

kompetenta och motiverade kursledare:  

Hade varit bra om en yrkeschaufför, eller åtminstone en före detta, hade haft kursen och 

inte en kontorsnisse utan körkort. 

Kursledarna uppfattades i något fall som mycket stressade och som om de ville genomföra kursen på 

kort tid och uppgiften att förmedla kunskap var något underordnat.  

Mer nyheter, nytt utbildningsmaterial, bättre struktur och mer förankring i verkligheten behövdes 

också menade några. Ett förslag handlade om att kursen skulle anpassas till vilken typ av fordon som 

körs, t.ex. grusbil, kranbil eller tankbil och därmed kunna kortas ner. En uppföljning av kursen, 

hemarbete med ett enkelt prov och en större flexibilitet var några andra förbättringsförslag togs upp.  

Några ansåg att kursen var för lång och att den inkräktade för mycket på fritiden (helger). Begränsa 

antalet deltagare per kurstillfälle till 15 personer föreslog en respondent. I ett företag fanns en 

utbildningsansvarig som håller i utbildningen, uppgav en förare. Det gör det mycket mer relaterat till 

våra körningar och vår situation, vilket är mycket bra, menade föraren. 

Några lyfte arbetsgivarnas roll. Deras förståelse för att det finns en potential att spara bränsle behöver 

ökas och även deras motivation att ge miljöbonusar till förarna. Ett par tog upp att 

företagsägarna/cheferna behöver mer utbildning om kör- och vilotider och riskerna med stress samt 

fördelarna med att skapa en bra arbetsmiljö. Speditörer och transportledare bör också engageras så att 

miljöhänsyn tas redan vid planeringen av transporten. 

På frågan om vilka moment som ansågs onödiga framfördes mycket kritik mot hela YKB-

utbildningen: många tyckte att hela utbildningen var onödig och ett slöseri med tid och pengar; man 

hade redan kunskaperna efter ett långt yrkesliv, många självklarheter tas upp men inga nyheter. Dessa 

synpunkter hade många redan taget tillfället i akt och framfört i förra frågan. Varför man inte var 

motiverad, kan exemplifieras med följande två citat: 

Intentionen är lovvärd men med nuvarande kursutformning är det oerhört svårt att som 

kursdeltagare känna sig motiverad.  

Stora delar av YKB-utbildningen känns som en skrivbordsprodukt. Mycket av det som 

lärdes ut som teori görs i praktiken varje dag av dom som genomgår utbildningen. 

Några påpekade dock att YKB var en nyttig repetition av vissa moment, t.ex. HLR och sparsam 

körning. 

De som hade preciserat vilka moment som ansågs vara onödiga, nämnde sparsam körning, miljö, 

företagsekonomi, kost, motorns uppbyggnad och däckmönster. 

Bland de övriga kommentarerna framträder arbetsförhållanden som försvårar möjligheterna att 

omsätta kunskaperna från YKB-utbildningen i praktiken. Två respondenter beskriver detta enligt 

följande: 

Det gör detsamma att min arbetsgivare vill att vi ska köra miljövänligt, när 

transportledarna bara vill lösa sitt problem så fort som möjligt.   

Åkeriet skickar oss på YKB-kurs och vi lär oss massor hur vi ska bete oss rätt…äta, vila, 

motionera, inte stressa, köra försiktigt, lasta rätt, lastsäkra m m…problemet är att vi får 

inga förutsättningar från åkeriet att tillämpa allt det fina. Övertid varje dag, stress, tunga 
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lyft, för mycket att göra, dålig sömn, orimliga arbetstider, konstant underbemanning, 

dålig arbetsmiljö. 

Några tar upp att förare som kör lastbil i Sverige arbetar under olika villkor. Utländska lastbilar påstås 

tankas med diesel av lägre kvalitet från tankbilar som kommer in i färjeterminalerna. Vitsen med YKB 

faller menar några respondenter, när utländska förare kan köpa körkort, förarkort och YKB-intyg. 

De flesta kommentarerna var negativa, men det fanns även positiva omdömen om YKB. Man tyckte 

att allt var bra, kursen var givande och riktigt intressant samt att kursen omfattade det mest väsentliga 

med lastbilskörning. En respondent menade att man fick möjlighet att uppgradera sina kunskaper och 

ibland även lära sig något nytt eller något man inte tänkt på tidigare. Några påpekade att kursen torde 

vara mest givande för nyutbildade lastbilsförare. 

Följden av YKB-utbildningens införande beskrivs enligt följande av en respondent: 

Jag anser att YKB har förbättrat den allmänna uppfattningen om chaufförer. Däremot 

finns det dåligt med chaufförer just pga. YKB. Inga pensionärer vill betala för kursen för 

att kunna rycka in vid behov, likaså studenter. Inga arbetsgivare vill betala en kurs till en 

person dom inte vet kommer jobba hos arbetsgivaren ifråga. Därför finns det en stor brist 

på chaufförer som gör att alla vi andra YKB-behöriga får jobba övertid. Lönerna måste 

upp annars finns det snart inga chaufförer kvar. Åtminstone inga svenska. 

3.3. Sammanfattning 

Resultaten visade att de flesta som deltog i enkätstudien körde lastbil. Hälften av dem hade inte fått 

någon utbildning om hur de ska hantera fordonets tekniska utrustning. I enkäten ingick en rad olika 

kunskapsfrågor och respondenternas kunskap om miljö och ekonomi var relativt bristfällig. 

Exempelvis var det få som kände till hur mycket bränsle de kunde spara om hastigheten sänktes. Det 

var inte heller alla som var medvetna om att fossila bränslen bidrog till växthuseffekten. Detsamma 

gällde att klimatet påverkas av mänskliga aktiviteter. Ytterligare analyser visade att deras kunskap om 

miljö och hälsofrågor också påverkade deras motivation att köra sparsamt efter kursen. Vidare visade 

resultaten att ju mer utsläppens effekter på miljön togs upp på kursen, desto miljövänligare 

körbeteende rapporterades av respondenterna. Studien visade även att arbetsgivarens syn på sparsam 

körning inte var odelat positiv eftersom mer än var fjärde anställd upplevde i stor utsträckning att 

arbetsgivaren satte leveranser i tid före sparsam körning och att arbetsschemat gör det omöjligt att köra 

på ett sparsamt sätt. Färre än hälften, 43 procent, uppgav att alla fordon i företaget hade system för 

körmönsterregistrering däremot var det ovanligt att företaget hade ett bonussystem baserat på sparsam 

körning. Ungefär en fjärdedel var mycket positiva till kursen och ungefär var tionde respondent 

menade att kursen haft stor effekt på deras sätt att köra bil. 
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4. Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att utvärdera fortbildning för yrkesförare, delkurs 1 Sparsam 

körning. De övergripande frågeställningarna var: Hur har fortbildningarna genomförts? Har kraven i 

föreskrifterna uppfyllts? och Har eleverna nått de föreskrivna målen i utbildningen? I studien ingick 

två kvalitativa studier och en kvantitativ studie. I den kvalitativa studien ingick naturalistiska 

observationer och intervjuer. I den kvantitativa studien ingick en enkätstudie.  

Resultaten visade att utbildningen innehöll de delmål som specificerats av Europarlamentets direktiv 

2003/59/EG och att det fanns en samsyn mellan Transportstyrelsen och YKB-utbildarna rörande 

kursens syfte och mål. Syftet, som på ett tydligt sätt definieras i direktivet, är att yrkesförare av tunga 

fordon ska kunna optimera sin bränsleförbrukning. Däremot var man inte överens om hur utbildningen 

skulle genomföras. Då utbildarna talade om att kunna motivera förarna att vilja optimera sin 

bränsleförbrukning menade Transportstyrelsen att utbildningen i första hand ska förmedla kunskap om 

hur den nya tekniken i tunga fordon skall användas. Utbildarna får dock stöd från forskningen som 

visat att det inte räcker med kunskap för att påverka beteendet, istället är det de föreställningar man 

har om beteendet, oavsett om de är korrekta eller inte, som påverkar oss (Ajzen, Joyce, Sheikh, & 

Cote, 2011). Idag vet vi att budskapet även måste riktas till den känslomässiga sidan.  

Utbildarna menade att frågor som handlar om klimathotet skulle kunna motivera eleverna till att köra 

mera sparsamt. Eftersom detta område inte ska ingå i kursen, enligt Transportstyrelsen, var det flera av 

de observerade lärarna som inte vidrörde ämnet alls och om det gjordes var det relativt övergripande. 

Detta kan ses som ett problem eftersom resultaten från enkätstudien visade att ju mer utsläppens 

effekter på miljön togs upp på kursen, desto miljövänligare körbeteende rapporterade respondenterna 

efter genomgången/genomförd utbildning. Enkäten visade också att det fanns en förvånande hög andel 

personer som inte trodde att klimatet påverkades av mänskliga aktiviteter. Detta stöds delvis av 

observationerna eftersom det fanns elever som öppet uttryckte ett misstroende mot de bevis som 

forskare tagit fram. Deras argument liknade väldigt mycket det som klimatskeptiker hävdar. Det vill 

säga att den globala uppvärmningen endast är en myt. 

Enligt teorin ”Stage of change” befinner de sig då på det första steget eller andra steget, innan någon 

förändring ens har påbörjats (Prochaska & DiClemente, 1983). Befinner de sig på det första steget ser 

de inte något problemet med sitt eget beteende. Befinner de sig på det andra steget börjar de bli 

medvetna om debatten runt klimathotet och att de kanske borde ändra sitt körbeteende. Detta i sin tur 

skapar en dissonans eftersom det egna beteendet nu blir ifrågasatt. För att slippa detta obehag kan de 

istället lyssna till sådant som bekräftar det egna beteende, till exempel lyssna mer på klimatskeptiker. 

Detta fenomen har beskrivits som belief perseverance (åsiktsuthållighet) vilket innebär att individen 

då slipper ändra sitt schema (Fiske & Taylor, 1991). Om så är fallet kan de gå tillbaka till steg 1. För 

att nå dessa grupper krävs en rad olika insatser som bland annat består av att de behöver uppmuntras 

till att diskutera och kritiskt reflektera över sitt eget förhållningssätt. De måste också uppleva att deras 

egen insats är viktig samtidigt som den är möjlig att utföra. Enligt Mezirow (1997) kan inlärningen 

resultera i förändring om antaganden upplevs som felaktiga och när eleven tar till sig nya åsikter. Detta 

är en betydligt mera aktiv process jämfört med ren informationsinhämtning.  

Problemet med det upplägg som observerades i vår studie var att då miljöfrågor, men också alternativa 

bränslen, presenterades kunde vi notera att vissa av lärarna hade stora kunskapsluckor. Några djupare 

diskussioner om detta ämne ingick inte, vilket innebar att elevernas attityder och normer inte 

ifrågasattes. Detsamma gällde åsikter om att miljöhotet var en bluff, som inte heller ifrågasattes av 

lärarna.  

Ett annat område som visserligen berördes av alla lärare var ekonomiska fördelar med att optimera sin 

bränsleförbrukning. Om detta relateras till övriga ämnen på kursen kan det ingå enligt 

Transportstyrelsen. Men även här kunde vi se att lärarna kände sig osäkra eftersom de inte visste hur 

mycket de fick fokusera på just ekonomi. Detta innebar att man oftast bara hänvisade till att man 
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kunde spara pengar, men inte hur mycket. Det är en brist eftersom observationerna visade att de 

tillfällen då gruppen verkligen reagerade var när de på ett tydligt sätt, i kronor och öre, fick se hur 

mycket de kunde tjäna. Detta stöds också av Palm (2006) som hävdar att ett budskap som detaljerat 

beskriver konsekvensen av ett beteende oftare leder till beteendeförändringar. Enligt honom behöver 

inte alltid konsekvensen vara kopplad till miljö utan handla om ekonomi och hälsa.  

Resultaten från enkätstudien stödjer också behovet av att på ett tydligare sätt lyfta fram ekonomiska 

vinster på kursen. På frågan om hur mycket mer bränsle som åtgår per 100 km körning när 

marschfarten ökar från 80 till 90 km/h var det endast 8 procent som svarade 6 liter, vilket var det rätta 

svaret. Närmare hälften trodde att det vara var mellan 1 och 2 liter. Detsamma gällde hur mycket man 

som förare kunde spara om man körde i enlighet med vad som lärs ut i YKB:s delkurs 1. Svaren från 

denna fråga visade att man även här underskattade vinsten.  

Det är väl känt att egenintresset värderas högre än allmänintresset, vilket följaktligen styr ens 

handlande. Fördelarna finns här och nu, nackdelarna där och sedan. Av den anledningen är just den 

ekonomiska vinsten med att optimera sin bränsleförbrukning oerhört viktig att lyfta fram.  

Om man, som vi föreslår, lägger större tonvikt på frågor som har med miljö och ekonomi att göra 

måste andra delar av utbildningen tas bort, eller i varje fall tonas ned. Enligt Direktivet 2003/59/EG är 

målet för delkurs 1 att kunna optimera bränsleförbrukningen. Transportstyrelsen listar samtidigt ett 

minimikrav på ämnen som ska ingå i utbildningen. I de listade minimikraven ingår bland annat att 

känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa och att känna till 

säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget 

och förebygga störningar. Utöver detta kan man lägga till ytterligare ämnen, något som andra 

medlemsländer också gör. Enligt Burchert och Petermann (2011), som jämförde implementeringen av 

direktivet i 8 medlemsländer, fanns fler olikheter än likheter. Detta handlade då om de ämnen som 

ingår men också målsättningen med utbildningen. Både i Tyskland och i Nederländerna lägger man 

större fokus på just sparsam körning än andra länder. Av den anledning ser vi inte att direktivet skulle 

förhindra utbildarna att även ta med frågor som har med miljö och ekonomi att göra.  

Resultaten från studien visar även att det finns behov av praktisk inlärning. Detta förfarande har enligt 

Mezirow (1991) den fördelen att bevisbördan flyttas från läraren till eleven, när eleven har åsikter som 

inte stämmer med verkligheten. Detta var också något som flera lärare efterfrågade, eftersom det enligt 

dem kunde motivera eleverna att köra sparsamt. Även studien av Linderholm, m.fl. (2008) visade att 

förarna efterfrågade en utbildnings om var mer aktivitetsinriktad. För vissa mindre företag är inte detta 

rimligt och ett förslag som en av de intervjuade framförde var att man skulle kunna sprida ut den 

praktiska undervisningen över en längre tidsperiod. Genom att göra på detta sätt behövde man inte ha 

en stor flotta med bilar. Ett annat alternativ är att använda sig av en körsimulator. I en studie av 

Sullman, Dorn, och Niemi (2015) använde man sig av en körsimulator för att lära bussförare att köra 

mera sparsamt. I deras experiment ingick en experimentgrupp som fick genomgå en kurs i sparsam 

körning med hjälp utav en körsimulator och en kontrollgrupp. Resultaten visade att den genomsnittliga 

förbrukningen av bränsle var betydligt lägre i experimentgruppen direkt efter kursen, och även sex 

månader senare. Samma goda effekt uppmättes inte i kontrollgruppen.  

Observationerna i föreliggande studie visade att det inte ingick några formella prov på utbildningarna, 

även om åtminstone en av utbildarna förespråkade detta för att kunna se om eleverna uppnått målen. 

Detta förutsätter dock att utbildarna få underkänna elever, vilket de enligt dem själva inte får göra 

idag. I Europaparlamentets och rådets direktiv lyfter man fram att behöriga myndigheter ska övervaka 

proven, men i Transportstyrelsen föreskrifter (2017:1, 3 kap. 4 §) står det endast att utbildningsplanen 

ska innehålla uppgifter om hur tillståndshavaren säkerställer att deltagarna tillgodogör sig 

utbildningen. Att frångå kravet på prov är inte något unikt eftersom det enligt Burchert och Petermann 

(2011) endast är Ungern som implementerat detta fullt ut. Frågan är också vad ett skriftligt prov skulle 

bidra med. Enligt Sullman m.fl. (2015) visade inte det prov som deltagarna fick genomföra på någon 

signifikant förbättring av deras kunskap om sparsam körning trots att deras uppmätta 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X15001515#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X15001515#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968090X15001515#!
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bränsleförbrukning hade minskat. I artikeln diskuterar de olika skäl till detta och en möjlig förklaring 

enligt dem var att bussförarna inte tog provet på allvar. En annan förklaring, som bygger på samtal 

med några av de observerade eleverna, är att man ser sig själv som en praktiker snarare än en 

teoretiker.  

En viktig förutsättning som påverkar om det eleverna lär sig under utbildningen omsätts i yrkeslivet är 

att de får någon form av stöd och uppmuntran då de kommer tillbaka till sin arbetsplats. Detta var 

också något som Transportstyrelsen poängterade. De ansåg att branschen själva måste ta ansvar men 

också att de borde genomföra egna uppföljningar. En sådan uppföljning skulle kunna vara att förare 

som kör sparsamt får någon form av belöning. Detta stöds även av Antonsson (2014) som visade att 

det fanns ett behov av incitament för att få förarna att fortsätta med sparsam körning. Resultaten från 

föreliggande studies enkätundersökning visade att även om närmare hälften av företagens fordon hade 

system för körmönsterregistrering var det ovanligt att man infört ett bonussystem baserat på sparsam 

körning. Detta kan anses vara en brist eftersom belöningar är mer effektiva än bestraffningar för att 

uppmuntra ett beteende som är bra för miljön (Geller, 2002). Trots det visar Geller att effekten endast 

var kortvarig och varade bara så länge som belöning var på plats. Därför bör man även fokusera på 

sådant som kan öka den inre motivationen. Enligt Deci (1971) är det inte endast önskvärt utan 

synnerligen behövligt. I Decis studie, men även senare studier, har man nämligen funnit att ett för stort 

fokus på extern belöning kunde minska den inre motivationen.  

Enligt teorin ’Self-determination teori’, påverkas den inre motivationen av bland annat samhörighet 

(Deci & Ryan, 2000). Detta stöds i viss mån av föreliggande studie som visade att stöd på 

arbetsplatsen kunde kopplas samman med sparsam körning. På arbetsplatser där arbetsgivaren var 

ointresserad och inte uppmuntrade beteendet var det färre som blev motiverade av kursen att köra 

sparsamt.  

Detta innebär att en viktig förutsättning för att delkurs 1 ska fungera även i det praktiska yrkeslivet är 

att arbetsgivaren är införstådd med vikten av att köra sparsamt. Enkäten fann också att vissa 

arbetsgivare satte ”leveranser i tid” före sparsam körning och att arbetsschemat gjorde det omöjligt att 

köra på ett sparsamt sätt. Detta kan då påverka personer som vill agera miljömedvetet att inte göra det 

eftersom organisationen gjort det mer eller mindre omöjligt för arbetarna att agera i enlighet med sina 

miljömässiga personliga normer (Ruepert, m.fl., 2016).  

Ett annat ansvar som branschen har är att utbilda sina förare i hur tekniken i nya lastbilar ska 

användas. Detta var något som både de intervjuade och observerade lärarna diskuterade. Ett problem 

som man lyfte var att det finns arbetsgivare som inhandlar bilar med teknik som kan påverka miljön 

positivt men som inte säkerställer att de anställda får information om hur tekniken ska hanteras.  

De kanske viktigaste slutsatserna från denna studie är att lärarna behöver få mandat att på ett mera 

ingående sätt diskutera klimatfrågan men också ekonomiska vinster. Undervisningen behöver också 

bli mera elevcentrerad och baserad på reflektiv diskussion (Mezirow, 1997). Detta i sin tur innebär att 

lärarna behöver kompetensutvecklas, både då det handlar om ämnet i sig men kanske ännu mer om hur 

kunskapen rent pedagogiskt ska förmedlas. Det finns dessutom goda skäl för att införa en praktisk del i 

undervisningen, både för att säkerställa att deltagarna kan utföra bränsleoptimerad körning i praktiken, 

men också för att instrumentell inlärning är viktig för bestående attitydpåverkan. Slutligen vill vi 

poängtera behovet av att ta fram en modell som visar hur utbildningen ska genomföras rent 

pedagogiskt men också innehållsmässigt.  
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5. Åtgärdsförslag 

Global uppvärmning är inte ett teoretiskt hot i framtiden, det är ett faktum om inte världssamfundet 

agerar snabbt. Av denna anledning måste det viktigaste målet med delkurs 1 vara att inte bara 

informera yrkesförare om bränsleoptimerad körning, utan att motivera dem till ett mera miljömässigt 

hållbart förhållningssätt till sin yrkesroll. 

• Mindre fokus på ren kunskapsöverföring och mer på att påverka elevers vilja att köra sparsamt 

Intervjustudien visade att både Transportstyrelsen och utbildarna prioriterar bränsleoptimering. 

Enkätstudien visade däremot att det bland yrkesförarna finns en utbredd okunskap om klimathotet och 

transportbranschens del i det hotet. Det fanns rentav en alarmerande hög grad av respondenter som 

inte trodde på de rön som vetenskapen tagit fram om klimatet. Studien visade också att ju mer 

utsläppens effekter på miljön togs upp på kursen desto miljövänligare körbeteende sågs hos 

respondenterna, vilket gör denna utbildningen så mycket viktigare.  

• Undervisning och diskussion om frågor som har med klimatet att göra borde ingå som en 

naturlig och viktig del i utbildningen 

Enligt det EU-direktiv som YKB stödjer sig på finns inget som säger att man inte kan introducera fler 

ämnen. Det som anges i direktivet är enbart minimikrav. Av den anledningen föreslår vi att de svenska 

föreskrifterna ändras så det på ett tydligt sätt framgår att frågor som har med miljö och ekonomi bör 

ingå i utbildningen och inte som i nuläget enbart tas upp om man lägger till extra tid.  

• Transportstyrelsens föreskrifter bör revideras så att även ämnena miljö och ekonomi ingår 

De minimikrav som ingår i EU-direktivet är betydligt mindre omfattande än vad som behandlades 

under de utbildningar som observerades. Vi föreslår därför att man ser över innehållet på utbildningen 

och tar bort sådant som inte på ett självklart sätt påverkar föraren att optimera sin bränsleförbrukning. 

Detta i sin tur ger då mer tid till reflektion och diskussion.  

• Se över vilka ämnen som ska ingå i utbildningen och ta bort sådant som inte har en direkt 

koppling till optimering av bränsleförbrukning 

Transportstyrelsen har med sina nya föreskrifter börjat ställa högre krav på utbildarnas pedagogiska 

kompetens. Trots detta är kravet i Sverige lägre än i många andra västländer eftersom det inte finns 

något direkt krav på eftergymnasial utbildning. Enligt de nya föreskrifterna räcker det med att man har 

undervisat vuxna under minst sex månader vilket inte säger något om lärarens pedagogiska 

kompetens. 

• Öka utbildarnas formella pedagogiska kompetens 

Inlärning fungerar som bäst om teori och praktik varvas (Kolb, 1984) och av den anledningen finns det 

goda skäl för att införa en praktisk del i undervisningen. Detta för att säkerställa att deltagarna kan 

utföra bränsleoptimerad körning i praktiken, men också för att instrumentell inlärning är viktig för 

bestående attitydpåverkan. Denna praktiska del skulle kunna vara med en körsimulator i klassrummet, 

men ännu hellre körning på väg med ett riktigt fordon.  

• Inför praktiska element i utbildningen 

Representanten från Transportstyrelsen efterlyste ett ökat samarbete mellan utbildningsaktörerna för 

att driva utbildningen framåt. Denna studie visar på en väldigt stor klyfta mellan hur 

Transportstyrelsen och utbildarna ser på utbildningen men också att de krav som gäller inte alltid är 

tydliga. Ett förslag är därför att samtliga aktörer borde arbeta tillsammans för att förbättra samsynen.  
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• Ett ökat samarbete mellan utbildningsaktörer och Transportstyrelsen  

Det finns ett akut behov av att ta fram en modell som beskriver hur en idealisk kurs som syftar till att 

minska transportbranschens miljöpåverkan ska genomföras. En sådan modell skulle kunna vara 

baserad på transformativ vuxenpedagogik med instrumentell och kommunikativ undervisning 

(Mezirow, 1991). I den instrumentella undervisningen ingår praktiska övningar där eleven själv får 

erfara konsekvensen av sitt beteende. Den kommunikativa undervisningen betonar vikten av dialog där 

eleven uppmuntras till att kritiskt reflektera över sin uppfattning för att om så behövs modifiera den.  

• Ta fram en modell som beskriver en idealisk kurs där både en praktisk och en teoretisk del 

ingår. 

Slutligen vill vi lyfta fram att såväl representanterna från Transportstyrelsen som från STR tvivlar på 

att YKB-utbildningen hittills har haft någon märkbar effekt på branschen i detta viktiga avseende. Det 

är hög tid att detta nu förändras. 
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