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Sammanfattning 

Körkort med villkor automatväxellåda – finns det skäl och möjligheter att underlätta 

körkortsprocessen? 

av Sonja Forward (VTI) och Jonna Nyberg (VTI) 

 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns skäl eller 

möjligheter att underlätta körkortsprocessen genom att körkortsaspiranten i sin utbildning och vid 

uppkörning använder en bil med automatisk växellåda. Studien hade två frågeställningar: 1) Kan 

körkortstagandet underlättas i och med automatisk växellåda och samtidigt ge lika eller bättre 

trafiksäkerhet som då körkortstagandet sker med manuell växellåda? 2) Kan förkortad utbildningstid 

med anledning av automatisk växellåda påverka negativt, eller kan minskat fokus på manövrering 

tvärtom ge större utrymme i körkortsutbildningen för ökat fokus på andra trafiksäkerhetsaspekter? 

Flera metoder har använts för att uppnå syftet. 

Inledningsvis presenteras en kunskapsöversikt som undersökt betydelsen av automatisk växellåda i 

förarutbildning och uppkörning. I samma översikt ingår också en statistisk olycksanalys som jämför 

automatväxlade bilar med manuellt växlade bilar. Därefter presenteras en intervjustudie där fyra 

trafiklärare deltog och en enkätstudie riktad till 34 trafiklärare om deras syn på övningskörning med 

automatväxlad bil. Slutligen genomfördes en enkätundersökning riktad till 949 nyblivna körkorts-

innehavare i åldern 18 till 25 år. 

Resultaten från kunskapsöversikten visar att det endast finns ett fåtal studier som undersökt effekten 

av automatisk växellåda på trafiksäkerheten. Fokus har framförallt varit på äldre förare och personer 

med funktionshinder. Utifrån de studier som ingår i denna översikt ser man att en automatväxlad bil 

kan öka säkerheten för framförallt äldre och funktionshindrade. Det finns även vissa fördelar för den 

yngre gruppen eftersom de inte behöver koncentrera sig lika mycket på växlingen. Vidare har studier 

visat att en automatisk växellåda minskar stressen i tätort men att körningen kan bli för monoton på 

motorväg, vilket kan ha en negativ effekt. Den studie som analyserat skillnaden i olycksrisk mellan 

automatväxlade bilar och manuellt växlade bilar visar att det finns få statistiskt signifikanta skillnader. 

Enligt denna studie finns det dock indikationer på en svag positiv fördel med automat. Den positiva 

fördelen för automat gäller framförallt i stadstrafik, även om tolkningen av resultaten kräver en viss 

försiktighet pga. den statistiska osäkerheten. Resultaten kunde inte påvisa någon koppling till ålder 

eftersom förare med körkort i max 3 år (18–20 år gamla) inte skilde sig från det övergripande 

resultatet för alla förare. 

Resultaten från studierna riktade till trafiklärare (enkät och intervjuer) visar att majoriteten tror att de 

elever som väljer att köra med en automatiskt växlad bil genomgår en kortare utbildning och därför 

tror man inte att den blir bättre. Enligt både de som deltog i intervjuerna och i enkäten beror det på att 

man vill ha en så billig utbildning som möjligt. Men svaren från enkäterna visar även att det finns de 

som tror att det kan bli bättre och att ett mindre fokus på hantering av bilen kan leda till att man 

kommer fortare till sådant som handlar om hastighet och riskbedömning. Enligt de intervjuade har det 

blivit vanligare att köra automat men att det i vissa kretsar fortfarande ansågs vara ”skämmigt”.  

De som idag genomför sitt körprov med en automatiskt växlad bil får ett villkor i sitt körkort som 

säger att de enbart får köra en sådan bil. För att häva detta villkor måste de genomföra ett nytt körprov 

men denna gång för en manuellt växlad bil. På frågan om vem som skulle häva ett villkor svarade 

trafiklärarna olika. De flesta anser att det vore bra om trafikskolan fick det ansvaret eftersom det skulle 

förhindra att eleverna fick genomföra förarprovet två gånger. En lärare menar dock att trafikskolorna 

inte var mogna att ta ett sådant ansvar och att det istället borde vara en uppgift för en myndighet.  
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Resultaten från enkätstudien visar att majoriteten hade övningskört med en manuellt växlad bil även 

om det var något vanligare då de genomgått sin utbildning på en trafikskola.  

De som genomfört sitt körprov med en manuellt växlad bil jämfördes sedan med de som gjort det-

samma med en automatiskt växlad bil. Resultaten visar att de som genomfört provet med en automa-

tiskt växlad bil övat mindre privat än de som gjort det med en manuellt växlad bil. De som kört en 

automatiskt växlad bil vill också vänta längre än deras handledare innan de bokar tid för prov. I detta 

sammanhang är det viktigt att poängtera att det rör sig om väldigt få personer. Då det handlar om 

övningskörning på trafikskola visar resultatet på många likheter med den privata utbildningen. För det 

första är det färre i automatgruppen som tagit lektioner på en trafikskola och de vill också vänta längre 

än deras trafiklärare med att köra upp.  

Anledningen till att man övningskört med en automatisk växlad bil är oftast att de endast har tillgång 

till en sådan bil. Men det fanns även några som inte tror att de kommer att köra en manuellt växlad bil 

i framtiden och därför inte behöver lära sig att växla. En liten andel har prövat att köra en manuell bil 

men tycker att det är för svårt. Anledningen till att man istället väljer att övningsköra med en manuell 

bil är den ökade möjligheten att kunna köra olika bilar. Ett körkort för enbart en automatväxlad bil 

upplevs som begränsande. Det finns också en relativt stor andel som tycker att det är roligare att köra 

en manuellt växlad bil.  

Då det handlar om förarprovet är det relativt stora skillnader mellan de två olika grupperna. Det är 

vanligare att man bokar provet som privatist och att kunskapsprovet är på annat språk än svenska om 

man genomfört provet med en automatiskt växlad bil. Deltagare i denna grupp behövde också 

genomföra flera prov innan de blev godkända.  

I enkäten ingick en fråga om villkoret för en automatiskt växlad bil. Frågan var om detta villkor gick 

att få bort utan att behöva genomföra ett nytt körprov hur stor skulle då chansen vara att de valt att 

köra upp med en automatväxlad bil? På denna fråga var det en femtedel som svarade att de skulle göra 

det.  

Eftersom en större andel bland de som genomfört sitt körprov med en manuell bil inte behövde 

genomföra lika många prov som de som genomfört samma prov med en automatiskt växlad bil 

begränsades urvalet till de som klarat provet första gången. Detta för att i möjligaste mån få två 

likvärdiga grupper. Trots detta visar resultaten att det finns skillnader mellan grupperna. Gruppen som 

genomfört provet med en automatiskt växlad bil har tagit färre lektioner på skola och det är också en 

större andel som kört mest på en trafikskola i början av sin utbildning. Antalet lektioner är också färre 

i gruppen som kört automatväxlad bil och det är vanligare att de tagit provet på ett annat språk än 

svenska. Förutom detta var det i samma grupp inte lika vanligt att skolan anmält dem till körprovet. 

Slutsatsen från denna studie visar att frågan kvarstår om det finns några trafiksäkerhetsvinster med att 

uppmuntra fler att genomföra sin förarutbildning med en automatväxlad bil. Resultaten pekar på att de 

som övningskör med en automatväxlad bil inte övningskör lika många timmar på en trafikskola 

jämfört med de som kör med en manuellt växlad bil. Övningskörning privat däremot är ungefär lika 

omfattande. Detta kan dock innebära att de som kör med en automatväxlad bil inte får lika mycket 

erfarenhet som de andra vilket kan vara en anledning till att de mera sällan klarade förarprovet efter ett 

försök. Ambitionen verkar fortfarande vara att körkortet ska gå så fort som möjligt och att fokus är på 

att hantera bilen. Visserligen kan övningskörning med en automatväxlad bil ge samhällsekonomiska 

vinster men knappast några trafiksäkerhetsvinster eftersom förarutbildningen borde handla om mer än 

hanteringen av fordonet.  
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Summary 

A driving licence restricted to vehicles with automatic transmission – are there reasons to 

facilitate the driving license process? 

by Sonja Forward (VTI) and Jonna Nyberg (VTI) 

 

The overall purpose of the present study is to investigate whether there are reasons for making it easier 

for driver trainers, both during their education and when taking the test, to use a car with automatic 

transmission. The study aims to answer two questions: 1) Can learning to drive become easier with an 

automatic transmission and at the same time provide the same training in traffic safety as when driving 

a car with a manual transmission? 2) Can a shorter driver training time due to automatic transmission 

have a negative impact, or can a reduced focus on handling the car increase the focus on other factors 

related to traffic safety? Several methods have been used to achieve the purpose of this study. 

Firstly, a literature review presents studies that examined the importance of automatic transmission 

during driver training and when taking the test. The same overview also includes a statistical accident 

analysis that compares automated cars with cars using a manual transmission. Thereafter, an interview 

study is presented, involving four traffic instructors and a survey of 34 traffic instructors on their view 

of training to drive with a car which have an automatic transmission. Finally, a survey was conducted 

including 949 people aged 18 to 25 who had just received drivers licence. 

The results from the literature review shows that there are only a few studies that have investigated the 

effect of automatic transmission on road safety. The focus has primarily been on elderly drivers and 

people with disabilities. Based on the results from this review it could be argued that an automated car 

can increase safety, especially for the elderly and the disabled. There are also some benefits for the 

younger group because they do not need to concentrate as much on the shifting gears. Furthermore, 

studies have shown that an automatic transmission reduces the stress when driving in urban areas, but 

that driving on motorways may have a negative effect since the driving can become too monotonous. 

The study that analysed the difference in accident between cars with an automated transmission and 

cars with a manual one shows that there are few statistically significant differences. According to this 

study, however, there are indications of a weak positive advantage for automation. The positive 

advantage of automatic transmission is mainly in urban areas, although the interpretation of the results 

requires some caution because this is not a statistical certainty. The results could not show any link to 

age because drivers with driving licenses for a maximum of 3 years (18–20 years old) did not differ 

from the overall results for all drivers. 

The results from the studies aimed at traffic instructors (survey and interviews) show that the majority 

believe that the students who choose to drive a car with an automatic transmission undergo a shorter 

driver training. According to both those who participated in the interviews and in the questionnaire, 

this is because they want it to be as cheap as possible. However, the answers from the surveys also 

show that there are those who think that it may be better and that a lesser focus on handling the car can 

lead to them focusing more on speed and risk assessment. According to the interviewees, it has 

become more common to drive this kind of car, but in some circles, it could still be considered 

"embarrassing".  

Those who today have taken their driving test with an automatic geared car get a condition in their 

driving license that says they could only drive such a car. To cancel this condition, they must perform 

a new driving test, but this time with a car using a manual transmission. To the question if it should be 

easier to remove this condition, the traffic instructors responded differently. Most of them believe that 

it would be best if the driving school was given this responsibility because it would prevent the 



10  VTI notat 10-2018 

students having to take the formal test twice. However, one teacher believes that driving schools are 

not ready to shoulder such responsibility and that an authority should be in charge. 

The results from the survey show that the majority had used a car with a manual transmission during 

training, although this was more usual when they underwent their training at a driving school. The 

response to the question asking which vehicle they used when conducting their official driving test 

was used to divide the two groups into, manual and automatic. When these two groups are compared 

the results show that the group who conducted the test using a manual car spent more hours practicing 

driving with a private instructor than those using an automatic car. In addition to this, those who use a 

car with an automatic transmission wants to wait longer than their private instructor before applying 

for their driving test. In this context, it is important to point out that this applies to very few people. 

When looking at their training at a driving school similar results were obtained. Firstly, there are fewer 

in the automated group who have taken lessons at a driving school and they are the ones, rather than 

the driving instructor, who want to wait with applying for their formal driving test.  

The reason for using a car with an automatic transmission is usually that they only have access to such 

a car. But there were also some who do not think they will drive a car with a manual transmission in 

the future and therefore do not need to learn to change gears. A small proportion has tried to drive a 

manual car but found it too difficult. The reason for choosing to practice with a manual car is the 

increased possibility to drive many different cars. A driving license for an automated car is perceived 

as limiting. There are also a relatively large proportion who think it's more fun to drive a manual car. 

As far as the driver test is concerned, there are relatively large differences between the two different 

groups. It is more common to book the test as a private person and that the written test is in a language 

other than Swedish if they conduct the test with an automatic car. Participants in this group also 

needed to conduct several tests before they were approved.  

The questionnaire included a question about the condition in the driving license which states that they 

only could drive an automatically geared car. The question was if this condition could be removed 

without them having to take another test how likely would they be to choose to take the initial test 

with an automatic car? The result show that one fifth responded that they would do it. 

Further analysis of the survey then concentrated on those who passed their driving test after just one 

trial. The reason for this was that this referred to a larger proportion of those who conducted their 

driving test with a manual car. Hence, this selection was carried out in order to compare and contrast 

two relatively equal groups.   

Nevertheless, the results show that there are still some differences between the groups. The group who 

conducted the test with an automatic transmission have taken fewer lessons at a driving school and 

their training at the school was usually early on in their training. The number of lessons is also less in 

the automatic group and it is more common for them to take the exam in a language other than 

Swedish. In addition to this it was less common in this group that the driving test was booked via the 

driving school.  

The conclusion from this study shows that the question remains if there are any traffic safety benefits 

from encouraging more people to complete their driver training with an automated car. The results 

indicate that those who practice in an automated car do not use a driving school to the same extent as 

those who are driving a car with a manual transmission. However, the number of hours they practice 

privately is more is more or less the same. This may indicate that those driving an automated car do 

not get as much experience as the others, which may be the reason they are less likely to pass the 

driving test after just one trial. The ambition still appears that the driving the license should be 

achieved as quickly as possible and the focus is on handling the car. Certainly, driving a car with an 

automated car can provide socio-economic benefits, but hardly any traffic safety gains, as driver 

training should be more than the handling of the vehicle. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Acceptansen för automatisk växel i personbilar ökar i världen. Innovativ teknologi men också minskad 

bränsleförbrukning ligger bakom detta (Greiner & Grumbach, 2013). I studien av Greiner och 

Grumbach (2013) undersöktes framtidens utmaningar och konkurrens (efter år 2020) gällande 

automatiska växlingssystem. Författarna menar att det år 2020 kommer att finnas en mycket större 

variation av växlingssystem jämfört med idag, men att det likväl kommer att vara både manuella och 

automatiska växelsystemen som kommer att fortsätta att dominera på marknaden de närmaste åren, 

och att det automatiska växlingssystemet kommer att fortsätta växa på samtliga marknader och länder. 

Författarna menar att konsumenterna väljer bil utifrån ekonomiska aspekter, samtidigt som man inte 

vill kompromissa med den komfort och körglädje man är van vid. Författarna redogör inte för källa 

och/eller metod, men redovisar siffror från 2011 där det framgår att medan 67 procent på den 

västeuropeiska bilmarknaden utgörs av bilar med manuellt växlingssystem så är motsvarande siffra 8 

procent i Nordamerika.  

Idag kan körkortsaspiranten genomföra sitt körprov med automatväxlad bil, men körkortet blir då 

villkorat att endast gälla för fordon med automatisk växellåda. På körkortet anges detta med 

villkorskoden 781.  

En övergång från körkort för automatväxlad bil till körkort som gäller även för manuellt växlad bil kan 

idag ske på olika sätt. Om en person har körkort villkorat för automatväxlad bil av medicinska skäl så 

ska kontakt tas med Transportstyrelsen. I andra fall ska föraren ifråga ta om sitt körprov hos 

Trafikverket men då med en bil som har en manuell växellåda. Körkortstillstånd för det nya körprovet 

behövs inte om provet avser en körkortskategori som föraren redan har. Föraren kan också välja att ta 

en ny och högre körkortskategori för fordon med manuell växellåda: om föraren till exempel tar ett C-

körkort för manuellt växlade fordon så upphör B-körkortet för automatväxlade bilar att gälla (utan 

släpfordon). Körkortstillstånd och förarprov (dvs. både teori- och körprov) krävs dock. På samma sätt 

upphävs villkoret för automatväxlat fordon om föraren genomför ett körprov som blir godkänt för 

utökad B-behörighet med manuellt växlat dragfordon.  

Andelen nya bilar med automatisk växellåda har kontinuerligt ökat och var under de första elva 

månaderna 2016 56 procent (Dagens Industri, 2017). Det mesta tyder på att antalet bilar med 

automatisk växellåda kommer att fortsätta att öka. Den övergripande frågan är om det ligger i allas 

intresse att underlätta ett körkortstagande med automatväxlade bilar, och på samma gång göra det 

väsentligt lättare att ”släcka” villkoret för automatväxellåda, eventuellt med sikte att på längre sikt ta 

bort detta villkor. Hypotesen är att utbildning, förarprov och tiden efter förarprovet underlättas om 

personen tränas, prövas och gradvis får körvana utan att behöva lära sig den manuella växellådans alla 

processer. I och med detta skulle då förutsättningarna öka för att utbildning kan fokusera mera på att 

öka förarens riskmedvetande. Vidare är hypotesen att en övergång till manuell växellåda kan ske 

senare, när viss körvana har uppnåtts. Övergången skulle till exempelvis kunna göras i form av någon 

enstaka körlektion.  

  

                                                      

1 https://www.transportstyrelsen.se/korkort 

https://www.transportstyrelsen.se/korkort
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1.2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida det finns skäl eller möjligheter att underlätta 

körkortsprocessen genom att körkortsaspiranten i sin utbildning och vid uppkörning använder en bil 

med automatisk växellåda. 

Frågeställningarna är: 

• Kan körkortstagandet underlättas i och med automatisk växellåda och samtidigt ge lika eller 

bättre trafiksäkerhet som då körkortstagandet sker med manuell växellåda?  

• Kan förkortad utbildningstid med anledning av automatisk växellåda påverka negativt, eller 

kan minskat fokus på manövrering tvärtom ge större utrymme i körkortsutbildningen för ökat 

fokus på andra trafiksäkerhetsaspekter? 

1.3. Rapportens disposition 

I denna rapport presenteras först en kunskapsöversikt för att säkerställa att forskningsfronten inom 

relevanta delområden är känd. Därefter presenteras en intervjustudie med fyra trafiklärare och en 

enkätstudie riktad till 34 trafiklärare om deras syn på övningskörning med automatväxlad bil. Slutligen 

presenteras en enkätundersökning riktad till 949 ungdomar. 
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2. Kunskapsöversikt 

2.1. Syfte 

Det övergripande syftet med denna delstudie är att lägga en grund för det fortsatta arbetet med 

undersökningen genom att säkerställa att forskningsfronten inom relevanta delområden är känd. I 

första hand är det erfarenheter från länder utanför Sverige som står i fokus. 

2.2. Metod 

Litteratursökningen har genomförts av VTI:s bibliotek, VTI:s egen databas Nationell biblioteks-

katalog. Övriga databaser var TRID från år 2000–2017, Swepub från år 2005–2017 och Trafikverkets 

bibliotekskatalog från år 2005–2017. De sökord och söksträngar som används är: Förarutbildning, 

automatisk växellåda, förarprov, driver training, automatic control, driver test och automatic 

transmission. 

Det visade sig på ett tidigt stadium att det finns nästintill obefintlig forskning (både internationellt och 

nationellt) om betydelsen av automatisk växellåda i förarutbildning och uppkörning.  

2.3. Resultat 

Som beskrivits ovan har endast ett fåtal studier påträffats avseende betydelsen av automatisk växellåda 

i förarutbildning och uppkörning. Litteratur som berör ämnet är dessutom gamla – flera artiklar är 

författade på 90-talet. Det finns dock en del forskning rörande betydelsen av automatisk växellåda för 

äldre personer och för personer med funktionshinder. Dessa har innefattats i kunskapsöversikten 

eftersom de likväl kan utgöra underlag för de följande delstudierna. I det följande presenteras 

resultaten från litteraturgenomgången.  

2.3.1. Automatväxlade bilar och säkerhet 

Att växla manuellt är en företeelse som brukar beskrivas som ett automatiserat beteende hos föraren. 

Likväl är den manuella växlingen relativt komplicerad för en oerfaren förare. Shinar, Meir och Ben-

Shoham (1998) har i en israelisk studie undersökt hur uppmärksamhet/avläsningsförmåga och 

körförmåga hos oerfarna förare och erfarna förare ser ut då de kör manuellt respektive automatiskt 

växlad bil. Sammanlagt deltog 40 förare, i åldrar mellan 18 och 66 och med en jämn könsfördelning. 

Samtliga fick köra samma sträcka i stadsmiljö med dels manuellt växlad bil, dels bil med automat-

växel. Resultaten visade att vid körning med manuell växel försämrades uppmärksamhet/avläsnings-

förmåga hos de oerfarna förarna jämfört med då samma grupp körde med automatväxlad bil. De 

oerfarna uppgav också att de var mindre stressade då de körde en automatväxlad bil. Vad gäller de 

erfarna förarna kunde inte några skillnader ses utifrån vilken typ av växlingssystem som användes. 

Författarna poängterar att resultaten tydligt visar att manuell växling kräver en komplex psyko-

motorisk skicklighet. Resultaten innebär, menar författarna, en omvärdering av utbildningsprocessen 

vid körkortstagande, och de lyfter att det kan behövas en stegvis instruktion vad gäller övergång från 

automatväxlad till manuellt växlad körning.  

Zeier (1979) har i en schweizisk studie undersökt skillnader i reaktioner hos förare avseende manuell 

växel respektive automatiserad växel. Deltagarna körde en teststräcka med båda växelsystemen och i 

samband med detta genomfördes fysiologiska mätningar hos både passagerare och förare. Signifikanta 

skillnader påträffades endast hos dem som körde med automatisk och manuell växling, medan faktorer 

som till exempel när på dygnet körningen skedde inte hade någon betydelse. Adrenalin, hjärtfrekvens 

och hudkonduktansen var högre hos dem som körde med manuell växel. En slutsats är att körning med 

automatiserad växel gör föraren mindre stressad i stadstrafik, vilket i sin tur kan öka trafiksäkerhet. Å 

andra sidan, menar författaren, kan körning med automatväxel innebära en ökad risk vid körning på 

exempelvis motorväg, eftersom körningen då kan bli för monoton.  
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2.3.2. Äldre förare 

Erfarenheter från verksamheten vid Mobilitetscenter2 visar att det inte går att ta för givet att erfarna 

förare har ett automatiserat körbeteende vad gäller manuell växellåda, speciellt då det gäller äldre 

bilförare (Bolin & Selander, 2010). I en tidigare studie med äldre förare över 70 år fick deltagarna köra 

en bestämd slinga med både bil med automatiserad växellåda och bil med manuell växellåda (Bolin, 

2008). Resultaten visade på stora skillnader i körbeteende, i det att hastighetsanpassning och uppmärk-

samhet var bättre vid körning med automatiserad växellåda. Dessutom förbättrades förarens kapacitet 

för att undvika att bli distraherad i samband med körning i korsning med automatisk växellåda, jämfört 

med körning med manuell växellåda. Förarna själva upplevde också att körning med automatisk 

växellåda underlättade körningen väsentligt jämfört med manuell. Detta stöds även av Piersma och de 

Waard (2013) som fann att äldre förare klarade av körningen bättre om bilen var automatiskt växlad. 

Bolins (2008) studie visade också att deltagare som aldrig tidigare kört en automatväxlad bil kunde – 

efter instruktioner och genomgång – utan svårighet att hantera sådan bil. Automatväxlade bilar för 

äldre är därför något man rekommenderar för att minska olyckorna (Piersma & de Waard (2013).  

2.3.3. Förare med funktionsnedsättning 

Problem med inlärning innebär ofta även svårigheter med motorik, koordination och simultanförmåga. 

Körkortstagande för bil med automatlåda kan vara en lösning för personer med sådana problem, 

eftersom det kan innebära att föraren kan ha kvar fokus och uppmärksamhet på körningen 

(Riksförbundet Attention, 2014). Erfarenheter från Mobilitetscenters verksamhet visar också att 

körning med automatisk växellåda många gånger har förbättrat körförmågan hos personer som har 

lättare kognitiva funktionsnedsättningar (Selander, Bolin & Falkmer, 2012). Men det finns också 

personer som tvärtom har lättare att koncentrera sig på körningen om de kör med manuell växel 

(Cox m.fl., 2006; Riksförbundet Attention, 2014).  

2.3.4. Förare mellan 30 och 50 år 

Ovanstående studier visar att en automatväxlad bil kan ha en positiv effekt på äldre förare och förare 

med en funktionsnedsättning, frågan är om detsamma gäller för yngre förare. I en studie av Bolin och 

Selander, (2010) genomfördes en jämförande undersökning med aktiva bilförare i åldern 30 till 50 år. 

Dessa deltagare fick köra samma slinga och utifrån samma upplägg som den äldre försöksgruppen i 

den tidigare studien (Bolin, 2008). I jämförelsen av resultaten mellan de två försöksgrupperna syntes 

endast en liten effekt hos de yngre förarna avseende automatväxlad bil. Detta gällde korsningar då de 

kunde koncentrera sig mera på uppgiften och inte bli lika distraherad av annat om de körde en bil med 

automatisk växellåda. De yngre förarna upplevde inte att automatisk växellåda underlättade körningen. 

Likväl menade deltagarna, liksom även förarna i den äldre försöksgruppen, att en bil med automatisk 

växellåda skulle vara det bästa valet i samband med köp av ny bil.  

2.3.5. Skillnader mellan män och kvinnor 

Enligt en studie av Bolin och Selander (2010) visade resultaten att det fanns en skillnad mellan män 

och kvinnor i åldern 30 till 50 år vad gäller körning med olika typer av växellåda. Kvinnorna upplevde 

bland annat att det var enklare att hantera pedaler, hastighetsanpassning vid övergångsställen, 

cirkulationsplatser och påfarter på större vägar då de körde automatväxlad bil jämfört med manuellt 

växlad bil.  

                                                      

2 Mobilitetscenter i Göteborg är en fristående verksamhet med specialisering på bilanpassning, 

körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet. Verksamheten får uppdrag från sjukvård, 

habilitering och Försäkringskassan (http://www.mobilitetscenter.se/). 
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2.3.6. Den oerfarne föraren och olycksrisk 

Manuell växling är ett automatiserat beteende hos den erfarne föraren, eller i varje fall en uppgift som 

kräver låg belastning, medan det hos den yngre och oerfarne föraren krävs lång och omfattande träning 

innan detta beteende blir automatiserat. Piersma och de Waard (2013) menar att det kan vara av vikt 

att även undersöka vilken betydelse det har för unga förares (under 20 år) säkerhet att köra med 

automatväxel istället för manuell växel. Hypotesen är att det borde vara bättre även för yngre, och 

författarna hänvisar här till Shinar m.fl. (1998) som fann att yngre missade skyltar oftare då de körde 

manuellt jämfört med automatisk växling.  

Tidigare forskning har också undersökt de som tagit sitt körkort med en automatväxlad bil och senare 

kört en manuellt växlad bil (Rogerson, 1989). Med hänsyn till körsträcka visar resultaten att det fanns 

en svagt signifikant högre olycksinblandning hos dem som tagit sitt körkort med automatväxlad bil 

men som sedan kört med manuellt växlad bil. Vidare indikerar resultaten att olycksrisken för denna 

grupp kan öka även under det andra året, trots ökad körerfarenhet. Men även om problemet finns, så är 

ökningen inte dramatisk, menar författaren.  

2.3.7. Statistisk analys av trafiksäkerhetsläget 

Trafikverket (2018) genomförde en analys som baserades på polisrapporterade olyckor med person-

skador som rapporterats i Strada under perioden januari 2003–maj 2017. Resultaten visade på en svag 

positiv effekt av bilar med en automatisk växellåda då endast få resultat var statistiskt signifikanta. 

Den största skillnaden uppmättes i stadstrafik vilket också var förväntat. Författaren lyfter fram att 

även om skillnaden är liten så kan det ändå resultera i en stor minskning av olyckorna eftersom 

ungefär hälften av alla nya bilar är automatväxlade. Slutsatsen från studien är: 

• Trots ett stort material och en robust analysmetod var det svårt att exakt kvantifiera skillnaden 

i olycksrisk mellan automatväxlade bilar och manuellt växlade bilar. Detta tyder på att 

skillnaden är liten.  

• Det finns indikationer på en liten fördel med automat, framför allt i stadstrafik, även om 

tolkningen av resultaten kräver en viss försiktighet pga. den statistiska osäkerheten.  

• Resultaten för förare med körkort i max 3 år eller 18–20 år gamla skilde sig inte från det 

övergripande resultatet för alla förare.  

2.4. Sammanfattning 

Resultaten från kunskapsöversikten visar att det endast finns ett fåtal studier som undersökt effekten 

av automatisk växellåda på trafiksäkerheten. Fokus har framförallt varit på äldre förare och personer 

med funktionshinder. De studier som ingår i denna översikt visar rent allmänt att en automatväxlad bil 

kan öka säkerheten för äldre och funktionshindrade. I den yngre gruppen kan man även se att det finns 

vissa fördelar eftersom de inte behöver koncentrera sig lika mycket på växlingen. Vidare har studier 

visat att en automatisk växellåda minskar stressen i tätort men att körningen kan bli för monoton på 

motorväg vilket kan ha en negativ effekt. Resultaten från olycksanalysen visar att skillnaden är liten 

mellan bilar som antingen har en automatisk växellåda eller en manuell. Trots detta kan man se en 

svag positiv effekt av bilar med en automatisk växellåda.    
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3. Intervjustudie och enkätstudie riktad till trafiklärare 

3.1. Syfte 

Syftet med denna delstudie är att undersöka vad trafiklärare har för erfarenheter av elever som väljer 

att övningsköra med en automatväxlad bil.  

3.2. Metod 

3.2.1. Genomförande 

Informanterna kontaktades via e-post med en kort beskrivning av projektet och en fråga om vilka 

effekter de tror att det skulle få om elever valde att övningsköra med en automatväxlad bil. Skulle det 

leda till en bättre utbildning eller kortare tid? De behövde endast ge ett kort svar men om de hade 

några ytterligare synpunkter som de ville diskutera så ombads de att lämna sina kontaktuppgifter. De 

flesta valde att enbart svara på frågan men det fanns även några som ville bli kontaktade. 

De som lämnat sina kontaktuppgifter kontaktades per telefon. I genomsnitt tog en intervju en 

halvtimme i anspråk. Intervjuerna genomfördes i början av 2017. Intervjuerna spelades in, med 

informanternas medgivande. Inspelningarna har därefter transkriberats.  

3.2.2. Urval  

En kort enkät med en öppen fråga skickades ut till 181 medlemsrepresentanter i Sveriges Trafikskolors 

Riksförbund (STR). Representanterna hade tidigare deltagit i ett projekt finansierat av STR (Forward, 

m.fl., 2017). Frågan om automatväxlade bilar ställdes i samband med att de fick ta del av studiens 

slutrapport. Av dem inkom 34 svar (19 %). Bland dessa ingick också några trafiklärare som även ville 

bli kontaktade och diskutera frågan mera ingående. Totalt handlade detta om fyra trafikskolelärare (tre 

kvinnor och en man) som intervjuades. 

3.3. Resultat – enkätstudie 

Svaren från den korta enkäten med en öppen fråga om automatväxlade bilar visade att majoriteten 

(n=18) inte trodde att utbildningen skulle bli bättre, det vill säga fokusera mera på riskmedvetenhet. 

Istället trodde man att den skulle gå fortare eftersom en bil med automatväxel är lättare att hantera. 

Men det fanns även de som trodde att den kunde bli bättre (n=8) och lika många som trodde att det 

skulle bli vare sig bättre eller sämre.  

Övriga kommentarer handlade om att man idag kan boka tid till förarprov privat. De problem man 

kunde se med detta system är att eleverna inte är tillräckligt förberedda för provet och av den 

anledningen kan provet bli underkänt. Man menade att så länge man kan boka provet privat kommer 

inte ett ökat införande av bilar med en automatisk växellåda ändra något. Risken är fortfarande stor att 

de kommer till provet utan att vara tillräckligt förberedda.  

Två personer trodde även att det kunde leda till att man inte kände något behov av att få en utbildning 

via en trafikskola då en automatisk växellåda upplevdes som lättare att hantera. En annan menade att 

det inte skulle öka trafiksäkerheten om man inte samtidigt införde flera obligatorium. Vad hen menade 

var att lektioner på en trafikskola skulle vara obligatorisk och inte som idag endast frivilligt. 

Bland de som trodde att det skulle bli bättre lyfte man fram det faktum att ett mindre fokus på att 

hantera bilen skulle kunna leda till att man fortare kommer till sådant som handlar om hastighet och 

riskbedömning. Enligt dem utgick man då ifrån att utbildningen skulle bli lika lång som en utbildning 

med en manuellt växlad bil.  
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3.4. Resultat – intervjustudie 

Hur vanligt? 

Man var rätt överens om att det var vanligare idag att eleverna både övade och körde upp med en 

automatväxlad bil. Det fanns elever som upplevde att deras körning skulle bli säkrare och att det var 

lättare att lära sig. Detta skulle då kunna innebära att körkortet blev billigare. Det fanns även några 

elever som tyckte det var onödigt att lära sig att växla eftersom de inte trodde att de skulle köra en 

manuell bil. Trots det fanns det en lärare som menade att det fortfarande var lite ”skämmigt” och att 

det hade en dålig stämpel.  

Utbildningstiden 

En farhåga som delades av alla var att det skulle leda till en kortare utbildningstid. En lärare trodde att 

vissa elever inte skulle anlita någon trafikskola utan istället nöja sig med en privat utbildning.  

En annan lärare berättade att de som nu kör med automat bokar tid på halkbanan alldeles för tidigt för 

de vill skynda på till provet. Hen berättar om en kille som själv bokade sitt prov, han hade inte kört 

mer än 8 lektioner på trafikskolan och inte mycket privat. Nu klarade han provet även om läraren inte 

ansåg att han borde ha gjort det. Han hade nämligen enbart kört lite stadskörning, inget annat. Hen 

beskrev honom som en vanlig kille som hade en automatväxlad bil hemma. Slutsatsen från de som 

intervjuades var att fokus fortfarande är på att hantera bilen och att det inte blir något ökat fokus på 

andra trafiksäkerhetsaspekter.  

Vem skall godkänna nytt körkort? 

Här gick meningarna isär. En av lärarna ansåg att skolorna inte var mogna att ta detta ansvar och att 

det var bättre att det låg hos en myndighet. De andra menade att det vore bättre om trafikskolan fick 

häva villkor om automat. Ett skäl till detta var att väntetiden till förarprov var alldeles för lång men 

också att eleverna nog inte vill ha ett prov till. En lärare ansåg att man kunde lita på föraren och 

menade att man själv kunde avgöra om man var kapabel att köra en manuell bil även om man bara kört 

upp med en automat. Enligt hen ger man sig inte ut i trafiken med en manuell bil om man inte först 

övat på att växla.  

Övrigt 

I övrigt var man överens om att det kunde vara bra att först öva med en automat så man blir van med 

trafiken innan man lär sig att växla.  

3.5. Sammanfattning 

Resultaten från enkäten visar att majoriteten tror att de elever som väljer att köra med en automatiskt 

växlad bil genomgår en kortare utbildning och att den därför inte skulle bli bättre. Detta stöds även av 

intervjuerna som inte heller tror att det leder till ett ökat fokus på risker i trafiken. Enligt både de som 

deltog i intervjuerna och i enkäten beror det på att man vill ha en så billig utbildning som möjligt.  

Men svaren från enkäterna visar även att det finns de som tror att det kan bli bättre och att ett mindre 

fokus på hantering av bilen kan leda till att man kommer fortare till sådant som handlar om hastighet 

och riskbedömning.  

Enligt de intervjuade har det blivit vanligare att köra automat men att det i vissa kretsar fortfarande 

ansågs vara ”skämmigt”. På frågan om vem som skulle häva ett villkor svarade trafiklärarna olika, 

några anser att det vore bra om trafikskolan fick det ansvaret eftersom det skulle förhindra att eleverna 

fick genomföra förarprovet två gånger. En lärare menar dock att trafikskolorna inte var mogna att ta ett 

sådant ansvar och att det istället borde vara en uppgift för en myndighet.  



18  VTI notat 10-2018 

4. Enkätstudie 

Idag saknas detaljerade kunskaper om vilka som tar körkort med automatväxlad bil, men också hur 

man ser på ett sådant körkort. En enkätundersökning bland nya körkortsinnehavare kan ge svar på en 

hel del viktiga frågor i detta sammanhang. Syftet med denna delstudie är att fördjupa kunskaperna om 

hur man ser på att ta körkort med automatväxlad bil.  

4.1. Metod 

4.1.1. Datamaterial 

Via Trafikverkets Förarprovskontor fick VTI uppgifter om samtliga personer födda 1992 till 1999 som 

godkänts på körprovet för körkortsbehörighet B under perioden 1 oktober 2016–30 maj 2017. 

Datafilen innehöll totalt 54 658 poster. Eftersom en webbenkät skulle skickas, exkluderades de fall där 

e-postadressen saknades (4 891 st.). Från de resterande inkluderades alla som vi med säkerhet vet har 

genomfört förarprovet med en automatväxlad bil som Trafikverket tillhandahållit (N=847). Samma 

antal drogs sedan slumpmässigt från de som genomfört förarprovet med Trafikverkets manuellt 

växlade bil (totalt 16 975) med hjälp av slumpfunktionen i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) (version 22). Det innebär att 1 694 personer valdes av totalt 17 822 som 

genomförde körprovet med en Trafikverksbil, vilket motsvarar 9,5 procent. Det största antalet hade 

genomfört provet med en trafikskolebil (totalt 31 826) men här saknades information om bilen hade en 

manuell eller automtisk växellåda. En lika stor andel, 9,5 procent, valdes bland dessa, det vill säga 

3 025 personer. Följaktligen ingår 1 694 + 3 025 = 4 719 personer i urvalet. 

4.1.2. Genomförande 

I juni 2017 skickades en inbjudan till 4 719 personer per mail som innehöll en länk till en webb-enkät. 

Två påminnelser skickades till de som inte svarat.  

I enkäten ingick frågor som handlade om deras attityd till att köra en bil med automatisk växellåda 

men också om det fanns något som skulle kunna öka deras intresse. Exempelvis varför de valt att 

övningsköra en bil med en automatisk eller en manuell växellåda. Hur stor chansen skulle vara att de 

valt att köra upp med en automatväxlad bil om det blev lättare att ”släcka” ett villkor för automat-

växellåda. Enkäten innehöll även frågor om hur deras körkortsutbildning lades upp och hur de 

anmälde sig till förarprovet.  

4.1.3. Urval 

I studien deltog 949 personer (svarsfrekvens 20 %). Av de som svarade var hälften kvinnor och 

medelåldern var 19 år. Figur 1 visar fördelningen på födelseår.  
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Figur 1. Födelseår i procent, antal inom parentes. 

Figur 1 visar att den största andelen var födda 1998 följt av 1999. Figur 2 visar deltagarnas högsta 

avslutade utbildning. 

 

Figur 2. Högsta avslutade utbildning. 

Resultaten visade att den högsta avslutade utbildningen var gymnasium följt av grundskola. Figur 3 

visar deltagarnas sysselsättning. 
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Figur 3. Huvudsakliga sysselsättning 

Eftersom de flesta var 20 år och under är det inte förvånande att en så stor andel studerade. Bland de 

som var 22 år eller äldre var det 41 procent som studerade och 10 procent som var arbetssökande. 

4.1.4. Dataanalys 

Analyser har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Med hjälp av SPSS genomfördes en rad olika statistiska analyser: frekvensanalyser och tester 

för att undersöka skillnader mellan grupper (Chi2).  

4.2. Resultat 

Resultaten från denna studie analyserades i två steg. I det första ingick alla som svarade på enkäten 

och här jämförs de som genomfört körprovet med en manuellt växlad bil med de som gjort samma 

prov med en automatväxlad bil. I steg 2 ingår endast de som klarade körprovet första gången. I dessa 

analyser jämförs samma grupper. Anledningen till detta angreppssätt var att undvika att annat som inte 

har med växellådan att göra påverkade resultaten för mycket. Detta kunde vara att några av de som 

genomförde provet med en automatväxlad bil hade andra problem, exempelvis funktionsnedsättning 

eller bristande förmåga att hantera flera saker samtidigt. Figur 4 visar vilken bildeltagarna övningskört 

privat med. 
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Figur 4. Bil de övningskörde privat med. 

Resultaten visade att det var vanligast att man övningskört med en manuellt växlad bil. Figur 5 visar 

vilken bil de kört med på en trafikskola. Av de som svarade på denna fråga var det endast 8 procent 

som inte gått på en trafikskola.  

 

Figur 5. Bil de övningskörde på skola med. 

Figur 5 visar att i likhet med övningskörning privat körde de flesta en manuellt växlad bil på 

trafikskolan. Ytterligare analyser genomfördes för att undersöka om man på skolan körde en annan bil 

jämfört med den man körde med privat. Resultaten visade att bland de som kört en manuellt växlad bil 

var det endast 3 stycken som gick över till en automatisk växlad bil och 1 person som körde både och. 

Bland de som övningskört privat med en automatisk växlad bil var det 18 stycken som gått över till en 

manuell då de kom till skolan och 7 stycken som körde både och. Figur 6 visar vilken bil de genomfört 

sitt körprov med. 
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Figur 6. Bil de genomförde sitt körprov med. 

Figur 6 visar att de flesta hade kört en bil med en manuell växel då de genomförde sitt körprov. I nästa 

kapitel jämförs dessa två grupper. 

4.2.1. Skillnaden mellan de som genomfört sitt prov med en manuellt eller en 
automatiskt växlad bil: Privat övningskörning 

I enkäten ingick frågor om både privat övningskörning och Figur 7 beskriver hur deras privata 

övningskörning såg ut men också frågor som rör anmälan till förarprovet. 

 

Figur 7. Privat övningskörning – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Figur 7 visar att en signifikant större andel av de som genomfört sitt förarprov med en manuell bil 

hade övat privat (p<0,01). För övrigt visar inte resultaten på några större skillnader mellan de två olika 

grupperna då det handlade om när de under sin privata utbildning körde som mest. Trots det kan man 

se att en något högre andel i gruppen automat körde lika mycket under hela perioden jämfört med 
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gruppen manuell. Figuren visar också att det var en något lägre andel i den automatiska gruppen som 

inte var överens med sin privata handledare om tidpunkten för anmälan till prov. I de fall de inte var 

överens så var det i samma grupp vanligare att handledaren ville vänta. I samma grupp var det också 

en relativt stor andel (36 %) som själva ville vänta men här är det viktigt att poängtera att det för sig 

om ett litet antal (n=9 stycken). Figur 8 visar hur många timmar de övningskört privat. 

 

Figur 8. Antal timmar privat övningskörning – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Resultaten visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan de två olika grupperna vilket 

innebär att i genomsnitt övade de i stort sett lika många timmar privat.  

4.2.2. Skillnaden mellan de som genomfört sitt prov med en manuellt eller en 
automatiskt växlad bil: Övningskörning på trafikskola 

Figur 9 visar hur deras övningskörning på trafikskola såg ut men också frågor som rör anmälan till 

förarprovet. 

 

Figur 9. Övningskörning på trafikskola – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil 
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Figur 9 visar att en lägre andel i den automatiska gruppen tagit lektioner på en trafikskola. Det var 

också vanligare att man i denna grupp övade i början av sin utbildning. Då det handlade om att boka 

tid för förarprov var andelen som var överens med sin trafiklärare signifikant lägre i automatgruppen 

(p<0,001). I de fall man inte var överens var det i samma grupp oftast de själva som ville vänta. I 

likhet med den privata bokningen rör det sig om väldigt få personer (n=5). Figur 10 visar antalet 

lektioner de tagit på en trafikskola. 

 

Figur 10. Antal lektioner på trafikskola – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil 

Resultaten visade att de som övningskört med en automatiskt växlad bil hade tagit signifikant färre 

lektioner på en trafikskola (p<0,001). 

4.2.3. Anledningen till att man valt att köra en automatväxlad eller en manuellt 
växlad bil 

I enkäten ingick även frågor om varför de valt att övningsköra med en bil som har en automatisk eller 

en manuellt växlad bil. Analyserna som genomfördes sorterade ut de som enbart kört en automat eller 

en manuell bil privat och på trafikskola. En relativt stor andel hade övningskört både privat och på 

skola vilket innebär att det finns några som överlappar. Figur 11 visar varför de valde att övningsköra 

med en bil som har en automatisk växellåda.  
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Figur 11. Varför valde du att övningsköra med en bil som har automatisk växellåda? Trafikskola och 

privat. 

Resultaten visade att den vanligaste anledningen var att de tyckte det var onödigt att lära sig växla. 

Detta var följt av att de privat enbart kört en bil med en automatisk växellåda och ville fortsätta med 

det. Det fanns även en grupp som hade provat att köra en manuellt växlad bil men tyckte det var för 

svårt. Här kan man också se att andelen var högre bland de som kört automat på trafikskola, vilket kan 

förklaras av att de hade tidigare testat att köra en manuellt växlad bil.  

Resultaten visade även på andra skillnader mellan trafikskola och privat. Rent allmänt var det en lägre 

andel som angav något av dessa skäl bland de som kört en automatväxlad bil privat. Detta gällde alla 

skäl förutom att de privat enbart kört en bil som hade en automatisk växellåda. Skälen som angavs 

under annat handlade mycket om att de enbart hade tillgång till en automatväxlad bil eller att de inte 

behövde lära sig att växla. Figur 12 visar i motsats till figur 11 hur de som enbart kört en manuellt 

växlad bil svarade på frågan om varför de valt att göra det.  

 

Figur 12. Varför valde du att övningsköra med en bil som har manuell växellåda? Trafikskola och 

privat. 
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Figur 12 visar att den vanligaste anledningen till att de valde att köra en bil med en manuell växellåda 

var annat. Detta handlade huvudsakligen om att man ville kunna köra olika bilar och inte enbart vara 

begränsad till en automatväxlad bil. Argumentet var många gånger att om man lärt sig att köra en 

manuell bil kan man utan någon större svårighet även köra en bil med automatväxel medan det 

omvända kan vara svårt. Förutom att ange annat som ett skäl var det en relativt stor andel som tyckte 

att det var roligare att köra en manuellt växlad bil. Det fanns även en relativt stor andel som enbart 

hade tillgång till en manuellt växlad bil.  

4.2.4. Förarprovet och skillnaden mellan de som genomfört sitt prov med en 
manuellt eller en automatiskt växlad bil 

Figur 13 visar skillnaden mellan de två olika grupperna då det handlade om själva förarprovet och om 

anmälan till det skedde via en trafikskola eller privat. 

 

Figur 13. Förarprov – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil 

Resultaten visade att det var vanligare i den automatiska gruppen att man anmälde sig som privatist 

jämfört med den manuella gruppen. Det var inte heller lika vanligt att personer i denna grupp blev 

godkända på uppkörningen. efter endast ett prov. Det var också en högre andel som gjort provet på ett 

annat språk än svenska. Figur 14 visar hur många prov som krävdes innan de blev godkända.  
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Figur 14. Antal prov – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Figur 14 visar att personer som genomfört sitt prov med en automatiskt växlad bil fick göra signifikant 

fler prov innan de blev godkända (p<0,001). Figur 15 visar vilket skäl personer som genomfört sitt 

körprov i en manuellt växlad bil angav för att välja en sådan bil. 

 

Figur 15. Varför valde du att genomföra förarprovet i en manuellt växlad bil? 

Figur 15 visar att den vanligaste anledningen till att man genomfört förarprovet i en manuellt växlad 

bil var att man ville ha ett körkort så man kunde köra olika sorters bilar. Närmare 20 procent angav 

också att de enbart hade tillgång till en manuellt växlad bil. Däremot var det i princip ingen (n=10) 

som inte visste att man kunde köra upp med en automatväxlad bil.  

I enkäten fanns en fråga om det nuvarande villkoret för automatväxlad bil påverkade dem på något sätt 

och om man tog bort detta skulle de då välja att köra upp med en automatväxlad bil. I denna analys 

ingår endast de som genomfört sitt prov med en manuellt växlad bil. 
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Figur 16. Om det gick att få bort villkoret för automatväxellåda utan att behöva göra ett nytt körprov, 

hur stor skulle då chansen ha varit att du skulle ha valt att köra upp med en automatväxlad bil? 

Resultaten visade att 20 procent svarade att chansen var mycket stor eller stor att de skulle ha valt att 

köra upp med en automatväxlad bil om man inte behövde göra ett nytt körprov. En relativt stor andel 

var tveksamma och för 41 procent skulle det inte förändra så mycket.  

4.3. De som klarade körprovet första gången. En jämförelse mellan de 
som körde upp med manuell bil och de som körde upp med en 
automatväxlad bil 

Eftersom en större andel av de som genomfört sitt prov med en automatväxlad bil fick göra ett eller 

flera omprov finns det en chans att skillnaden mellan dessa båda grupper inte beror på val av bil utan 

något annat. Av den anledningen genomfördes en rad analyser där enbart de som klarade sig första 

gången jämfördes. I detta urval ingick 490 personer som genomfört sitt körprov med en manuellt 

växlad bil och 76 personer som genomfört samma prov med en automatisk växlad bil. I likhet med 

ovan genomfördes frekvensanalyser och för att undersöka om det fanns några skillnader mellan 

grupperna genomfördes en signifikanstest (Chi2). 
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Figur 17. Privat övningskörning – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Resultaten visade att svaren från de båda grupperna var relativt lika. Den största skillnaden var att en 

större andel bland de som körde en manuellt växlad bil körde mest privat i början. Det vanligaste i 

båda grupperna var att man körde lika mycket under hela perioden eller att man körde mest i slutet. 

Inga av skillnaderna var signifikanta. Figur 18 visar hur många timmar de övningskört privat. 

 

Figur 18. Antal timmar privat övningskörning – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Resultaten visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det största andelen i 

båda grupperna hade kört från 26 till 100 timmar privat även om andelen i den manuella gruppen är 

större. Figur 19 visar övningskörning på trafikskola. 
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Figur 19. Övningskörning på trafikskola – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Resultaten visade att det var signifikant färre i den automatiska gruppen som tagit lektioner på skola 

jämfört med den manuella gruppen (p<0,001). Det var också en signifikant skillnad mellan grupperna 

då det handlade om när de körde som mest på skola (p<0,001). I automatgruppen var det en betydligt 

större andel som körde mest i början jämfört med den manuella gruppen. Det var också en lägre andel 

i automatgruppen som var överens om tidpunkten för prov. Här är det viktigt att poängtera att det 

endast handlade om en person och att denna person hade velat vänta. Figur 20 visar hur många 

lektioner de övningskört på en trafikskola. 

 

Figur 20. Antal lektioner på trafikskola – skillnad automatiskt och manuellt växlad bil. 

Resultaten visade att de båda grupperna skiljer sig åt. De som körde en automatiskt växlad bil hade 

tagit signifikant färre lektioner (medel 14 stycken) på skola än de som kört en manuellt växlad bil 

(medel 16 stycken) (p<.05). Figur 21 visar hur de anmält sig till prov och om de gjorde 

kunskapsprovet på ett annat språk än svenska. 
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Figur 21. Förarprov – skillnad automat och manuellt växlad bil. 

Figur 21 visar att i båda fallen var skillnaden signifikant. Personer i automatgruppen hade oftare gjort 

kunskapsprovet på annat språk än svenska (p<0,001) och det var också betydligt ovanligare att 

trafikskolan hade anmält dem till prov (p<0,001).  

4.4. Sammanfattning 

Resultaten från enkätstudien visade att majoriteten hade övningskört med en manuellt växlad bil även 

om det var något vanligare då de genomgick sin utbildning på en trafikskola. De som genomfört sitt 

körprov med en manuellt växlad bil jämfördes sedan med de som gjort detsamma med en automatiskt 

växlad bil.  

Resultaten visade att de som genomfört provet med en automatiskt växlad bil övat mindre privat än de 

som gjort detsamma med en manuellt växlad bil. De som kört en automatiskt växlad bil ville också 

vänta längre än deras handledare innan de bokar tid för prov. I detta sammanhang är det viktigt att 

poängtera att det rör sig om väldigt få personer. Då det handlade om övningskörning på trafikskola 

visade resultatet på många likheter med den privata utbildningen. För det första var det färre i 

automatgruppen som tagit lektioner på en trafikskola och det var också de, och inte deras trafiklärare, 

som ville vänta med att köra upp.  

Anledningen till att man övningskörde med en automatisk växlad bil var oftast att de endast hade 

tillgång till en sådan bil men också att de inte trodde att de behövde lära sig att växla. En liten andel 

hade prövat att köra en manuell bil men tyckte det var för svårt. Anledningen till att man istället valt 

att övningsköra med en manuell bil handlade om en ökad möjlighet att kunna köra olika bilar. Ett 

körkort för enbart en automatväxlad bil upplevdes som för begränsat. Det fanns också en relativt stor 

andel som tyckte att det var roligare att köra en manuellt växlad bil.  

Då det handlade om förarprovet var det relativt stora skillnader mellan grupperna. Det var vanligare att 

man bokade provet som privatist och att kunskapsprovet var på annat språk än svenska om man 

genomfört provet med en automatiskt växlad bil. Deltagare i denna grupp behövde också genomföra 

flera prov innan de blev godkända.  

På frågan om villkoret och om det togs bort skulle få de som genomfört förarprovet med en manuellt 

växlad bil att välja en automatväxlad bil svarade en femtedel att de skulle göra det.  

Eftersom en större andel bland de som genomfört sitt körprov med en manuell bil inte behövde 

genomföra lika många prov som de som genomfört samma prov med en automatisk bil begränsades 
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urvalet till de som klarat provet första gången. Detta för att i möjligaste mån få två likvärdiga grupper. 

Trots detta visade resultaten att det fanns vissa skillnader mellan grupperna. Gruppen som genomfört 

provet med en automatisk växlad bil hade tagit färre lektioner på skola och det var också en större 

andel som kört mest på en trafikskola i början av sin utbildning. Antalet lektioner var också färre i den 

automatiska gruppen och det var vanligare att de tagit provet på ett annat språk än svenska. Förutom 

detta var det inte lika vanligt att skolan anmält dem till prov. 
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