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Förord 

Denna studie har genomförts med ekonomiskt stöd från Transportstyrelsen. Övriga finansiärer av 

projektet är Trafikverket och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). Studien är genomförd av 

rapportens författare. Författarna vill tacka övriga medarbetare på VTI som på olika sätt har medverkat 

i detta projekt. Vi vill också rikta ett stort tack till de personer som deltagit i workshopen och 

intervjustudien samt trafiklärare som informerat om protokollet och handledare som använt sig av det.  

Linköping, juni 2019 
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Projektledare 
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Sammanfattning 

Digitalt utbildningsprotokoll – en pilotstudie av ett verktyg vid privat övningskörning 

av Sonja Forward (VTI) och Per Henriksson (VTI) 

 

Statistik från Trafikverket visar att mindre än hälften av aspiranterna blir godkända på sitt körprov. En 

viktig förklaring till detta är att en stor andel av körkortstagarna med underkänt prov inte förbereder 

sig tillräckligt inför provet. Både i forskningssammanhang och hos aktörer inom branschen har man 

därför efterlyst nya lösningar och verktyg för en bättre utbildningsprocess. En önskad effekt är att fler 

klarar körprovet och att väntetiderna för körprovet därmed kortas. 

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) frågade sig därför om ett digitalt utbildningsprotokoll 

skulle kunna vara en metod för att få ner antalet omprov vid uppkörning. En tid därefter inleddes 

arbetet med att utveckla ett sådant protokoll, först och främst genom diskussioner i en workshop med 

intressenter och nyckelpersoner och därefter intervjuer med handledare, trafiklärare och forskare. I det 

slutliga utbildningsprotokollet (DUP) ingick 15 utbildningsblock/moment där text, bilder och filmer 

förklarade och beskrev ett övningsområde, allt i enlighet med den nationella kursplanens mål. När 

målet för ett specifikt moment ansågs vara uppfyllt, det vill säga allt material var genomläst och de 

praktiska övningarna genomförda, skulle det godkännas av den privata handledaren eller trafikläraren.  

För att undersöka hur DUP:en introducerats av trafikskolorna, hur det sedan använts och om den lett 

till färre omprov, genomfördes en processanalys och en effektutvärdering. Metoder som användes var 

enkäter samt ett register som uppdaterades varje gång en handledare anmälde att de ville delta i 

försöket. Trafikskolorna ansvarade för rekryteringen vilken skedde i samband med handledarnas 

introduktionsutbildning. Rekryteringen startade senhösten 2015 och pågick till hösten 2017 då drygt 

350 handledare hade anmält sig. I början av 2017 var det enligt registerdata väldigt få som hade 

godkänt några moment. För att få svar på varför skickades en kort webbenkät ut till handledarna. 

Resultaten visade att den största andelen inte börjat övningsköra med sin elev men det fanns även 

handledare som hade tekniska problem. Som resultat av denna utvärdering reviderades manualen och 

informationsmaterial togs fram som trafikskolorna kunde använda i samband med 

introduktionsutbildning. 

Ett år senare avslutades rekryteringen och de 369 handledare som vid denna tidpunkt registrerat sig 

fick en ny webbenkät som mätte effekten av DUP:en och hur den använts. Svarsfrekvensen var låg, ca 

10 procent. Av svaren från 47 handledare framgick att hälften inte hade tagit del av materialet i DUP. 

De främsta anledningarna till det var att man hade glömt bort att man anmält intresse för att delta, att 

man inte hade påbörjat övningskörningen med eleven och att man ångrade sig och inte längre ville 

använda verktyget. Av de som hade använt sig av DUP:en, menade en tredjedel att DUP var ett stort 

stöd vid handledningen. Verktyget användes som en inspirationskälla till övningar men det var få som 

hade godkänt ett moment, det vill säga angett att momentet var slutfört. Anledningarna var bland annat 

att handledaren misslyckades med det, att momentet inte fullföljdes eller att man inte såg någon poäng 

med det. Fjorton procent av handledarna som besvarade enkäten ansåg att det digitala 

utbildningsprotokollet skulle bli obligatoriskt vid privat handledning. Samtidigt som flera gav positiva 

omdömen om DUP beskrev några handledare de problem av teknisk art som hade inträffat. Det hade 

underlättat om verktyget var mer anpassat för att användas som en mobilapplikation menade några 

handledare. Enligt denna pilotstudie fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna som använt 

respektive inte använt DUP under handledningen beträffande hur många omprov av kör- och 

kunskapsproven som krävdes för dem som fick körkortet.  

Slutsatsen från detta projekt är att ett utbildningsprotokoll kan vara till hjälp för handledare men att 

ytterligare åtgärder behövs för att öka användningen. Rent tekniskt behöver den bli enklare att använda 
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och detta oavsett vilket hjälpmedel man använder. Eftersom några ansåg att handboken räckte bör 

innehållet ses över och erbjuda sådant som en tryckt handbok inte kan förmedla lika lätt. Exempelvis 

feedback och flera länkar till filmer. De som deltog i pilotstudien kan inte anses vara representativa då 

antalet omprov var betydligt färre och antalet privat anmälda prov i princip obefintligt. Detta innebär 

att man måste vidta ytterligare åtgärder för att få med den grupp som kanske mest skulle behöva det 

stöd som en DUP kan ge. En sådan åtgärd skulle kunna vara att man inför ett obligatorium som 

innebär att DUP skall ingå i utbildningen. Ett annat att man förutom detta även inför ett krav på att alla 

moment måste vara godkända, antingen av handledaren eller trafikläraren, innan man kan genomföra 

körprovet. För att ytterligare förstärka värdet av DUP rekommenderar vi att användandet av DUP görs 

i samråd med en trafiklärare och att det blir betydligt tydligare att både handledare och trafiklärare kan 

godkänna moment.  
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Summary 

Digital education protocol – a pilot study assessing a tool for private driver training 

by Sonja Forward (VTI) and Per Henriksson (VTI)) 

 

Statistics from the Swedish Road Transport Administration show that less than half of learner drivers 

pass their driving test. An important explanation for this is that a large proportion of learner drivers 

who fail their test do not prepare sufficiently for the test. Researchers and professional driver trainers 

have therefore looked for new solutions and tools which can improve the educational process. A 

desired effect would be for more people to pass their driving test and thus shorten the waiting times for 

the test itself. 

The Swedish National Association of Driver Trainers (STR) therefore wondered if a digital education 

protocol (DUP) could help in reducing the number of re-takes. Thereafter, the development of the 

protocol started. Firstly, through discussions in a workshop with stakeholders and key persons and 

then through interviews with supervisors, driver trainer and researchers. In the final DUP, 15 training 

blocks were included, where text, images and films explained and described an exercise based on the 

objectives of the national curriculum. Either the private supervisor or the driver trainer could approve 

a teaching ‘block’, when its goal was considered to be fulfilled. 

In order to establish how DUP has been introduced at driving schools, how it has been used and if it 

has resulted in fewer re-takes, a ‘process evaluation’ and a before and after study were conducted. 

Methods used were surveys and a register, which was updated every time a private supervisor reported 

that they wanted to participate in the pilot study. The driving schools were responsible for recruiting 

supervisors during their introductory training. Recruitment started late autumn 2015 and lasted until 

autumn 2017 when more than 350 supervisors took part in the study. According to the register, there 

were very few participants who, at the beginning of 2017, had approved any of the blocks. In order to 

find out why a short survey was distributed to the group. The results showed that the large majority 

had not started to drive with the students, but there were also some who had technical problems. As a 

result of this evaluation the manual was revised, and information material was produced, which the 

driving schools could use in connection with supervisors' introductory training. One year later when 

the recruitment of new supervisors stopped and 369 had registered, a new web survey was sent out.  

This survey measured the effect of DUP but also how it had been used. The response rate was rather 

low, about 10 percent. Of the responses from 47 supervisors, it appeared that half of them had not 

noticed the material in the DUP. The main reason for this was that they had forgotten that they had 

registered an interest in participating, that they had not started to practice driving with their students or 

that they had changed their minds and no longer wanted to use the tool. Of those who had used the 

DUP, one third said that the DUP was a great support for them. The tool was used as a source of 

inspiration but there were only a few who also had approved any of the blocks which would indicate 

that it was completed. The reasons were, among other things, that the supervisor was unable to use it 

for technical reasons, that the block was not completed and/or that they saw no point in it. Fourteen 

percent of the supervisors who answered the survey considered that the DUP should become 

mandatory for private driver training. While several gave positive feedback on the DUP, some 

supervisors described the technical problems that had occurred. Some of the supervisors argued that it 

should be adapted to the mobile phone. The result from this pilot study did not find any significant 

difference between the groups who used it or those who did not when it came to how many ‘re-tests’ 

the learner driver had to take before getting his/her license.  

The conclusion from this project is that a training protocol, i.e. DUP, can be helpful for supervisors 

but that further actions are needed to increase its use. Technically, it needs to be easier to use, no 
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matter which application is being used. Since some considered that the manual was enough, the 

content should be reviewed and offer such things that a printed manual cannot offer as easily. For 

example, feedback and links to movies. However, those who participated in this pilot project cannot be 

considered representative, since the number of ‘re-tests’ was considerably smaller and the number of 

privately reported tests was virtually non-existent. This means that further actions are needed to attract 

the group that might be most in need of the support that a DUP can provide. For instance, making 

DUP a mandatory requirement, which means that DUP must be included in the education. In addition, 

it is suggested that all blocks must be approved, either by the supervisor or a driver trainer, before a 

learner driver can registered for the driving test. In order to further strengthen the value of DUP, we 

recommend that the use of DUP is done in consultation with a driver trainer and that it becomes much 

clearer that both supervisors and teachers can approve parts. 
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1. Bakgrund 

I Sverige har den blivande körkortstagaren (behörighet B) stora möjligheter att själv utforma sin 

förarutbildning. De enda obligatoriska delarna är riskutbildning 1 och 2 och förarprov (kunskapsprov 

och körprov). I övrigt kan utbildningen genomföras antingen i privat regi, på trafikskola, eller 

kombinerat privat/trafikskola. De flesta väljer dock att utbilda sig både privat och på trafikskola 

(Erlandsson & Johansson, 2014; Forward, m.fl., 2017). Enligt Forward m.fl. (2017) valde 77 procent 

kombinationen trafikskola och privat utbildning medan endast 6 procent valde att utbilda sig helt i 

privat regi och 15 procent att utbilda sig enbart genom trafikskola. De resterande valde att inte 

använde något av ovanstående utan genomförde körprovet direkt, vilket uteslutande verkade handla 

om personer som redan hade ett körkort från ett annat land (Forward, m.fl., 2017).  

Sedan januari 2006 ska både elev och handledare ha genomgått en obligatorisk introduktionsutbild-

ning för att få övningsköra privat (SOU 2008:130). Utbildningen är giltig under fem år och om 

handledaren har flera elever räcker det med att hen går utbildningen en gång under perioden 

(Transportstyrelsen1). Syftet med introduktionsutbildningen är att vägleda handledare och elev inför 

den privata övningskörningen. Dessutom förväntas utbildningen ge både handledare och elev en bättre 

förståelse för förarutbildningens mål och innehåll, de regler som gäller för övningskörning och hur 

man planerar och strukturerar övningskörningen där både trafiksäkerhet och miljö ingår 

(Transportstyrelsen2).  

I Sverige är förarprovet sedan 1 september 2008 sammanhållet, vilket innebär att det ses som ett prov, 

men uppdelat i två delar: kunskapsprov och körprov. De båda proven ska bokas samtidigt och 

genomföras nära varandra i tid, helst samma dag och senast inom två månader (Transportstyrelsen, 

2012). Då det handlar om godkända körprov visar statistik från Trafikverket att andelen godkända 

körprov minskat med närmare 11 procentenheter sedan 2008, se Figur 1. 

 

Figur 1. Andel godkända körprov, behörighet B. Källa: Trafikverket, 2019. 

Den nedåtgående trenden som redovisas i Figur 1 håller även i sig under första halvåret 2019 då 

andelen godkända prov var 43,3 procent.  

Andelen godkända prov varierar utifrån hur man anmält sig till körprovet. Under 2018 godkändes en 

betydligt större andel av proven som var bokade med en trafikskolekod jämfört med de som var 

                                                      

1 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/introduktionsutbildning/ 

2 https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/introduktionsutbildning/ 
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privatbokade, 66,9 procent mot 32,3 procent (Trafikverket, 2019). Detta stöds även av studier som 

visar att de som anmäler sig privat till förarprovet i högre grad än de andra genomför minst fyra prov 

(78% privatanmälda) (Alger & Eklöf, 2017).  

I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att detta enbart handlar om hur man anmält sig till 

prov vilket väldigt sällan visar hur man utbildat sig. En anledning till att trafikskolan inte vill anmäla, 

trots att eleven är kund hos dem, beror på att trafikläraren inte anser att eleven är redo att köra upp 

(Forward, Nyberg & Henriksson, 2016). Detta i sin tur kan kopplas till att de som anmält sig privat 

inte tagit lika många lektioner på skola jämfört med de som anmälts via en trafikskola (Forward, m.fl., 

2016; Forward, m.fl., 2017). En annan viktig faktor verkar vara hur eleven planerat sin utbildning 

eftersom de som klarar sig bäst är elever som kombinerat den privata utbildningen med en utbildning 

på trafikskola under hela sin utbildningsperiod (Forward, Nyberg & Henriksson, 2016).  

Utvecklingen som innebär att färre och färre blir godkända vid prov har föranlett att både forskare och 

aktörer inom branschen efterlyser nya lösningar och verktyg för en bättre utbildningsprocess (Stave, 

2011). Med en bättre utbildningsprocess antas förutsättningarna öka för att komma bättre förberedd till 

förarprovet. (Erlandsson & Johansson, 2014; Forward, m.fl., 2017).  

För att lyckas med detta behövs en rad olika åtgärder (se bl.a. Forward, m.fl., 2017). En sådan åtgärd 

är ett ökat stöd till handledaren i hur de ska planera och genomföra handledningen. Stödet skulle 

kunna vara i form av ett digitalt hjälpmedel som innefattar bland annat information om utbildningsmål 

(kursplan), kravnivåer för förarproven och kriterier för val av trafikskola. 

Ett annat som rekommenderades i studie av Forward, m.fl. (2017) är att uppmuntra handledaren att i 

samband med att de registrerar sig för att använda DUP inleder ett samarbete med trafikskolan. Detta i 

sin tur minskar risken att eleven lär sig ett felaktigt beteende. Man föreslog även att man under hela 

utbildningstiden körde både privat och på trafikskola och inte väntade med trafikskolan till slutet av 

utbildningen. 

1.1. Syfte 

Det övergripande syftet är att i en pilotstudie utveckla, prova och utvärdera ett digitalt utbildnings-

protokoll på ett sätt så att man kan dra slutsatser om dess effekter samtidigt som man bygger upp ett 

underlag för hur protokollet behöver förändras för att fungera optimalt i framtiden. 

Pilotstudien består av tre olika delar: 

1. Utveckling av ett digitalt utbildningsprotokoll 

2. En processanalys   

3. Effektutvärdering  
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2. Delstudie 1: Utveckling av det digitala utbildningsprotokollet 

Syftet med delstudie 1 var att utveckla det digitala utbildningsprotokollet (DUP). Detta handlade om 

innehållet men också att den tekniska lösningen skall motsvara de behov som handledare och 

trafiklärare har. För att lyckas med detta ingick tre olika moment i delstudie 1: 

1. Kunskapsinhämtning och workshop med utvalda nyckelpersoner 

2. Intervjuer med handledare och trafiklärare 

3. Framtagande av slutlig version av DUP:en 

Projektet inleddes med att en styrgrupp bestående av representanter från Trafikverket, 

Transportstyrelsen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) (vilka också gemensamt finansierade 

projektet) och VTI bildades. Därefter skickade Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) ut ett 

pressmeddelande under hösten 2015 som berättade om projektet och att privata handledare till 

körkortselever från och med 2016 kommer att få testa ett nytt digitalt utbildningsprotokoll (DUP) i 

samband med utbildningen. Förhoppningen var att eleverna skulle få en mera gedigen utbildning och 

att antalet omprov skulle minska. Syftet med det digitala utbildningsprotokollet var inte att ersätta 

andra utbildningsplattformar utan att öka handledarnas medvetenhet om vad eleven skall öva på. 

2.1. Workshop med utvalda nyckelpersoner  

VTI bjöd in elva intressenter och nyckelpersoner till en workshop för att diskutera vilka behov ett 

digitalt utbildningsprotokoll skulle täcka och hur man bäst utformade det. Workshopen hölls i 

Stockholm den 28 oktober 2015. De som deltog var 

● forskare som arbetat med körkortsutbildning och som på olika sätt kommit i kontakt med 

handledare, elever och trafiklärare och som kan förmedla kunskaper om vilka behov som finns 

● trafikskoleorganisationer som kan bidra med ett mera övergripande perspektiv avseende 

utbildningsprotokoll och vilka behov som kan finnas bland de olika användargrupperna 

● myndigheter, framförallt de som har anknytning till körkortsutbildning och förarprov (dvs. 

Transportstyrelsen och Trafikverket). 

Workshopen inleddes med en presentation av projektet och en demo för att visa vad som ingår i 

DUP:en (se bilaga 1). Därefter delades gruppen in i två mindre grupper där de diskuterade hur de olika 

momenten ska förklaras och beskrivas, exempelvis: behövs mera text, bilder eller filmer och om vissa 

moment kanske är lättare att förstå och kräver mindre information än andra. Mötet diskuterade även de 

tvingande delarna, exempelvis om det skulle vara ett krav att användarna klickar fram allt material 

innan man kan gå vidare till nästa moment. Som hjälp hade deltagarna på workshopen STR:s 

Handledarhandbok (STR, 2018).   

Resultaten från gruppdiskussionerna var att ett lämpligt övningsområde borde illustreras på ett eller 

annat sätt under varje moment. Det kunde vara länkar till YouTube klipp eller bilder. Vissa moment 

behövde förtydligas och några var för omfattande och man föreslog därför att de delades upp i två 

olika moment. Några ansåg också att man i vissa fall kunde visa en bild där en var rätt och en annan 

fel. Detta var för man ansåg att handledaren även borde diskutera felbeteenden med eleven. Några 

föreslog också att man skulle lägga in en skala från 1–3 (klarar det inte så bra, klarar det ganska bra 

och klarar det bra). En fråga som uppstod var om handledaren verkligen kunde avgöra om ett moment 

skulle godkännas eller inte. 

Utifrån resultatet workshopen påbörjade STR en mer omfattande genomarbetning av materialet men 

de var också noga med att poängtera att STR enbart bistod med att ”fylla boxarna” med det som fanns 

i deras handledarmaterial, DUP skulle inte utvecklas till ett utbildningsmaterial. 
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2.2. Intervjuer med handledare, trafiklärare och forskare 

Efter att ett första utkast av DUP var framtaget fick en grupp som bestod av privata handledare och 

trafiklärare använda den och sedan lämna kommentarer antingen via telefon eller e-post till VTI. 

Urvalet var inte slumpmässigt utan en förfrågan skickades till deltagare som VTI tidigare haft kontakt 

med i andra projekt som också handlade om förarutbildning. Namn på handledare kom från 

styrgruppens sociala nätverk. Totalt deltog 11 personer (5 handledare, 5 trafiklärare och 1 forskare) 

där var och en fick inloggningsuppgifter från Trafikverket som ansvarade för den tekniska delen av 

DUP. Försöket pågick från mars till maj 2016.  

2.2.1. Resultat  

Filmerna som visades under de olika momenten var det många som hade synpunkter på och en av 

handledarna menade att det hjälpte hen att veta hur de skulle öva och att handledningen gick rätt till. 

Det fanns även några som skulle vilja se flera filmer. Speciellt senare i protokollet för det finns rätt 

många detaljerade instruktioner i början men sedan avtar det. Detta kan enligt respondenten tolkas 

som att dessa situationer är viktigare än de andra. Däremot tyckte man inte att alla filmer som finns i 

körkortsboken och handledarhandboken ska finnas med eftersom detta kan leda till att man inte 

använder boken alls. Istället skulle man kunna hänvisa till filmer och texter som finns i dessa böcker. 

Förutom filmerna ansåg flera att det även behövdes flera bilder och texter som visade hur de olika 

övningsmomenten skulle gå till, dess syfte och mål men också förslag på lämpliga övningsområden. 

Det sistnämnda skulle även kunna vara platsberoende om trafikskolan kunde lägga in lokala platser i 

protokollet.  

En av handledarna ville ha mera information om hur man skulle påbörja sin övningskörning. En annan 

av handledarna ville ha flera konkreta tips, exempelvis hur man ska placera bilen då man fickparkerar. 

Några tyckte att informationen var tydlig, andra att den var för avancerad och någon att den var rörig 

och inkonsekvent. I det sistnämnda fallet undrade en av respondenterna vad det var för ett verktyg: 

• En instruktion till handledaren om hur man ska lägga upp privat övningskörning och 

handledning? 

• Ett verktyg för att bedöma när eleven är klar med momenten?  

• Ett utbildningsmaterial för eleven?  

• Hjälp med hänvisningar till körkortsboken och handledarboken?  

Enligt denna respondent ingick lite av allt detta, men inte systematiskt. En trafiklärare menade också 

att vissa begrepp kunde missförstås. Ett exempel var körklar som personen tolkade som startklar.  

Även de pedagogiska tipsen hade man synpunkter på. Problemet här var att några av tipsen var relativt 

avancerade och av den anledningen kunde man inte förvänta sig att handledaren skulle kunna utföra 

uppgiften. Ett exempel som gavs var i moment 8: ”Speciellt viktigt är det att du lyfter fram 

människans begränsade förmåga och trafikens förrädiska situationer”. Frågan var om en handledare 

verkligen vet hur detta skall gå till?  

Efter vissa moment finns det något om trafiklärares erfarenhet vilket respondenten ansåg var bra men 

undrade varför detta inte fanns efter varje moment. Förutom att godkänna olika moment, vilket ska 

göras då handledaren bedömer om aspiranten har uppnått alla mål inom blocket, föreslogs att man 

införde något som liknar ett digitalt utbildningskort för handledaren där hen fyller i vad man gjort och 

hur det gått. 

I övrigt ville man att det på ett tydligare sätt skulle framgå att både handledare och trafiklärare kunde 

godkänna vissa moment. Några ansåg att vikten av att samarbete med en trafiklärare borde lyftas fram 

mera. 
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Det var även några trafiklärare och handledare som reflekterade över behovet av trafikskolor. En 

handledare menade att DUP underlättade kommunikationen mellan trafikskola, elev och handledare på 

ett bra sätt. En annan trodde att det kunde minska antalet körlektioner på en trafikskola eftersom 

handledningen blev bättre.  

2.3. Den slutliga utvecklingen av det digitala utbildningsprotokollet 

I juni 2016 tog styrgruppen beslut att DUP inte skulle revideras ytterligare och att de tekniska problem 

som tidigare uppdagats var enligt Trafikverket åtgärdade. Skälet till att DUP inte reviderades efter 

intervjuerna var att respondenternas meningar gick isär och att flera av handledarna var nöjda med 

upplägget. STR som hade ansvar för innehållet var även orolig över att DUP skulle komma att likna en 

utbildningsplattform och inte enbart ett protokoll om man tog hänsyn till de förslag som intervjuerna 

gav.  

I den slutliga versionen ingår femton obligatoriska moduler/moment i DUP, med tydligt beskrivna 

kravnivåer. Basen i protokollet utgörs av den nationella kursplanens olika mål. Handledare eller 

trafiklärare ger en elektronisk signatur när målet för ett givet moment är uppfyllt.  

Nästa steg i projektet var att STR kontaktade trafikskolorna och bad dem att välja ut 20 handledare 

och elever som skulle bilda en försöksgrupp. Enligt Trafikverket var det skolorna som skulle lägga in 

handledare och elever och för att klara av detta fick de en manual som beskrev hur DUP skulle 

användas. De som sedan använde DUP fick en kontaktperson i Linköping som de kunde kontakta om 

några tekniska problem uppstod.  
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3. Delstudie 2: Processanalys 

Det övergripande syftet med processanalysen var att undersöka hur det digitala utbildningsprotokollet 

introducerats av trafikskolorna och om och hur det sedan använts. Processanalysen genomfördes med 

hjälp utav enkäter och ett register som upprättades när handledarna i samband med introduktions-

utbildningen anmälde sitt intresse till Trafikverket att de ville delta i försöket.  

Rekryteringen av handledare som skulle använda den digitala plattformen gjordes som tidigare nämnts 

av trafikskolorna. Som ett led i detta arbete hade trafikskolorna fått information om plattformen av 

STR och blivit ombedd att berätta om den i samband med handledarnas introduktionsutbildning. De 

handledare som visade intresse och hade en elev som var född 1998 eller senare ingick sedan i 

pilotstudien. Därefter fick handledaren hjälp med att registrera sig som användare av plattformen och 

en kort introduktion om hur den skulle användas. Då projektet kommit igång skickade Trafikverket 

regelbundet ut information om vilka som fanns registrerade i registret till VTI. 

Inledningsvis var informationsspridningen om projektet relativt omfattande. Redan 2014 fanns det en 

artikel i STR:s tidning Mitt i Trafiken (4, 2014) som berättade att Trafikmyndigheterna nu var med på 

STRs förslag om en digital satsning. I samband med att projektet startade hösten 2015 skickade även 

VTI ut ett pressmeddelande och kort därefter beskrevs projektet återigen i tidningen Mitt i Trafiken 

(1, 2016). Denna gång ingick en redogörelse av protokollet, både i ord och bild.  

Våren 2016 hade 33 trafikskolor visat intresse, men det behövdes ytterligare 17 trafikskolor i 

projektet. För att kunna rekrytera fler publicerades ännu ett pressmeddelande våren 2016 som 

informerade om projektet. Ambitionen var fortfarande att få varje trafikskola som deltog i projektet att 

ställa upp med 20 par bestående av elever och handledare. Meningen var att 1 000 par skulle använda 

DUP i sin handledning.  

I januari 2017 hade 258 handledare registrerat sig men väldigt få hade godkänt några moment enligt 

Trafikverkets register. En kort enkät skickades därför ut via e-post till handledarna där följande frågor 

ingick: 

• har inte börjat att övningsköra med min elev 

• ångrade mig och är inte längre intresserade av att använda plattformen 

• har försökt att använda plattformen men det var för krångligt 

• har inte lyckats att ladda ned plattformen till min dator/padda 

• har helt glömt bort att jag anmält mig till detta 

• annat. 

Totalt nådde e-posten 243 personer eftersom 15 adresser var ogiltiga. Av dessa var det 49 stycken 

(20 %) som svarade på frågorna.  

Resultatet visade att den största andelen, 20 stycken, inte börjat övningsköra med sin elev. Detta var 

följt av tio stycken som fått problem med de tekniska delarna, exempelvis problem med att logga in 

eller fått godkänna moment. Sju stycken hade glömt att de registrerat sig, fem stycken tänkte använda 

den senare, två stycken berättade att eleven redan hade ett körkort, två stycken hade delvis använt den, 

en person hade väntat eftersom hen ville ha mer information, en annan hade inte lagt in sin elev och 

ytterligare en person skickade tillbaka e-posten utan svar. De som haft tekniska problem kontaktades 

av Trafikverket vid ett senare tillfälle.  
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Som ett resultat av utvärderingen reviderades manualen och VTI skickade ut den till alla handledare 

som registrerat sig i början av mars 2017. Vid denna tidpunkt fanns det 249 handledare i den lista VTI 

upprättat. Även informationsmaterial togs fram som trafikskolorna kunde använda i samband med 

introduktionsutbildningen. Detta material skickade STR ut i mars 2017 till sina medlemmar. I 

samband med detta berättade man ånyo om projektet men också att det behövdes flera användare av 

protokollet. I utskicket fanns förutom en länk till informationsmaterialet även länkar till anmälnings-

blanketten och manualen. I slutet av mars 2017 hade 29 trafikskolor anmält sig. 

3.1. Webbenkät 

Cirka tio månader senare hade det tillkommit ytterligare 107 handledare. I likhet med tidigare var det 

få som godkänt några moment och frågan var varför. För att få svar på denna fråga skickades en enkät 

ut till dem som registrerat sig som användare. 

3.1.1. Metod 

En e-post med en länk till en webbenkät med ett 10-tal frågor skickades till handledarna som 

registrerat sig som användare av DUP. I enkäten fick de bland annat uppge om hen använt DUP under 

handledningen (om så inte var fallet även anledningen till det), hur stort stöd DUP varit och om 

kontakt tagits med trafikskola för att diskutera DUP. 

Utskicket skedde den 6 oktober 2017 till 356 handledare. Två påminnelser skickades, den 17 oktober 

och den 27 oktober 2017. Enkäten inaktiverades den 14 november 2017 och inga svar kunde därmed 

avges efter detta datum. Drygt 22 procent (78 personer) besvarade enkäten fullständigt, därtill 

påbörjade 6 personer den. 

3.1.2. Resultat 

Resultaten från enkäten visade att endast var fjärde handledare hade börjat använda DUP hösten 2017. 

De som inte kommit igång med DUP fick ange anledningen/anledningarna till detta, se Figur 2. 

 

Figur 2. Av vilken anledning handledaren inte hade börjat använda DUP. Flera svar kunde avges. 

Bygger på svar från 63 respondenter.  
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Figur 2 visar att den vanligaste anledningen till att DUP inte använts, var helt enkelt att övnings-

körningen ännu inte hade påbörjats med eleven, över 40 procent uppgav detta. För mer än var fjärde 

hade det fallit i glömska att man anmält sitt intresse för att prova detta verktyg. En del hade problem 

med själva hanteringen och nedladdningen av programmet. I enkäten fick deltagarna även chans att 

lämna egna kommentarer. Här framkom det att några inte lyckats logga in, att det inte gick att skriva i 

DUP och att de hade kontaktat trafikskolan för att avhjälpa detta problem men utan framgång. En 

handledare påstod att trafikskolan meddelat att projektet inte längre var aktuellt. 

Av dem som ännu inte använt sig av DUP, hade 30 procent (17 av 57 svar) diskuterat verktyget med 

en trafikskola. Ungefär tre av fyra i denna grupp hade för avsikt att använda DUP framöver (42 av 57). 

De 15 handledare som inte hade för avsikt att utnyttja DUP, fick frågan om något incitament skulle få 

dem att göra det. Frågan hade två fasta svarsalternativ (”Snabbare provtid” respektive ”Lägre 

provavgift”) men det fanns också möjlighet att lämna öppna svar. Det visade sig att handledarna 

skulle använda DUP om 

• det ledde till snabbare provtid (3 handledare) 

• det medförde lägre provavgift (1) 

• en mobilapp tillhandahölls istället för en webbsida (1) 

• det skickades påminnelse en gång/månad (1).  

För övriga nio handledare var DUP ointressant även om en ”belöning” erbjöds. 

Handledare som använt DUP 

Gruppen som svarade att de använt DUP var liten, endast 21 personer och två av dem besvarade inte 

hela enkäten. Tio av dessa 21 personer hade varit i kontakt med en trafikskola för att diskutera DUP 

men bara sju personer var medvetna om att även en trafiklärare kan och får godkänna ett moment. På 

frågan om hur stort stöd DUP är för en handledare, var det en majoritet (14 personer) som ansåg att det 

varit mer eller mindre stort (svarat 1–3 på en sjugradig skala där 1 motsvarade ”Väldigt stort” och 7 

”Väldigt lite”). En person upplevde att det stöd DUP kunde ge under handledningen var väldigt litet, 

se figur 3. 

 
Figur 3. Hur stort stöd handledaren ansågs sig få av DUP vid handledningen. Bygger på svar från 21 

respondenter. 
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Vidare hade handledarna höga tankar om protokollets potential: 19 av 20 menade att de övningar som 

ingår i DUP skulle leda till att eleven blev en bättre förare. De flesta handledarna (15 personer) hade 

för avsikt att alla 15 moment skulle godkännas och vara färdiga innan förarprovet genomförs. I princip 

alla (16 av 20) utgick ifrån att chansen var större att eleven skulle klara körprovet vid första försöket 

än om DUP inte använts. 

Hur ofta DUP användes vid tidpunkten för enkätens ifyllande och om avsikten var att använda 

verktyget framöver framgår ur följande figur. 

 

 

Figur 4. Hur frekvent DUP används idag och hur frekvent användningen av DUP avses bli framöver. 

Bygger på svar från 20 respondenter. 

Figuren visar att verktyget användes i liten utsträckning vid studiens genomförande men ambitionen 

att använda DUP senare i utbildningen var förhållandevis hög. För att få en mer nyanserad bild av hur 

DUP-användningen såg ut fick respondenterna ta ställning till några påståenden, se tabell 1. 

Tabell 1. Beskrivning av användningen av DUP. Flera alternativ kunde anges. 

Hur DUP används Antal svar 

Du använder DUP lite då och då som förslag till övningar men tycker att det räcker 10 

Du använder inte DUP så ofta eftersom handledningen inte alltid är så planerad 4 

Du använder inte DUP hela tiden eftersom vanlig mängdträning räcker 1 

Oftast användes DUP som en inspirationskälla till övningar att genomföra och man nöjde sig med det. 

I samband med denna fråga tog två handledare upp de problem som förekommit. En uppgav att det tog 

tid att få DUP att fungera då ingen manual erhållits och det fungerade mindre bra att registrera 

momenten på en dator som hade Internet Explorer som webbläsare. En annan handledare uppgav att 

DUP inte fungerade överhuvudtaget. 

Synpunkter och förbättringsförslag 

Avslutningsvis gavs möjlighet att ge kommentarer. Ett par personer beskrev svårigheter att komma 

igång med DUP. Utöver det påpekade en respondent att det inte gick att skriva i verktyget och man 
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visste inte vem man skulle vända sig till för att få hjälp då information saknades på körkortsportalens 

hemsidan3.  

Två användare hade synpunkter på gränssnittet. Man ansåg att en mobilapp borde införas som kan 

länkas till bilens display. En annan ville se en bättre koppling till teorin, till exempel hänvisa till sidor i 

boken och övningar/test som kan kunde utföra. Andra uppskattade verktyget, tyckte det såg riktigt bra 

ut, att det var lätt komma igång och innehöll bra punkter samt att det var bra med en uppföljning och 

signering efter varje moment. ”Helt klockrent” utryckte sig en annan handledare. En respondent 

menade att idén var god, men att utförandet inte var moget än.  

                                                      

3 (http://www.korkortsportalen.se/dup) 

http://www.korkortsportalen.se/dup
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4. Delstudie 3: Effektutvärdering  

4.1. Metod 

Hösten 2018 avslutades rekryteringen och de 369 handledare som vid denna tidpunkt registrerat sig 

fick en ny webbenkät som mätte effekten av DUP:en och hur den använts. De frågor som nu ingick i 

enkäten påminde om den som skickades ut tidigare, se kapitel 3 Processanalys, men den utökades och 

reviderades något. Till skillnad från den tidigare enkäten ingick även några frågor om momenten: hade 

man godkänt några, om inte varför och om det var lätt eller svårt att godkänna ett moment. För att 

verifiera svaren på frågan om de godkänt något moment eller inte gjordes jämförelser med information 

från Trafikverkets förarprovsregister där denna information fanns tillgänglig. I detta register fanns 

även information om elevens provresultat och antal körprov.  

Enkäten skickades till de som registrerat sig som användare av DUP. Utskicket skedde den 

5 september 2018 till 369 handledare. På grund av den begränsade tidsramen skickades endast en 

påminnelse, den 11 september 2018. Enkäten inaktiverades den 15 september 2018 och inga svar 

registrerades efter detta datum. Svarsfrekvensen blev lägre jämfört med den kortare enkätstudien som 

genomfördes under processanalysen, drygt 12,7 procent eller 47 personer. I denna grupp var det 5 

personer som inte besvarade hela enkäten. Sju personer som kontaktade VTI via e-post i samband med 

enkätutskicket meddelade att de inte hade använt DUP. Vidare erhölls frånvaromeddelande via e-post 

från tre personer som sedan inte besvarade enkäten. I övrigt har vi ingen kännedom om 

bortfallsorsakerna.  

4.2. Resultat 

Nästan alla, eller 45 av 47 handledare, hade fått den första informationen om DUP i samband med 

handledarnas introduktionsutbildning. Andra informationsvägar var via elevens trafiklärare eller 

genom en vän. På frågan huruvida man tagit del av materialet som presenteras i DUP, svarade 

omkring hälften av handledarna att man hade gjort det (22 av 45), 51 procent hade sålunda inte tagit 

del av materialet.  

4.2.1. Handledare som inte hade tagit del av materialet i DUP 

Anledningarna till att man inte tagit del av materialet framgår ur följande figur. Handledarna i denna 

grupp hade, enligt registeruppgifter, heller inte godkänt några moment. 

 

Figur 5. Av vilken anledning handledaren inte hade tagit del av DUP-materialet. Flera svar kunde 

avges. Bygger på svar från 23 respondenter.  
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Att eleven redan hade körkort var den vanligaste orsaken följt av att det hade fallit i glömska. Ingen 

menade att bristande information hade lett till att man inte tittade på DUP-materialet. En handledare 

hade under ”Annan anledning” beskrivit att en skada medfört att övningskörningen inte kunnat 

påbörjats, en annan att orsaken var en kombination av faktorer som bidragit till att man inte tagit del 

av materialet i DUP. 

Av dem som inte tagit del av DUP, hade 32 procent (7 av 22 svar) diskuterat verktyget med en 

trafikskola. Få skulle vara mer benägna att använda verktyget om det förekom någon form av 

incitament: lägre provavgift (fyra handledare) eller snabbare provtid (en handledare). För övriga 16 

handledare var DUP ointressant även om en ”belöning” erbjöds. 

4.2.2. Handledare som tagit del av materialet i DUP 

Gruppen som hade tagit del av DUP-materialet var liten, endast 22 personer. En av dessa hade inte 

svarat på några fler enkätfrågor, varför resultatet fortsättningsvis bygger på svar från 21 personer. I 

denna grupp visade det sig att 16 av 21 handledare hade använt DUP i under den privata 

handledningen. De resterande hade enbart tagit del av materialet. 

Några handledare hade varit i kontakt med en trafikskola för att diskutera DUP (6 av 21). Handledarna 

hade höga tankar om potentialen i DUP: 19 av 21 menade att de övningar som ingår i DUP skulle leda 

till att eleven blev en bättre förare. 

4.2.2.1. Handledare som tagit del av materialet i DUP men inte använt det under 
handledningen 

Denna grupp bestod av fem personer. Anledningarna till att DUP inte användes var att man glömde 

bort det (två handledare), att handboken räckte (två handledare), att upplägget inte passade (en 

handledare) och att informationen om hur man skulle använda plattformen inte var tillräcklig. 

4.2.2.2. Handledare som tagit del av materialet i DUP och använt det under 
handledningen 

Sexton handledare hade använt DUP och hur stort stöd verktyget bedömdes vara framgår ur figur 6. 

 
Figur 6. Hur stort stöd handledaren ansåg DUP var vid handledningen. Bygger på svar från 16 

respondenter. 
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Synen på det stöd som DUP gav varierade, men med en liten övervikt för att det var ett gott stöd under 

utbildningen. Hur ofta DUP hade använts framgår ur följande figur. 

 

Figur 7. Hur frekvent DUP användes Bygger på svar från 16 respondenter. 

De flesta använde DUP ibland och antalet som använde det ofta var exakt lika som antalet som 

använde det sällan. För att få en mer nyanserad bild av hur DUP-användningen såg ut fick 

respondenterna ta ställning till några påståenden, se tabell 2. 

Tabell 2. Beskrivning av användningen av DUP. Flera alternativ kunde anges. 

Hur DUP användes Antal svar 

Du använde DUP lite då och då som förslag till övningar men tyckte att det räckte 6 

Du använde inte DUP så ofta eftersom handledningen inte alltid var så planerad 3 

Du använde inte DUP så ofta eftersom vanlig mängdträning räckte 3 

Du använde inte DUP så ofta eftersom vissa delar kändes onödiga 0 

Oftast användes DUP som en inspirationskälla till övningar att genomföra och man nöjde sig med det.  

Handledaren hade även möjlighet att själv beskriva sitt användande, vilket fyra personer gjorde: 

• användes framförallt i början för att veta med vad man ska börja och hur man sedan går vidare 

• gick igenom hela DUP för att se om jag förbisett något men kör handledning efter eget huvud 

och situation 

• kommer att använda DUP mer framöver. 

Endast 3 av 16 som hade använt protokollet hade godkänt moment i den. Anledningarna till att man 

inte hade utnyttjat verktyget på detta sätt var att: 

• man inte lyckades göra det i datorn/läsplattan/mobilen (5 personer) 

• man inte kunde avgöra om eleven var godkänd eller inte (1) 

• momenten inte fullföljdes (2) 

• man ansåg att det inte var intressant (1) 
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• man såg ingen poäng i det eftersom man utbildade enligt kriterier som ansågs väsentliga för 

duktiga bilförare och avvaktar tills körningen nått upp till en viss nivå (1) 

• man menade att övningarna som gjordes var bra och att uppföljning inte behövdes med detta 

verktyg (1)  

• man fick idéer till att lägga upp utbildningen på ett eget sätt (1). 

De tre handledare som hade godkänt moment i DUP tyckte att det var väldigt lätt att göra det. I det ena 

fallet godkände även trafiklärare moment.  

4.2.3. Synpunkter och förbättringsförslag 

Det rådde stor osäkerhet bland handledarna som tagit del av DUP om verktyget skulle bli obligatoriskt 

eller inte vid privat handledning, se följande figur.  

 

Figur 8. Inställning till om DUP ska bli obligatorisk. Bygger på svar från 42 respondenter. 

Bland dem som tagit del av materialet i DUP, var det lika många som var positiva till ett obligatorium 

som negativa (var fjärde) medan hälften var tveksamma. Resultaten visade även att andelen 

tveksamma var högre bland dem som inte tagit del av materialet.  

Nedan beskrivs handledarnas erfarenheter och vilka förbättringsförslag som fördes fram. 

• Bra som det verktyget det är men behöver bli app-anpassat, så man kan ha det med sig i bilen 

om man behöver stöd under utbildningen. 

• Det är säkert ett bra komplement till dom som känner att dom behöver och vill planera sina 

utbildningstider. Den var väldigt bra i början när eleven börjar från noll. 

• En mera pålitlig plattform, för mycket avbrott, omöjligt att klarera de olika nivåerna. 

Innehållet är alldeles utmärkt, upplägget likaså! 

• Jag försökte ladda ner och var i kontakt med DUP men det fungerade tyvärr inte, tror jag hade 

använt det om det inte strulat. 

• Ren app och i så fall på en webbsida. 

• Stör mig alltid att informationen inte stämmer. I allmänna råd och tips, första avsnittet, 

hänvisas till en länk om frågor och svar om DUP hos Trafikverket.se som naturligtvis inte 

finns. Hittar över huvud taget inte en stavelse om DUP där. Ni kunde gärna skippa det 
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politiskt korrekta dravlet. T ex i avsnitt 2, inledande manövrering, syfte "Eleven ska känna att 

hen har bilen i sin hand och framför den mjukt och behagligt med ett miljöanpassat körsätt". 

Jag lovar att i den första kontakten med att framföra ett fordon skall man ägna 0 sekunder åt 

miljön och all uppmärksamhet åt hur bilen skall hanteras. När jag läst så långt höll jag på att 

slänga bort plattan. 

Övriga synpunkter: 

• I grunden ett bra tänk utifrån den initiala informationen. 

• Mycket är faktiskt bra. Man blir påmind om att poängtera detaljer man själv gör per 

automatik. Vidare minns/vet man inte lagens bokstav alla gånger, så det var t.ex. bra att ni 

hade med avsnittet med när man fick börja köra med släpvagn. Instruktionsfilmer på Youtube 

är en bra idé. 

• Tyvärr så var informationen dålig när vi fick upplysningen om DUP och sen glömde vi helt 

enkelt bort det. 

• Vet ej. Skulle vara bra att ha den när vi börjar övningsköra. 

4.2.4. Förändrades inställningen till DUP under projektperioden? 

Ytterligare analyser genomfördes för att se om de svar som handledarna angav inledningsvis, dvs 

under januari 2017 (se kapitel 3. Processanalys), hade förändrats på något sätt då den andra enkäten 

skickades ut under september 2018. En frågeställning var om de som hade svarat att de inte börjat 

övningsköra med sin elev, hade de vid ett senare tillfälle använt DUP-protokollet? 

Som svar på detta undersöktes svaren från de handledare som deltog i bägge enkätstudierna. Denna 

grupp var emellertid liten, 21 handledare.  

Tabell 3. Beskrivning av användningen av DUP bland dem som svarade på båda enkäterna.  

Hur DUP används Före Efter  

Du använder DUP  8 8 oförändrat 

Inte börjat övningsköra 7 

3 hade ännu inte börjat övningsköra  

2 hade börjat men klarade sig utan DUP  

1 hade börjat använda DUP 

Börjat övningsköra i liten skala 1 1 klarade sig utan DUP 

Försökt använda men för krångligt 2 2 fortfarande krångligt 

Glömt bort att de anmält sig 2 2 fortfarande glömt 

Elev har redan körkort 1 1 oförändrat 

Av de 21 som svarade på bägge enkäterna, var det endast i fyra fall som någon förändring hade skett 

enligt den andra enkäten. Tre av dem hade inte börjat övningsköra, två av dessa i sin tur ansåg sig 

klara sig utan DUP i den fortsatta övningskörningen, medan den tredje handledaren hade börjat 

använda DUP:en. Vidare hade en handledare som påbörjat övningskörningen i liten skala enligt den 

första enkäten heller inte använt DUP enligt den andra enkäten.  

4.2.5. Deltagarnas provresultat 

Syftet med projektet var att det skulle avslutas då alla deltagare avlagt sitt förarprov för B-behörighet. 

Då projektet avslutades tidigare än beräknat var inte detta möjligt. Resultatet visade att ungefär hälften 

inte avlagt något prov (50 %). Av den anledningen är det svårt att dra några direkta slutsatser om 

vilken effekt användandet av DUP fick på antalet omprov då underlaget är väldigt litet.  
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I detta avsnitt jämförs i varje fall gruppen som använt DUP med gruppen som inte använt DUP. Dessa 

grupper har bildats på följande sätt: 

• Användarna utgörs dels av dem som i enkäterna uppgett att DUP använts. Det innebär att 

handledaren januari 2017 svarat ja på frågan om man börjat använda DUP och/eller svarat ja 

på samma fråga cirka 20 månader senare. Därutöver ingår de som enligt registerdata har 

godkänt moment i DUP men som inte har besvarat någon enkät. I denna grupp ingår 32 elever. 

• Icke-användarna utgörs dels av dem som enligt den andra enkäten angett att man inte använde 

sig av det material som finns i DUP i samband med handledningen och dels de som via e-post 

direkt till VTI meddelat att de inte använt verktyget (de senare har inte besvarat enkäten). I 

denna grupp ingår 35 elever. 

Det faktiska antalet användare kan dock vara större då handledarna kan ha använt DUP men inte 

godkänt något moment (och heller inte besvarat någon av enkäterna). Denna grupp kan inte särskiljas 

från icke-användarna; därav det något konservativa sättet att bilda ovanstående två grupper. Följande 

tabell sammanfattar vad eleverna har uppnått uppdelat per grupp. För ett par fall i varje grupp har det 

inte varit möjligt att koppla elev till handledare utifrån det underlag som VTI har haft tillgång till. 

Tabell 4. Effekter av användningen av DUP uttryckt i antal elever, bokning av prov och genomförda 

prov. 

Grupp Antal 
elever, 
totalt 

Antal 
elever till 
vilka 
register-
uppgifter 
har 
kunnat 
kopplas 

Varav inga 
provresultat/ 
endast 
förvärvat 
lägre 
behörigheter 

Varav 
genomfört 
kunskaps-
prov 

Varav 
genomfört 
körprov 

Varav 
anmält sig 
privat till 
körprovet 
som 
godkändes 

Antal 

körprov i 

genomsnitt  

Användare 32 29 17 (59%) 12* (41%) 11 (38%) 1 (3%) 1,2** 

Icke-
användare 

35 31 13 (42%)  18*** 
(58%) 

18 (58%) 2 (6%) 1,5**** 

*En elev har skrivit 10 kunskapsprov, övriga 1 gång. 

**Två elever har gjort körprovet 3 gånger, en elev 2 gånger och övriga åtta 1 gång. 

***Vardera en elev har skrivit 4, 3 respektive 2 kunskapsprov, övriga 1 gång.  

****En elev har gjort körprovet 3 gånger, två elever 2 gånger och övriga femton 1 gång. 

Det genomsnittliga antalet körprov som DUP-användare gjorde var 1,2. Motsvarande resultat för dem 

som blev godkända på körprovet bland icke-användarna var 1,5. Denna skillnad var inte statistiskt 

signifikant (Mann–Whitney U-test, p = 0,49). Sett över alla som anmält intresse för att delta i studien, 

var det genomsnittliga antalet körprov 1,3. Inkluderas samtliga som genomfört ett körprov, visar det 

sig att 7 av 29 som misslyckats på första försöket, dvs. 24 procent. 
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5. Diskussion 

5.1. Genomförande 

Det fanns en målsättning om att 50 trafikskolor vardera skulle rekrytera 20 par av elever och 

handledare till att använda verktyget, dvs. att 1 000 par skulle engageras. Intresset var lägre än väntat 

och slutligen deltog 369 handledare i pilotstudien. Det svaga intresset återspeglar sig också i låga 

svarsfrekvenser i enkätutskicken, särskilt den andra enkäten, där endast var tionde svarade. Möjligen 

kan det bero på att de som inte besvarade enkäten inte hade använt DUP och därmed var mindre 

motiverade att besvara enkäten. Resultatet bygger sålunda på ett litet antal handledares synpunkter, 

varför det får tolkas med viss försiktighet. 

En jämförelse med en kontrollgrupp bestående av handledare som inte anmält intresse för att använda 

DUP:en kunde inte göras på grund av att dessa uppgifter inte gick att få fram ur Trafikverkets 

förarprovsregister. Vi vet därför inte om de DUP-intresserade skiljer sig från övriga handledare i några 

avseenden. En annan avvikelse från den ursprungliga planen var att projektet avslutades innan alla 

deltagare genomfört sina slutprov. 

5.2. DUP:ens innehåll 

Det fanns under utvecklingen av verktyget olika syn bland handledare, trafiklärare och forskare på 

vilken roll DUP:en skulle kunna/borde ha i utbildningsprocessen och därmed dess innehåll. Skulle 

exempelvis verktyget fungera som en instruktion till hur den privata övningskörningen skulle läggas 

upp eller vara ett verktyg för att bedöma när olika moment bedömdes vara avklarade. Rent allmänt 

hade man önskat en revidering av verktyget innan det lanserades. Exempelvis ville några få med flera 

filmer och förklarande texter. Hur informationen presenterades hade man också synpunkter på men här 

gick meningarna isär. Några tyckte att den var tydlig andra att den var för svår och rörig. Man ansåg 

också att det borde förtydligas att både handledare och trafiklärare kunde godkänna moment. Trots 

detta beslutade man inte att revidera DUP:en. Ett viktigt argument var att de flesta handledarna var 

nöjda och att det endast skulle vara ett protokoll och inte en utbildningsplattform.   

5.3. Användningen av DUP:en 

Rekryteringen av handledare gjordes av trafikskolorna i samband med introduktionsutbildningen. STR 

spred också information om projektet i sin tidning, Mitt i Trafiken. Inledningsvis var det 33 

trafikskolor som anmält intresse men det behövdes flera. En enkät skickades därför ut och svaren 

visade att den största delen som anmält sitt intresse av DUP:en inte börjat övningsköra. Den näst 

största anledningen till att man inte använt sig av DUP var att de glömt bort att de anmält sig. Några 

hade försökt men stött på tekniska problem. Som ett resultat av detta reviderades manualen som sedan 

skickades ut till alla anmälda handledare. Trafikskolorna fick i samband med detta ett mera utförligt 

material som de kunde använda sig av för att rekrytera fler handledare.  

En något mera omfattande enkät skickades till deltagarna direkt efter det att försöket avslutats. 

Resultatet visade att det var få som hade använt verktyget, men det kan finnas ett mörkertal då alla 

handledare inte besvarade enkäten. Analyserna fokuserade på om de använt sig av DUP i sin 

utbildning eller inte och om de godkänt några moment. Anledningen till att man inte tagit del av 

materialet var i huvudsak att de glömt bort att de anmält sig och att de inte börjat övningsköra med sin 

elev. Det fanns även en relativt stor andel (17 %) som inte längre var intresserad av DUP. Handledare 

som tagit del av materialet och sedan använt det under sin handledning ansåg till största delen att det 

var ett relativt stort stöd men det fanns också några som ansåg att stödet var litet. Svaren visade också 

att man endast använde DUP ibland och det vanligaste svaret till detta var att man tyckte det räckte. 

Man använde DUP mest som en inspirationskälla till övningar. Bland de som använt DUP var det 
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väldigt få som också godkänt några moment. Anledningen till detta var att tekniken inte fungerade 

fullt ut. Om det fanns någon annan anledning kunde inte utläsas från svaren. 

I enkäten kunde man även lämna egna synpunkter. Svaren visade att handledarna var övervägande 

positiva. Verktyget var särskilt användbart under inledningen av utbildningen menade några, vidare 

ansåg man att övningarna som ingick i verktyget skulle leda till att eleven blev en bättre förare.  

Men det fanns även de som var mindre nöjda. Den främsta anledningen till detta var att själva 

plattformen var krånglig att använda. Den fungerade inte tillfredsställande på de enheter (mobil, 

läsplatta, dator) som användes. Vissa svarade att de inte fått någon manual, andra att de inte fått någon 

kontaktperson på Trafikverket. Detta trots att varje person hade fått en kontaktperson på Trafikverket 

och att alla fått en manual skickad till sin privata e-postadress. Vad som gått fel går inte att utläsa från 

svaren. 

Ytterligare analyser genomfördes för att se om inställningen till DUP förändrades under projektets 

gång. Frågan var om de som inledningsvis inte använt DUP skulle göra det senare. Svaren visade att 

de som inte använt DUP i början av projektet inte använde det senare heller. Slutligen delades de som 

registrerat sig till att använda DUP in i två grupper, de som använt den och de som inte använt den. 

Dessa båda gruppers provresultat jämfördes därefter. Resultaten visade att det inte var någon större 

skillnad mellan grupperna beträffande antalet körprov och kunskapsprov de genomfört innan de blev 

godkända. Bland de som använt DUP var andelen som endast behövde genomföra ett prov något högre 

än de som inte använt DUP. Men antalet som använt DUP var så pass lågt och därför måste resultaten 

tolkas med stor försiktighet.  

Resultaten visade också att antalet körprov i snitt var 1,3 bland både användare och icke användare av 

DUP. Vidare hade endast 24 procent blivit underkända på det första körprovet. Detta är betydligt färre 

än det nationella genomsnittet som under 2018 låg på närmare 54 procent (Trafikverket, 2018). En 

annan viktig skillnad från det nationella genomsnittet var att endast 5 procent av eleverna bokat provet 

privat vilket kan jämföras med 37 procent under 2015 (Forward, m.fl., 2016).  
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Bilaga 1. Digital utbildningsprotokoll, version inför workshop 
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