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Sammanfattning 

En av slutsatserna från den översynen av förarutbildningssystemet som genomfördes under 

2018 är avsaknaden av en samlad, neutral och lättillgänglig tjänst för information som utgår 

från den blivande förarens behov. Arbetsnamnet för denna tjänst blev "Digital ledstång", då 

behovet som ska fyllas kan ses som en ledstång som ska hjälpa den blivande föraren genom 

hela förarutbildningsprocessen. 

Översynen presenterade flera förslag på ändrad lagstiftning, bland annat en mer styrd 

utbildningsprocess och ett obligatoriskt utbildningsprotokoll. Dessa ändringar i 

lagstiftningen har ännu inte införlivats varför denna förstudie och dess förslag utgår från 

dagens lagstiftning. En viktig utgångpunkt har därmed varit att göra en attraktiv tjänst 

snarare än att kunna förlita sig på att tjänsten är tvingande. 

Mot denna bakgrund har en fördjupad förstudie genomförts med syfte att: 

• Ur ett kundperspektiv utreda förutsättningarna och lämpligheten av ett 

myndighetsgemensamt digitalt gränssnitt som leder körkortstagaren genom hela 

förarutbildningsprocessen. 

• Säkerställa samsyn mellan myndigheterna om vad som ska uppnås med en digital 

ledstång för körkortstagare samt säkerställa att myndigheterna undviker 

dubbelarbete. 

Arbetet har genomförts i samverkan mellan Trafikverket och Transportstyrelsen med extern 

projektledare från Centigo AB. Förstudien har arbetat kunddrivet utifrån livshändelsen ”ta 

körkort” samt tagit stöd av det svenska ramverket för digital samverkan. Vidare är arbetet i 

enlighet med myndigheternas digitaliseringsstrategier. Förstudien har även samarbetat tätt 

med användare, branschaktörer och Mälardalens Högskola samt haft kontakt med 

förvaltningar för andra myndighetsgemensamma tjänster. 

Blivande förare och handledare är de primära målgrupperna för Digital ledstång. Förstudien 

har tagit vara på befintliga kundinsikter och kvantitativa data avseende målgrupperna. Det 

finns stor samstämmighet i kundinsikterna från båda myndigheterna. Vidare visar 

statistiken på en tydlig nedåtgående trend i antalet godkända prov de senaste 10 åren samt 

stora skillnader i godkännandegrad beroende på språk. Dessa insikter har legat till grund för 

det koncept och de prototyper som har tagits fram inom förstudiens ramar. Särskild fokus 

har lagts på tillgänglighetsfrågor och uppfyllelse av lagen om tillgänglighet till digital 

offentlig service då en så stor del av målgruppen antigen är språksvag eller har någon 

neuropsykiatrisk diagnos.  

Konceptet som tagits fram kan beskrivas på tre nivåer enligt följande:  

• Allmänna tjänster – Presenterar information, ansöknings- och bokningstjänster 

kopplat till myndighetsutövning 

• Personifierade tjänster – Erbjuder individuell information utifrån individens 

situation 

• Spelifierade tjänster – Tar vara på möjligheter med spelifiering och GPS-teknik för 

att uppmuntra till mängdträning 
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Konceptet och prototyperna för Digital ledstång har testats tillsammans med potentiella 

användare, dvs. blivande förare och handledare, och har även presenterats för 

branschaktörer. 65 intervjuer har genomförts för att på en övergripande nivå undersöka om 

lösningen är attraktiv och skapa nytta, och mer specifikt insamla insikter kring struktur, 

funktionalitet, innehåll, personlig information, uttryck, navigering samt samspel med andra 

tjänster. 22 respondenter har annat modersmål än svenska. 

En övergripande slutsats av testning och utvärdering av prototyperna är att de allmänna och 

personifierade tjänsterna uppfyller målgruppens behov väl och ligger i linje med 

branschaktörernas önskemål och behov. Vidare har respondenter och 

branschrepresentanter lyft de delar i prototypen som tydliggör kunskapskraven och 

möjliggör en gemensam kontroll av dessa under utbildningsprocessen.  

Exempel på de vanligaste behov som Digital ledstång möter: 

• Samlad, koherent information om hela processen, innan, -under och efter. 

• Steg för steg-manual, en digital guide för hela processen. Information även på eget 

språk eller möjlighet till översättning från engelska till det egna språket för de med 

annat modersmål än svenska. 

• Möjlighet att planera sin utbildning, en vägledning med uppskattade kostnader och 

tid 

• Samlad information om kunskapsmål och kunskapsområden (information, ej 

utbildning) 

• Veta vilka moment man har genomförts och vad som är nästa steg, särskilt viktigt 

vid uppehåll 

• Information om medicinska tillstånd vid exempelvis körkortstillstånd 

• Behov av att göra digitala ansökningar, boka prov eller hitta blanketter utan att 

kontakta kundtjänst 

• Stöd för kunder med annat modersmål än svenska 

• Hitta auktoriserade körskolor och utbildare 

• Stöd till handledare vid privat övningskörning 

Vad gäller spelifierade tjänster så har förstudien inte kommit till slutlig konklusion. En 

”mängdträningsapp” anses ligga nära gränsen till vad som anses vara utbildning. Här 

behövs fortsatt och mer detaljerad analys kring innehållet och upplägget för att konkret reda 

ut gränsdragningen av utbildning och information. De tekniska och juridiska 

frågeställningar kring en sådan tjänst kan hanteras först i samband med ett eventuellt 

genomförande då det finns större konkretion kring själva tjänsten.  
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Vad gäller informationssäkerhet och integritetsskydd bedöms lösningar vara relativt 

okomplicerade, bland annat på grund av möjligheterna som erbjuds av eget utrymme. Eget 

utrymmer gör att personlig information kan hanteras av användaren utan insyn av 

utomstående och utan att anses som allmän. Förstudiens bedömning är att 

informationssäkerhets- och integritetsskyddsfrågor kan hanteras i vanlig ordning enligt 

myndigheternas befintliga rutiner när konkretionen av lösningarna är större. 

Förväntade nyttor 

Kundnyttor 

Digital ledstång förväntas skapa praktiska nyttor för individen och uppfylla de identifierade 

behoven. Den kan bli en startpunkt för hela körkortsprocessen genom att användaren får 

information om alla steg och att det finns relevanta länkar, t.ex. ansökan om 

körkortstillstånd, handledartillstånd och bokning av prov. Den gör det lätt för alla kunder 

att ta till sig relevant information och förstå vad man behöver kunna samtidigt som den gör 

det lättare att göra rätt igenom hela processen. Den ger även stöd och struktur till 

handledare för att kunna stötta blivande förare på bästa sätt. Den skapar därför bra 

förutsättningar att kunna träna på rätt saker.  

Därmed kan Digital ledstång leda till en smidigare process för blivande förare. Den kan 

skapa förutsättningar för att användare får en högre grad av kostnadseffektivitet genom att 

utbilda sig rätt (med stöd av trafikskolor), vilket i sin tur bör bidra till färre omprov. 

För användare finns även vinster ur en trafiksäkerhetsaspekt. Genom att undvika egen 

skada behåller individen hälsan och på sikt får lägre försäkringspremier samtidigt som 

risken för skada på fordonet (och därigenom kostnad för bilreparation) minskar. 

Verksamhetsnytta 

En nytta för verksamheten är att onödig efterfrågan riktat mot myndigheternas kundtjänster 

minskar eftersom förarutbildningsprocessen och relevanta tjänster blir tydligare och lättare 

att hitta. Tjänsten kan även skapa ett ökat förtroende för myndigheterna genom att de 

erbjuder en eftertraktad och attraktiv tjänst som hjälper kunden genom körkortsprocessen. 

Vidare är det troligt att trycket på provverksamheten minskar då antalet omprov förväntas 

minska. Dessutom förväntas en arbetsmiljöförbättring för Trafikverkets förarprövare då 

blivande förare kommer bättre förberedda till körprov. 

Samhällsnytta 

Digital ledstång förväntas bidra till nollvisionen och ökad trafiksäkerhet då blivande förare 

får bättre förutsättningar att lära sig rätt. Digital ledstång är också viktig ur ett 

jämlikhetsperspektiv då tjänsten hjälper samtliga blivande förare, även de som inte har den 

”nedärvda” kunskapen om förarutbildningsprocessen. I sin tur kan detta även leda till ökad 

mobilitet och sysselsättning i den målgruppen. 

En digital ledstång kan vara ett stöd för både optiker och trafikskolor när de har kontakt 

med blivande förare och handledare. Branschaktörer har, uttryckt behov av samlad 

information för att undvika att vara en ”förlängd arm” och kundtjänst för myndigheterna. 

Framtaget koncept har potential att uppfylla detta behov och undvika en del av den onödiga 

efterfrågan som riktas mot optiker och trafikskolor. 

Rekommendation 

Förstudien lämnar rekommendationen att börja med utvecklingen av de allmänna och 

personifierade tjänsterna som ett första steg. Utveckling av antigen en egen spelifierad tjänst 

alternativt tillsyn av digitala läromedel rekommenderas som ett andra steg.  
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Förstudien rekommenderar att utveckling och förvaltning av Digital ledstång följer eSam:s 

modell för myndighetssamverkan. På en strategisk nivå i eSam:s modell för samverkan bör 

visionen och styrningen av tjänsten utgår från livshändelsen för att säkerställa samsyn 

mellan myndigheterna samt mellan myndigheterna och övriga aktörer.  

Vidare föreslås en agil metod för utveckling och förvaltning. Genomförande bör fortsatt 

tillämpa en kunddriven metodik och behålla ett fortsatt fokus på tillgänglighetsfrågor för att 

möta behoven för alla målgrupper. 

Kostnaden och organisering av utvecklig och förvaltning är beroende av vilken myndighet 

som är drivande enligt eSam:s modell. Uppskattad kostnad för genomförande är cirka 6 

miljoner kronor för en första driftbar version av webbapplikationen, ytterligare cirka 6 

miljoner kronor för en mängdträningsapp Förvaltning av dessa tjänster uppskattas kosta 

cirka 2,5 miljoner kronor/år för webbapplikationen respektive 3,5 miljoner kronor/år för 

mängdträningsappen. Publiceras tjänsterna på arabiska uppskattas kostnaderna öka 30%. 
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1 Inledning 

Denna rapport redogör för den fördjupade förstudien Digital ledstång. Syftet är att beskriva 

förstudiens arbete, analyser och slutsatser för att kunna användas som beslutsunderlag för 

att eventuellt utveckla en digital ledstång.  

Rapporten har sex avsnitt:  

• Avsnitt 1 beskriver förstudiens bakgrund, mål, syfte och metodik.  

• Avsnitt 2 och 3 redogör för de undersökningar och analyser som avser kund- 

respektive verksamhetsperspektivet.  

• Avsnitt 4 och 5 omfattar förstudiens rekommendationer och förväntade 

konsekvenser, återigen ur kund- respektive verksamhetsperspektivet.  

• Avsnitt 6 sammanfattar ett förslag på fortsatt arbete, förutsatt att det finns ett beslut 

om genomförande. 

1.1. Bakgrund 

Under 2018 såg Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt över 

förarutbildningssystemet, och slutrapporten ”Förslag på nytt förarutbildningssystem för 

personbil, behörighet B” lämnades under december 2018. [1]  

En genomgående slutsats från översynen är att det saknas en samlad, neutral och 

lättillgänglig plats för information som utgår från blivande körkortstagares perspektiv. Ett 

av många förslag på utveckling som presenterades i slutrapporten var därför att en digital 

ledstång skulle utvecklas och förvaltas av myndigheterna. Syftet med ledstången skulle vara 

att hjälpa den blivande föraren genom hela förarutbildningsprocessen, från ansökan om 

körkortstillstånd till dess att prövotiden har gått ut två år efter utfärdat körkort 

Översynen presenterade flera förslag på ändrad lagstiftning, bland annat mer styrd 

utbildningsprocess och ett obligatoriskt utbildningsprotokoll. En tanke då var att en digital 

ledstång skulle vara vägledande och nödvändig i denna process. Dessa ändringar i 

lagstiftningen har ännu inte införlivats, och denna förstudie och dess förslag utgår därför 

från dagens lagstiftning. En viktig utgångpunkt är därmed att göra en attraktiv tjänst, 

snarare än att kunna förlita sig på att tjänsten är tvingande. 

Visionen med en digital ledstång är att leda blivande förare till att  

1. hitta rätt saker 

2. göra rätt saker 

3. utbilda sig rätt. 

Målet med en digital ledstång är att alla blivande förare ska få förutsättningar för en 

komplett förarutbildning som bidrar till att skapa trafiksäkra, risk- och miljömedvetna 

förare. 
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1.2. Syfte 

Förstudiens övergripande syfte är att 

• säkerställa samsyn mellan myndigheterna om vad som ska uppnås med en digital 

ledstång för körkortstagare samt säkerställa att myndigheterna undviker 

dubbelarbete 

• ur ett kundperspektiv utreda förutsättningarna och lämpligheten av ett 

myndighetsgemensamt digitalt gränssnitt som leder körkortstagaren genom hela 

förarutbildningsprocessen 

• ta fram och redovisa ett underlag för ett eventuellt beslut om införande av en digital 

ledstång.  

Syftet med förstudien är också att belysa de områden av särskilt intresse som beskrivs i 

projektbeställningen. [2] 

1.3. Mål 

I den tidigare översynen av förarutbildningsprocessen identifierades ett önskat läge med en 

digital ledstång. Grundhypotesen för en digital ledstång är att den ska vara enkel och 

lättillgänglig och att kunden ser ett mervärde med ledstången. Tjänsten ska spegla och 

stödja processen för förarutbildning och vara ett stöd för att handledare och blivande förare 

ska kunna följa processen på ett tydligt sätt [1]. Detta önskade läge har varit utgångspunkten 

för arbetet i den nu genomförda fördjupade förstudien. 

1.3.1. Effektmål 

De övergripande effektmålen som fastställts för den digitala ledstången är: 

• Främja trafiksäkerhet, miljömedvetenhet och riskmedvetenhet hos blivande förare 

(med en ökning i godkända prov som surrogatmått). 

• Förarutbildningsprocessen blir smidigare och billigare för blivande förare. 

• Handledare erbjuds en struktur och tydlighet som underlättar i deras roll. 

Dessa mål har gett riktning till förstudien och framtagna förslag på lösningar. 

1.3.2. Projektmål 

I enlighet med projektbeställningen har förstudien tagit fram 

• mock-up/prototyp (ej fullt funktionell) med delar som bör ingå i en digital ledstång 

• en rapport som kan publiceras och spridas externt 

• förslag på en projektspecifikation för ett eventuellt genomförande. 

Förstudiens projektmål kan delas i två kategorier: (1) kundperspektivet och (2) 

verksamhetsperspektivet. Förstudiens projektmål kan sammanfattas så här:  

(1) Kundperspektivet: 

• nulägesbeskrivning 

• omvärldsbevakning inom liknande tjänster 

• beskrivning av kundnytta för olika kundgruppers behov och hur den säkerställs 

• vilka delar som bör ingå i en digital ledstång 
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• förslag för eventuella kundgrupper som saknar tillgång till dator, mobil eller 

surfplatta. 

(2) Verksamhetsperspektivet: 

• förslag på teknisk plattform samt eventuella produkter på marknaden som skulle gå 

att nyttja 

• vilken eller vilka aktörer som bör ansvara för olika delar 

• hur ägarskapet, genomförandet och förvaltningen kan organiseras 

• grov kostnadsuppskattning för utveckling och förvaltning.  

1.4. Omfattning och avgränsningar 

Förstudien omfattar hela livshändelsen ”att ta körkort” ur ett kundperspektiv och börjar 

redan vid den initiala orienteringen innan förarutbildningen påbörjas. Den följer sedan den 

blivande föraren genom hela förarutbildningsprocessen (t.ex. myndighetskontakter, 

övningskörning och teori) fram till förarprov och avslutad prövoperiod. 

Förstudien är avgränsad till behörighet B.  

Förstudien och de föreslagna tjänsterna är avgränsade till målgrupperna blivande förare 

och handledare. Beslut togs under projektets gång att avvakta med målgruppen utbildare. 

Förstudien har bistått i arbetet med finansieringsalternativ, men detta omfattas inte av 

denna rapport. 

Eftersom de förslag till lagändringar som lämnades i den tidigare översynen av 

förarutbildningssystemet ännu inte införlivats, har den fördjupade förstudien utgått från 

dagens förarutbildningsprocess. Förstudien tar höjd för framtida förändringar i sin analys 

och rekommendationer om utveckling och förvaltning. 

1.5. Metod 

Förstudien har genomförts i samverkan mellan Trafikverket och Transportstyrelsen med 

extern projektledare från Centigo AB. Förstudien har tagit en metodologisk utgångspunkt i 

Transportstyrelsens metodik för kunddriven utveckling [3] och principerna i det svenska 

ramverket för digital samverkan [4]. 

1.5.1. Kunddriven utveckling 

Redan 2003 pekade IT-kommissionen på att tjänstedesign är avgörande för om 

myndigheters tjänster ska anses attraktiva och bli använda för sitt ändamål [5]. 

Tjänstedesign har etablerat sig som det mest framgångsrika arbetssättet för att uppnå 

användbarhet och nytta i fysiska, digitala och digifysiska tjänster.  

Transportstyrelsen har sedan tidigare en metodik för kundriven utveckling [3] som bygger 

på tjänstedesign med en grund i SKR:s Innovationsguiden [6]. Med projektets målsättning 

att undersöka en ny digital tjänst och uttalade inriktning att prioritera kundperspektivet och 

kundnytta (utifrån och in), valdes Transportstyrelens kundrivna arbetssätt för att utforska 

kundinriktade frågeställningar. Arbetssättet valdes även med tanke på det eventuella 

genomförandet av en digital ledstång. Praktisk erfarenhet i förstudien av ovan nämnda 

metoder och tjänstedesign i myndighetssamverkan ger även en bra utgångspunkt och ökad 

förmåga inför ett eventuellt genomförande av en digital ledstång. 
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Figur 1.  Översikt över Transportstyrelsens kunddrivna arbetssätt 

 

Projektet har hållit sig till principer som utgår från målgruppernas verklighet, samskapande 

och att testa idéer tidigt och ofta (med kunder, intressenter och medarbetare). Dessa 

principer rimmar även väl med det svenska ramverket för digital samverkan. 

Utifrån resultatet av den tidigare översynen och förstudien fanns vid projektets start en 

hypotes om en digital ledstång och tidig prototyp. Hypotesen har förenats med bland annat 

en sammanställning av tidigare kvantitativa och kvalitativa kundinsikter för att etablera en 

behovsbild och ett utgångsläge till konceptutveckling. Utifrån det kunddrivna arbetssättet 

har arbetsgången varit att etablera en behovsbild och utifrån behovsbilden ta fram ett 

koncept. Konceptet har sedan testats, utvärderats och förfinats tillsammans med användare. 

Bedömningen av förutsättningarna för och konsekvenserna av en sådan lösning har sedan 

baserats på det framtagna konceptet. 

Under förstudien har bland annat följande metoder och verktyg använts:  

• intressentkartläggning  

• behovskartläggning med intervjuer 

• service safari 

• tjänstekarta 

• omvärldsanalys 

• persona 

• scenarion 

• idégenerering och konceptutveckling 

• skisser, wireframe och prototyp 

• användartester och ett iterativt arbetssätt (se även Bilaga 2) 

• nyttoanalys. 

Utöver denna designmetodik har principerna för Universell Design [7] tillämpats i 

tillgänglighetsarbetet. 
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1.5.2. Svenskt ramverk för digital samverkan 

Förstudien har tagit stöd av de grundläggande principerna och rekommendationer i det 

svenska ramverket för digital samverkan [4] när det gäller metodval och analys samt för att 

lämna rekommendationer om styrning, juridik, teknik, förvaltning och utveckling.  

Principerna 1, 2, 5, 7, 8, 10 och 11 nedan har varit särskilt viktiga i förstudien. 

Figur 2. Grundläggande principer i det svenska ramverket för digital samverkan 

 

1.5.3. Samverkan 

Samverkan och samarbete har varit centrala element i arbetet och har genomsyrat 

förstudien. Följande samarbeten har gjorts inom förstudiens ramar:  

• Myndighetssamverkan: Förstudien är ett samarbete mellan Transportstyrelsen 

och Trafikverket. I både arbetsgruppen och styrgruppen har det funnits en balans 

och matchning mellan deltagare från de två myndigheterna. Interna nyheter och 

presentationer inom respektive organisation har hållits för att informera om 

förstudiens innehåll och för att inhämta synpunkter från verksamheterna. Projektet 

har också fört löpande dialoger med berörda projekt (ex. Mina Sidor) och funktioner 

(bland annat utvecklingsavdelning, IT-arkitektur och kommunikation) inom 

respektive myndighet. 

• Användare: Blivande förare och handledare har involverats i insiktsarbete, 

testning och konceptutveckling.  

• Branschaktörer: Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR), Trafikutbildarnas 

Riksorganisation (TR), Sveriges Trafikövningsplatser (TÖP) och Skid Car Banors 

Riksorganisation har involverats genom dialog och en workshop.  

• Andra livshändelser: Genom eSam har projektet haft erfarenhetsutbyte med 

livshändelsen ”Flytta till Sverige” som har tagit fram tjänsten Official Swedish 

Services [8] och Efterlevandeguiden [9]. 

1. Samverka som förstahandsval  

2. Arbeta aktivt med juridiken  

3. Öppna upp  

4. Skapa transparens till den interna hanteringen  

5. Återanvänd från andra  

6. Se till att information och data kan överföras  

7. Sätt användaren i centrum  

8. Gör digitala tjänster tillgängliga och inkluderande  

9. Gör det säkert  

10. Hitta rätt balans för den personliga integriteten  

11. Använd ett språk som användarna förstår  

12. Gör administrationen enkel  

13. Ha helhetssyn på informationshantering 
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• Akademiska samarbeten: Förstudien har samarbetat med Mälardalens högskola 

och studenter inom interaktionsdesign. Projektet anordnade ett case för studenter 

vid kursen Universell design, för att utvärdera och förbättra framtaget koncept med 

hänsyn till tillgänglighet och för att utforska hur tjänsten kan stimulera till 

mängdträning. 
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2 Kundbehov och kundnyttan av en digital tjänst 

Detta avsnitt beskriver kundinsikter och kundbehov som avser livshändelsen Ta körkort, 

konceptet och prototyperna som projektet har tagit fram, den förväntade nyttan av en sådan 

lösning samt alternativa lösningar. 

2.1. Livshändelsen och kundgrupper 

Livshändelsen Ta körkort omfattar hela processen från den blivande förarens 

orienteringsfas till dess att prövotiden har gått ut två år efter att ett körkort utfärdats. 

Livshändelsen har i projektet kartlagts för att skapa en gemensam förståelse av processen i 

sin helhet hos respektive myndighet och för att analysera kundupplevelsen och identifiera 

möjligheterna för Digital ledstång under livshändelsen. 

Figur 3.  Översikt över tjänstekartan och respektive myndighets del i livshändelsen Ta körkort 

 

Följande egenskaper har identifierats och kännetecknar i nuläget livshändelsen på en 

övergripande nivå:  

• en standardprocess stipulerad av Transportstyrelsen för alla, oavsett målgrupp 

• ett komplext system med många både styrande och stödjande aktörer med direkt 

och indirekt kontakt med den blivande föraren och handledaren 

• en lång och relativt komplicerad kundresa som kräver stort engagemang av kunden 

och som kan variera mycket beroende på bland annat situation och förmåga 

• en svag koppling i ”myndighetsutövandet” mellan den initiala kontakten hos 

Transportstyrelsen för ansökan om körkortstillstånd till dess att den blivande 

föraren har kontakt med Trafikverket för bokning av förarprov  

• en begränsad kontakt mellan myndigheterna och blivande förare inför ansökan om 

körkortstillstånd samt under övningskörning och prövoperiod 

• ett begränsat stöd till handledare från Transportstyrelsen och Trafikverket. 

2.1.1. Intressenter 

Livshändelsens intressenter har kartlagts och kategoriserats utifrån huruvida intressenten 

har en styrande eller stödjande roll gentemot kunden. 
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Figur 4.  Intressentkarta för livshändelsen Ta körkort och den digitala ledstången 

 

Intressentkartläggningen visar systemets komplexitet och att det finns många aktörer i 

systemet. Kartläggningen validerar även fokus på en digital ledstång för blivande förande 

och handledare. 

2.1.2. Kundgrupper 

Det finns ett antal identifierade kundgrupper som i olika mån är berörda av processen att ta 

körkort. Aktörer i processen är dels privatpersoner, dels företag och andra aktörer inom 

näringslivet. Fokus i förstudien är privatpersoner som delats in i olika kundgrupper; både 

blivande förare som tar lektioner på en trafikskola och de som inte tar lektioner (privatister) 

omfattas i målgruppen. 

De kundgrupper som presenteras har primärt samlats in från den kundanalys [10] som 

gjordes i samband med en översyn av förarutbildningssystemet där kunderna identifierades 

och där deras behov i någon mån kartlades i förhållande till Transportstyrelsens och 

Trafikverkets verksamheter inom området. Några av de slutsatser som framkom presenteras 

här. 

Följande är en sammanställning av kundgrupper vars upplevelser bedöms ha betydelse för 

en digital ledstång. En kund kan ingå i en eller flera kundgrupper beroende på den enskildes 

förutsättningar. Grupperna har kategoriserats in i huvudkategorier med förtydligande 

undergrupper för att visa på hur behoven kan skilja sig åt mellan och inom kundgrupperna. 

Det är värt att notera att det i dagsläget inte är möjligt att urskilja ungdomar med 

handledare och de med brist på handledare i de kvantitativa data som finns, eftersom det 

saknas markörer. 

• De med körkort sedan tidigare 

• Ungdomar 

o Ungdomar (som vill ta körkort) 

o Ungdomar med bristande tillgång till handledare 

o Ungdomar som alltid velat ta körkort 
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Figur 5. Förstudiens kundprofiler 

 

De med körkort sedan tidigare 

I kundanalyser har bland annat följande framkommit om upplevelserna i 

förarutbildningsprocessen för nyanlända som sedan tidigare har eller har haft ett körkort i 

ett annat land, men som behöver ta ett svenskt körkort: 

• Upplever svårigheter med att klara teorin.  

• Tycker det är dyrt med trafikskola. 

• Har ofta svårigheter med språket. 

• Vet inte vilken rätt till stöd man har (muntliga prov, översättningar). 

• Saknar bra studiemetoder. 

• Missar lätt delar av den tänkta processen. 

• Har ett medelhögt riskbeteende och inte alltid någon bra självinsikt om sina 

kunskaper. 

Ungdomar  

I kundanalyser har bland annat följande framkommit om upplevelserna i 

förarutbildningsprocessen för ungdomar: 

• Är ofta aktiva användare av appar och hemsidor. 

• Uppskattar enkelhet, tillgänglighet, förklaringar och aktiv feedback. 

• Är ofta medvetna om sina brister. 

• Har ofta ett medel-lågt riskbeteende i trafiken. 

• Lägger ofta mycket tid på både praktisk och teoretisk övning. 

Ungdomar med bristande tillgång till handledare 

Ungdomar med bristande tillgång till handledare är ännu en undergrupp till huvudgruppen 

ungdomar där kundanalyser identifierat upplevelser och behov som är annorlunda: 

• Har ofta ökad tendens till att använda svarta trafikskolor på grund av de höga 

kostnaderna för utbildning vid trafikskolor. 
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• Har ibland svårare att klara uppkörningen på grund av mindre mängdträning med 

vana handledare. 

Ungdomar som alltid velat köra 

Ungdomar som alltid velat köra är en undergrupp till huvudgruppen ungdomar, men där 

kundanalyser identifierat vissa annorlunda upplevelser och behov i 

förarutbildningsprocessen:  

• Har ofta ett stort bilintresse. 

• Lägger ofta mycket tid på både praktisk och teoretisk övning. 

• Har ofta en positiv inställning till trafikskolor. 

• Kör ofta, både privat och vid trafikskola. 

• Ser ofta sig själv som bra förare, trots att man inte alltid kör enligt reglerna.  

• Har ofta en medvetenhet om risker som man tror sig kunna kontrollera.  

• Har ofta ett högt riskbeteende i trafiken. 

Handledare 

Handledare är en central kundgrupp för den digitala ledstången. De spelar en stor roll för 

blivande förare i körkortsprocessen. Förstudien har inte segmenterat denna grupp 

ytterligare. 

Andra relevanta kundgrupperingar 

Kundanalysen [10] visar på att behovet hos nyanlända ungdomar är, utöver språket, 

detsamma som för andra ungdomar. Likväl är just språk en mycket relevant skärning med 

tanke på de tydliga trender som förstudiens kvantitativa analyser visar (se efterföljande 

avsnitt). Det är därför viktigt att generellt beakta frågeställningar om språk och 

tillgänglighet i framtagna lösningar. 

Under arbetet har det blivit tydligt att även personer som inte räknas som ungdom, eller 

som har körkort sedan tidigare, behöver en digital guide. Behovet av en lättöverskådlig, 

sammanhållen information och en bra översikt som underlättar vägen till körkort finns 

oavsett om man räknas som ungdom eller inte. Alla blivande förare, oavsett ålder, behöver 

information om förarutbildningsprocessen. Behovet att införa gemensamma e-tjänster då 

det underlättar och skapar ökad effektivitet för samverkande organisationer och målgrupper 

verkar inte skilja sig mellan åldersgrupper. 

Ytterligare en kundgruppering som har uppmärksammats är kunder som saknar tillgång till 

digitala plattformar. I likhet med tidigare översyn [1] bedöms denna gruppering som mycket 

liten bland både blivande förare och handledare. Enligt Internetstiftelsens senaste 

undersökning Svenskarna och internet [11] använder mer än 99 procent av alla svenskar i 

åldersgruppen 16–55 år internet. Detta bekräftas även av Digitaliseringsrådets 

forskningsöversikt om digitalt utanförskap [12]. Därför har inte denna kundgrupp 

behandlats särskilt i förstudien. 

2.2. Kundbehov och kundinsikter i förarutbildningsprocessen 

Detta avsnitt sammanfattar kvantitativa och kvalitativa insikter om 

förarutbildningsprocessen som har varit en utgångspunkt i framtagning av konceptet för 

Digital ledstång. 
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2.2.1. Kvantitativa insikter 

På en övergripande nivå visar statistiken på en tydlig och ihållande nedåt-trend i andelen 

godkända kunskaps- och körprov de senaste drygt tio åren. 

Figur 6. Andel godkända prov – kunskapsprov B, av totalt antal genomförda prov, alla åldrar 2004–

2019 

 

Figur 7. Andel godkända prov – körprov B, av totalt antal genomförda prov, alla åldrar 2004–2019 

 

Siffrorna nedan visar antal och andel godkända kunskapsprov som gjorts hos Trafikverket 

Förarprov hittills under 2020, på språken svenska, engelska, arabiska, persiska och 

somaliska. Kunskapsprovet för behörighet B finns översatt på 14 språk. Urvalet av nämnda 

språk har gjorts mot bakgrund av att det är de språken som Förarprov valt att satsa extra på, 

till exempel i form av egna webbsidor på respektive språk.  

Andelen prov är baserad på det totala antalet prov (alla språk) som genomförts under 

perioden 1 januari 2020–24 november 2020: 
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Tabell 1.  Statistik över kunskapsprov för behörighet B år 2020 fördelat per språk 

Försöksnummer Svenska Engelska Arabiska Persiska Somaliska Total 

Kunskapsprov B 2020       

Antal kunskapsprov 207 166 17 648 55 710 19 877 5 613 306 014 

Andel godkända prov 55,33% 35,73% 27,98% 19,98% 7,90% 46,13% 

Snitt antal provtillfällen för att 
få godkänt 

1,8 2,8 3,6 5,0 12,7 2,2 

Andel* kunskapsprov av 
totalsumma prov 

64,90% 5,53% 17,45% 6,23% 1,76%  

* Andelen prov baserat på det totala antalet kunskapsprov som gjorts på alla språk under 2020. 

 

Kommentar: Statistiken från år 2020 visar att ett stort antal prov genomfördes på annat 

språk än svenska. Endast 65 procent av proven gjordes på svenska, vilket innebär att 

35 procent av alla kunskapsprov för behörighet B gjorts på annat språk än svenska. Av de 

prov som gjordes på svenska blev 55 procent godkända. Av de prov som gjordes på arabiska 

blev 28 procent godkända, och av de prov som gjordes på somaliska blev endast 8 procent 

godkända. 

Om man tittar vidare visas en markant skillnad i andelen godkända kunskapsprov per 

provtillfälle mellan de olika språken. Kurvan för prov skrivna på svenska minskar snabbt 

från 70 procent vid första provtillfället till cirka 45 procent, 35 procent och 30 procent vid 

andra, tredje respektive fjärde tillfället. Denna fördelning är väntad för ett kriterierelaterat 

prov. I kontrast syns att andelen prov skrivna på somaliska ökar initialt. Detta kan, 

tillsammans med den låga andel som godkänns, tolkas som att de första provtillfällena är en 

del i utbildningsprocessen. Detta kan i sin tur sannolikt och till stor del bero på bristen på 

undervisningsmaterial och undervisning i detta språk. 

Figur 8. Andel och antal godkända kunskapsprov per provtillfälle och språk 
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Tabell 2. Totalt antal genomförda kunskapsprov B under 2020, genomförda på arabiska, 

engelska, persiska, somaliska och svenska. 

  
Totalt antal 
genomförda prov 

Andel prov per 
anmälningssätt 
(procent) 

Andel godkända 
prov (procent) 

Arabiska 57 846 100 28,10  

Privatanmäld 53 992 93 27,28 

Trafikskoleanmäld 3 854 7 39,49 

Engelska 18 858 100 35,70 

Privatanmäld 15 881 84 33,11 

Trafikskoleanmäld 2 977 16 49,55 

Persiska 21 054 100 19,95 

Privatanmäld 19 907 95 19,43 

Trafikskoleanmäld 1 147 5 28,95 

Somaliska 5 832 100 7,75 

Privatanmäld 5 583 96 7,49 

Trafikskoleanmäld 249 4 13,65 

Svenska 220 600 100 55,26 

Privatanmäld 138 946 63 44,73 

Trafikskoleanmäld 81 654 37 73,17 

 

Omkring 40 procent av alla kunskapsprov B som genomfördes på svenska är anmälda av en 

trafikskola, och av dessa blir mer än 70 procent godkända. Resterande 60 procent som gör 

provet på svenska, men som är privatanmälda, har en godkännandeandel på 45 procent. Att 

kunder som anmäls av en trafikskola har högre godkännandefrekvens gäller för alla språk 

som visas i tabellen. Däremot är andelen som anmäls av sin trafikskola för andra språk än 

svenska mycket mindre, mellan 4 och 16 procent av det totala antalet.  

Att andelen som bokar prov via trafikskola är lägre för andra språk än svenska kan till vis del 

beror på att man i dessa grupper har svårigheter att hitta utbildare som kan erbjuda 

utbildning i ett annat språk och i större grad använder privata handledare än trafikskolor, 

eftersom trafikskolor bedöms som dyra [10]. Dessa insikter framkom genom kvalitativa 

intervjuer som genomfördes för kundanalysen 2018.  

Skillnaden i andel godkända prov baserat på anmälningssätt rör sig procentuellt om 10–15 

procentenheter för grupper som inte gör provet på svenska, jämfört med 30 procentenheter 

om proven görs på svenska. Detta tyder på att trafikskolornas utbildning har mindre effekt 

på provtagare som gör provet på annat språk än svenska. Detta i sin tur kan bero på att de i 

mindre utsträckning tar lektioner hos trafikskola och därmed får mindre stöd och 

återkoppling på teorin.   

Potentiella orsaker till att andelen godkända prov är lägre för andra språk än svenska är att:  

• utbildningsmaterialet är undermåligt 

• provtagaren är lässvag och har svårt att ta till sig materialet 

• man i mindre utsträckning nyttjar trafikskolans utbildning på grund av kostnaden. 

Statistiken visar entydigt att oavsett förutsättningar och bakgrund så ökar chanserna för 

godkänt kunskapsprov om man tar hjälp av en trafikskola. 
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För kunskapsprov B, över alla kundgrupper, har det skett en minskning i andelen som bokar 

via trafikskola – fler och fler har valt att boka provet som privatister. 

Tabell 3. Totalt antal kunskapsprov B uppdelat efter utbildare 

Totalt antal kunskapsprov B 
uppdelat efter utbildare 2018 2019 2020 

Privatanmälda 222 146 234 199 256 649 

Trafikskoleanmälda 107 980 106 544 91 972 

Andel trafikskoleanmälda 33 % 31 % 26 % 

Tabell 4. Totalt antal körprov B uppdelat efter utbildare 

Totalt antal körprov B uppdelat 
efter utbildare 2018 2019 2020 

Privatanmälda 176 089  190 827  152 903  

Trafikskoleanmälda 116 779  120 877  106 302  

Andel trafikskoleanmälda 40 % 39 % 41 % 

 

Andelen som bokar körprovet via trafikskolan är oförändrad. 

Statistik om bokningssätt finns även för kundgruppen nyanlända, där andelen 

trafikskoleanmälda minskat sedan 2019: 

• från 11 till 9 procent under 2020 för provtagare som bokat kunskapsprov B på 

översatta språk 

• från 10 till 7 procent under 2020 för provtagare som bokat kunskapsprov B på 

arabiska. 

2.2.2. Kvalitativa insikter 

Det har tidigare gjorts många olika undersökningar och analyser av körkortsprocessen och 

angränsande tjänster [10] [13] [14] [15] [16] [18] [19] [20]. Dessutom har förstudien tagit del 

av kundinsikter från exempelvis Trafikverkets kundlöftesmätning, utvärdering av 

Transportstyrelsens Mina sidor [17] och mätningar i kundtjänsten om vanligt 

förekommande frågor. Dessa analyser är relativt samstämmiga i sina beskrivningar. 

Merparten av insikterna handlar om blivande förare, men materialet tar även upp 

handledare. De samlade insikterna från både Trafikverket och Transportstyrelsen har 

sammanfattats och sammanställts i förstudiens tjänstekarta. Insikterna har använts som 

ingångsvärde och referens vid framtagande av koncept och prototyp för Digital ledstång. 

På en övergripande nivå är undersökningar samstämmiga i att kunder uttrycker: 

• ett behov av mer överskådlig och lättillgänglig information som omfattar hela 

körkortsprocessen [10] [13] [14] [15] [17] [20]  

• att de, om det saknas sådan information, i första hand vänder sig till vänner och 

bekanta [13] [15] [17] eller trafikskolor och optiker [10] [13] [17] 

• att informationen behöver finnas på fler språk än svenska och vara tillgänglig för 

alla [10] [13] [15] [17]  

• en förväntan om att det ska vara lätt att komma i kontakt med myndigheter, 

samtidigt som de inte vill kontakta myndigheter om det inte är nödvändigt [13] [15] 

[17] 

• ett önskemål att få bekräftelse och återkoppling på sina ärenden [13] [15] [16] [17]. 
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Nedan redovisas ett urval av insikter om förarutbildningsprocessen som lyfts i tidigare 

analyser. Dessa är i dagsläget inte omhändertagna av nuvarande lösningar, men kan mötas i 

Digital ledstång: 

• orientering inför att ta körkort om hur processen fungerar [10] [13] [17] 

• orientering inför att ta körkort om vilken insats som krävs resursmässigt och 

finansiellt [13] [15] [17] 

• information om hur sjukdomar, diagnoser eller medicinering kan påverka processen 

att ta körkort, och om möjligheter att förbereda läkarintyg med mera innan 

handläggningen är påbörjad [17] 

• möjlighet att enkelt hitta trafikskolor i närheten (karta) [13] [17] 

• tydlig struktur i utbildningsmomenten och tydlighet i vilka kunskapskrav som gäller 

[10] [13] [15] 

• möjlighet att lätt kontrollera vilka moment som är avklarade och en ”att göra-lista” 

[10] [13] [16] [18] 

• som handledare, att veta hur man kan hjälpa blivande förare på bästa sätt [13] [17] 

[18] 

• som handledare, att veta vilka trafikregler som gäller så att man kan lära ut rätt [13] 

[17] [19] 

• enkel tillgång till befintliga e-tjänster [15] [17] 

• tydlig information om vilken myndighet som gör vad i processen [13] [15] [17]. 

Genom omfattningen och samstämmigheten av de kvalitativa kundinsikterna bedömde 

projektet att dessa var tillräckliga för att börja utveckla konceptet utan ytterligare 

kundinsiktarbete.  

Insikter från branschaktörer 

Vid dialog med branschrepresentanter [21] framkom det att branschen anser att det är 

viktigt att en digital ledstång gör det enkelt för kunderna att förstå vad som krävs för att 

kunna påbörja sin väg till ett körkort och för att skapa en förståelse för vad som förväntas av 

den blivande föraren. De efterfrågar samlad, gemensam information och framför allt 

tydlighet i både kunskaps- och färdighetskrav. I dag upplevs otydligheter och härledningen 

från föreskrifter till det som blivande förare examineras på som ett betydande problem.  

Branschrepresentanterna ansåg också att det är viktigt att ledstången steg för steg beskriver 

hur varje del i processen går till och vilka moment som måste göras i processen och när. 

Enligt utsago behöver trafikskolorna lägga ner mycket tid på att förklara körkortsprocessen 

för handledare och elever, och de vill hellre fokusera på att ge dem en bra utbildning. En väl 

utformad digital ledstång skulle även bli ett användbart verktyg för trafikskolor och deras 

elever. 

I ett tidigare arbete på Transportstyrelsen kartlades behoven vid hantering av synintyg. Då 

intervjuades optiker, optikerassistenter och kunder hos Aoptik, Direktoptik, Holmquist 

Optik, Optiker Seger & Seger, Smarteyes, Specsaver, Synoptik och Synsam. I intervjuerna 

framgick det att optikbutiker fungerar som Transportstyrelsens förlängda kundtjänst och 

besvarar frågor om körkortstillstånd, förväntad väntetid och processen. I stort önskades 

bättre information på Transportstyrelsens webbplats så att kunden kan vara bättre 

förberedd och kan följa sitt ärende. I samtal med Optikbranschen [22] och Optikerförbundet 
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[23] framkom en vilja att gemensamt underlätta för kunder, där branschen gärna vill kunna 

hänvisa till en gemensam information om förarutbildningsprocessen. Det framkom även att 

man gärna ser andra insatser som kan underlätta hanteringen av synintyg (automatisering). 

2.3. Stöd i förarutbildningsprocessen 

2.3.1. Nulägesbeskrivning av existerande myndighetstjänster 

Hos Transportstyrelsen och Trafikverket Förarprov finns i dag, utöver information på 

respektive myndighets webbplats, flera digitala tjänster som stöd för blivande förare. Nedan 

redovisas de digitala tjänster som i dag erbjuds av respektive myndighet till personer som 

vill ta ett svenskt körkort eller bli handledare.  

Tjänster som Transportstyrelsen erbjuder: 

• Ansökan om handledarskap – digital tjänst för att ansöka om att bli handledare vid 

övningskörning. Tjänsten kräver inloggning med Bank-ID.  

• Ansökan om körkortstillstånd (grupp 1) – digital tjänst för att ansöka om 

körkortstillstånd. Tjänsten kräver inloggning med Bank-ID. 

• Beställ kopia på bevis om körkortstillstånd – digital tjänst för att beställa kopia på 

körkortstillstånd. Tjänsten kräver inloggning med Bank-ID. 

• Anmäl brister i förarutbildning – digital tjänst för att rapportera in brister hos 

trafikskolor och trafikövningsplatser vid förarutbildning. Tjänsten kräver ingen 

inloggning och går att nyttja anonymt. 

• Sök utbildare och provsamordnare – digital tjänst för att söka utbildare och 

provanordnare inom körkortsområdet inom ett valt geografiskt område. Tjänsten 

kräver ingen inloggning. 

Tjänster som Trafikverket Förarprov erbjuder: 

• Boka prov Privatist – digital tjänst för bokning och betalning av förarprov. Tjänsten 

har funktionalitet för Bank-ID men går att nyttja även utan att logga in.  

• Ansökan om muntligt – tjänst för att ansöka om att avlägga teoretiska förarprov på 

anpassat sätt. 

• Ansökan om förlängd provtid – tjänst för att ansöka om att avlägga teoretiska 

förarprov på anpassat sätt. 

• Ansökan om tolk – tjänst för att ansöka om att avlägga teoretiska förarprov på 

anpassat sätt. 

• Ansökan om intygande av ID – tjänst för att ansöka om att intyga en sökandes 

identitet när legitimation saknas. 

2.3.2. Digitala tjänster i omvärlden  

Förstudien innehåller en analys av vilka digitala tjänster som finns i omvärlden inom 

körkortsområdet. Det finns ett flertal tjänster inom området, med fokus på att utbilda den 

blivande föraren, men det finns få tjänster för handledare.  

Det finns både kostnadsfria tjänster och tjänster som kostar att använda. Tjänsterna kan 

delas in i fem kategorier utifrån huvudsyfte: 

• teori – övning och test av körkortsteori 
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• praktik – praktiskt stöd i övningskörning 

• mängdträning – stöd, stimulans och loggning av övningskörning 

• simulatorer – simulering av att köra i olika miljöer  

• körbeteenden – kartläggning och analys av körbeteenden. 

Exempel på vanlig funktionalitet i de tjänster som finns på marknaden: 

• Hitta närmaste trafikskola – geografisk lokalisering av trafikskolor genom 

postnummer eller platstjänst som identifierar enhetens nuvarande position. 

Tjänsten presenterar sedan trafikskolorna genom en karta som markerar 

användarens och trafikskolornas positioner.  

• Personifierad information – skräddarsydda informationsflöden som anpassas efter 

användarens utvecklingsnivå eller steg inom körkortsprocessen. 

• Möjlighet att följa sin utvecklingskurva – en övergripande bild över hur användaren 

ligger till i resan mot körkortet. När ska nästa aktivitet genomföras? 

• Vägledning – enkel och tydlig information om vad som krävs samt hur det går till 

för att få ett körkort. Informationen finns på flera språk. 

Denna omvärldsbevakning ger en indikation på vilka förväntningar användare kan ha som 

miniminivå på en digital tjänst för att den ska anses relevant och attraktiv. 

En slutsats som man kan dra från användningen av dessa tjänster är att de för många inte är 

en naturlig del av övningskörningen. I intervjuer har många användare (blivande förare och 

handledare) också pekat på att det är svårt att bedöma kvaliteten på tjänsterna, vilket 

lämnar en osäkerhet om huruvida man faktiskt gör och lär sig rätt saker. Observera att det i 

dag inte finns någon kvalitetssäkring eller tillsyn av digitalt utbildningsmaterial, om 

materialet inte är utgivet av en trafikskola. Transportstyrelsens tillsynsuppdrag och krav på 

att läromedlen är anpassade till den utbildning som bedrivs, omfattar endast trafikskolor 

[24]. 

Förstudien har inte ingående undersökt möjligheterna till informationsutbyte med 

branschaktörer och eventuella samspel med exempelvis deras administrativa och 

kundriktade system. Här finns exempelvis möjligheter till informationsutbyte via så kallade 

API:er. Med hänsyn till både tekniska lösningar och livshändelsen finns anledning till att 

föra en mer ingående dialog med branschaktörer kring synergier och gränssnitt samt 

utvidga perspektivet av Digital ledstång till att även omfatta utbildare. Detta kan även 

undvika risken för konkurrerande system som var för sig skulle kunna vara bra men 

tillsammans minskar kundnyttan. 

För mer information se Bilaga 1. 

2.3.3. Validering av förslag på en digital ledstång 

Digitaliseringen i omvärlden går fort framåt och det finns en grundförväntan på 

lättillgängliga och välfungerande digitala tjänster. I dag kräver användare direkt tillgång till 

tjänster och information överallt och utan fördröjning. Digitala tjänster som tidigare var att 

betrakta som avancerade och exklusiva anses nu vara standard. Kraven från medborgarna 

på individualiserade tjänster och transparens i myndigheternas processer ökar också. 

Sveriges invånare blir generellt alltmer positivt inställda till den ökade digitaliseringen [25] 

och 8 av 10 tar del av offentlig information via nätet, med de största tjänsterna hos 

Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och vården [26]. 



26 (76) 

Ungdomar, som står för merparten av målgruppen blivande förare, är de mest frekventa 

internetanvändarna av alla åldersgrupper [27]. De som tillhör generation Z beskrivs ofta 

som ”mobile natives” – den första generation som fick en smartphone redan som barn och 

som vuxit upp med sociala medier. 

På en nationell nivå vill regeringen med sin digitaliseringspolitik att Sverige ska bli bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter [28] [29]. Detta är något som även 

speglar sig i myndigheternas egna digitala strategier.  

Transportstyrelsen har en digital agenda [30] som innehåller följande principer: 

• Vi ska tänka digitalt först – ökad självbetjäning via digitala tjänster dygnet runt. 

• Vi ska utgå från medborgarnas och näringslivets behov – utgå från deras perspektiv. 

• Vi ska använda och utveckla gemensam digital infrastruktur – använd befintliga om 

det finns, annars skapa generella. 

• Vi ska tänka nytt för att skapa nytta – ompröva regelverk och invanda arbetssätt. 

Trafikverket har en digitaliseringsstrategi [31] där följande mål i synnerhet berör den 

digitala ledstången: 

• Våra kunder har digitala tjänster som sitt förstahandsval och de arbetar i våra 

processer. 

• Vi har blivit mer kundorienterade, snabbfotade och innovativa och verkar i 

värdenätverk. 

• Vi har lösningar enligt etablerade standarder och vi använder öppna data mellan 

myndigheter och andra aktörer. 

En klar slutsats av den allmänna trenden för digitalisering och andra digitala tjänster inom 

körkortsområdet är att det finns starkt stöd för grundtanken om en förbättrad digital tjänst 

som stöd i förarutbildningsprocessen. En digital ledstång ligger helt i linje med respektive 

myndighets strategier för digitalisering. 

2.4. Digital inkludering 

Förstudien har utgått från och arbetat utifrån grundprincipen att tillgänglighet är en 

tillgång, där en tillgänglig lösning är bra för alla, oavsett förmåga.  

Ungefär 10 procent av alla barn och unga under utbildning i Sverige har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Det kan vara ADHD eller en diagnos inom 

autismspektrumet, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörningar och 

inlärningssvårigheter, till exempel dyslexi. Att ha en NPF-diagnos behöver i sig inte vara ett 

hinder för att ta körkort, men det är känt att tydliggörande pedagogik gör information 

meningsfull, begriplig och hanterbar för personer med NPF. Det kan röra sig om tydlighet i 

vad som är vad, var och hur något ska göras, när och hur länge och vad som är nästa steg. 

Visuella scheman eller processer skapar delaktighet och trygghet. Tydlig pedagogik i ett 

digitalt verktyg kommer alla användare till gagn.  

I Sverige har 25 procent av befolkningen svenska som andraspråk, och 25 procent av 

befolkningen har problem med att läsa. Enkelt och begripligt språk, undertextade filmer 

eller möjlighet att få text uppläst kan göra skillnad för många.  
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Tabell 5. Så många i Sverige berörs av tillgänglighet - Tillgänglighet i siffror 

Område Personer Källa 

Rörelse och motorik 1 300 000 Arbetsmiljöverket, gäller hand/arm. 

Läsa och skriva 1 920 000 Dyslexiföreningen, gäller alla former av 
läs/skrivsvårigheter. 

Förstå 1 340 000 Svenska dagbladet, gäller ”svagbegåvade”. 

Se    297 000 Statistiska centralbyrån, gäller svårighet läsa även med 
glasögon/linser. 

Höra 1 400 000 Hörselskadades riksförbund, gäller hörselskadade. 

Tala    160 000 Sammanlagt talstörning, röststörning, språkstörning, 
stamning m.m. 

Koncentration och minne    300 000 Sammanlagt demens, ADHD mm. 

Social interaktion    850 000 Sammanlagt social fobi, autism, depression m.m. 

 

Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet i offentlig service[32], vilket Digital 

ledstång omfattas av. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och 

information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil 

applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven på att vara möjlig 

att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust. 

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på 

WCAG 2.1, kan den responsiva webbplatsen leva upp till kraven. Designen är skapad så att 

webbstandarden ska följas.  

Exempelvis finns särskilda rekommendationer för hantering av språk. Det finns också 

information om hur man skapar tydliga ingångar till olika språk och tekniskt arbetar med 

struktur och språkriktning för innehåll som läses från höger till vänster [33].  

Projektet har också samarbetat med Mälardalens högskola och studenter inom 

interaktionsdesign, för att utvärdera framtagna koncept och komma med förslag på 

förbättringar grundade i de sju principerna för universell design [7]. I likhet med projektet i 

stort har arbetet bedrivits kunddrivet, med fokus på att samskapa och testa idéer med 

användare. 

2.5. Beskrivning av prototyp  

En kundanalys för förarutbildningen genomförd av Antrop och Governo [10] presenterar 

designprinciper som blivit utgångspunkt i det iterativa och undersökande arbetet med att ta 

fram en prototyp och ett koncept. Designprinciperna är: 

• Underlätta lärande med struktur. 

• Kombinera praktisk övning med teori. 

• Var öppen med vad som ger bäst resultat. 

• Tillgängliggör för alla. 

• Fånga upp och ge stöd när det behövs. 

Den fördjupade förstudien Digital ledstång har fokuserat på koncept och innehåll. Tonvikt 

har avsiktligt inte lagts på visuella element, detaljer i utseendet eller layout, utan funktioner 

och innehåll har satts i centrum. Strävan har varit att ta fram en neutral bas som fungerar 
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väl med de grafiska profiler och visuella material myndigheterna har att förhålla sig till. De 

standarder som tillämpats bedöms fungera väl med redan existerande webbplatser, filmer, 

digitala kanaler med mera.  

Inspirationen till genomförda design-iterationer kommer från olika designsystem och 

metodbibliotek (se Referenser).  

2.5.1. Beskrivning av konceptet Digital ledstång 

Konceptet för Digital ledstång beskrivs i två delar: allmänna och personifierade tjänster 

samt en mängdträningsapp som utgår från så kallad spelifiering. 

Figur 9. Illustration av uppdelningen av funktionalitet i Digital ledstång 

 

Allmänna och personifierade tjänster 

Följande beskriver innehållet och funktionaliteten i de allmänna och personifierade 

tjänsterna ”Vägen till körkort”. 

De allmänna tjänsterna består av: 

• Informationstjänster – Här ligger fokus på korta och begripliga texter med 

”lagom mycket” information för målgruppen. Huvudsyftet med texterna är att ge 

vägledning snarare än djuplodande i svar på alla frågor.  

• Ansökans- och bokningstjänster – Länkar till existerande tjänster på 

respektive myndighet presenteras i relevanta steg i processen och via en samlad 

ingång 

De personifierade tjänster består av: 

• Personlig information – I ett inloggat läge får användarna information som 

möter dem där de befinner sig i processen och visuell status på var de befinner sig i 

processen. 

• Utbildningsprotokoll – Ett individuellt protokoll kopplat de kunskapsområden 

och moment som ingår i kursplanen. 

• Planeringstjänst – Ett verktyg för blivande förare att budgetera och planera sin 

utbildning. 

• Handledarkollen – En tjänst för den som överväger handledarskap. Tjänsten 

kontrollera om föraren uppfyller baskraven och att det inte finns några hinder för 

att ansöka om handledarskap innan den går introduktionsutbildning. 

Följande tabell beskriver strukturen och innehållet i mer detalj. 
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På den responsiva webbplatsen Vägen till 
körkort får användaren stöd genom 
körkortsprocessens alla faser: innan, 
under och efter att man tagit sitt körkort. 
Det finns sex ingångar vars innehåll 
baseras på de identifierade behov, insikter 
och data som ligger till grund för 
prototypen.  
 
Mallen som ligger till grund för sidan och 
som ska bidra till att skapa en sömlös 
upplevelse är framtagen i projektet Mina 
sidor. Det är ett medvetet val att fokusera 
på funktionalitet framför visuell 
kommunikation, för att webbplatsen ska 
respondera väl med befintliga grafiska 
profiler på respektive myndigheter, för en 
bättre upplevelse. 

 

Vägen till körkort - steg för steg   
Här hittar användarna de moment som 
ingår i att ta körkort för personbil. 
Körkortsprocessen tydliggörs i steg från 
orienteringsfasen till prövotid.  
 
Texterna är korta och begripliga, och i 
inloggat läge får användarna information 
som möter dem där de befinner sig i 
processen. De får också indikation om 
nästa steg och om något behöver 
kompletteras.  
 
I första steget kan användarna skapa en 
körkortsplan som gör det lättare att 
planera utbildningen och få en översikt om 
vilka resurser som krävs för att ta körkort. 

 

Vägen till körkort - steg för steg   
I första steget, orienteringsfasen: 1. Att ta 
körkort ges information som kan vara 
viktig för den som funderar på att ta 
körkort. Här kan användaren skapa en 
körkortsplan som gör det lättare att 
planera utbildningen och få en översikt om 
vilka resurser och vilken tid som krävs för 
att ta körkort.  
 
Genom att logga in kan användarna ta del 
av personifierad information och få 
ytterligare stöd, som notifieringar och 
påminnelser. 
Viktig information som kan vara till stor 
hjälp för personer som har svenska som 
andraspråk presenteras tidigt i processen, 
exempelvis att man kan göra anpassade 
prov. 



30 (76) 

 

Vägen till körkort - steg för steg   
Genom de olika stegen i Vägen till körkort 
kan man få hjälp att exempelvis hitta 
auktoriserade utbildare och 
provanordnare, och här lyfts sökverktyget 
fram och kompletteras med en 
kartfunktion. Genom att få en tydlighet i 
vilka som är godkända av 
Transportstyrelsen finns en förhoppning 
att icke auktoriserade trafikskolor 
identifieras. 
 
Kartfunktionen kan också användas vid 
andra hitta-funktioner, exempelvis hitta 
optiker vid synundersökning som är 
kopplad till körkortstillstånd. Stegen 
beskriver också kortfattat vad som händer 
om eleven inte klarar ett steg, och hur 
nästa steg ser ut. 

 

Kunskapsområden är en översikt av 
vad eleverna ska kunna visa att de 
självständigt kan tillämpa i trafiken för att 
vara en trafiksäker förare. Inom varje 
område uppges mål och syfte med elevens 
kunskapsnivå samt källhänvisning till 
föreskrifter och allmänna råd.  
 
Kunskapsområden är inte att jämställa 
med undervisning, och de baseras på 
befintlig information som Trafikverket 
tillhandahåller både digitalt och i 
trycksaker.  
 
Skillnaden på informationen är att det är 
lättare att nå den med exempelvis mobil, 
eftersom den nu presenteras på en 
responsiv webbplats och att man i inloggat 
läge kan markera vilka områden man 
tränat på. 

 

Planera din utbildning är ett viktigt 
verktyg för att få insyn i hur mycket tid och 
pengar som en genomsnittlig körkortselev 
investerar i sitt körkort. Med hjälp av Din 
körkortsplan kan eleverna lättare planera 
sin utbildning och också möta tänkta 
datum när de behöver körkortet.  
 
Vid intervjuer har det blivit tydligt att 
respondenter sällan har realistisk 
uppfattning om hur mycket tid det tar att 
ta körkort och vad det kostar. 
Respondenter har betonat fördelarna med 
att få ta del av befintlig statistik, 
exempelvis hur många timmar 
mängdträning som uppskattas vara ett 
minimum för att eleven ska kunna köra 
säkert, miljömedvetet och självständigt i 
alla slags trafikmiljöer. 
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Våra e-tjänster redovisar alla e-tjänster 
oavsett myndighet, samlade på ett ställe. 
Här finns e-tjänsterna i bokstavsordning.  
Här finns även andra myndigheter, 
organisationer och samarbetspartner, 
exempelvis Skatteverket (e-legitimation), 
CSN (lån), Myndighetspost, utbildare och 
provanordnare.  
 
Andra intressenter identifierade i 
intressentkartan för livshändelsen ”Ta 
körkort” kan också finnas med under våra 
e-tjänster för att underlätta kontakt. Det 
finns goda exempel på andra webbplatser, 
exempelvis Efterlevnadsguiden som har en 
sådan lösning [9]. 

 

Råd till handledare – steg för steg 
vänder sig till handledare. På sidan kan de 
hitta information, länkar, tips och råd som 
vänder sig till den som handleder och 
övningskör med blivande förare.  
 
Handledarkollen kontrollerar om den 
som överväger handledarskap uppfyller 
baskraven och att det inte finns några 
hinder för att ansöka om handledarskap. 
Handledarkollen är inte ett 
förhandsbesked eller ett löfte om ett 
handledarskap. 
 
Testa dina körkortskunskaper 
förbereder handledaren och testar 
ämneskunskaper och trafikregler för att 
identifiera vilka områden som kan behöva 
stärkas i handledarrollen. 

 

Kontakta oss är en sida som har stort 
beroende till de nya designförslag, 
strategier och principer som just nu tas 
fram på respektive myndigheter. Yngre 
respondenter har i något större 
utsträckning efterfrågat en chatt och 
kontaktformulär och är mindre benägna 
att ringa. Med hjälp av AI kan en chatt 
kompletteras med respons i skriven form. 
Den skrivna responsen kan ge 
automatiserade svar, exempelvis ge förslag 
på var man hittar information som 
användaren inte hittar. Responsområden 
kan enkelt organiseras efter tjänst eller 
område, exempelvis prov, så att rätt 
myndighet får ta del av 
responsen/uppgifterna. Statistiken blir 
underlag till förbättringar och åtgärder.  
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Vanliga frågor och svar hjälper den 
blivande föraren och handledaren att 
snabbt få information om aktuella eller 
högprioriterade frågor.  
 
I anslutning till sidfoten finns 
ingångar med ingress och möjlighet till 
navigationshubb och snabblänkar, 
exempelvis till sociala medier där det 
bland annat finns filmat material på flera 
språk.  
 
I kontaktformulären efterfrågas en 
framtida användning av responssystem 
med olika områden/kategorier samt en 
funktion för ”hittade du vad du sökte?”. 
Funktionen kan ge förslag på sidor som 
motsvarar sökningen. 

 

Mängdträningsapp 

Det finns ett samband mellan mängdträning och hur bra det går för blivande förare i 

provsituationerna och i trafiken. I arbetet med att ta fram digitalt stöd för att varva teori och 

praktik undersökte projektet hur en prototyp som genom GPS möjliggör ”spelifiering” skulle 

kunna se ut. Vår frågeställning in i insiktsarbetet var: Hur kan vi genom en digital ledstång 

stimulera till mängdträning och där den blivande föraren varvar teori och praktik? 

Utgångspunkt 

• Det finns flera existerande (och avvecklade) tjänster i Sverige och internationellt 

som stöd för mängdträning och säkerhet (t.ex. IF Vägvis, RoadReady, Driving Log). 

• GPS-funkionalitet (rutter, logg, karttjänster) är det som särskiljer tjänsterna. 

• Det är svårt att med relevans applicera spelifiering på hela 

förarutbildningsprocessen. Det är främst relevant under övningskörning och 

prövoperioden. 

• Mängdträningsappen kan (bör) behandlas som en tjänst som är separerad från den 

allmänna/personifierade – både tekniskt och i utformning. 

Ambition 

• Appen ska vara ett trovärdigt komplement till bastjänsterna. 

• Det ska vara balans mellan vägledande, uppmanande och upplysande. 

• Appen ska innehålla mest eftertraktade funktionerna 

Den övergripande logiken i den tänkta tjänsten kan beskrivas så här: 

• Den blivande föraren börjar ”Vägen till körkort” med att genomföra teoretiska 

moment för att låsa upp moduler som innehåller praktiska övningar. 

• Om man inte har körkortstillstånd kan övningarna bestå av förberedande moment, 

som att ställa in säte/spegel och titta under motorhuven. 

• Under spelets gång ges belöningar som låser upp nya nivåer med filmer, tips och 

nya spelmoment, såsom quiz. 

• I högre nivåer får man belöningar vid geo-caching, genom att köra enligt app-

förslag. 
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• Man kan planera sin utbildning/process och få förslag på vilka övningar och 

moment man behöver kunna enligt sin plan. Vid uteblivna övningar får man 

notifikationer. 

• Information kan personaliseras utifrån körbeteende och självskattning 
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Rutter och uppdrag 

• Förslag på rutter för att 

träna olika moment 

utifrån nivå och filtrering. 

• Låsa upp moduler med 

mängdträning. 

• Logg av utförda uppdrag 

och genomförda rutter. 

 

Nivåer, plan och historik 

• Planera och se 

träningsdagar i kalendern.  

• Se progress, nivå, streaks, 

poäng och data i 

dashboard. 

 

 

Kunskapsmoment och quiz 

• Uppskatta och hålla koll 

på utbildningsmoment 

med checklista 

(utbildningsprotokoll). 

• Varva teori och praktik 

med korta quiz som hör 

till olika moment. 
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Självskattning och personalisering 

• Självskattning som gör det 

lättare att identifiera vilka 

övningar som stöttar 

användaren. 

Självskattning motiverar 

också användaren att 

reflektera, och det kan öka 

engagemanget och 

ansvaret för den egna 

utvecklingen. 

• Genom små utmaningar 

som baseras på 

notifieringar ”Dagens 

utmaning” uppmana till 

träning så att användaren 

varvar teori och praktik. 

 

2.5.2. Jämförelse med nuvarande lösningar 

Den nuvarande lösningen för respektive myndighet har omfattande information men saknar 

en gemensam översiktlig bild av körkortsprocessen.  

På trafikverket.se finns en illustration ”Vägen till körkort behörighet B” som beskriver 

körkortsprocessen.  

Figur 10. Trafikverkets visualisering av processen ”Vägen till körkort” 

 

Myndigheterna har även en gemensam film, ”Vägen till körkort”, som finns översatt till 14 

språk. 

Myndigheterna länkar till varandras webbsidor för att hjälpa den blivande föraren att hitta 

den information som är aktuell. 

Framtidens blivande förare kan med hjälp av en digital ledstång få stöd under 

körkortsprocessens alla faser (innan, under och efter att föraren har skaffat körkort). 

Informationen om körkortsprocessen för behörighet B är samlad på ett ställe, och 
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informationen kan skräddarsys om användaren väljer att logga in. I inloggat läge kan den 

blivande föraren i ännu större utsträckning följa sin utveckling och planera sitt körkort. 

I Digital ledstång har arbetet varit kunddrivet utifrån livshändelsen, och informationen och 

strukturen har testats tillsammans med användare.  

Figur 11.  Visualisering av hur en digital ledstång ge stöd under hela livshändelsen 

 

Förhållande till respektive myndighets webbplats 

Den digitala ledstången kommer, så som förslaget är utformat, att vara en gemensam 

plattform för Transportstyrelsens och Trafikverkets information om körkortsprocessen 

(behörighet B) för blivande förare och handledare. Fokus för Digital ledstång är att samla 

informationen på en plats för att förenkla för kunderna att både förstå processen och kunna 

göra rätt. Det kommer innebära att information som i dag finns på respektive myndighets 

egna hemsidor kommer att samlas och anpassas till de gemensamma kundernas behov. Det 

betyder rent konkret att det kommer att finnas ett gränssnitt mot information som i dag 

finns på hemsidorna. Det exakta innehållet i Digital ledstång är ännu inte fastställt. Exakt 

var gränssnittet går (både strukturellt och nivåmässigt) och vad det innebär för 

utformningen av respektive myndighets hemsida behöver utredas vidare vid ett eventuell 

genomförande. 

2.6. Förväntad kundnytta av en digital ledstång 

Digital ledstång är ett bra exempel på myndighets- och kundsamverkan i ett 

livshändelsedrivet arbete.  

Digital ledstång förväntas hjälpa blivande förare och handledare att navigera genom hela 

körkortsprocessen: 

• under orienteringsfasen, innan övningskörningen inleds, eftersom den som 

funderar på att ta körkort får överblick över alla moment som ingår och kan skapa 

en körkortsplan  

• under övningskörningen, där handledare och elev kan få värdefull information om 

kunskapsområden och vikten av mängdträning  

• efter övningskörningen 

• under förarens prövotid 

• vid körkortsrelaterade frågor, om man exempelvis förlorar körkortet. 
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2.6.1. Utfall av användartester 

Konceptet och prototyperna för Digital ledstång har testats tillsammans med användare (se 

Bilaga 2), det vill säga blivande förare och handledare, men har även presenterats för 

branschaktörer. Syftet med testerna har varit att undersöka på en övergripande nivå om 

lösningen är attraktiv och skapar nytta, och mer specifikt att samla in insikter om struktur, 

uttryck, innehåll, funktionalitet, personlig information, navigering samt in- och uthopp till 

andra tjänster. 

Enligt Barry W Boehm (Eriksson, 2007) ökar kostnaden för felaktiga krav tiofalt med varje 

led i processen.  

”Ett fel som kostar 10 kr i kravfasen kostar 100 kr om det påträffas under designen, 1000 

kr i implementeringsfasen och 10 000 kronor i drift.”  

Baserat på Boehms tes kan vi dra slutsatsen att det är centralt att göra rätt från början och 

att hitta felen tidigt för att undvika att de multipliceras. 

Utfall av tester med blivande förare och handledare 

Följande tabell visar en sammanställning av genomförda intervjuer indelade per målgrupp 

för förstudien. 

Tabell 6. Sammanställning av genomförda intervjuer per målgrupp 

Målgrupp Summa 

De som har körkort sedan tidigare  5 

Ungdomar med bristande tillgång till handledare 10 

Ungdomar som vill ta körkort 29 

De som alltid velat köra bil 6 

Handledare  15 

TOTAL 65 

 

22 av 65 respondenter har dubbelkulturell bakgrund och har uppgett att de talar andra 

språk. Av dessa personer finns de som kommit som vuxna till Sverige, som barn 

(ensamkommande eller med familj) och de som är födda i Sverige men har ett annat språk 

som modersmål. De språkgrupper som finns representerade är: Albanska, Arabiska, Finska, 

Franska, Kirundi, Kurdiska, Persiska, Rumänska, Ryska, Somaliska, Spanska, Swahili, 

Portugisiska, Teckenspråk, Tigrinja, Turkiska, Urdu/Punjabi. 

Eftersom intervjuerna och testerna skett löpande har förstudien snabbt kunnat anpassa 

hypoteser till insikter och snabbt förfina prototyperna. 

Hos de ungdomar som intervjuats har förstudien uppnått en mättnad i svaren. Med mättnad 

menas att det inte framträder några nya ”teman” när man intervjuar. I materialet och 

kundinsikterna som samlats under och före projektet har respondenter uppgett att Digital 

ledstång är en lösning som motsvarar de behov som uppgetts, särskilt i de fall där 

respondenter intervjuats under insiktsarbetet och därefter fått testa en prototyp. 

Antalet intervjuer med de som har körkort sedan tidigare är lägre. Det kan ändå konstateras 

att många tänkvärda förbättringsområden har identifierats. Här har inte en mättnad 

infunnit sig, utan det finns mer att utforska, framför allt varför personer med ett annat 

förstaspråk än svenska inte hittar den information som finns att tillgå digitalt i dag. Det 

gäller också för orsakerna till ett sämre provresultat och vilka insatser som skulle ge önskat 

resultat. 
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Intervjuer har verifierat dt tidigare kundinsikter och påvisat att framtagen koncept väl 

möter dessa behov. De tio flest förekommande behoven: 

• Samlad, koherent information om hela processen, innan, -under och efter. 

• Steg för steg-manual, en digital guide för hela processen. Information även på eget 

språk eller möjlighet till översättning från engelska till det egna språket för de med 

annat modersmål än svenska. 

• Möjlighet att planera sin utbildning, en vägledning med uppskattade kostnader och 

tid 

• Samlad information om kunskapsmål och kunskapsområden (information, ej 

utbildning) 

• Veta vilka moment man har genomförts och vad som är nästa steg, särskilt viktigt 

vid uppehåll 

• Information om medicinska tillstånd vid exempelvis körkortstillstånd 

• Behov av att göra digitala ansökningar, boka prov eller hitta blanketter utan att 

kontakta kundtjänst 

• Stöd för kunder med annat modersmål än svenska 

• Hitta auktoriserade körskolor och utbildare 

• Stöd till handledare vid privat övningskörning 

Nya insikter har identifierats vid intervjuer och användartester av Digital ledstång. Då 

behoven har förmedlats av flera användare kan vi dra slutsatsen att dessa områden bör 

omhändertas. Genom att uppdatera konceptet kan arbetet underlättas vid en fortsatt 

utveckling.   

Exempel på förbättringsområden med låg arbetsinsats: 

• Tydlighet att tidigt i Vägen till körkort – steg för steg, presentera möjligheten till 

anpassade prov på andra språk, ge stöd till studieovana genom exempelvis 

studieförbund 

• Tidigt lyfta fram möjligheten att ta CSN-lån i Vägen till körkort – steg för steg 

• Sammanställning av viktiga kontaktvägar, exempelvis Skatteverket vid e-

legitimation 

• Tydlighet om förväntningar och ansvar vid handledarskap, samt följder vid 

ansvarslöst agerande 

• Information riktad till personer som har körkort sedan tidigare att teoriprovet inte 

bara innefattar trafikregler utan även förhållningssätt samt aspekter som miljö, 

ekonomi och säkerhet 

Exempel på förbättringsområden med större arbetsinsats som bör undersökas vidare: 

• Tester för att kartlägga sin kunskap och kunna upptäcka eventuella kunskapsluckor 

innan provtillfällen. Uppföljning på det egna språket om det är ett önskemål 

• Samverka med andra aktörer. Arbeta aktivt med att nå målgrupper som utan 

körkort riskerar att hamna i utanförskap, exempelvis genom samverkan med 

Arbetsförmedling, socialkontor, föreningsliv etc. Sprid information om Digital 
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ledstång genom exempelvis branschaktörer, optiker och läkare, arbetsförmedlingen 

etc.  

• Handledarkollen, där den blivande handledaren uppfyller baskraven och att det inte 

finns lagliga hinder för handledarskap. Handledarkollen är inte ett förhandsbesked 

vilket ska förtydligas. I övrigt är ansökningsförfarandet detsamma 

• Undersök potentialen med introduktionskurser digitalt eller på distans för att stötta 

personer som har annat språk än svenska som förstaspråk. Med tester och 

interaktion under kursen kan närvaron och kunskapsnivån säkras. Behovet är större 

i glesbygd än tätort, då avstånden är större och det finns färre utbildare med 

kompetens inom andra språk 

• Möjligheten för myndigheterna att utöva tillsyn på övningskörnings-appar/verktyg 

och uppmuntra aktörer till att få sina appar auktoriserade som kvalitetsstämpel 

Utfall av demonstration av prototyperna för branschaktörer 

Framtagna prototyper har demonstrerats på en workshop med branschrepresentanter, för 

att samla in åsikter och utforska möjliga synergier. Representanterna var särskilt positiva till 

den samlade och gemensamma informationen som prototypen visade. De allmänna och 

personifierade tjänsterna prioriterades och ansågs ligga väl i linje med branschaktörernas 

önskemål och behov. Representanterna lyfte också fram de delar i prototypen som tydliggör 

kunskapskraven och möjliggör en gemensam kontroll av dessa under utbildningsprocessen. 

Däremot, vid en översiktlig genomgång, ansågs prototypen för mängdträningsappen ligga 

för nära gränsen till vad representanter från branschaktörer anser vara utbildning. Här 

behövs fortsatt och mer detaljerad dialog om innehållet och upplägget, för att konkret reda 

ut gränsdragningen mellan utbildning och information. 

Allmänt sett var branschaktörerna mycket positiva till en fortsatt samverkan om hur 

förarutbildningens olika intressenter kan främja bra trafikanter.  

Utfall av testning och konceptutveckling på Mälardalens Högskola  

”Det som är nödvändigt för några blir bekvämt för alla”. 

Samarbete med Mälardalens högskola har gett en god grund att stå på i och med att flera 

studentgrupper identifierade liknande behov och att koncepten trots olika utformningar 

mött behoven. Efterföljande tabell visar de fem viktigaste insikterna från 

användarinvolvering och test i samarbetet med studenter på högskolans program Universell 

design. 
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Tabell 7. Insikter från samarbetet med Mälardalens Högskola 

Område Insikt 

Texter Korta texterna, fokusera på fakta och undvik onödig information. Ge information 
som möter användaren där den befinner sig i processen. Beskriv även vad som 
händer om användaren inte klarar ett steg. Gör det möjligt att lyssna på 
informationen. 

Visuell 
information 

Arbeta aktivt med visuell information och videoklipp. Beskriv om möjligt i 
bilder/videoklipp som förstärker texten. 
Lägg till kartfunktion på Hitta utbildningar (i dag Sök utbildare och 
provanordnare). 
Lägg till kartfunktion på Hitta optiker under syntest. 

Processen Gruppera innehållet och tydliggör faserna i processen som beskrivs i Vägen till 
körkort – steg för steg, gärna före-under-efter för ökad läsbarhet och förståelse. 
Lägg till steg för läkarintyg och CSN-lån i Vägen till körkort – steg för steg. 

Kognitivt 
stöd 

Uppfyll de kognitiva och emotionella behoven av att ge exempel: 
ekonomiberäkning osv. 
Beskriv tydligt vad som händer vid exempelvis inloggning, för att öka tryggheten. 
Ge tydliga indikationer på vad som händer vid interaktion. 

Avsändare Lyft fram att era myndigheter samarbetar i detta projekt. 
Gör det enkelt och tydligt hur man kan komma i kontakt med er.  
Om möjligt, ha ett gemensamt telefonnummer med tonval för att få rätt hjälp. 
Hur indelningen av ärenden och tonval är kan även visualiseras på webbplatsen. 
Överväg att enkelt hitta andra kanaler som chatt och formulär, för att öka 
automatisering och minimera samtal. 

 

2.6.2. Förväntad kundnytta 

En väsentlig grundförutsättning för Digital ledstång är att kunden ser ett mervärde med 

ledstången och att den är enkel, användbar och lättillgänglig. För att kunna skapa rätt 

förutsättningar är det därför viktigt att ha ett utifrån-perspektiv, där idéer och förslag 

utvärderas gentemot de tänkta kunderna, för att se om Digital ledstång uppnår önskad 

effekt.  

Det är därför viktigt att Digital ledstång på ett tydligt sätt både beskriver och stöder 

förarutbildningsprocessen, men även att den är ett stöd för blivande handledare. Den måste 

även vara utformad på ett sätt som gör att den täcker så många som möjligt av 

kundgruppernas olika behov. 

För att möta det behov som finns bland ledstångens primära kundgrupper (ungdomar, 

ungdomar som alltid velat köra, ungdomar med brist på handledare och de med körkort 

sedan tidigare), har förstudien bedömt att Digital ledstång bör vara utformad på ett sätt som 

passar en så stor grupp som möjligt.   

För att nå ett sådant mål är det därför också ytterst viktigt att myndigheterna arbetar med 

såväl språk som utformning och innehåll i en digital ledstång, men även på respektive 

webbplats. Med kontinuitet och aktivt kunddrivet arbetssätt finns goda förutsättningar för 

att uppnå bästa nytta för blivande förare och handledare. 

Förstudien har, genom en sammanvägd bedömning av tidigare kundinsikter, kvantitativa 

data och kundintervjuer, identifierat ett antal nyttor med en digital ledstång, vilka även 

bidrar till att myndigheterna i större utsträckning möter kundernas behov. 
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Identifierade nyttor med den digitala ledstången:   

• Den blir en startpunkt för hela körkortsprocessen genom att den ger information 

om alla steg i processen och att det finns relevanta länkar, till exempel ansökan om 

körkortstillstånd, handledartillstånd och bokning av prov. 

• Den blir en central utgångspunkt i processen genom att 

o den gör det lätt för alla kunder att ta till sig relevant information  

o den gör det lätt att följa sin process 

o den gör det lätt att göra rätt genom hela processen. 

• Den är tänkt att uppfylla målsättningarna både för den blivande föraren och 

eventuella handledare. 

• Den ger möjlighet till hög tillgänglighet till samma information för alla blivande 

förare och handledare, och den ger möjlighet till individuell anpassning, såsom 

språk (initialt svenska och engelska). 

• Den ger tillgång till information som är utformad på ett sätt som gör den lätt att 

förstå för alla blivande förare och handledare, utan att blanda in hänvisningar till 

lagar och regler mer än absolut nödvändigt. Med en kortfattad och enkel text blir 

den även ett stöd för översättningstjänster som kan kopplas till den digitala 

ledstången. För att ge rätt förutsättningar till en så stor grupp som möjligt bör den 

digitala ledstången varva text med bilder och videoklipp som ger relevant 

information.  

• Den tydliggör vad som är obligatoriska moment och vad som är valbart för den 

blivande föraren. Fokus är att informera om vikten av planering och mängdträning 

för att ge förutsättning för alla kunder att kunna bli säkra och ansvarstagande 

förare.  

• Den ger tillgång till en checklista som steg för steg vägleder den blivande föraren 

genom hela körkortsprocessen och ger grundläggande information om de moment 

som är viktiga att lära sig för att bli en trygg och säker förare.  

• Den ger tillgång till tjänster hos myndigheterna genom länkar eller integrerade 

tjänster, med syftet att guida kunderna rätt utifrån var i processen de befinner sig.  

• Den blir ett stöd för kontakten med myndigheternas kundtjänster och guidar 

kunden till rätt myndighet, vilket skapar tydlighet och nöjdare kunder.  

• Den kan kompletteras med möjligheten till ”spelifiering” och ”nudging” som 

element för att motivera och stimulera. 

Aktuella delar i en digital ledstång som kräver inloggning 

• För att på bästa sätt vara ett stöd för de blivande förarna bör det även finnas stöd för 

att spara information om var i processen de befinner sig. Antingen sparas 

informationen genom en personlig inloggning eller genom användande av 

information som sparas i cookies (inloggning). 

• Information om delmomenten kan därefter döljas eller markeras som klara genom 

att kunderna anger när de anser sig vara färdiga med en viss del.  

• För personer med tillgång till inloggning med Bank-ID kan ytterligare funktioner 

och tjänster byggas in i den digitala ledstången. Extra funktionalitet skulle kunna 
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vara tillgång till information om och status på delmoment, till exempel 

introduktionsutbildning, körkortstillstånd, handledarskap, riskutbildningar, bokade 

prov och provresultat (inloggning). 

Förväntade nyttor för branschaktörer 

I dialogen med branschrepresentanter har dessa uttryckt att en digital ledstång kan vara ett 

stöd för trafikskolor i ett första skede när de har kontakt med blivande förare och 

handledare. Den digitala ledstången kan då användas som en informationsportal för både 

handledare och elever – en informationsportal som trafikskolorna kan hänvisa till när deras 

kunder behöver hitta relevant information för att kunna starta sin resa mot att bli en trygg 

handledare eller trafiksäker förare.  

Konceptet för Digital ledstång erbjuder också större tydlighet i kunskaps- och färdighetskrav 

och möjligheten för användaren att enkelt kunna checka moment. Detta underlättar för 

branschaktörer, och i förlängningen skapar det förutsättningar för bättre utbildning. 

Representanter för optikerbranschen har, i likhet med trafikskolor, uttryckt behov av 

samlad information för att undvika att vara en ”förlängd kundtjänst” för myndigheterna. Det 

framtagna konceptet har potential att uppfylla detta behov och undvika en del av den 

onödiga efterfrågan som riktas mot optiker. 

2.7. Juridisk analys 

Prototyperna som tagits fram inom förstudiens ramar visar på inriktningen för en digital 

ledstång, även om den framtida funktionaliteten ännu inte är fastställd. Utgångspunkten 

från myndigheternas juridiska expertis har varit att ”om andra aktörer gör det, då bör även 

vi som myndighet kunna”, men samtidigt finns det en försiktighetsprincip. 

För att i denna förstudie göra en juridisk analys av eventuell funktionalitet i Digital ledstång 

har fem scenarion identifierats som exemplifierar områden för vidare analys.  

Tabell 8. Sammanfattning av exempelscenarion som utgångspunkt för den juridiska analysen 

Exempelscenario Beskrivning 

Logga körd sträcka – 
övningskörning 

Likt de vanligaste träningsapparna, logga ”övningsrundor” 
via GPS (telefon) så att användare kan analysera sin träning, 
följa progress och få ”poäng”. 

Logga körd sträcka – prövoperiod Som Telia Sense/PayDrive logga körbeteenden i syfte att 
identifiera och återkoppla om riskbeteenden och 
trafiköverträdelser. Möjliggör egen analys av körbeteenden. 
Tillåta att exempelvis föräldrar bevakar. 

Ge förslag på uppdrag Likt de vanligaste träningsapparna, föreslå uppdrag till 
användare utifrån (egen)bedömd nivå. 

Personifierad information och 
status 

Erbjuda personifierad information utifrån läge i processen, 
till exempel markera i vilket steg i processen användaren 
befinner sig och anpassad information/notifikationer 
beroende på läge (”Nu när du har fått ditt körkortstillstånd, 
nu kan du…”). 

Personifierad kunskapsnivå Erbjuda checklista utifrån kunskapskrav inför förarprov. 
Tydligt redovisa kunskapskrav och individens egenbedömda 
kunskapsnivå.  
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Områden som identifierats som prioriterade ur juridisk synvinkel är: GPS och positionering; 

informationsdelning mellan myndigheter; integritetsskydd (dataskyddsförordningen) samt 

gränsen mellan upplysning och utbildning. 

Inom ramen för förstudien och med nuvarande kunskap om den framtida tjänsten har 

följande juridiska bedömning gjorts.  

Myndighetsgemensam sida 

Att ha någon form av myndighetsgemensam sida där man ger information om hur 

körkortsprocessen ser ut och vilken myndighet som ansvarar för vilka delar är helt 

oproblematiskt ur ett juridiskt perspektiv. 

Gränsen mellan upplysning och utbildning 

En första och grundläggande fråga är vad som kan anses rymmas inom Trafikverkets 

respektive Transportstyrelsens uppdrag. Trafikverket ansvarar för provverksamheten och 

det gäller att dra en klar gräns mot vad som hör till området för utbildning, eftersom det 

finns privata aktörer som Trafikverket och Transportstyrelsen i så fall riskerar att 

konkurrera med. Om detta är något som Trafikverket Förarprov anser bör ingå i 

Trafikverkets uppdrag krävs en ändring av förordningen.  

Det kan också finnas en trovärdighetsfråga om myndigheterna sitter på så kallade dubbla 

stolar då man  

• å ena sidan ägnar sig åt myndighetsutövning såsom den enda myndighet som har 

rätt att pröva godkännande av körkortsaspiranter 

• å andra sidan genom exempelvis en föreslagen app försöker styra aspiranternas 

förberedelser och utbildning.  

Körkortsaspiranterna kan då få det felaktiga intrycket att de i princip är garanterade ett 

godkänt förarprov och därmed ett körkort om man gör det som förordas i appen.  

Personuppgifter 

Ytterligare en viktig aspekt är att en verksamhet av detta slag skulle innebära att 

myndigheterna får in och förvarar en mängd personuppgifter. Det finns en möjlighet att 

delar av tjänsten nyttjar så kallat eget utrymme [34] [35]. Eget utrymme har utvecklats till 

en etablerad myndighetspraxis i anknytning till servicetjänster och presentationstjänster för 

att användare ska få service och kunna hantera sina handlingar och sin information utan 

insyn av utomstående. Det egna utrymmet behöver utformas så att endast användaren 

förfogar över handlingar i utrymmet och så att dessa handlingar inte blir att anse som 

allmänna enligt tryckfrihetsförordningen, eller inkomna enligt förvaltningslagen (1986:223) 

[35]. 

Relaterat till dataskyddsförordningen behövs i sedvanlig ordning en djupare analys och 

eventuell konsekvensbedömning när det blir känt vilka specifika personuppgifter som 

kommer att samlas och till vilka ändamål. I detta sammanhang finns även anledning att 

uppmärksamma användningen av redan insamlade uppgifter i fall det blir en ändring i 

ändamål. 

Personuppgifter kan med största sannolikhet behandlas med stöd av allmänt intresse, 

eftersom tjänsten syftar till att förbättra trafiksäkerheten.  

Slutsatser 

Med ovanstående som grund ser projektgruppen inte några hinder rent juridiskt för att gå 

vidare med en utveckling av de allmänna och personifierade delar av Digital ledstång som 
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beskriver och stöder processen att ta körkort (förarutbildningsprocessen), och som även 

utgör ett stöd för blivande handledare.  

Däremot är framtagandet av en mängdträningsapplikation mer oklart ur ett juridiskt 

perspektiv, och det måste därför analyseras djupare. För att ur en juridisk synvinkel slutligt 

kunna ta ställning till olika delar av en sådan lösning, krävs en större konkretion i 

lösningens beskaffenhet. Detta anses mjöligt först vid ett genomförande. 

2.8. Alternativa lösningar 

En alternativ lösning till en digital ledstång är att i stället utveckla den information som ges 

på respektive myndighets webbplats. Här kan lärdomar från förundersökningen om Digital 

ledstång tas in i förbättringsarbetet när det gäller exempelvis struktur, innehåll och 

hantering av språk. Det finns sedan tidigare tankar på att bygga om utifrån ett processtänk 

på Transportstyrelsens webbplats, främst för behörighet B. Det går att fortsätta arbetet med 

att förenkla språket och utveckla de engelska sidorna (och eventuellt ytterligare språk) på 

Transportstyrelsens webbplats. På Trafikverkets webbplats finns i dag information om 

behörighet B på engelska, arabiska, persiska och somaliska. 

På båda myndigheterna pågår arbete med att vidareutveckla och förnya webbplatserna, 

vilket ytterligare skapar möjligheter att utveckla struktur, utseende och innehåll utifrån 

blivande förares och handledares behov. 

Även om information på myndigheternas webbplatser behålls, bör ett tätare samarbete 

mellan myndigheterna etableras för att säkerställa en tydlig körkortprocess för blivande 

förare. 

2.8.1. Tillsyn av digitala utbildningstjänster för körkort 

Transportstyrelsen har i dag uppdraget att utfärda tillstånd till och utöva tillsyn över 

trafikskolor. Tillsynen gäller trafikskoleverksamheten men även att läromedlen är 

anpassade till den utbildning som bedrivs [36] [37]. Enligt dagens lagstiftning hör teori- och 

körutbildning ihop. Detta betyder att de läromedel och tjänster som inte är knutna till en 

trafikskola inte är föremål för någon tillsyn eller kvalitetsgranskning. 

Omvärldsbevakningen av de digitala tjänsterna i omvärlden som finns till stöd för blivande 

förare och handledare (avsnitt 2.3.2) visar att det finns många existerande tjänster inom 

utbildningsområdet och som stöd för det praktiska i att ta körkort. Dessa tjänster varierar 

avsevärt i kvalitet, men eftersom de allra flesta är utgivna av utbildare och inte av körskolor 

utövas ingen tillsyn över dessa tjänster. Det är svårt för blivande förare och handledare att 

bedöma kvaliteten på de tjänsterna, och kundomdömen ger inte heller någon säker 

indikation. 

Ytterligare en aspekt är att varken Transportstyrelsen eller Trafikverket har till uppdrag att 

utbilda blivande förare eller handledare. Samtal med branschaktörer och den juridiska 

bedömningen har visat att delar av konceptet Digital ledstång, framför allt mängdträning, 

ligger nära eller över gränsen till utbildning.  

Ett alternativ till att myndigheterna själva tar fram en tjänst för mängdträning skulle kunna 

vara att utöka tillsynsmandatet så att det även omfattar sådana utgivare av läromedel och 

stödtjänster som inte är trafikskolor. Områden som med hänvisning till kursplanen skulle 

kunna omfattas är 

• innehåll enligt kursplanen 
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• strukturerat och pedagogiskt upplägg 

• korrekthet 

• progression i kompetensutvecklingen. 

Att utöva tillsyn över digitala tjänster skulle innebära att myndigheterna undviker att 

överskrida sitt upplysningsuppdrag, och samtidigt underlättar det för blivande förare att 

hitta kvalitativa stöd i förarutbildningsprocessen. Detta erbjuder ett alternativt sätt för 

myndigheterna att främja att blivande förare hittar rätt saker, gör rätt saker och utbildar sig 

rätt i enlighet med den uttalade visionen för Digital ledstång. 

Förstudien har inte undersökt detta förslag i detalj, och det behöver därför utredas 

ytterligare. 
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3 Utveckling och förvaltning av en 
myndighetsgemensam digital tjänst 

Detta avsnitt beskriver en samarbetsmodell och en teknik som är lämplig för utvecklingen 

och förvaltningen av en myndighetsgemensam digital tjänst. 

3.1. Samarbetsmodeller och samarbetsansvar 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, förvaltar det svenska ramverket för digital 

samverkan. Ramverket består bland annat av ”Grundläggande principer för digital 

samverkan” och ”Rekommendationer för offentliga organisationer” [4]. Dessa principer och 

rekommendationer bör genomsyra all utveckling och förvaltning samt framtagande av 

samarbetsmodeller och samarbetsansvar när det gäller Digital ledstång. Även E-

delegationens rapport ”Vägledning för digital samverkan” [38] tar upp koncept för 

samverkansmodell för myndighetsgemensamma tjänster. 

I ovan nämnda skrifter finns det klara och tydliga koncept som påvisar att det är fördelaktigt 

om någon av de inblandade myndigheterna tilldelas ett huvudansvar för såväl utveckling 

som förvaltning. Dock är det viktigt att berörda myndigheter har ett tydligt gemensamt 

uttalat ansvar för att se till att plattformen hanteras på bästa tänkbara sätt. 

3.1.1. Lärdomar från andra myndighetsgemensamma initiativ 

Statliga myndigheter har i dag ett antal gemensamma, digitala tjänster, och det finns ännu 

fler på regional och kommunal nivå. På en statlig nivå finns Verksamt, Flytta till Sverige 

(Official Swedish Services), Min Pension (samarbete även med pensionsbolag) och 

Efterlevandeguiden. Förstudien har haft erfarenhetsutbyte med framför allt Flytta till 

Sverige och Efterlevandeguiden. Lärdomarna kan sammanfattas så här: 

• En myndighet har helhetsansvar, enligt svenska ramverket för digital samverkan. 

• Etablera en styrgrupp med representation från de olika myndigheterna som håller 

fokus på livshändelsen och individens perspektiv, för att säkerställa att det finns 

samsyn i vision och målsättningar. 

• Ha en långsiktighet i lösningar och nyttja de nationella byggblocken. 

• Ta höjd för myndigheternas olika förvaltningsmodeller och traditioner. 

• Det finns samarbetsavtal att hämta inspiration från. 

3.2. Teknikval 

Förstudien har undersökt de tekniska förutsättningarna, tekniska lösningarna och 

kostnaderna för teknisk utveckling för att ta fram lösningar för de två prototyper 

projektgruppen arbetat fram. 

3.2.1. Webbapplikationen 

Webbapplikation omfattar de allmänna och personifierade tjänster som beskrivs under 

avsnitt 2.5. Webbapplikationen är till största delen uppbyggd av statisk information och 

länkar till existerande tjänster och formulär hos Trafikverket och Transportstyrelsen.  
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Tekniska förutsättningar 

De allmänna tjänsterna kan byggas helt fristående och kräver ingen integration med 

befintliga system. Befintliga e-tjänster på respektive myndigheter når användaren via 

länkar.  

De personifierade tjänsterna bygger på inloggning med BankID. Initialt kan presentationen 

av personlig information och indikering av progress i flödet bygga på att användaren själv 

kryssar i checkboxar under respektive "kapitel". I ett senare skede kan integration mot 

myndigheternas respektive e-tjänster byggas, och i vissa fall behöver nya tjänster utvecklas. 

Integrationen mot myndigheternas e-tjänster finns redan idag. Det blir en avvägning att 

bestämma hur mycket information som tjänsterna ska returnera, och som då ska visas på 

sidan i ”Vägen till körkort”. Utbildningsprotokollet bygger på samma principer som 

tillämpats i försöksverksamheten med Digital utbildningsprotokoll. 

 

Teknikval 

Frågorna om teknikval för applikationen är om det är bäst att basera den på ett existerande 

Content Management System (CMS) eller att bygga något specialanpassat. Nedan listas för- 

och nackdelarna mellan dessa två approacher: 
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Tabell 9. För- och nackdelar med att bygga en egen respektive använda en existerande CMS 

 
Bygga eget Använd existerande (CMS) system 

F
ö

r
d

e
la

r
 

• Ger oss många färdiga grafiska komponenter 
att bygga webbgränssnittet i. 

• Lätt att också kunna visa 
informationssidorna i mängdträningsappen. 

• Full kontroll över kod och lösning. 
• Admin-gränssnittet kan göras väldigt 

lättarbetat för en icke-utvecklare. 
• Gemensam teknikstack med övriga system 

kan byggas → lätt utvecklat och förvaltat om 
det är samma team som ska förvalta 
systemen. 

• Samma driftmiljö som övriga 
myndighetssystem (Windows Server, MS 
SQL databas) → lätt att förvalta av personal 
på myndigheten som är van vid dessa 
miljöer. 

• Lätt att få till ett och samma API för webb 
och app (om man vill visa informationen i 
gamifieringsappen också). 

• Mycket får vi gratis i form av texthantering, 
versionshantering och grafiska layouter. 

• Låg förvaltningskostnad 

N
a

c
k

d
e

la
r

 

• All kod ska skrivas, testas och förvaltas. 
• Inget "gratis" i form av färdig datastruktur 

eller färdigt admin-gränssnitt. 

• CMS-system behöver customiseras för att få 
det att se ut som vi vill.  

• Admin-gränssnittet blir mer tekniskt, 
troligen bara förvaltningsteamet som kan 
utöka med nya sidor eller ändra struktur. 

• Låsta till en viss plattform/teknik, vilket 
även ställer krav på driftorganisationen. 

• Uppstartssträcka i början, ny teknik och ny 
plattform. 

• Har inte full kontroll på kod i plattform och 
plugins - grundläggande ändringar svåra att 
göra. 

• CMS-system är byggda för större siter än det 
här där innehåll ändras eller uppdateras 
ofta. Det är stor risk att vi får med funktioner 
som inte behövs. 

• Om CMS-system som bygger på annat än 
Windows Server och MS SQL Server skulle 
väljas, så skulle förvaltningsteamet behöva ta 
ansvar för miljöerna, eftersom 
driftorganisationen på Trafikverket inte 
driftar sådana system. 

 

3.2.2. Mängdträningsapp 

Vid utveckling av mobilappar står teknikvalet mellan native-appar utvecklade specifikt för 

respektive mobil plattform, eller webb-appar som inte kräver plattforms-unik kod eftersom 

de använder en inbyggd internet-browser.  
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Tabell 10. För- och nackdelar med en ”native app” respektive PWA 

 
Native app PWA 

F
ö

r
d

e
la

r
 

• Plattformens fulla funktionalitet är 
tillgänglig för appen.  

• PWA och Angular är Trafikverkets 
föreslagna approach (från arkitekter 
centralt) 

• .Net som backend – samma teknikstack som 
FPS/PKS. 

• Enklare att utveckla med webbteknik. 
• IndexedDB för att lagra användarens status.  
• Enkel installation. Behöver inte gå via 

AppStore/GooglePlay. 

N
a

c
k

d
e

la
r

 

• Versionshantering av själva appen – hur ser 
man till att användaren har senaste 
versionen? 

• Publicering av appen på 
AppStore/GooglePlay. 

• Utveckling kräver tillgång till mobilernas 
olika operativ-system. 

• Mer okänd teknikstack för FPS-teamet. 

• Problem med notifieringar och att hålla 
applikationen/skärmen igång stöds inte på 
IPhone i dag (kan eventuellt kringgås).  

• Offline-hantering när man är utanför 3G-
täckning – inte så viktigt. Låt kartverktyget 
hantera online/offline.  

 

Tidigt i utvecklingsskedet bör begränsningen som gäller för att hålla skärmen igång 

undersökas för att se om det finns vägar att kringgå detta.  

3.3. Informationssäkerhet och -ägarskap 

I den här förstudien behandlas frågor gällande informationssäkerhet på en övergripande 

nivå. Det har varit för tidigt att utföra informationssäkerhetsanalyser enligt myndigheternas 

befintliga informationssäkerhetsrutiner. Frågor gällande informationssäkerhet och 

informationsägarskap kan brytas ner och betraktas utifrån indelningen allmänna, 

personifierade och spelifierade tjänster. 

De allmänna tjänsterna kan byggas helt fristående och kräver ingen integration med 

befintliga system. Information som presenteras är relativt statisk. Användaren når befintliga 

e-tjänster på respektive myndigheter via länkar. Informationssäkerheten och 

informationsägarskapet är därför okomplicerade. 

De personifierade tjänsterna ska bland annat erbjuda personlig information, ett 

utbildningsprotokoll och en planeringstjänst. Det är tänkt att tjänsterna bygger på 

inloggning med BankID, en av både myndigheter godkänd säkerhetslösning, och kan ligga 

på ett så kallat eget utrymme [34] [35]. En tänkbar lösning initialt är att användaren själv 

matar in uppgifter om status och progress, vilket därmed inte skulle kräva integration med 

befintliga system. I likhet med de allmänna tjänsterna blir då situationen gällande 

informationssäkerhet och informationsägarskap okomplicerad. I ett senare skede kan 

integration mot myndigheternas respektive e-tjänster byggas. Det blir en avvägning att 

bestämma hur mycket information som tjänsterna ska hämta och returnera. Analysen av 

vilka informationsmängder, vilka system, IT-säkerhet och informationsägarskap behöver då 

göras i samband med eventuellt genomförande enligt befintliga 

informationssäkerhetsrutiner. Även om det skulle visa sig att vissa integrationer är 

olämpliga utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv faller inte lösningen på detta. Det 

finns alltså flera sätt att erbjuda personliga tjänster. 

De spelifierade tjänsterna bedöms också kunna ligga på ett eget utrymme vilket gör att 

personlig information kan hanteras av användaren utan insyn av utomstående. De stora 

mängder positioneringsdata och ett eventuellt beroende av molntjänster är områden som 
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särskilt behöver bevakas i samband med ett eventuellt genomförande. Samtidigt har båda 

myndigheterna erfarenhet av befintliga tjänster som nyttar positioneringsteknik.  

Eventuellt informationsutbyte med branschaktörer, exempelvis via så kallade API:er, och 

dess påverkan på informationssäkerhet och integritetsskydd har inte undersökts med 

hänsyn till förstudiens avgränsning och målgrupper. Detta område bör dock belysas vid ett 

eventuellt genomförande. 

Möjlighet till så kallad single sign-on (SSO) mellan myndigheterna, som skulle låta 

användaren i ett inloggat läge gå direkt till ett inloggat läge i den andra myndigheten, har 

undersökts men rekommenderas inte i dagsläge av informationssäkerhetsskäl.  

Förstudiens övergripande bedömning är att informationssäkerhet kan hanteras i vanlig 

ordning enligt myndigheternas befintliga rutiner när konkretionen av lösningarna är större. 

3.4. Förvaltning av teknik och innehåll 

Som samarbetsmodell för förvaltning av en digital ledstång föreslås en modell som bygger 

på eSam:s modell som beskrivs i ”Ramverk för digital samverkan”. I denna modell delas 

organisationen upp i strategisk, taktisk och operativ nivå, vilket följer de 

förvaltningsmodeller som finns på både Transportstyrelsen och Trafikverket: 

• Strategisk nivå: Här tas strategiska beslut för plattformen, av representanter från 

myndigheter och eventuella samarbetspartner. Mål och spelregler för den digitala 

ledstången och dess tjänsteutbud beslutas. 

• Taktisk nivå: Styrning av och ansvar för innehållet, där kunskap om lagar och 

förordningar särskilt tas tillvara och efterföljs. 

• Operativ nivå: Här sker utveckling och teknisk förvaltning av plattformen och dess 

tjänster. Tekniskt stöd för samarbetspartner bör finnas så att tjänsternas riktighet 

kan säkerställas innan de publiceras. 

Modellen från eSam beskriver också vikten av en modell där man tydligt ger en bild av vem 

som har huvudansvar, ansvar för övergripande mål, delansvar (vem, och vad med tydliga 

ramar) och olika ansvarsnivåer.  

Modellen beskriver de aktörer som verkar inom samarbetet: 

• Drivande: Har huvuduppdrag att förvalta och driva utvecklingen av tjänster, samt 

huvudansvar för finansieringsform. Ansvarar för information och e-tjänster inom 

sitt verksamhetsområde samt för riktighet i övriga medverkandes innehåll i deras e-

tjänster.    

• Aktiva: Aktiv inom e-förvaltnings- och utvecklingsprocessen. Ansvarar för 

information och e-tjänster för sitt verksamhetsområde.  

• Medverkande: Intressebransch för många blivande förare. Ansvarar för information 

och e-tjänster för sitt verksamhetsområde.  

• Associerande: Relevant myndighet för begränsade ämnesområden, till exempel att 

lagar och förordningar efterföljs.  

• Deltagande: Relevanta aktörer för blivande förare eller tydligt avgränsat mindre 

område. 
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3.4.1. Språk och innehåll 

Nuläge – Trafikverket 

Trafikverket Förarprovs språkstrategi baseras på Trafikverkets riktlinje Andra språk [39]. 

Trafikverket Förarprov har i dag körkortsinformation på flera språk. Webbsidor finns på 

engelska, arabiska, persiska och somaliska. 

Filmerna ”Vägen till körkort” och ”Så här går kunskapsprovet till” samt broschyren ”Körkort 

för personbil behörighet B” finns översatta på 14 språk och nås från webbsidorna. Flera 

kortare filmer finns översatta på 5 språk (engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS). 

Bakgrunden till val av vilka språk körkortsinformationen är översatt till och varför arabiska 

har prioriterats är dels att arabiska är det näst största språket i Sverige, dels att cirka 20 

procent av alla kunskapsprov (behörighet B) görs på arabiska. 

Övriga prioriterade språk är valda utefter provstatistik, det vill säga andel prov som görs på 

det språket samt godkännandegrad.  

Nuläge – Transportstyrelsen 

När det gäller engelska så finns det information inom större delen av de områden som 

Transportstyrelsen ansvarar för. Dock är mängden information inte lika omfattande som på 

den svenska delen av webbplatsen.  

När det gäller andra språk är informationsmängden begränsad och omfattar endast 

grundläggande information om vad myndigheten har för ansvarsområden samt vilka 

kontaktvägar det finns till myndigheten. Denna information finns på 24 språk. 

Insats – översättningskostnad 

Översättning till annat språk, av byrå, räknas på antal tecken, och kostnaden beror därför på 

mängden information. Initialt blir det en större kostnad när allt grundmaterial behöver 

översättas, men även för löpande uppdateringar tillkommer kostnader för översättning. 
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4 Rekommendationer om den digitala tjänsten 

Följande avsnitt redogör för projektets rekommendationer om innehåll, språk och 

utformning av Digital ledstång samt konsekvenser och nyttor med den rekommenderade 

tjänsten. 

4.1. Rekommendation om delar som bör ingå i en digital ledstång 

Mot bakgrund av de kundinsikter som finns och har inhämtats under projektets gång, samt 

tekniska och juridiska analyser, lämnar projektet följande rekommendationer om 

omfattningen av Digital ledstång samt progressionen och alternativ i utveckling. 

Omfattning av tjänster 

Konceptet beskriver allmänna, personifierade och spelifierade element. Med denna 

uppdelning som bas lämnas följande rekommendationer om omfattningen av Digital 

ledstång. 

Figur 12. Överblick över komponenterna av Digital ledstång 

 

Förstudiens rekommendationer: 

1. De allmänna och personifierade tjänster som beskrivs i denna förstudie bör 

genomföras. Dessa tjänster svarar mot merparten av kundbehoven som har 

kartlagts i denna och tidigare studier. Tjänsterna är efterfrågade av 

branschaktörer, ligger tydligt inom myndigheternas nuvarande uppdrag och det 

finns ett tydligt lagrum för att genomföra dem.  

2. Som komplement till egenutvecklade tjänster rekommenderas även att tillsynen 

av digitala läromedel utgivna av andra aktörer än trafikskolor undersöks.  

3. Konceptet för mängdträningsapp bör utredas vidare. I avsaknad av obligatorium 

och med de juridiska frågeställningarna om personuppgifter samt närhet till 

utbildning har det inte varit möjligt att komma till ett slutligt ställningstagande i 

denna förstudie. 

4. Vid utveckling av Digital ledstång bör informationsstrukturer på myndigheternas 

egna webbsidor beaktas. En närmare specifikation av gränsdragningar, spegling 

och länkning är en fråga för ett eventuellt genomförandeprojekt. Hänsyn bör 

även tas till branschaktörernas system och digitalisering. 

Språk 

För att nå ut till de kundgrupper som har störst behov av att tillgodogöra sig kunskap om 

körkortsprocessen anser förstudien att tjänsten ska finnas på flera språk än svenska. Genom 

att erbjuda information på flera språk ökar sannolikt kunskapen och därmed färdigheten 
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hos våra blivande förare med annan språklig bakgrund än svenska. Risken är annars att vi 

tar fram en tjänst för den kundgrupp som redan i dag vet vad som krävs och klarar körkortet 

på ett eller ett fåtal provförsök. Nyttan av detta behöver ställas i relation till kostnader som 

uppstår vid framtagande och framtida förvaltning av webbplatsen/tjänsten. 

Förstudien rekommenderar följande två alternativ när det gäller språkval.  

1. Webbplatsen/tjänsten tas fram på svenska och engelska. Den engelska 

delen av webbplatsen bör vara lika omfattande som den svenska och kan fungera 

som grund för att översätta information till andra språk via exempelvis Google 

Translate. För att säkerställa att översättningen via översättningstjänster 

fungerar rekommenderar vi att den engelska texten kvalitetstestas mot andra 

språk, i första hand mot arabiska eftersom det är det näst största språket i 

Sverige. 

2. Webbplatsen/tjänsten tas fram på svenska, engelska och arabiska. De 

engelska och arabiska delarna av webbplatsen bör vara lika omfattande som den 

svenska. Den engelska delen kan fungera som grund för att översätta 

information till ytterligare språk.  

Grundläggande för båda alternativen är att språket ska var lättförståeligt på samtliga språk. 

Att översättning bör vara lika omfattande som den svenska bygger på erfarenheter från 

Migrationsverket [40]. Översättningskostnader och kostnader för vidare förvaltning måste 

beaktas vid val av alternativ. Alternativ 2 är en dyrare lösning men gör informationen mer 

lättillgänglig för blivande förare med arabiska som modersmål. Alternativ 2 innebär dock att 

justeringar och uppdateringar tar längre tid och kräver mer planering och resurser än 

alternativ 1, eftersom det gör oss mer beroende av en översättningsbyrå.  

Man behöver också vara medveten om att det finns olika dialekter av arabiska. Om texten 

översätts till den dialekt som de flesta talar, kan en viss andel av arabisktalande få svårt att 

förstå. Denna insikt bygger på erfarenheter från Trafikverket. 

Digital inkludering och tillgänglighet 

Tillgänglighetsbehov finns i alla målgrupper för digitala tjänster. Precis som frågan om 

digitalisering skär tillgänglighetsfrågor på tvärs genom hela verksamheten. Tillgänglighet 

behöver därför räknas in redan från början i alla förändrings- och utvecklingsprocesser. 

Genom att involvera personer med funktionsnedsättning skapas bättre förutsättningar för 

tillgängliga digitala tjänster. 

Analysen av kundgrupperna för Digital ledstång belyser hur både språk och begriplighet i 

information är centrala för att inkludera målgrupperna.  

Förstudien rekommenderar därför en fortsatt fokusering på tillgänglighetsfrågor vid ett 

eventuellt genomförande av Digital ledstång. 

4.2. Konsekvenser och nyttor av rekommenderad lösning 

4.2.1. Kundnytta 

Utifrån de förväntade kundnyttorna, utförda användartester och föreslagna teknikval gör 

projektet följande bedömningar när det gäller nyttan av en digital ledstång för blivande 

förare och handledare. Genom att uppnå dessa kundnyttor bidrar myndigheterna även till 

att skapa de positiva effekter som eftersträvas i effektmålen för en digital ledstång.  

De nyttorna som förstudien ser med en digital ledstång kan delas in i ett antal kategorier: 
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Ökad tillgänglighet och samlad information 

Som tidigare konstaterats i rapporten är det viktigt att den digitala ledstången är enkel, 

användbar och lättillgänglig. Det är en grundförutsättning för att uppnå nytta för kunden 

och de positiva effekter som plattformen är tänkt att uppnå.  

För att den digitala ledstången ska upplevas som användbar och lättillgänglig krävs det att 

all relevant information som hör till processen samlas i den. 

Körkortsprocessen har en bred målgrupp, och därför ska en digital ledstång passa så gott 

som alla. För att informationen ska bli lättillgänglig för alla är det viktigt att den är 

kortfattad och enkel, och att text varvas med bilder och videoklipp. Genom att skapa en 

tjänst där informationen har ett enkelt språk utan överflödig information och med visuella 

element, blir den användbar för samtliga tänkta målgrupper.  

Informationen bör vara uppdelad på ett sätt som gör det tydligt vem informationen riktar 

sig till – blivande förare eller handledare. Den bör anpassas efter hur långt varje användare 

kommit i processen, vilket kan göras med hjälp av checklistor. Med stöd av en checklista kan 

den blivande föraren följa sin egen process och planera sin väg till ett körkort, eller vid 

behov gå tillbaka och läsa på om tidigare moment.  

Det är viktigt att all information och även checklistor är tillgängliga även utan inloggning 

med Bank-ID. Däremot kommer den som inte är inloggad att kunna få personifierad 

information som hämtas från myndigheterna. 

Genom ökad tillgänglighet och samlad information bör det vara möjligt att öka förståelsen 

för alla steg och bidra till färre missförstånd eller hinder i processen – något som kan bidra 

till mer tid för exempelvis mängdträning, men som framför allt bör bidra till att fler 

upplever vägen till körkort som smidigare. Förhoppningsvis genererar detta också färre 

omprov genom bättre förberedda blivande förare. 

En digital ledstång kommer att skapa bättre förutsättningar att hitta information som är 

nödvändig för blivande förare och handledare, men även för andra aktörer kopplade till 

förarutbildningsprocessen. 

Språkstöd 

För att nå ut till de kundgrupper som har störst behov av att tillgodogöra sig kunskap om 

körkortsprocessen anser förstudien att webbplatsen/tjänsten ska tas fram på fler språk än 

svenska. Genom information på flera språk ökar sannolikt kunskapen och därmed 

färdigheten hos blivande förare med annan språklig bakgrund än svenska.  

Se vidare information om språk samt rekommendationer i avsnitt 4.1. 

Minskad kostnad för blivande förare  

Förstudien bedömer att den digitala ledstången kan skapa goda förutsättningar för att 

blivande förare tar sig igenom körkortsprocessen utan onödiga hinder. Detta genom att göra 

det tydligt vad som måste göras och när. Därmed kan Digital ledstång leda till en smidigare 

process för blivande förare. Den kan skapa förutsättningar för att användare får en högre 

grad av kostnadseffektivitet genom att utbilda sig rätt (med stöd av trafikskolor), vilket i sin 

tur bör bidra till färre omprov. 

För användare finns även vinster ur en trafiksäkerhetsaspekt. Genom att undvika egen 

skada behåller individen hälsan och på sikt får lägre försäkringspremier samtidigt som 

risken för skada på fordonet (och därigenom kostnad för bilreparation) minskar. 
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Tydligare för handledare 

Det är viktigt att skilja på den process som den blivande föraren går igenom och den process 

som handledare har. Det är därför viktigt att informationen till handledarna är anpassad till 

deras behov. Det innebär alltså att både information, checklistor och den visuella designen 

kommer att skilja sig från elevens.  

Vår förhoppning är att det skapar goda förutsättningar för att utbilda trygga och 

ansvarsfulla förare genom att handledaren får stöd i att planera sin utbildning.  

Ett stöd genom hela processen 

Den digitala ledstången bör vara ett stöd i alla delar i processen att ta ett körkort. Det 

innebär att information och tjänster erbjuds i början, mitt i processen och efter att kunden 

fått sitt första körkort. 

Inloggning med Bank-ID 

Om funktionalitet med identifiering och inloggning med stöd av Bank-ID byggs till den 

digitala ledstången, öppnas fler möjligheter att tillgodose den blivande förarens behov av 

information och vägledning.  

Med en verifierad identitet finns det möjlighet att bygga tekniska lösningar som kan hämta 

information från vägtrafikregistret och FPS-förarprovssystemet. Tjänsten skulle då kunna 

hämta information från myndigheternas register inom området (till exempel 

vägtrafikregistret). För att en sådan lösning ska vara säker bör sådan kommunikation ske via 

det säkra SGSI-nätverket.  

Det skulle kunna vara information om 

• status för introduktionsutbildning 

• status för körkortstillstånd 

• status för handledarskap 

• status för riskutbildning del 1 och del 2  

• bokade prov och provresultat. 

Förstudien har noterat att ovan nämnda lösning innebär att den digitala ledstången i viss 

mån kommer att innehålla samma information som är tänkt att finnas i Transportstyrelsens 

kommande tjänst ”Mina sidor”. Det vore önskvärt att få till en lösning för uppgifterna även i 

den digitala ledstången, eftersom det bidrar till en bättre överblick för blivande förare och 

ökar användbarheten med en digital plattform. Vi tror även att en ökad tillgång till 

personifierad information bör bidra till minskad mängd frågor till myndigheternas 

kundtjänster. 

Övriga nyttor 

• Bättre överblick över sin process: Den digitala ledstången samlar den 

viktigaste informationen till den blivande föraren inför och under resan till att ta 

körkort. Den är enkel, tydlig och ger den blivande föraren en aktuell överblick över 

var den befinner sig i processen – något som vi bedömer att leder till bättre 

förutsättningar för struktur och studier för många av våra kunder. 

• Spelifiering som uppmuntran: Genom spelliknande funktioner i en 

kompletterande träningsapplikation (app) uppmuntras den blivande föraren till mer 

mängdträning. En app kan göra mängdträning av teoretiska moment och praktisk 

körning till ett roligt sätt att utveckla sina förmågor. Förhoppningsvis bidrar detta 
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till bättre förberedda elever inför körprov, vilket i sin tur bör bidra till säkrare förare 

och färre omprov.  

4.2.2. Verksamhetsnytta 

Det som kännetecknar och förväntas av en modern myndighet är bland annat att 

myndigheten ska hålla hög kvalitet och vara rättssäker och effektiv. Det ska vara enkelt och 

man ska förnya och vara innovativ. En digital ledstång bidrar till detta. 

Eftersom den digitala ledstången samlar all viktig information på ett och samma ställe och 

presenterar den på ett enkelt sätt, kan den bidra till att minska antalet onödiga frågor till 

myndigheternas kundtjänster. Den enkla och tydliga informationen i ledstången bör även 

leda till färre fel i ansökningar, vilket i sin tur leder till bättre kvalitet i ansökningar för både 

elev och handledare.  

En digital ledstång kommer att leda till nöjdare kunder eftersom det blir lätt att göra rätt. All 

information som behövs under processen är lättillgänglig, strukturerad och lättbegriplig. 

Blivande förare kommer att uppleva tydlighet och kan därför fokusera på inlärning av teori 

och körkunskaper. Dessutom slipper kunden leta information på olika webbplatser, 

eftersom det skapas en gemensam ingång till de två myndigheter som ansvarar för 

körkortsprocessen. Detta kommer i sin tur att leda till större förtroende för myndigheterna. 

Den digitala ledstången kan också med fördel användas som ett verktyg för kundtjänsternas 

handläggare, vid frågor från allmänheten om processen att ta körkort.  

Ökad tillgänglighet och minskat tryck på kundtjänsten kan också bidra till bättre arbetsmiljö 

för alla medarbetare och chefer i verksamheterna. Vidare är det troligt att trycket på 

provverksamheten minskar då antalet omprov förväntas minska. Dessutom förväntas en 

arbetsmiljöförbättring för Trafikverkets förarprövare då blivande förare kommer bättre 

förberedda till körprov. 

4.2.3. Samhällsnytta 

En digital ledstång som är enkel för kunden att förstå och följa leder i sin tur till att kunden 

tar till sig informationen och är bättre förberedd, vilket kan leda till färre omprov. Om det 

blir färre omprov kan det vara ett tecken på att blivande förare är bättre förberedda, och 

detta kan i sin tur leda till att trafiksäkerheten ökar. Digital ledstång förväntas därmed bidra 

till nollvisionen.  

Digital ledstång är också viktig ur ett jämlikhetsperspektiv då tjänsten hjälper samtliga 

blivande förare, även de som inte har den ”nedärvda” kunskapen om 

förarutbildningsprocessen. I sin tur kan detta även leda till ökad mobilitet och sysselsättning 

i den målgruppen. 

En digital ledstång kan vara ett stöd för både optiker och trafikskolor i ett första skede när 

de har kontakt med blivande förare och handledare. Branschaktörer har, uttryckt behov av 

samlad information för att undvika var en ”förlängd kundtjänst” för myndigheterna. 

Framtaget koncept har potential att uppfylla detta behov och undvika en del av den onödiga 

efterfrågan som riktas mot optiker och trafikskolor. 
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5 Rekommendationer om utveckling och 
förvaltning 

Följande rekommendation rör organisation, samarbetsmodell och arbetssätt för utveckling 

och förvaltning av Digital ledstång. 

5.1. Organisation och arbetssätt för genomförande och 
förvaltning 

När det gäller modell för genomförande av utveckling rekommenderar arbetsgruppen för 

förstudien att man gör detta i projektform enligt eSams samarbetsmodell (se avsnitt 3.3). En 

projektbeställning behöver ligga till grund. Projektbeställningen bör göras enligt den 

projektmodell som gäller på den myndighet som vid ett genomförande utses till att ha 

huvudansvaret för plattformen ur ett förvaltningsperspektiv. 

Här rekommenderar arbetsgruppen att den myndighet som tilldelas huvudansvaret för den 

digitala plattformen också är den myndighet som ser över och ansvarar för finansieringen av 

plattformen. Denna myndighet tar den drivande rollen, medan den myndighet som ingår i 

samarbetet tar den aktiva rollen. Arbetsgruppens rekommendation är att den drivande 

myndigheten också tar ansvar för den tekniska driften av plattformen. 

När det gäller förvaltning av plattformen är det arbetsgruppens rekommendation att 

huvudansvaret ligger på den drivande myndigheten och att man följer den 

förvaltningsmodell som finns på den myndigheten. Det är fördelaktigt om förvaltning och 

utveckling kan ske med ett agilt arbetssätt, där utveckling och förvaltning sker löpande så att 

plattformen hela tiden är uppdaterad när det gäller både teknik och innehåll. Även här 

rekommenderar arbetsgruppen att man följer eSams samarbetsmodell på alla nivåer. 

När det är bestämt vilken myndighet som är drivande kan närmare specifikation av vilka 

kompetenser som behövs för förvaltningsorganisationen tydliggöras. 

5.2. Förslag på teknisk plattform 

Projektgruppen föreslår att myndigheten som utses till att vara drivande, enligt 3.3, för den 

digitala ledstången utvecklar en egen plattform från grunden. Denna bör byggas med 

databas och webb-applikationer som plattformsmodell. Plattformen bör drivas av 

myndighetens driftorganisation och utvecklas med ett förvaltnings-/utvecklingsteam som 

styrs via en produktägare. Denna typ av arbetsform och plattform passar bra för en lösning 

där ändringar i den tekniska plattformen sker relativt sällan, vilket sannolikt är fallet med 

informationen som ligger i den digitala ledstången.  

Stöd för tekniken och arbetssättet finns hos både Trafikverket och Transportstyrelsen. 

Under förstudien betraktades även möjligheten att bygga en applikation med en 

programvara med öppen källkod som ett attraktivt val. Men eftersom en applikation med 

öppen källkod är hårt knuten till databasen MySQL bedömdes det som direkt olämpligt 

eftersom det inte är en plattform som hanteras av myndigheternas driftorganisationer.  

Mängdträningsapp 

Arbetsgruppen rekommenderar en PWA-app, även om det finns begränsningar i den 

tekniken. Fördelarna listade i avsnitt 0 pekar tydligt på PWA-tekniken. Tidigt i 

utvecklingsskedet bör begränsningen som gäller att hålla skärmen igång undersökas för att 

se om det finns vägar att kringgå det.  
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6 Förslag på fortsatt arbete  

6.1. Färdplan för utveckling 

Utvecklingsplanen bör utgå från en färdplan för utvecklingsarbetet, och den bör tas fram av 

den myndighet som blir ansvarig för utvecklingen.  

Färdplanen bör läggas med ett agilt perspektiv där man bestämmer vad som ska vara på 

plats vid lansering, för att sedan ”fylla på” funktioner inom varje del.  

Färdplanen bör ta hänsyn till att allt inte behöver vara på plats vid lansering, utan 

plattformen kommer att utvecklas under hela sin livslängd, genom ett agilt arbetssätt. 

Webbapplikationen ”Vägen till körkort” bygger på en väl genomarbetad och utvärderad 

prototyp samt enkel teknik. Därför är insatsen att utveckla denna förhållandevis liten och 

kan göras på kort tid. Eftersom det finns många frågetecken ur ett juridiskt perspektiv på en 

mängträningsapplikation, är rekommendationen att man i ett utvecklingsprojekt startar 

med att utveckla ”Vägen till körkort”, för att sedan lägga till utveckling för en 

mängdträningsapplikation när de frågetecken som finns har retts ut. Med detta sätt att lägga 

en färdplan kan man med fördel börja arbetet på detta sätt.  

Skissen nedan visar hur ett upplägg för en färdplan kan göras för utvecklingsprojektet.  

Figur 13. Färdplan för utveckling och förvaltning av Digital ledstång 

 

Steg 1 är ett förberedande steg där ramarna för utveckling sätts. Projektspecifikation med 

budget tas fram i detta steg. Här måste också särskild vikt läggas vid juridisk analys 

avseende mängdträningsapplikationen. 

Steg 2 är start av utveckling (i projektform), utveckling av webbapplikation (allmänna och 

personifierade tjänster) samt och överlämning till förvaltning av en första lanserad version 

av webbapplikation. 

Steg 3 och steg 3+ är förvaltning och vidareutveckling av produkten, med agil arbetsmetod. I 

steg 3 ligger också vidareutveckling av en eventuell mängdträningsapplikation.  

Det förväntas att steg 1 och 2 sker under år 1, och steg 3 under år 2. 
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Lanseringsplaner 

För att nå ut till målgrupperna för Digital ledstång kommer det att krävas 

informationsinsatser vid lanseringen. Myndigheternas egna befintliga kanaler kan 

användas, men det kommer att krävas ytterligare marknadsföring. 

Ett eventuellt genomförandeprojekt bör undersöka mera exakt vilka insatser som behöver 

göras. Här kan erfarenheter från Trafikverkets kampanj ”Yalla körkort” vara användbara. 

Kampanjen var en satsning som gjordes för att nå ut med körkortsinformation till 

arabisktalande. 

Det finns flera aktörer som har intresse av att sprida information om körkort, och de vill 

hjälpa till vid en lansering [21] [22] [23]. Exempel på detta är branschorganisationer, 

Arbetsförmedlingen och optikerbranschen. 

6.2. Metod och kostnadsuppskattning för utveckling och 
förvaltning 

När Trafikverket tidigare byggde ett system för kunskapsprov användes en framgångsrik 

metod för utvecklingsprojekt. Metoden var att man skapade två team: ett med stödjande och 

styrande funktion och ett för teknisk utveckling. I teamet för styrande funktion ingick 

huvudprojektledning, verksamhetsarkitektur, produktägare och olika experter för 

exempelvis verksamhetskunskap, webbadministration och regeltolkning. Teamets uppgift 

var att stödja och styra det tekniska utvecklingsteamet. Det stödjande och styrande teamet 

ansvarar för slutprodukten som lämnas över till förvaltning.  

Kostnader redovisas för webbapplikationen respektive mängdträningsapp. 

Webbapplikationen omfattar de allmänna och personifierade tjänsterna i Digital ledstång. 

Mängdträningsappen omfattar de spelifierade tjänsterna. Utvecklingen rekommenderas att 

följa agil metodik. Utvecklingskostnaderna omfattar en driftbar tjänst men förutsätter även 

den fortsatta utvecklingen av tjänsten allteftersom den utvärderas. Utrymme för detta har 

beräknats i förvaltningskostnaderna, både för verksamheten och tekniken. 

6.2.1. Metod för utveckling och förvaltning 

Webbapplikationen ”Vägen till körkort” bygger på en väl genomarbetad prototyp som har 

utvärderats avseende innehåll och funktion. Den bygger också på enkel teknik. Därför är 

insatsen att utveckla denna förhållandevis liten och kan göras på kort tid. Utvecklingen av 

den passar att utföras i ett normalt agilt team med designkompetens, enligt exempelvis 

Scrum metodik.  

Appen för mängdträning kommer däremot att kräva en betydligt större del utforskande 

arbete för kundupplevelse, användbarhet, grafisk utformning och design (UX). Här skulle en 

metod där tjänstedsign/UX görs iterativt löpande passa, som ett steg före utvecklingen. En 

sådan metod kallas "Dual-track Scrum". Mer om Scrum finns att läsa på 

https://onbird.se/grunderna-i-scrum/  

Det tekniska utvecklingsteamet ansvarar för delprojektledning för de tekniska delarna, 

teknisk utveckling och test av teknik. 

Metod för förvaltning beskrivs under avsnitt 3.3. 

6.2.2. Kostnad verksamhet 

Kostnaden för verksamhetens bidrag till utvecklingen uppskattas till cirka 4 000 timmar 

(eller cirka 4 miljoner kronor enligt schablon) fördelat enligt nedanstående: 

https://onbird.se/grunderna-i-scrum/
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Uppskattad tid för utvecklingsprojekt webbapplikation (timmar): 

• Projektledning  800 

• Experter* 2 000 

• Projektkommunikatör 80 

*Expertkompetens från verksamheten för exempelvis verksamhetskunskap, 

webbadministration (skribenter, kommunikatörer, språkvårdare) och regeltolkning samt 

UX-kompetens. 

Vid utveckling av mängdträningsapp (timmar): 

• Projektledning  400 

• CX/UX 500 

• Juridik 200–500 vid ev. utveckling av mängdträningsapp 

• Projektkommunikatör 200 

Uppskattad tid för förvaltning (timmar per år)  

• Produktägare 250 

• Förvaltare (web) 200 

• Förvaltare (app) 500 

• Drifttekniker 200 

Eventuella merkostnader för förändringar av befintliga webbsidor är inte inräknade i 

ovanstående kostnader, med hänsyn till innestående uppdateringar av dessa sidor. 

Stöd till utveckling och förvaltning som ingår i experters normala linjearbete bedöms vara av 

ringa omfattning och redovisas inte i ovan kalkyler. 

6.2.3. Kostnad teknik 

Kostnaderna omfattar framtagning och förvaltning (vidareutveckling) av en första driftbar 

version av Digital ledstång. 

Det tillkommer driftkostnad för databaser, servrar, webbapplikationer med mera. Denna 

kostnad har ett starkt samband med vilken myndighet som får ansvaret för driften, så detta 

bör undersökas vidare vid en eventuell projektbeställning. 

Webbapplikation 

Uppskattad utvecklingstid: 2 500 timmar, vilket motsvarar cirka 2 miljoner kronor. 

Uppskattad förvaltning: 2 FTE (fulltidstjänster) under 12 månader (cirka 4 000 timmar eller 

cirka 3,2 miljoner kronor), och därefter 1 FTE grovt räknat (cirka 2 000 timmar eller cirka 

1,6 miljoner kronor). 

Mängdträningsapp 

Uppskattad utvecklingstid: 4 800 timmar, vilket motsvarar cirka 4 miljoner kronor. 

Uppskattad förvaltning: 2 FTE (fulltidstjänster) löpande (cirka 4 000 timmar per år eller 

cirka 3,2 miljoner kronor per år) 

För att utveckla och förvalta dessa två alternativ på arabiska krävs en ökning av det ovan 

nämnda antalet timmar med cirka 30 procent.  
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Metodbibliotek och styleguides 

Metodbibliotek 

Design Kit 

dschool_bootleg_deck_2018_final_sm+(2).pdf (squarespace.com) 

https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Playbook_001_Web.pdf 

Tools | Service Design Tools 

Toolkit Navigator - Observatory of Public Sector Innovation Observatory of Public Sector 

Innovation (oecd-opsi.org) 

hcd_toolkit.pdf (nsw.gov.au) 

https://media.nesta.org.uk/documents/nesta_ideo_guide_jan2017.pdf 

nesta_ideo_guide_jan2017.pdf 

Styleguides 

https://patterns.dundee.ac.uk/ 

http://styleguides.io/examples.html 

https://pattern-library.dequelabs.com/components/ 

https://www.mass.gov/info-details/massgov-style-guide/ 

http://opencity.design/ 

https://government.github.io/best-practices/design-systems/ 

https://digi.arbetsformedlingen.se/designmonster/ 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Analys av digitala tjänster i omvärlden 

Bilaga 2 Metod - Kundundersökningar och hypotesvalidering 

  

https://www.designkit.org/
https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/5b19b2f2aa4a99e99b26b6bb/1528410876119/dschool_bootleg_deck_2018_final_sm+%282%29.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Playbook_001_Web.pdf
https://servicedesigntools.org/tools
https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator/
https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator/
https://www.finance.nsw.gov.au/sites/default/files/policy-documents/hcd_toolkit.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/nesta_ideo_guide_jan2017.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/nesta_ideo_guide_jan2017.pdf
https://patterns.dundee.ac.uk/
http://styleguides.io/examples.html
https://pattern-library.dequelabs.com/components/buttons
https://www.mass.gov/info-details/massgov-style-guide/
http://opencity.design/
https://government.github.io/best-practices/design-systems/
https://digi.arbetsformedlingen.se/designmonster/
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Bilaga 1. Analys av digitala tjänster i omvärlden 

En analys av digitala tjänster i omvärlden (Sverige och internationellt) visar på att det finns 

en uppsjö av tjänster (appar och websidor) till stöd för blivande och nyblivna förare. Antalet 

tjänster som riktar sig till handledare är däremot mer begränsat och få tjänster är riktade 

mot båda huvudmålgrupperna.  

Tjänsterna kan delas in i fem kategorier utifrån huvudsyfte med tjänsten: Teori, praktik, 

mängdträning, simulatorer och körbeteenden. Flera av de mer avancerade svenska tjänster, 

såsom Körkort.nu, Övningskör privat och Mitt körkort, omfattar flera av dessa kategorier. Se 

Referenser Utvalda tjänster (hemsidor och appar) inom körkortsområdet för en fullständig 

förteckning av de tjänster och applikationer som undersökts i förstudien. 

Tjänsterna (apparna) kan också delas i utifrån affärsmodell. Vissa applikationer är 

fristående och bygger på en betalmodell där användare betalar för användning. Flera är 

kopplade till någon verksamhet och erbjuds som mertjänst för att locka kunder och skapa en 

attraktiv helhet. En tredje gruppering är de som är kopplade till något incitament utanför 

apparnas användningsområde, exempelvis billigare försäkring. Notera att förstudien inte 

har påträffat någon applikation eller tjänst i ovanstående kategorier som är utgiven av den 

myndighet som är ansvarig för körkortsprocessen eller förarprov i det landet.  

Teori – övning och test av körkortsteori 

En sökning på Google Play och App Store visar att det finns mer än ett 20-tal olika svenska 

teoriapplikationer. Det finns dessutom en rad webtjänster inom samma område. De flesta 

tjänsteleverantörer är fristående men några körskolor erbjuder egna tjänster och Sveriges 

trafikskolors Riksförbund (STR) har både en egen tjänst och app.  

De flesta teoritjänsterna bygger på att öva på teorifrågor. Många omfattar olika tester: 

snabbtester; test på olika teoriavsnitt; och sluttester som ska likna teoriprovet. Flera 

erbjuder även generell körkortsteori och övningar generellt i text, bild och videoformat. 

Flera tjänster har även inbyggda sociala funktioner där man kan tävla mot vänner eller ställa 

frågor i ett forum. 

Flera av tjänsterna gör anspråk på att fullt ut ersätta teoriboken och teorilektioner. 

Tjänsterna har inte analyserats i detalj men bedöms skifta avsevärt både i omfång och 

kvalitet. Generellt bedöms funktionaliteten och kvaliteten av de olika tjänsterna att skifta 

avsevärt. Utsagor från både blivande förare och förarprövare tyder på att flera teoriappar 

som går ut på att ”mata teorifrågor” inte ger förståelse för körkortsteorin i stort och därför 

ger dåligt utfall på teoriprovet. 

Exempel på tjänster: Körkort.nu med Elevcentralen, iKörkort, Körkortsteori, Mitt körkort, 

Teoriprov, Fixa Körkort, Swedish driving licence (arabic), Teoriakuten B-körkort, 

Teoricentralen, Svenska vägmärken.  

Praktik – praktiskt stöd i övningskörning 

Antalet tjänster inriktade mot praktisk träning är väsentligt färre än de som omfattar 

körkortsteori. Flera av de tjänster som hittats är från andra länder (såsom Storbritannien 

och USA). En trolig förklaring är komplexiteten i övningskörningen som gör en digital tjänst 

mindre lämpad för syftet. 

Det praktiska stödet i övningskörning kan delas in i två kategorier:  

• stöd i att lägga upp och planera övningskörningen  

• stöd i själva övningsmomenten. 
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Vad gäller kategorin stöd i att lägga upp och planera övningskörningen så erbjuder flera 

tjänster en informationsöversikt över stegen för att nå ett körkort. Flera har en checklista så 

att användaren kan hålla ordning på hur långt hen kommit i sin process. Ett antal tjänster 

erbjuder kontaktuppgifter till en trafikskola/trafikskolor, en kalenderfunktion och tillgång 

till trafikskolors bokningstjänster.  

Vad gäller kategorin övningsmoment så har flera förslag på lektioner som innehåller 

självvärdering av moment i körningen, feedback på körlektioner direkt i appen och 

chattfunktion till körskolläraren.  

En körskola, My Driving Academy, nyttjar en digital tjänst för att låta deras kunder sköta 

mycket av deras utbildning online. De har en egen webbtjänst och app (My Driving Academy 

Online och Mitt körkort) med filmer, övningar och tester samt förslag på och upplägg för 

praktiska övningar. 

En övergripande slutsats av analysen av denna kategori är att de mest använda tjänsterna 

har direkt koppling även till en traditionell körskoleverksamhet, dvs. de är inte enbart 

digitala. 

Mängdträning – stöd, stimulans och loggning av övningskörning 

Det finns ett fåtal tjänster i Sverige och internationellt som erbjuder stöd i och stimulans till 

mängdträning. I vissa länder är just mängdträning i olika förhållanden och situationer (t.ex. 

dagsljus, mörker, regn, landsväg, stadskörning) ett obligatorium som behöver loggas.  

Det finns dock ett flertal digitala protokoll som hjälper blivande förare att hålla koll på sin 

övningskörning på frivillig basis, t.ex. Driving log och Quick Log.  

Försäkringsbolaget If har en kostnadsfri app i flera av de nordiska länderna (Sverige, Norge 

och Finland). I Sverige heter satsningen If Vägvis. Appen ger blivande förare möjlighet att 

följa sin utveckling och checka av olika moment. Den har olika nivåer baserat på antalet 

övningskörda kilometer och ger förslag på övningar och tips för ett stegvis lärande. 

Användare kan registrera körningen med GPS mot ett förutbestämt mål (att övningsköra 

2000 km). Appen omfattar även teorifrågor. Appen i sig stimulerar till mängdträning genom 

nivåer som låses upp med X antalet körda kilometer. Vidare erbjuds den som övningskör 

2000 km en förmånlig bilförsäkring. Appen har enligt Google Play laddats ner mellan 10 

000-50 000 gånger totalt i de aktuella länderna sedan den lanserades 2018. 

Simulatorer – simulering av att köra i olika miljöer 

Det finns många körsimulatorer för både mobila enheter och PC riktade mot konsumenter. 

Bedömning är dock att även om några ligger på gränsen till utbildning är dess huvudsakliga 

av spelkaraktär och därför inte relevanta i detta sammanhang. Huruvida dessa skulle 

påverka kör- och riskbeteenden har inte undersökts. 

Körbeteenden – kartläggning och analys av körbeteenden  

Det finns ett flertal tjänster som kartlägger och möjliggör analys av körbeteenden eller 

automatiskt analyserar dessa beteenden med syfte att främja trafiksäkerhet. Dessa tjänster 

är huvudsakligen utländska, med undantag av de som är kopplade till bilförsäkring.  

En kategori är stödverktyg som syftar till att assistera föraren i olika trafiksituationer. Det 

finns både enklare applikationer som exempelvis varna för fortkörning, baserat på GPS, och 

mer avancerade som fungerar mer som ”dash cams” (t.ex. Augmented driving och Roadly 

dashcam). Genom att montera telefonen på instrumentbrädan och rikta kameran genom 

vindrutan filmas och analyseras trafiken. Verktyget hjälper användaren att t.ex. följa 

hastighetsbegränsningar, hålla avstånd till omgivande fordon, hålla sig inom sitt körfält och 
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tolka vägskyltar. Denna funktionalitet liknar många av de säkerhetsfunktioner och 

förarassistanspaket som numera finns inbyggda i många moderna bilar. 

En kategori av tjänster är kopplade till användningsbaserad försäkring (usage-based 

insurance), dvs försäkring där försäkringspremien är baserad på körsträcka och körstil. Två 

svenska exempel i detta område är Paydrive och Telia Sense. Dessa nyttjar oftast även en 

”dongel” som kopplas till bilens OBD-kontakt för att kunna samla data direkt från bilen. 

Men det finns även en fristående applikation som Driving Avatar (utgiven av 

bilsäkerhetsföretaget Autoliv) som bedömer och poängsätter körning utifrån parametrar 

som hastighet, jämnhet och kurvtagning. Den gör att användaren kan tävla mot sig själv och 

andra samt få tips om hur deras körning kan göras än säkrare. 

En sista kategori i området är applikationer som syftar till att hålla koll på nyblivna unga 

förare (t.ex. Safedrive for teen drivers, Autobeacon TeenDrive). Dessa loggar t.ex. körstil, 

hastighet, position och ljudvolym på musik som spelas. Applikationen kan förhindra att 

telefonen används för att skriva sms-meddelande under körning och kan i vissa fall även 

kopplas till kringutrustning som alkolås. 

Genomlysning av svenska tjänster 

En kartläggning av de större tjänster och appar avseende svenskt körkort påvisar att 

följande funktionalitet är vanligt förekommande. 

• Hitta närmaste trafikskola - Geografisk lokalisering av trafikskolor genom 

postnummer eller platstjänst som identifierar enhetens nuvarande position.  

Presenterar sedan trafikskolorna genom en digitala karta som markerar 

användarens samt trafikskolornas positioner.  

• Personifierad information – Skräddarsydda informationsflöden som anpassas efter 

användarens utvecklingsnivå eller steg inom körkortsprocessen. 

• Överblick/följa sin utvecklingskurva - en övergripande blick över varanvändaren 

ligger i resan mot körkortet. När ska nästa aktivitet genomföras? 

• Vägledning - Enkel och tydlig information om vad som krävs samt hur det går till för 

att få ett körkort. Informationen existerar på flera olika språk. 

Efterföljande tabell ger en överblick av några vanligt förekommande tjänster för 

körkortstagare i Sverige. 
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 Tjänster Kanal Målgrupp Funktionalitet 
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Elevcentralen X X X  X X X X X X X 

Körkort.nu            

iKörkort  X X X X X  X  X X 

Trafiko  X X  X X  X X X X 

Appar            

Körkort nu  med 
Elevcentralen 

X X X X  X X X X X X 

Ta körkort  X X X  X  X X  X 

Övningskör 
Privat 

 X X X  X  X X   

Vägmärkesspelet   X X  X      

 

En jämförelse av utvalda utländska myndigheter, The Norwegian Public Roads 

Administration, NSW Government Directory, och Transport- och kommunikationsverket 

Finland, som alla administrerar körkortsprocessen i respektive land visar att de: 

• Visualiserar, beskriver och ger vägledning i hela förarutbildningsprocessen på 

samma plattform/hemsida. 

• Har ett modernt och användarvänligt gränssnitt. 

• Erbjuder tjänsten på flera språk  

• Erbjuder personifierad information för att hantera körkortsärende, loggbok och 

följa steg i processen. 

Denna omvärldsbevakning ger en indikation på vilka förväntningar användare kan ha som 

miniminivå på en digital tjänst inom området för att en tjänst ska anses relevant och 

attraktiv. 

Användning av olika digitala tjänster 

Ett mått för att bedöma användningen av dessa olika appar är antalet nedladdningar som 

redovisas på Google Play (Appstore redovisar inte nedladdningar). Antalet nedladdningar på 

de olika apparna varierar från några tusental nedladdningar till över 100,000 för STRs 

Körkort nu. Vad gäller STRs app tros det finnas ett starkt samband mellan användning och 

att tjänsten rekommenderas av STR-anslutna trafikskolor, samt att STR blir en 

kvalitetsgarant för appen. En genomlysning visar även att flera av apparna inte har 

uppdaterats på flera år, det vill säga inte längre aktivt förvaltas och uppdateras.   

Antalet nedladdningar generellt ligger inte i paritet med antalet blivande förare, i synnerhet 

då det kan tänkas att en och samma person har laddat ner flera appar. Teoriapparna har 

väsentligt fler nedladdningar än övriga kategorier vilket delvis bedöms bero på tillgänglighet 

av sådana appar men även på att det ”traditionella” användarbeteendet är att använda 

”textboken” för teori och att föredra körskolläraren eller handledaren som stöd i 

övningskörningen. 
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En slutsats som man kan dra är att användning av dessa olika tjänster idag inte är en 

naturlig del av övningskörningen för många. I intervjuer har många användare (blivande 

förare och handledare) också pekat på att det är svårt att bedöma kvaliteten på de olika 

tjänsterna vilket lämnar en osäkerhet om man faktiskt gör och lär sig rätt saker. Idag finns 

ingen kvalitetssäkring eller tillsyn av digitalt utbildningsmaterial om materialet inte är 

utgiven av en trafikskola. Transportstyrelsens tillsynsuppdrag och krav på att läromedlen är 

anpassade till den utbildning som bedrivs omfattar endast trafikskolor. 

 

Utvalda tjänster (hemsidor och appar) inom körkortsområdet 

HEMSIDOR – Branschaktörer och andra trafikmyndigheter 

www.vegvesen.no/en/driving-licences/driving-licence-holders - The Norwegian Public 

Roads Administration 

www.service.nsw.gov.au/services/driving-and-transport/driver-and-rider-licences  - NSW 

Government Directory 

www.traficom.fi/sv/ - Transport- och kommunikationsverket Finland 

Elevcentralen.se  

Korkort.nu 

Trafiko.se 

 

APPAR 

Teori 

Ta körkort 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappar.takorkort&hl=en&gl=US  

Ta körkort 2021 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drivinginst.svcode&hl=en&gl=US  

Svenska Vägmärken 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.drivnsoftware.vagmarkenlite&hl=en&gl=

US  

iKörkort 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boboshi.ikorkort&hl=en&gl=US  

(även  iKörkort Lastbil, iKörkort Lastbil Lite, iKörkort MC, iKörkort MC lite) 

2021 Ta Körkort 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stdytodrv.insv&hl=en&gl=US  

Körkort Teori för B-bil  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ktp.korkortsteorifull&hl=en&gl=US  

Swedish driving licence (arabic) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeeroapps.TeoriArabiska 

WeDrive Learner -Learn to Drive Smarter & Faster 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaya.l2dxy 

http://www.vegvesen.no/en/driving-licences/driving-licence-holders
http://www.service.nsw.gov.au/services/driving-and-transport/driver-and-rider-licences
http://www.traficom.fi/sv/
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappar.takorkort&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drivinginst.svcode&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.drivnsoftware.vagmarkenlite&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.drivnsoftware.vagmarkenlite&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boboshi.ikorkort&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stdytodrv.insv&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ktp.korkortsteorifull&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeeroapps.TeoriArabiska
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaya.l2dxy
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Teoriakuten B-körkort 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriakuten.b.korkort.pro 

Teoricentralen https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoricentralen.korkort 

GodKänt teoriprov på svenska 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acodigo.godkantsv  

GodKänt teoriprov på arabiska 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acodigo.godkant  

Körkort - Körkortsteori B-Körkort 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappen.takorkortplus  

Öva Körkortsteori 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blendworks.Ova_korkortsteori  

Övningskör Privat 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappar.ovningskora  

 

Praktik 

Övningskör Privat 

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappar.ovningskora  

Free Practical Driving Test 2021 Lesson Tutorials (UK) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.focusmm.PracticaFree1 

Learn drivning https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xtelltechnologies.learndriving 

Crossroads - practice for the driving test 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kubaflo.crossroads 

Mitt körkort https://mydrivingacademy.com/en/app/  

 

Mängdträning/Logg 

IF vägvis https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifinsurance.rookiedriver&gl=SE även 

www.if.se/vagvis   

RoadReady Supervised Practice Driving App 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saferoadsalliance.roadready även 

https://www.roadreadyapp.com/  

Driving Log - Student Driving Practice Log 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slashtag2k.android.drivelog 

Quick Log - Student Driver Log 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aparson.quicklog 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriakuten.b.korkort.pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoricentralen.korkort
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acodigo.godkantsv
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acodigo.godkant
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappen.takorkortplus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blendworks.Ova_korkortsteori
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappar.ovningskora
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.teoriappar.ovningskora
https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.focusmm.PracticaFree1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xtelltechnologies.learndriving
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kubaflo.crossroads
https://mydrivingacademy.com/en/app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifinsurance.rookiedriver&gl=SE
http://www.if.se/vagvis
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saferoadsalliance.roadready
https://www.roadreadyapp.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.slashtag2k.android.drivelog
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aparson.quicklog


70 (76) 

Simulatorer 

3D driving Class (Korea) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com0.Company.ProductName1  

Ultimate Car Driving Simulator 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.games2win.drivingacademy 

Driving in Car https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crazybingo.CrazyTaxi 

 

Körbeteenden 

Paydrive - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scope.paydrive&gl=SE 

Telia Sense - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teliasonera.copernicus.telia&gl=SE 

https://www.telia.se/privat/bredband/tjanster/teliasense 

Driving avatar https://apps.apple.com/us/app/driving-avatar/id1449225149 

Drive safe https://apps.apple.com/us/app/drivesafe-free/id657809944 

Safedrive for teen drivers: https://apps.apple.com/us/app/safedrive-for-teen-drivers/id1121073530 

Autobeacon TeenDrive https://apps.apple.com/us/app/autobeacon-

teendrive/id1189233854 

Augmented driving https://www.imaginyze.com/Site/Welcome.html 

https://apps.apple.com/us/app/augmented-driving/id366841514 

Roadly dashcam & speed camera 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.roadar.android  

Audible speed gps speed monitor: https://apps.apple.com/us/app/audiblespeed-gps-speed-monitor-

express-edition/id436676975 

Speed watch https://apps.apple.com/us/app/speedwatch/id741599424 

GPS Speedalert: https://apps.apple.com/us/app/gps-speedalert-f/id925722154 

iSpeedAlert https://apps.apple.com/us/app/ispeedalert/id1036862907 

 

Andra (Svenska) myndigheter - andra områden 

Försvarsmaktens träningsklubb  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com0.Company.ProductName1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.games2win.drivingacademy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crazybingo.CrazyTaxi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scope.paydrive&gl=SE
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teliasonera.copernicus.telia&gl=SE
https://www.telia.se/privat/bredband/tjanster/teliasense
https://apps.apple.com/us/app/driving-avatar/id1449225149
https://apps.apple.com/us/app/drivesafe-free/id657809944
https://apps.apple.com/us/app/safedrive-for-teen-drivers/id1121073530
https://apps.apple.com/us/app/autobeacon-teendrive/id1189233854
https://apps.apple.com/us/app/autobeacon-teendrive/id1189233854
https://www.imaginyze.com/Site/Welcome.html
https://apps.apple.com/us/app/augmented-driving/id366841514
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.roadar.android
https://apps.apple.com/us/app/audiblespeed-gps-speed-monitor-express-edition/id436676975
https://apps.apple.com/us/app/audiblespeed-gps-speed-monitor-express-edition/id436676975
https://apps.apple.com/us/app/speedwatch/id741599424
https://apps.apple.com/us/app/gps-speedalert-f/id925722154
https://apps.apple.com/us/app/ispeedalert/id1036862907
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Bilaga 2. Metod - Kundundersökningar och hypotesvalidering 

För att uppskatta kundnyttan av konceptet Digital ledstång och samla kundinsikter har 

förstudien utfört användartester. Enligt Transportstyrelsens principer för kunddriven 

arbetssätt ska tester görs tidigt och ofta. Genom att testa finns möjlighet att bygga en lösning 

på insikter i stället för åsikter. Vidare, att testa innan implementering gör att kostnaden för 

”feltänk” är förhållandevis låg.  

Tester och utvärderingar kan genomföras i olika faser av ett projekt: 

• Tidigt: för att få förståelse för användarnas behov och vilka tjänster och lösningar 

som kan behövas  

• Mitten: för att utvärdera tidiga prototyper och varianter på lösningar  

• Sent: för att testa användbarhet, funktionalitet och detaljer  

Förstudien har utfört tester i ett tidigt stadium och på framtagna prototyper med fokus på 

innehåll och funktioner. Förstudien har arbetat agilt och iterativt under hela processen. 

Flera insikter som kommit fram under projektet har arbetats in i framtagna prototyper. 

Tester har primärt utförts genom intervjuer, både med och utan prototyp som underlag. 

Förstudien har intervjuat personer som står inför att börja övningsköra, övningskör eller 

nyligen tagit sitt körkort samt personer som handleder. Inledningsvis har öppna intervjuer 

som fokuserar på att fånga behoven och frågeställningarna genomförts. Därefter har olika 

prototyper av Digital ledstång testats i strukturerade intervjuer (se följande intervjumallen). 

Intervjuer har genomförts av projektmedlemmar, kundtjänstmedarbetare och 

verksamhetsutvecklare inom respektive myndighet. 

Även studenter på Mälardalens högskola har intervjuat personer med prototypen och 

intervjumallen som grund. Därefter har de skapat förslag till förbättringar och testat även 

dessa med användare. Fokus i dessa tester har varit tillgängligheten av lösningen och 

respondenterna har haft olika funktionsvariationer. 

En del samarbeten, exempelvis med Västanviks Folkhögskola som bedriver en 

körkortsutbildning på teckenspråk, har initierats men vi har inte haft möjlighet att prioritera 

en överlämning av insikterna.  

Tester av prototypen har utförts digitalt via videomöte där respondenter själva haft tillgång 

till en ”klickbar” prototyp. Intervjuare har lämnat instruktioner för att sedan observera hur 

respondenterna har navigerat, samt ställt frågor för att samla intryck och huruvida 

lösningen uppfyller respondentens behov. 

Huvudfrågeställningar vid testning har varit: 

• Förstår respondenten hur tjänsten fungerar? Hittar den information och funktioner 

den letar efter? 

• Är information lättillgänglig? 

• Är informationen tillräcklig eller överflödig? 

• Är tjänsten attraktiv?  

• Uppfyller tjänsten kundens behov? 

• Skapar tjänsten ett värde för kunden? 

• Finns ytterligare behov som behöver tillgodoses?  
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Exempel på intervjumall för användartestning (prototyp 21.03.25) 

MANUS "Tack så mycket för att du tar dig tid och hjälpa oss idag! Jag kommer strax att skicka ett mail 
till dig som innehåller en länk till prototypen som vi ska testa. 

 
Ditt deltagande idag är helt frivilligt och om du skulle behöva svara i telefon eller avbryta av 
annan anledning är det helt okej! Alla som deltar är helt anonyma och vi kommer inte att 
spara några uppgifter om dig. 

 
Det vi ska göra idag är att utforska en webbplats som är under framtagande. Genom ditt 
deltagande vill vi utforska hur interaktionen och informationen på webbplatsen uppfattas. Vi 
vill förstå vad som kanske är svårt att förstå eller inte är helt logiskt i det vi har tagit fram. Ju 
fler saker vi hittar som inte är så bra, desto bättre! Självklart är det även intressant med 
sådant som du tycker är bra men det är jättebra i den här kontexten att vara kritisk och ta 
upp sådant som du ser som inte fungerar bra för dig. 

 
Innan vi sätter igång, har du någon fråga? 

 
Då börjar vi!" 

 
BESKRIV KORT HUR RESPONDENTENTEN RELATERAR TILL MÅLGRUPPEN 1-6 I 
CASEUNDERLAGET 

INL INL. Frågor till användaren 

INL1 Kan du börja med att bara berätta lite om dig själv? *notera om det är en man eller kvinna.  
 

  

INL2 Hur gammal är du? 
 

   

INL3 Har du körkort? Eller håller du på och tar? 
 

  

INL4 Pratar du några fler språk än svenska? Vilka?   
 

  

INL5 Har du letat efter information om hur man går tillväga för att ta körkort? 

INL5a a.       Vilka ställen för att få information finns det idag? 

INL5b b.       Vilka har varit bra/mindre bra? 
 

  

INL6 Om din intervjuperson har tagit körkort: 

INL6a a.       Vad var svårast i processen kring att ta körkort? 

INL6b b.       Vilken information var viktigast för dig när du tog ditt körkort? 

INL6c c.       Om du skulle ge en rekommendation till någon som ska börja ta sitt körkort snart, vad 
skulle du vilja ge för rekommendation för att göra processen så enkel och smidig som 
möjligt? 

 
  

 
(skicka länk till prototypen)  
Nu vill jag att du klickar på länken, så kommer webbplatsen som vi ska titta på idag att 
öppnas i din webbläsare. När du har tjänsten uppe vill jag att du delar din skärm med mig 
(förklara för användaren hur denne delar sin skärm med dig i valt program).  
Jag kommer att be dig att utforska prototypen genom att ge dig ett antal uppgifter. Under 
tiden som vi genomför testet vill jag att du försöker att tänka högt. Att du berättar vad du ser 
och att du berättar hur du tänker kring det du ser och gör. Jag kommer ibland att påminna 
dig genom att ställa frågor så som ”vad tänker du nu”, ”berätta vad du ser”.  

 
  

A. A. Förstasidan 

A1 Kan du beskriva vart du har kommit nu? Vad är det här för en sida tänker du? 
 

  

A2 Vad kan du få information om på den här sidan tänker du? 
 

  

A3 Vad tänker du dig att den här webbplatsen heter? 
 

  

A4 Vem är det som har tagit fram den här sidan tänker du? Vem står bakom den? 
 

  

B B. Vägen till körkort – steg för steg 
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B1 Nu tänkte jag att vi skulle gå in på delen som heter ”vägen till körkort, steg för steg”. Vad tror 
du att denna kommer att innehålla? 

B2 "Okej - då kan vi gå in och titta vad som finns där" 

B3 Kan du berätta vad du ser, nu när du har kommit in? 

B3a a.       Var detta vad du hade tänkt dig? 
 

  

B4 Vad tänker du händer om du klickar på någon av delarna du ser här? 
 

  

B5 Har du tidigare haft någon fråga eller fundering kring något av de områden som du ser här? 

B5a a.       Vilka frågor eller funderingar är det du haft då? 
 

  

B6 Vi har inte hunnit implementera alla delar i gränssnittet men nummer ett, sju och 12 går att 
klicka på. Jag skulle vilja att du går in på dessa delar och läser vad som står, tänk gärna högt 
under tiden. 

 
  

B7 Kan du berätta vad som stod? Var det information som var bra för dig? 

B8 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 
 

  

B9 Okej då går vi tillbaka till första sidan! (notera om användare går via länkstigen eller 
hemknappen i övre vänstra hörnet ”körkort”). 

 
  

C. C. Kunskapsområden 

C1 Nu tänkte jag att vi skulle gå in på delen som heter ”Kunskapsområden”. Vad tror du att 
denna kommer att innehålla? 

C2 Okej - Då kan du gå in och titta på vad som finns där 

C3 Kan du berätta vad du ser, nu när du har kommit in?  

C3a a.       Var detta vad du hade tänkt dig? 
 

  

C4 Vad för information tror du att du kommer att få om du klickar dig in under dessa områden? 
Manövrering, växling osv. 

C5 Klicka dig in på manövrering är du snäll och läs allt som står om manövrering 

C6 Vad är det här för information? Vad ger den för hjälp eller stöttning till dig? Titta gärna på 
växling också om du vill. 

 
  

C7 Om du vill ha mer information om dessa områden, hur skulle du gå tillväga då? 
 

  

C8 Har du några personer i din närhet som du kan vända dig till om du vill ha hjälp och 
stöttning med moment i körningen? 

C9 Tack! Vi kan gå tillbaka till startsidan igen. 

C10 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

D D. Planera din utbildning 

D1 Nu tänkte jag att vi skulle gå in på delen som heter ”Planera din utbildning”. Vad tror du att 
denna kommer att innehålla? 

D2 Okej - då kan du gå in och titta vad som finns där 

D3 Kan du berätta vad du ser, nu när du har kommit in? 

D3b a.       Vad tänker du dig skulle hända när man klickar där? 
 

  

D4 Informationen på den här sidan, ger dig den en bättre överbild av tid och kostnad för att ta 
körkort? 

 
  

D5 Knappen ”Din körkortsplan”. Var tänker du att du kommer om du trycker på den? 
Ett schemaverktyg eller ett verktyg för att beräkna kostnaden. 

 
  

D6 Vad tror du att du skulle få hjälp med i tjänsten ”din körkortsplan”? 
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D7 Vad skulle du vilja att det fanns för hjälp i ”din körkortsplan”? 
 

  

D8 Hur lång tid tänker du dig att det brukar ta, att ta körkort? 

D8a a. Hur hittar man information idag om hur lång tid det tar att ta körkort? 
 

  

D9 Hur mycket kostar det att ta körkort? 

D9a a. Vad är det som kostar? 

D9b b. Hur mycket kostar det totalt tänker du dig? 

D9c c. Hur kan man få pengar till att betala sitt körkort? Vilka vägar finns det? 

D10 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

E E.1 Råd till handledare - HANDLEDARE 

E1 Nu tänkte jag att vi strax ska gå in på delen som heter ”Råd till handledare”. Vad tror du kan 
finnas där? 

 
  

E2 Har du varit handledare tidigare? 
 

  

E3 Vad är din relation till den du är/kommer vara handledare för? 
 

  

E4 Allmänt, hur tänker du kring ditt handledarskap? 
 

  

E5 Var hittar man information om vilka krav som ställs på en handledare? 
 

  

E6 Vad tror du att denna sida ”Råd till handledare” kommer att innehålla? 

E7 Okej – då kan du gå in och titta vad som finns där. 

E8 Kan du berätta vad som står här, nu när du har kommit in? 

E9 a. Var detta vad du hade tänkt dig? 

E10 b. Har du någon tanke eller reflektion kring rubrikerna och deras ordning? 
 

Vi har inte hunnit implementera alla delar i gränssnittet men nummer 1-4 går att klicka på. 
Jag skulle vilja att du går in på dessa delar och läser vad som står, tänk gärna högt under 
tiden. 

E11 a.   Kan du berätta vad som stod? Var det information som var bra för dig? 

E12 a.   Kan du berätta vad som stod? Var det information som var bra för dig? 

E13 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

E E.2 Råd till handledare - BLIVANDE FÖRARE 

E20 Nu tänkte jag att vi strax ska gå in på delen som heter ”Råd till handledare”. Vad tror du kan 
finnas där? 

 
  

E21 Vet du vad en handledare är? 
 

  

E22 Har du en handledare? 

E23 a. Var det svårt att få tag i en handledare? 
 

  

E24 Var hittar man information om hur man kan få en handledare? 
 

  

E25 Var hittar man information om vilka krav som ställs på en handledare? 
 

  

E26 Vad tror du att denna sida ”Råd till handledare” kommer att innehålla? 

E27 Okej – då kan du gå in och titta vad som finns där. 

E28 Kan du berätta vad som står här, nu när du har kommit in? 

E29 a. Var detta vad du hade tänkt dig? 

E30 b. Har du någon tanke eller reflektion kring rubrikerna och deras ordning? 
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E31 Vi har inte hunnit implementera alla delar i gränssnittet men nummer 1-4 går att klicka på. 
Jag skulle vilja att du går in på dessa delar och läser vad som står, tänk gärna högt under 
tiden. 

E32 Var denna information av intresse för dig, som ska ta körkort? 

E33 a.   Varför? 

E34 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

Y Y. Logga in och språk 

Y1 Noterade du att det fanns en knapp för att ”logga in” i tjänsten? 

Y1a a.       Vad tänker du dig skulle hända om du valde att logga in? 
 

  

Y2 Noterade du att det fanns en knapp ” språk” i tjänsten? 

Y2a a.       Vad tänker du dig skulle hända när man klickar där? 

Y2b b.       Vilka språk tänker du dig att det finns i tjänsten? 

Y3 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

Z Z. Kontakta oss 

Z1 Du har en fråga kring just handledarskap som du vill ställa. Du skulle vilja ringa och fråga en 
sak. Hur går du tillväga då? (vi vill att den du pratar med ska hitta ”kontakta oss” och delen 
Handledarskap, men om denna inte gör så utan istället googlar eller löser uppgiften på annat 
sätt så notera bara detta och gå vidare med nästa fråga.) 

 
  

Z2 Du vill även ringa och ställa en fråga om förarprov. Hur går du tillväga då? 
 

  

Z3 Noterade du att det var två olika nummer för att ställa en fråga om förarprov och om 
handledarskap? 

Z3a a. Varför tänker du att det var två olika nummer?  

Z3b a.       Är det ett problem att det är två olika nummer? 
 

EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

AVS AVS. Avslutande frågor 

AVS1 Hur upplevde du att det var att testa den här tjänsten? 
 

  

AVS2 Saknas det någon information eller del i denna tjänst tycker du?  
 

  

AVS3 Har vi missat något här som du ser som viktigt att ha med? 
 

  

AVS4 Var det något du tyckte var extra bra i tjänsten 
 

  

AVS5 Har du några andra medskick till oss? 
 

  

AVS6 Har observatören några ytterligare frågor? 
 

Till deltagaren: Stort tack för ditt deltagande! Har du några frågor innan vi avslutar? 

AVS7 EGNA ÖPPNA FRÅGOR OM AVNSITTET 

 

  



 

 


