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Att köra upp för motorcykelkörkort i Sverige kan vara 

som rysk roulett. På vissa uppkörningsorter är chan-

sen att bli godkänd på körprovet mindre än hälften. 

Är du dessutom tjej så minskar chansen ytterligare. 

 TEX T MALIN WESTLING   BILD JOACHIM SJÖSTRÖM & TRAFIKVERKET

MC-Folket har gått igenom statistik från Trafikverket över godkända 
förarprov för behörighet A under perioden 2004-2014. Statistiken 
visar att chansen att bli godkänd för MC-körkort är minst i Örebro 

för kvinnor, och i Farsta för män. Och att kvinnor i större utsträckning under-
känns på körprovet än män. 23-åriga Kajsa Arvidsson från Täby har precis 
börjat resan mot ett A-körkort. Hon kommer till största delen att övningsköra 
privat med sin pojkvän, och bara ta några lektioner på trafikskola. När det är 
dags att köra upp så kommer hon att göra det någonstans kring Stockholm. 
De tre faktorerna, förutom att hon är tjej, gör att hennes chanser att klara 
uppkörningen minskar.

-Jag tänker att det kanske är svårare vägar här. Och varför det är 
lättare att bli godkänd i till exempel Umeå än i Stockholm, eller just 
Farsta, tror jag kanske beror på att i Stockholmsområdet är det mer 
trafik. Och att det därför blir en högre svårighetsgrad. Men det är inget 
som jag tänker på eller oroar mig över. Jag vet att det finns trafikskolor 
på till exempel där man lättare blir godkänd, men jag kommer inte att 
åka dit ändå. Utan jag kommer att välja att köra upp häromkring, där 
det är närmast. 

UTBILDNINGEN ÄR VIK TIG
Antalet personer som tar körkort för motorcykel är fler i större städer och i 
södra Sverige, men statistiken visar på antalet prov i procent. Och siffrorna 
har sett likadana ut under flera år. Förarprövarnas chefer på respektive 
orter som vi har jämfört är rörande överens om varför det ser ut som det 
gör. De menar att personer som vill ta MC-körkort tar utbildningen på mer 
allvar i norra Sverige och på landsbygden, än vad personer i större städer 
gör. Och därför kuggas också fler personer i till exempel Farsta som har 
den absolut sämsta statistiken sett över flera år.   

-Jag tror att det handlar om utbildningsbakgrunden, säger Leif Arons-
son som är chef över förarprövarkontoret på Trafikverket i Farsta. Det är 
den förklaringen jag har. För sättet att jobba, jag menar själva upplägget 
med provet, är ju detsamma i hela landet. Jag tror att många som kör upp 
här helt enkelt inte har förberett sig ordentligt. 

Och Jens Yttergren som är chef på Trafikverkets förarprövarkontor 
i Örebro tror även han att det handlar om synen på utbildningen hos de 
som ska ta körkort. 

-Jag tror att det beror på vilken inställning man har till att vilja 
utbilda sig, och hur väl förberedd man är till teoriprovet och körprovet, 
säger han. Det är inte var man 
genomför provet som är avgö-
rande. Utan jag tror att de som 
bor på orter där man är mer be-
roende av körkort också i större 
grad kommer med en högre ut-
bildningsnivå. Körskolorna kan 
ha problem i allmänhet med att 
sälja sina utbildningar, och de 
som ska ta MC-körkort väljer 
att inte gå hela kursplanen via 
dem utan kör privat, säger Jens 
Yttergren. Kajsa Arvidsson

Leif Aronsson
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Det ska inte vara skillnad om man är 
kille eller tjej, eller vart i landet man bor

Kajsa Arvidsson kommer inte att ta så 
många körlektioner utan kommer att få mycket 
hjälp av sin pojkvän. Planen är att nöta manö-
ver-delen, och inbromsningar, med hjälp av 
honom så mycket som möjligt. Hon har också 
en handledare som kommer att hjälpa henne 
att köra i trafiken. Att hon har en egen häst och 
rider mycket är också en stor fördel tror hon. 

-Jag har balansen och finkänsligheten 
i mig tack vare ridningen. Sedan är det en 
ekonomisk fråga också, det är dyrt med kör-
lektioner med tanke på att jag har en egen 
häst, säger Kajsa. 

ORÄTT VIST VISAR RAPPORT
Men det är inte bara skillnaden mellan upp-
körningsorterna som är ett problem. Trots 
att kvinnor i större grad klarar teoriprovet 
för MC, så missgynnas kvinnor vid uppkör-
ningen och underkänns på provet i större ut-
sträckning än män. Sveriges MotorCyklister 
har under många år påtalat problemet för 
Trafikverket och menar att proven inte är 
könsneutrala. Och efter påtryckningar från 
SMC har VTI, Statens Väg-och transportfor-
skningsinstitut, på uppdrag från regeringen 
analyserat godkända förarprov både för A 
och B ur ett genusperspektiv. Och nyligen 
kom resultatet från den rapporten som be-
kräftar att körprovet för tyngre motorcyklar 
är orättvist, och att kvinnor oftare under-
känns än män. Den visar också att korta per-
soner inte har lika stor chans att klara ma-
növer-delen som längre personer. En av de 
tydligaste skillnaderna som rapporten visar 
är att kvinnor klarar lågfartsdelen sämre än 
män, och att en av förklaringarna kan vara 
att kvinnor generellt är kortare. I kombina-
tion med att de flesta körskolor har motor-
cyklar som inte är tillräckligt låga gör att det 
blir svårare för kvinnor eller korta personer. 
Att inte nå ner till marken ordentligt eller 
att nå fram till styret vid fullt styrutslag kan 
vara avgörande vid manöverdelen.

-Jag tycker att det är hårresande, sä-
ger Maria Nordqvist politisk sekreterare på 
SMC. Det är 2015, och jag tror att vi har haft 
jämställdhet inom de transportpolitiska må-

len i tio år nu. Det ska inte vara skillnad om 
man är kille eller tjej, eller vart i landet man 
bor. Jag tror däremot inte att allt hänger på 
utbildningen hos de som ska ta körkort, det 
kan vara en förklaring men inte hela. Kvin-
nor tar i regel fler körlektioner än män, och 
övningskör mer, så i så fall borde ju kvinnor 
godkännas i större utsträckning än män, sä-
ger Maria Nordqvist.

POSITIVA UNDANTAG
I Umeå och Skellefteå ser statistiken betyd-
ligt mer positiv ut. Under ett par år har dess-
utom fler kvinnor än män godkänts. Förra 
året godkändes alla kvinnor som körde upp 
i Skellefteå. 

-Generellt har vi duktiga utbildare, vår 
provpersonal har fått bra utbildning, säger 
Mikael Lundgren som är chef över bland annat 
Trafikverkets förarprövarkontor i Skellefteå. 

-Jag tror att det är för att majoriteten av 
alla som kör upp här i norr väljer att gå på 
trafikskola. Säsongen är så kort och då väljer 
man en bättre utbildning, säger Peter Lalander 

TOPP TRE BÄSTA UPPKÖRNINGSORTER FÖR K VINNOR
Umeå: 8 gånger på topp tre, näst bäst av alla under hela perioden. 
Under 2010 klarade 91,2 procent uppkörningen. 
Skellefteå: 7 gånger på topp tre, varav 3 gånger på första plats. 2014 
klarade 100 procent uppkörningen.  
Skövde: 6 gånger på topp tre. 

TOPP TRE BÄSTA UPPKÖRNINGSORTER FÖR MÄN
Umeå: 9 gånger på topp tre, bäst av alla under hela perioden. Under 
2013 klarade 91,4 procent uppkörningen.
Skellefteå: 7 gånger på topp tre
Skövde: 4 gånger på topp tre

TOPP TRE SÄMSTA UPPKÖRNINGSORTER FÖR K VINNOR
Örebro: 7 gånger på topp tre.
Farsta: 6 gånger på topp tre. Näst sämst av alla under hela perioden. 
2009 klarade endast 41,5 procent uppkörningen.                
Kristianstad: 5gånger topp tre. 

TOPP TRE SÄMSTA UPPKÖRNINGSORTER FÖR MÄN
Farsta: 11 gånger på topp tre, vilket innebär att Farsta varit sämst 
varje år under hela perioden. 
Göteborg: 5 gånger topp tre. Sämst av alla under hela perioden år 
2004, då klarade endast 55,1 procent uppkörningen.
Södertälje: 5gånger på topp tre

Mikael Lundgren

Peter Lalander

som är chef på Trafikverkets förarprövarkon-
tor i Umeå. 

Men det är inte bara körkortstagaren 
som väljer att satsa på utbildningen. Både 
Peter Lalander och Mikael Lundgren berättar 
om förarprövarnas utbildningar och de har 
valt att lägga mycket tid på att prata om at-
tityd och kundbemötande.

-Förarprövarna för MC får årligen en fär-
dighetsträning för att vi ska säkerställa att 
aspiranterna får en likvärdig bedömning vid 
uppkörningen, Peter Lalander.

I Skellefteå har de bland annat även 
tagit hjälp av personer från en teater för 
att öva i praktiken på olika situationer som 
kan uppstå.  

FÖRÄNDRINGAR I KÖRPROVET
Nyligen hölls ett möte i Stockholm där bland 
annat SMC, Trafikverket, Transportstyrelsen, 
och andra aktörer inom branschen medverka-
de. Syftet var att komma fram till förbättringar 
och idéer för hur körprovet för MC ska bli lika 
för alla. Alla medverkande var överens om att 

Maria Nordqvist. 
BIld: Gustav Mårtensson

provet inte är utformat på ett bra sätt, och att 
det därför behöver förändras. Olof Stenlund på 
Transportstyrelsen är tydlig med att det inte 
handlar om att göra provet lättare, och vill tona 
ner genusperspektivet. Han menar istället att 
de handlar om provet ska bli mer rättvist för 
alla, kvinnor som män, korta som långa. 

-Vår avsikt är att försöka förbättra ut-
bildningen och proven så att vi får ökat fokus 
på de områden inom mc-körning där det är 
störst olycksrisk, säger Olof Stenlund. Det ska 
bland annat åstadkommas genom att minska 

fokus på lågfartsdelen av provet.  Vi tror att 
det i sin tur kan bidra till att minska proble-
matiken med kvinnornas sämre förutsätt-
ningar att klara körprovet för mc, säger Olof 
Stenlund på Transportstyrelsen.

Maria Nordqvist på SMC som länge arbe-
tat med de här frågorna är mycket positiv till 
att förändringar är på gång.

-Att alla inblandade parter äntligen er-
känner skillnaden känns som en stor seger, 
säger Maria Nordqvist. Att man vill minska 
skillnaderna är inte en dag för tidigt. Och nu 

kommer jag och SMC att jobba vidare med 
frågan. Dels för att se vad som händer, och 
dels för att lösa diverse problem som återstår 
då det gäller provfordon, säger hon.  

Det finns ännu inget färdigt förslag på 
vilka förändringar som är på gång, men i 
början av mars så hoppas Olof Stenlund på 
Transportstyrelsen att ett förslag ska skickas 
på remiss till bland annat SMC. Om förslaget 
går igenom kommer nya direktiv för körpro-
vet för motorcykel att kunna genomföras re-
dan inför årets MC-säsong. 

Olof Stenlund


