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FÖRBUNDETS VERKSAMHET
Förbundets huvudsakliga uppgifter, i enlighet med stad-

garna, är att verka för en god trafikant- och förarutbildning 

samt att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemen-

samma intressen. Förbundet bildades 1939 och heter sedan 

2018 Sveriges Trafikutbildares Riksförbund då förbundet 

breddade sin verksamhet och möjliggjorde för fler katego-

rier förarutbildare att bli s.k. intressemedlemmar. F.n är det 

69 gymnasieskolor och 313 personer som är intressemed-

lemmar.

STR bedriver ett långsiktigt arbete med en mängd frå-

gor inom trafiksäkerhetsområdet i Sverige och Europa. 

Förbundets och dess medlemmars strävan är att med yr-

keskunnande, saklighet och goda argument bidra till en 

förbättrad trafiksäkerhet. STR svarar på remisser avseende 

lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förar-

utbildningsområdet. 

STR företräder dess medlemmar i samband med möten 

med myndigheter och politiker, vid konferenser, uppvakt-

ningar och debattprogram samt deltar i utredningar och 

arbetsgrupper där förbättringsförslag inom olika områden 

läggs fram. Omvärldsbevakningen är omfattande och sker 

i ett nära samarbete med medlemsföretagen. Stora resurser 

läggs på att bygga och behålla ett stort nätverk med andra 

intressenter och aktörer inom trafiksäkerhetsområdet. STR 

är en aktiv medlem och samarbetar i en mängd organisa-

tioner och projekt inom Sverige och Europa och får på det 

sättet en möjlighet till påverkan av arbetet för ökad trafik-

säkerhet. 

ORGANISATION
Förbundets medlemsföretag har under 2020 varit anslutna 

till någon av de sju regioner som förbundet består av. STR:s 

fullmäktige består av två valda regionråd och ytterligare 

ett valt regionråd som sitter som ordinarie ledamot i STR:s 

förbundsstyrelse.  Fullmäktige är förbundets högsta beslu-

tande organ. Förbundsstyrelsen verkställer fullmäktiges 

beslut och leder förbundets verksamhet. Styrelsen består 

av åtta ledamöter. Årligen arrangeras ett riksmöte. 

Vid dessa möten tar fullmäktige beslut i en rad frågor 

bl.a. baserat på medlemsmotioner. Såväl enskilda medlem-

mar som regioner kan motionera i olika frågor. Mötet ger 

också utrymme för övriga medlemsaktiviteter.

FÖRBUNDETS BOLAG 
STR Service AB ägs av STR och fungerar som ett service-

bolag för medlemsföretagen. Servicebolaget är dessutom 

ett läromedelsförlag med egen produktion av läromedel 

inom förarutbildningsområdet, IT-stöd för medlemmar och 

kursverksamhet. 

En god trafikant- och förarutbildning
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) är en organisation för trafikutbildningsföretag vilka bedriver yrkes-
mässig förarutbildning. STR har 573 medlemsföretag som bedriver totalt 721 enheter. 46 av dessa är företags-
medlemmar guld. 
Utbildningsföretagen erbjuder utbildning av förare i trafiksäkert och miljöanpassat körsätt på bil, buss, lastbil, 
tvåhjuling och terrängfordon. Detta resulterar sammanlagt i förarutbildning för cirka 185 000 personer samt 
fortbildning för cirka 50 000 personer per år.

Detta är STR
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STR:s organisation 2020

STR Service AB

Medlem Medlem Medlem

Regioner (7)

Regionråd (3 + 2)

Sveriges 
Trafikutbildares 

Riksförbund

Fullmäktige (14)
(2 regionråd per region)

Förbundsstyrelse
(1 regionråd per region + förbundsordförande)
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Ordföranden har ordet

Ett märkligt och historiskt år är lagt till handlingarna. 

Presidenter har avsatts, tillsatts eller tillsatt sig själva. 

USA:s presidentval gick till historien i många avseenden 

- och detta med en massiv mediabevakning. Brexit-avtalet 

slöts på själva julafton. Men detta var även året då världen 

fick fler kvinnliga makthavare: Kamala Harris blev första 

kvinnliga vice president och det blev fler kvinnliga makt-

havare i EU. Arbetslösheten ökade i Sverige och körkortet 

var fortfarande viktigt. Vi fick även en ny kändis: Anders 

Tegnell och ett nytt begrepp: smittskydd.

Ja, nästan allt under året kretsade på något sätt kring 

ett litet virus vilket tog världen i sitt grepp och det har inte 

släppt i skrivande stund. Drygt 12 000 människor i vårt 

land, och drygt 2 miljoner i världen, har hittills avlidit i 

sjukdomen Covid 19 och Corona-viruset påverkar även vår 

bransch i högsta grad. (Som jämförelse kan nämnas att ett 

normalår dör 1,35 miljoner människor i trafikolyckor).

Kriser är dock uppfinningarnas moder och Corona har 

förändrat vårt levnadssätt: leveranser av matkassar, e-han-

del ersätter fysisk handel, virtuella mötesformer ersätter 

fysiska och därmed tjänsteresor etc. Exemplen är många. 

Förhoppningsvis blir det mer resurseffektivt och ett miljö-

anpassat levnadssätt. 

När det gäller förarutbildning har Corona inneburit en 

mängd stora och små förändringar och krav på nya rutiner 

och uthållighet. Vi har fått lära oss att utföra fjärrundervis-

ning för AM, YKB och sent på året även för introduktions-

utbildning. Hur detta virus kommer att fortsätta att direkt 

och indirekt påverka och förändra vår bransch, det vet vi 

inte i dag. Men att det kommer att göra det, kan vi vara 

säkra på. Det kommer även kräva nya arbetssätt och kom-

petenser. STR måste vara med på det här tåget!

Summerar man året kan man glädjande konstatera att 

det blev låga dödstal i trafiken år 2020, 190 personer. Så 

sent som två år tidigare trodde dock inte Transportstyrelsen 

att det skulle bli möjligt att uppnå målet om en halvering av 

dödsfallen till 2020, vilket riksdagen satt upp. I samman-

hanget kan det vara värt att påminna om  Nollvisionens 

initiativtagare, Claes Tingvall, lär vid något tillfälle sagt 

att det var otidsenligt att mäta trafiksäkerhet enbart i antal 

döda. Nej, det är ett grovt mått och det finns många andra 

mått som är relevanta för trafiksäkerheten. 

En grundförutsättning är dock att körkortsprocessen 

sker lagligt och under hösten var ett omfattande förslag 

på åtgärder mot provfusk och illegal förarutbildning på 

remiss. Åtgärder som STR efterfrågat under 20 år. STR:s 

svar inriktades på att det är viktigt att beslut och verkstäl-

lande nu sker skyndsamt så att de får genomslag och att alla 

aktörer som vill och gör rätt, blir belönade.

STR:s medlemmar har haft ett tufft Coronaår men har 

arbetat hårt med att ta samhällsansvar och gjort det bra. Ja, 

det blåser förändringens vindar och kommer fortsätta att 

blåsa. Vi inom STR måste ligga i framkant och se fram-

emot förändringar som leder till ett modernt förarutbild-

ningssystem och gradvis övergång till ett trafiksystem med 

en blandning av självkörande fordon och förarstyrda for-

don.  

Vi får nu hoppas att pandemin kan bemästras och att 

2021 kan bli ett utvecklingsår med hållbart företagande!

Förbundet

BENNY GUNNARSSON
Vice ordförande/t.f. ordförande
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Region Norr

Ja detta år blev ju inte som någon tänkt sig, vem hade trott 

att ett litet virus från Kina skulle lamslå en hel värld. Det 

har på många sätt varit omvälvande, men vi har på något 

vis ändå hankat oss fram i branschen. I regionen blev ju 

våra planer lite spolierade och mycket lades om till den 

digitala världen. Vi har under senare halvan av året haft 

några ZOOM-möten och det har varit mycket trevligt och 

givande. Kommande år har vi i regionrådet tänkt fortsätta 

att jobba för att kunna skapa mötesplatser för oss medlem-

mar. Vi kommer att lägga ut regelbundna ZOOM-träffar 

där vi kan mötas och diskutera aktuella ämnen. Vi hoppas 

också att pandemin lägger sig och fram emot hösten kanske 

vi kan få träffas i riktiga livet igen.

Region Mitt

2020 liknade inget tidigare år med en pandemi som pausade 

mycket. Innan allt stannade av genomfördes en två dagars 

kickoff/fortbildning där vi lyssnade på två föreläsare, samt 

fick information om översynen av förarutbildningssystemet 

och läget hos Förarprov. Därefter har året präglats av digi-

tala möten, ändrade förhållanden gällande antal deltagare 

på kurser, skapande och spridande av nya rutiner för att 

minska smittspridning.

Vi har tvingats in i en digitalisering som fått många 

att ta snabba steg i utvecklandet av distansutbildning. Det 

är förmodligen bara en av många förändringar som vår 

bransch står inför. Teknikutvecklingen och mobiliteten i 

samhället ändras i allt snabbare takt och då krävs det att 

vi hänger med och skapar nya utbildningar och anpassade 

utbildningssätt.

Region Tvärs

2020 – året vi sent kommer glömma. Vi såg fram emot året 

med inspiration! Vi gjorde en roadtrip där vi besökte med-

lemmarna i vår region. Det skapades samverkansgrupper 

och vi planerade för SPA-helg. Sen blev vi digitala istäl let. 

Vi hade ett historiskt riksmöte, digitalt och med ny ordfö-

rande. Vi fortsatte vara digitala. Vi, alla, har tänkt om och 

ställt om. Vi har haft flera uppskattade Zoom-möten för att 

ventilera, diskutera och hjälpas åt.

Vi har landat i en verksamhetsplan med en aktivitets-

lista för 2021, vilket blir spännande. Vårt fokus ligger på 

återkommande digitala möten och hoppas att vi snart får 

träffas fysiskt igen. Vi vill fortsätta att arbeta för gemen-

skap, engagemang, vidareutbildningar och stöd ut till våra 

medlemmar.

Region Stockholm
I region Stockholm började vi året med en beviljad budget 

som andades tillförsikt om att äntligen få sätta många om-

organisationsrelaterade aktiviteter i verket. Vi i regionrådet 

var fulla av energi och förväntan. Lite visste vi då. Vi hann 

ha en söndagsbrunch och sedan kom den – PANDEMIN. 

Träffar, möten och kurser fick bytas ut mot akuta video-

möten om tolkning av restriktioner och veckovisa Sön-

dags-Zoom för att peppa varandra att orka bedriva en så 

smittspridningssäker verksamhet som möjligt. Extra stolta 

känner vi oss över att vi inte brydde oss så mycket om läns-

gränser i dessa prövande tider, utan bjöd in alla som ville 

delta. —>

Våra regioner 2020

Regionerna
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Förutom Corona har fokus lagts på det viktiga ordföran-

devalet som för första gången var på tre år, att jobba för att 

informera om fördelarna med att vara ansluten till BA och 

vikten av att ha kollektivavtal för de anställda, som ett led 

i att höja statusen på trafikläraryrket.

Region Väst

Vilket år det varit! Vår bransch har hanterat pandemin med 

stor respekt och under året har vi i regionen haft medlems-

möten online via Zoom för att bland annat informera hur vi 

ska hantera pandemin i våra verksamheter samt informerat 

om de hjälpmedel och riktlinjer som STR har tagit fram för 

oss medlemmar. Digital utbildning har under året blivit ett 

begrepp och vi kan idag ha delar av vår utbildning/kurser 

på distans.

Vår nya förbundsordförande, Mattias Glemfors, har bör-

jat komma på plats och introducerat nya tankar och idéer 

om hur STR som organisation skall drivas framåt.

Under 2021 kommer vi att verka för en central verksam-

hetsplan samt ha aktiviteter kopplade till de mål som för-

bundet satt fram till 2023. Vi hoppas och tror dessutom på 

uppstart av fysiska träffar igen.

Region Öst

Det har varit en tuff period för både företag och personal 

att förhålla sig till alla rekommendationer och restriktio-

ner som kommit under året. Så även för oss regionråd som 

verkligen hade planerat för att komma ut till våra medlem-

mar i fysiska möten. Men inget ont som inte har något gott 

med sig. Vi har verkligen fått ta tag i detta med digitala 

möten och har under året erbjudit möten via Zoom, både i 

regionen och centrala möten där medlemmar från hela lan-

det har kunnat delta. Detta är något som vi även i framtiden 

kommer att jobba med.

Fokus under året har varit ”Hållbart företagande”. Där 

har vi påbörjat arbetet mot de mål vi som förbund beslutat 

gemensamt.  Detta är mål som ligger i allas våra intressen 

och rör ekonomi, socialt och miljö.

Vi har blivit ett sammansvetsat gäng och ger varandra 

inspiration att fortsätta detta härliga arbete att få represen-

tera er medlemmar i Region Öst!

Region Syd

2020 är året då vi verkligen har lärt oss att mötas digitalt 

även om vi lyckats träffas fysiskt någon gång också. Un-

der 2021 ska vi satsa på att kommunicera än mer med våra 

medlemmar och skapa känslan av att det är vi tillsammans 

som grupp som är STR region Syd. Vi ska arbeta för att 

uppfylla de nya målen som till stor del handlar om med-

lemskontakter. Det är det enda sättet att öka dynamiken 

och få bra idéer från medlemmar som utvecklar STR.

Vi är glada för att STR Möts & Lär nu börjar fyllas med 

mycket bra material för oss utbildare. Många medlemmar 

har upptäckt innehållet som bara växer och växer.

Regionerna
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Vd:n har ordet

STR Service AB

Under året har vi tagit fram digitala utbildningsmaterial för 

buss och C1 (Köra buss – digital och Köra C1 – digital) 

samtidigt som ett arbete med att ta fram material för YKB 

grundutbildning buss har startats och beräknas pågå under 

hela 2021. Affärsområdet STR YKB fasades ut under året 

och våra kunder hänvisades till medlemsföretagen.

DIGITAL OMSTÄLLNING
2020 var ett speciellt år till stor del präglat av en pandemi. 

Servicebolaget lyckades mycket bra med omställningen till 

hemarbete som inneburit digitala möten och ett delvis nytt 

arbetssätt. Vi har under året stärkt upp organisationen och 

knutit till oss kompetens i form av både nyanställda och 

konsulter. 

I slutet av året förberedde vi för fjärrundervisning av 

introduktionsutbildning. Områdena AM och YKB har helt 

eller delvis ställt om till digital utbildning vilket gjorde att 

vi misstänkte att detta skulle kunna erbjudas även för intro-

duktionsutbildningen. Det blev verklighet i början av 2021 

och vi kunde därför snabbt stötta våra medlemmar inom 

detta område. Samtliga fortbildningskurser samt konferen-

ser som YKB-konferensen och riksmötet har genomförts 

digitalt eller som hybrid-möten (deltagare både fysiskt och 

digitalt). Under 2020 levererades 41 kurstillfällen där ge-

nomsnittsbetyget 5 av 6 uppnåddes, vilket motsvarar målet 

för servicebolaget. Utmaningarna är att skapa ännu bättre 

deltagarupplevelser vid distans- och fjärrundervisning. 

Förutom behörighetsspecifik lärarutbildning och fortbild-

ningar inom bil, mc och tung har fortbildningar erbjudits 

för att stärka företagandet.

Projekt B har fortsatt arbetet med att hjälpa STR-med-

lemmarna möta framtidens utbildning. Exempel på detta 

är utveckling av nytt utbildningsmaterial, nya verktyg och 

metoder men också bevakning av utvecklingen för simula-

torer och en översyn av vår dialog och vårt samarbete med 

trafiklärarutbildningarna. Ett projekt har drivits med fokus 

på anpassat prov och anpassad undervisning med målsätt-

ning att ta fram en ny fortbildning i ämnet och att utveckla 

en prototyp för hur ett utbildningsmaterial skulle kunna se 

ut för en körkortselev med till exempel en NPF-diagnos. 
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HÅKAN BJÖRKLUND
Vd, STR Service AB

Resultaten på Trafikverkets kunskapsprov för AM steg un-

der 2020. Förklaringar kan vara STR:s tidigare arbete med 

att förbättra läromedlet och göra AM till ett prioriterat om-

råde, men också att utbildare har gjort kraftansträngningar. 

En utveckling av Mopedkonceptet påbörjades i slutet av 

2020, bland annat genom bildandet av en Mopedgrupp. 

Arbetet inom Samverkan moped och mc (Transport-

styrelsen, Trafikverket, STR, TR och SMC) fortsatte med 

att utveckla vår samsyn kring vad vi anser vara en säker 

mc-förare. Gemensamma texter, bilder och filmer som rik-

tar sig till körkortstagare kommer användas för fortbild-

ning i alla fem organisationerna under våren 2021.

KOMPETENSTILLSKOTT
IT-utvecklingen har under året varit prioriterad och för att 

möjliggöra våra satsningar har vi attraherat personal med 

hög kompetens. Vi har bland annat utvecklat metodik för att 

involvera våra målgrupper i utvecklingsarbetet. Området är 

fortsatt prioriterat och vi arbetar vidare med att utveckla ett 

system där vi skapar, organiserar, lagrar och distri buerar 

digitalt material för behörighetsutbildning. Under året ska-

pades och lanserades webbappen Vägmärkes kollen som är 

ett första resultat av arbetet med ett nytt frågeprogram till 

det nya systemet.  

Utvecklingen av systemen och innehållet för utbildning 

samt ett helt nytt aSTRa går vidare 2021–2023.

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING
För att under 2021 med full kraft kunna möta morgondagen 

med medlemsdriven utveckling och en effektiv produktion 

som skapar produkter och tjänster som stärker branschen 

har vi förändrat vår organisation. Ett nytt Media och IT bo-

lag bildades i december 2020 som ett dotterbolag till STR 

Service AB. Förändringen innebar att ca hälften av per-

sonalen flyttades över till det nya bolaget och vi kommer 

att jobba både för att Servicebolaget förbättrar stöd och 

service till förbund och medlemmar samtidigt som Media 

och IT bolaget hanterar IT utveckling, drift och förvaltning 

samt mediaproduktion på ett effektivare sätt än tidigare. 

Målet är bättre service, stöd samt produkter och tjänster 

för medlemmarna.

Under detta år har vi trots pandemin och hemarbete 

sedan i mars månad stärkt vårt NMI (Nöjd medarbetar-

index). Mätningen i december visade på att målet på 80/100 

överträffades med ett resultat på 86,59.
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Utdrag ur förvaltnings berättelsen 
för STR-koncernen
Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR) är en ideell 
förening som ska påverka och utveckla förarutbildnings-
branschen och verka för ökad trafiksäkerhet samt minskad 
miljöpåverkan genom god utbildning inom all väg- och 
terräng trafik. Förbundet äger STR Service AB som ska 
stödja och serva förbund och medlemmar med kundser-
vice, utbildning, läromedel och digitala tjänster.

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund finansieras ge-
nom årsavgifter från medlemmarna och via aktieutdelning 
och/eller koncernbidrag från STR Service AB. STR Ser-
vice AB producerar och säljer produkter och tjänster till 
medlemmarna/kunderna. Av bokförings- och skattemäs-
siga skäl sker en noga uppdelning av kostnader som tillhör 
förbund respektive servicebolag. 

Corona
Den helt dominerande processen under året handlar natur-
ligtvis om hur pandemin Corona påverkat samhället och 
körkortsprocessen. Trafikverket införde tidigt smittsprid-
ningspreventiva åtgärder vilket begränsade provkapacite-
ten både vad avser kunskaps- och körproven. Corona hade 
två huvudsakliga smittspridningsperioder, varav den första 
löpte mellan mars och maj och den andra mellan oktober 
och december för att fortsätta in under vintern 2021. Prov-
verksamheten fortlöpte under hela året trots pandemin vil-
ket möjliggjorde utbildning, även om den påverkades. 

STR mätte effekterna hos medlemmar vid två tillfäl-
len vilken visade att effekterna slog olika i olika delar av 
landet och för olika medlemmar. Medlemmar i Stockholm 
och skolor med inriktning på intensivutbildning drabbades 
hårdast. Knappt 100 trafiklärare kortidspermitterades vil-
ket sedan minskades till drygt 40 under hösten. I samband 
med den andra vågen i slutet av året, begränsades dessutom 
antalet platser på grupputbildningarna.

Det nya STR
Den stora organisationsförändringen av STR (beslutades 
2017 och började gälla 2018), fortsatte att implementeras 
och blev befäst enligt plan under 2020. Det grundläggande 
syftet med förändringen är att STR ska ha en organisa-
tion och finansiering som stöttar medlemmarnas kvalitets-

utveckling och affärsmässighet för att ge ökad kundnöjd-
het och trafiksäkerhet i ett hållbart samhälle. På riksmötet 
beslutades om korrigeringar i förbundets nya stadgar.

Under 2020 arbetade de sju regionerna enligt egna verk-
samhetsplaner och genomförde möten. Förbundets verk-
samhet, liksom hela samhället i övrigt, påverkades dock i 
alla avseenden helt av den under året pågående och svåra 
pandemin Corona. P.g.a. Corona genomfördes i praktiken 
alla regionmöten, och andra typer av möten, helt digitalt 
via verktygen Zoom eller Teams. Under senare delen av 
året genomfördes regionrådsmöten och även medlems-
möten dit alla medlemmar var välkomna.

STR:s Medlemsnämnd
STR:s medlemsnämnd, arbetade kontinuerligt och tog be-
slut i 137 medlemsärenden varav t.ex. 9 berörde YKB-ut-
bildare, 23 gymnasieskolor, fyra obligatoriska utbildningar, 
90 trafikskolor, 22 anmälningar till intressemedlemskap, 
34 avanmälningar och 4 bolagsändringar. I nämnden in-
går tre förtroendevalda medlemmar: Larz Glemfors, Petra 
Verdin Viking och Jerker Axelhed. 

Medlemmar 2020
Under år tillkom nya medlemmar i form av:

 • 22 Intressemedlemmar (gymnasieskolor)
 • 7 intressemedlemmar (personer)
 • 35 Företagsmedlemmar

5 medlemmar avanmälde sig p.g.a. verksamheten upphör-
de. Totalt var 576 röstberättigade. Under regionsrådsvalen 
var det totala röstdeltagandet 57 %.

Uppföljning medlemskrav
Under året gjordes en uppföljning av medlemskravet som 
innebär kollektivavtal för de som är arbetsgivare. Kravet 
innebär att företaget skaffar medlemskap i arbetsgivar-
organisation alternativt hängavtal med löntagarorganisa-
tion.  Efter uppföljning av 247 företag under året, utreddes 
80 företag av medlemsnämnden kring eventuellt beslut om 
medlemskapets upphörande.

STR fick 35 nya företagsmedlemmar, 4 nya guld-
medlemmar, 22 nya intressemedlemmar (gymnasieskolor) 
och 7 intressemedlem person. 34 avanmälningar hantera-
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des, varav 2 intressemedlemmar (person) 2 gymnasiesko-
lor som lagt ned sin utbildning och 29 företagsmedlemmar.  
Av dessa 29 var det 8 medlemsföretag som gjorde bolags-
ändring, 14 nedläggningar, sålda verksamheter, 1 företag 
gick i konkurs, 1 gjorde en fusion, 1 uteslutning och 4 av-
sade sig medlemskapet, men har fortsatt som kund.

Aktuella medlemskap
För närvarande har STR 573 medlemsrepresentanter, 
som anmält att de bedriver 148 enheter, totalt 721 före-
tagsmedlemskap inkl guldmedlemmar med 46 enheter. 
Huvudverksamheten för dessa medlemsföretag är trafik-
skola, 4 företag hade endast riskutbildning som tillstånd 
vid ansökan, 3 företag hade introduktionsutbildning och 17 
YKB som huvudinriktning. 69 gymnasieenheter har bli-
vit intressemedlemmar i STR. Detta innebär f.n. totalt 790 
medlemsenheter inom STR. Utöver detta har 313 personer 
intressemedlemskap som person, varav 183 från den gamla 
organisationen.

STR Reklamationsnämnd 2020
Reklamationsnämnden har haft fyra möten under 2020. 
Tre möten via Zoom och ett fysiskt möte i Landskrona i 
september. 25 ärenden behandlades under året. 12 ärenden 
fick avslag och i 10 ärenden rekommenderades återbetal-
ning till kund, totalt 52 270 kr. I tre ärende uppmanade 
nämnden att eleven inte skulle krävas på ytterligare betal-
ning. Garantifonden har utbetalat 0 kr (till dags datum).

Ärenden av varierande slag:

 • Bristande information kring intensivutbildning. 
Långdragen utbildning.

 • Brister i avtal och överenskommelser. Ont om tider.
 • Oenighet angående återbetalning vid avbruten 
utbildning

 • Kritik mot utbildningsupplägg
 • Kritik mot lärare som uppträtt olämpligt
 • Framflyttad provtid

STR:s granskningsråd för  
regeltillämpning och etik inom svensk förarutbildning
STR:s granskningsråd har till syfte att ta ett samlat grepp 
kring alla former av oriktig verksamhet inom svensk förar-
utbildning. Rådet tar emot tips på oriktig verksamhet vilka 
värderas, eventuellt kompletteras och sänds vidare till be-
rörda myndigheter Rådet består av två tjänstemän på STR:s 
kansli och två ledamöter i STR:s förbundsstyrelse, varav 

en är ordförande. Rådet sammanträdde vid 7 tillfällen un-
der året på vilka man hanterade 29 ärenden. Rådet deltog 
även på årligt samrådsmöte med berörda myndigheter: 
Transportstyrelsen, Trafikverket, EkoBrottsmyndigheten, 
Skatteverket och Polisen. Rådet rapporterar till förbunds-
styrelsen.

Möten 2020
På grund av Corona-pandemin blev mötesverksamheten 
inom STR kraftigt påverkad. I princip all mötes- och kurs-
verksamhet övergick till digital form. Riksmötet genom-
fördes helt digitalt och även regionernas möten blev digi-
tala med verktygen Zoom eller Teams under året. 

Riksmötet genomfördes  digitalt. Endast presidiet och 
föredragande vara samlade fysiskt. 14 motioner behandla-
des av fullmäktige. På mötet blev Berit Johansson avtack-
ade efter 15 år som ordförande. STR:s medlemmar valde 
Mattias Glemfors, Lerum, till ny ordförande.

Fr.o.m. hösten 2020 infördes rutin med, digitala, styrel-
semöten med 14-dagarsintervall under ledning av den nye 
förbundsordföranden Mattias Glemfors.  Även regionråds-
möten infördes med olika tema. Under hösten genomfördes 
7 st sådana vilka omfattade bl.a. STR 2.0, utveckling mot 
nytt utbildningssystem/åtgärder mot provfusk och illegal 
utbildningsverksamhet, Möts och lär och allmänt kring 
kommunikation inom förbundet. Den 30 november genom-
fördes dessutom det första digitala medlemsmötet, dvs. där 
alla medlemmar hade möjlighet att deltaga (bortsett från 
riksmötet).

Informations- och  
utbildningsplattformen STR Möts & Lär
Under året har plattformen utvecklats och innehåller förut-
om regionens informationssidor, STR-grupper även utbild-
ningstjänster och material såsom, distansutbildningarna 
Företagsutbildning 1 och 2, Mopedutveckling 2019, aSTRa 
WEB, Kunder med andra språk.

Information om åtgärder  
kopplat till Corona-pandemin
Under året genomfördes ett stort antal informationsinsatser 
kopplat till händelseutvecklingen för Corona och dess kon-
sekvenser för STR:s medlemmar. Två enkäter sändes för 
att kartlägga vilka direkt och akuta effekter pandemin fick 
för STR-medlemmar vilket kunde användas i argumenta-
tion för stöd. Trafikskolor kom också att omfattas av de 
företag som kunde erhålla hyresstöd efter att STR påtalat 
detta för ansvarigt departement.
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Trafikverket
Året präglades av Corona-pandemin, även avseende prov-
verksamheten. I mars införde Trafikverket  restriktioner 
och ändrade rutiner för att minska smittspridningsrisk i 
samband med provverksamheten vilket påverkade Förar-
provsavdelningens provvolymer. Detta i kombination med 
olika typer av rekommendationer och restriktioner kring 
bl.a. resande, och andra effekter som Corona medförde, 
gjorde sammantaget att det allmänna körkortstagandet 
minskade i landet: 120 000 personer gjorde godkända kör-
prov för behörighet B vilket var en minskning med 13 % 
(138 000) jämfört med året innan.

Dock ska nämnas att Trafikverket aviserade under våren, 
då pandemin nådde Sverige, att provkapaciteten förvänta-
des riskera minska till ca 50 % av normal volym. Detta för 
att kunna upprätthålla rimlig smittprevention vid teori- och 
körprov. När året summerades kunde man konstatera att 
t.ex. körprov B minskade med endast knappt 20 %. Upp-
rätthållandet av provverksamheten är en avgörande faktor 
för utbildningsverksamheten och därmed körkortstagandet. 
STR har framfört tack till Trafikverket för sitt sätt att han-
tera den svåra situation som pandemin inneburit och den 
svåra balansen mellan myndighetsutövning som har en stor 
påverkan på en hel bransch och allmänhetens möjligheter 
att skaffa körkort, och att upprätthålla smittprevention.   

Antalet genomförda körprov totalt sett för personbil 
minskade med 17 % som en konsekvens av pandemin till 
263 000 (317 000) men antalet kunskapsprov ökade dock 
med drygt 2 % till 348 000 (340 000) jämfört med 2019.

Godkännandegraden vid körprov förbättrades relativt 
kraftigt för körprov: 48 % jämfört med 44 % året innan.  
Även kunskapsproven förbättrades något respektive 44 % 
(43,25  %) för kunskapsproven. Resultaten för proven har 
stadigt försämrats sedan 20 år beroende på att många elev-
er är dåligt förberedda samt anmäler sig privat (varav allt-
fler tyvärr via illegal handledare). Framtiden får utvisa om 
2020 års förbättring av främst körprovsresultaten är bestå-
ende eller tillfällig. Den direkta effekten av pandemin kan 
ha blivit att körkortsaspiranter fått mer tid att öva och för-
står att värdera provmöjligheten, och därför kommit bättre 
förberedda. Mot bakgrund av detta är det dock märkligt att 
inte även kunskapsprovsresultatet förbättrats mer.

Skillnaderna mellan trafikskole- och privatanmälda för-
ändrades inte: 35 % (35 %) av privatanmälda kunskapsprov 
respektive 35 % (35 %) körprov blir godkända jämfört med 
69 % (69 %) respektive 67 % (67 %) av trafikskoleanmälda 
kunskaps- respektive körprov Sett över 20 års tid har skill-

naderna ökat med ca. 7 procentenheter till trafikskolornas 
fördel. P.g.a. pandemin minskade även privatanmälda prov. 
Sett över 20 års tid har dessa ökat från knappt 50 000 st. per 
år till 152 000 st. Motsvarande utveckling för skolorna har 
däremot stabilt följt 18-årskullarna.  En annan trend är att 
antalet automatprov för B fortsätter att öka.

En annan utveckling, vilken verkar vara bestående, är 
att kvinnor klarar sig allt bättre jämfört med män vid prov: 
totalt sett godkändes 48 % av kvinnorna vid kunskapsprov 
jämfört med 41 % av männen. Skillnaden är mindre vid 
körprov: 49 % godkända för kvinnorna jämfört med 47 % 
för männen.

Trafikverkets nya teknik för kunskapsprovet har för-
svårat för teoriprovsfusk och därför har fuskarnas strategi 
förändrats. Under året blev det allt vanligare att körkorts-
aspiranter blev avslöjade med motsvarande teknik som 
använts vid fusk/brott under högskoleprovet: nämligen 
hörsnäckor och kameror som används under provet så att 
aspiranten i realtid fått hjälp att besvara frågorna.

Förbundsstyrelsen har vid många tillfällen pekat på vik-
ten av god utbildning vilket stöds av myndigheten och visar 
på en samsyn i denna centrala fråga.

Körkortsprov – mer fakta
Antal körprov för B-körkort  
(personbil och lätt lastbil): ........... 263 393 (2019: 317 382)

Antal körprov för medeltung och tung lastbil  
(C- och C1-körkort): ......................... 9 158 (2019: 8 200)

Antal körprov för mellanstor buss och buss  
(D- och D1-körkort): .........................3 717 (2019: 4 042)

Antal körprov för mc: .................... 15 190 (2019: 14 862)

Antal körprov för taxi: ................... 10 946 (2019: 12 772)

Antal kunskapsprov AM:  ...............79 410 (2019: 79 147)

Antal kunskapsprov  
(alla körkortstyper):  ...................... 511 553 (2019: 504 421)

Under året fanns det 280 676 utfärdade körkortstillstånd, 
varav män: 157 499 och kvinnor: 123 177 samt 291 254 
handledartillstånd, varav män: 190 476 och kvinnor: 
100 778.

Trafikverket - provvolym och provväntetider
Få branscher är som trafikskolbranschen beroende av myn-
digheters service för att kunna verka och fungera och ett 
av de viktigast inslagen är som bekant tillhandahållandet 
av förarprov. 
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Under 2020 påverkades hela Trafikverkets provverk-
samhet av pandemin då man tvingades vidtaga smittpre-
ventiva åtgärder i enlighet med rekommendationer och res-
triktioner och lag. Generellt har trenden varit positiv under 
de senaste åren när det gäller provväntetider. STR mäter 
sedan många år de exakta proväntetiderna för båda proven, 
för trafikskole- respektive privatbokade prov, totalt och för 
respektive ort, vilket även skedde under 2020.  STR har 
kontinuerliga möten med Trafikverkets ledning för avstäm-
ning av bl.a. provväntetider och prognos kring provbehov 
och andra diskussioner kring hur situationen kan förbätt-
ras. Det är skillnader över landet och på vissa håll stora 
skillnader. På en del orter fungerar det utmärkt och på 
andra sämre. Hela utbildningssystemet fungerar dock rela-
tivt illa och det behövs inte mycket störningar, exempelvis 
sjukdom i Trafikverkets provverksamhet på en ort, för att 
det ska bli svåra köer.

En avgörande faktor för väntetiderna är naturligtvis 
provresultaten och framförallt de privatanmäldas prov-
resultat vars andel ökade och vilka tar mer och mer av 
Trafikverkets resurser. Under åren har Trafikverket vidtagit 
fler åtgärder för att ännu bättre uppmärksamma körkorts-
aspiranter om vikten att vara väl förberedd och utbilda sig 
väl, gärna via trafikskola. STR ser också en ökad ambition 
från myndighetens sida att förse branschen med prov samt 
vara behjälplig då problem uppstår av olika slag. STR har 
under många år efterfrågat fasta provplatser för trafiksko-
lor och ett testprojekt med estimering av trafikskolornas 
behov av provplatser påbörjades 2019 men tvingades p.g.a. 
pandemin, pausas.

Remisser
16st. remisser har behandlats och besvarats av förbunds-
styrelsen under året vilka publiceras på str.se, bl.a:

 • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
 • Förslag till ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter 
om förarprov, behörighet A1, A2 och A

 • Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafik-
brottslighet och en utvärdering av den nedre promille-
gränsen för sjöfylleri

 • Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
om förarprov och körkortets utformning och innehåll

 • Förremiss av Uppdrag att föreslå åtgärder mot fusk vid 
förarprov och illegal utbildningsverksamhet

 • Promemoria Förlängd giltighetstid för yrkes-
kompetensbevis

 • Förslag till nya föreskrifter för yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen 
Betygen från STR:s utbildare för den avgiftsbelagda till-
synen har successivt förbättrats år för år och ökade till 4,24 
på en sex-gradig skala (1=Mycket dåligt och 6=Mycket bra) 
från 4,07 året innan. Transportstyrelsens tillsynsarbete har 
under året påverkats av pandemin. Den besökande tillsy-
nen har minskat, (genomförs endast i särskilda fall) och en 
förskjutning har gjorts mot ett ökat fokus på granskande 
tillsyn. Utöver detta har samverkan med andra myndighe-
ter och dialog med bransch varit i fokus. Ytterst har tillsy-
nen lett till återkallande av ett tillstånd att driva trafikskola, 
tre tillstånd att driva utbildning för YKB och tre godkän-
nande för trafiklärare. Utöver detta utfärdades varningar 
till två trafiklärare/utbildningsledare, en trafikskolchef 
samt en trafikskola.

Förbundsarbete
Arbete har främst riktats mot de beslutade fokusområdena 
B, AM och trafiklärarutbildningen men även mot att verka 
för borttagandet av automatvillkoret, och arbetssätt för att 
möta t.ex. nyanlända under året. Projektet ”Förberedande 
Trafikutbildning” i Östergötland slutrapporterades t.ex. 
med mycket positivt resultat. Utvecklingen av grupputbild-
ningen kom att påverkas av pandemin då de flesta utbildare 
tvingades införa begränsning av max två personer per for-
don.

CSN
Under 2020 beviljades 6 400 personer körkortslån. Av 
dessa fick 5 200 personer körkortslån utbetalat varav 1 900 
personer fick det maximala beloppet utbetalt under året. 
Totalt betalades 46,0 miljoner kronor ut under året och to-
talt hade 11 864 lånebelopp beviljat.

Politiskt arbete

Svart övningskörning/Illegal utbildningsverksamhet
STR har under många år systematiskt arbetat för att den 
ökande problematiken med illegala verksamheten i olika 
former ska stävjas med tydligare regelverk och hårdare 
sanktioner. STR:s medlemmar har värderat den som den 
viktigaste eller näst viktigaste frågan att driva i 10 års tid.  
Myndighetssamverkan mellan fem olika myndigheter fort-
satte och åtal väcktes mot illegal verksamhet och provfusk. 
STR tog på riksmötet beslut om att införa nolltolerans mot 
mutbrott. 

I september slutrapporterade Transportstyrelsen reger-
ingsuppdraget avseende åtgärder mot illegal verksamhet 
och provfusk och föreslog i sin slutrapport den 31/9 bl.a. 
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följande: 

 • Intygandeförfarande i samband med alla typer av 
kunskapsprov som utförs vid Trafikverket.

 • Avstängning vid prov för fuskare etc. 
 • Bättre information om sanktionsmöjligheter.
 • Kameror i fordon som används vid körprov.
 • Endast Trafikverkets eller trafikskolors fordon tillåtna 
för behörighet B.

 • Antal elever som en handledare får övningsköra med 
begränsas till högst fem samtidigt.

 • Intygandeförfarande och sanktionsmöjligheter kopplade 
till rapportering av genomförd utbildning.

 • Krav på att medföra identitetshandling vid övnings-
körning.

 • Skärpt straffskala vid överträdelser av lagar som rör 
trafikskolor och andra utbildare.

 • Polisen får direktåtkomst till fler av Transportstyrelsens 
uppgifter.

 • Ändrad hantering av provtagares tillhörigheter vid 
provtillfället.

STR bidrog med synpunkter i en förremiss i maj och debat-
ten kring detta förslag. I det slutliga remissvaret menade 
STR sammanfattningsvis att förbundet ser ”…. utred-
ningens väl genomarbetade förslag som ett ytterst viktigt 
fundament för fortsatt utveckling och arbete mot ett mo-
dernt, hållbart samt effektivare förarutbildningssystem”. I 
samband med presskonferens då förslaget presenterades, 
uttalade sig infrastrukturminister Tomas Eneroth bl.a. i 
positiva ordalag kring trafiklärarnas roll:  

”Jag vill se ett stopp för svarta körskolor. Jag vill ha 
ordning och reda i förarutbildningen. Det är en trafiksä-
kerhetsfråga, men det är också en tydlig signal till de som 
jobbar inom den svenska förarutbildningen, inom STR och 
annan verksamhet, där de gör allt dom kan för att ge bli-
vande körkortsinnehavare den bästa möjliga utbildningen 
så att de blir säkra förare, för att i grunden handlar detta 
om att rädda liv.”

Det politiska arbetet omfattade även kontakter med 
enskilda riksdagsledamöter och med departementet. Un-
der hösten mötte STR tillträdande statssekreterare Malin 
Cederfeldt Östberg som leder departementets arbete under 
departementschefen Tomas Eneroth. Körkortets roll och 
betydelse nämns allt oftare i debatten, inte bara i transport-
relaterade frågor som regionalpolitik, utan även när det gäl-
ler arbetsmarknad, integration och utbildning.

Förändringar i förarutbildningssystemet
Delar av förslaget i utredningen ”Förslag på nytt förar-
utbildningssystem för personbil, behörighet B” från 2018, 
återupptogs i samband med Transportstyrelsen slutrapport 
och infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalade sig på 
följande sätt: 

”…Transportstyrelsen och Trafikverket har genomfört 
en översyn av förarutbildningssystemet och det tar vi med 
oss nu när vi reformerar förarutbildningen. Den översynen 
kommer att resultera i en moderniserad förarutbildning...”.  

Transportstyrelsen föreslog fortsatt utredning av:

 • digital plattform
 • obligatoriskt utbildningsprotokoll
 • obligatoriska vägledningstillfällen

inom ramen för fortsatt arbete med översynens förslag på 
nytt förarutbildningssystem. Vidare föreslog utredarna att 
definitionen av yrkesmässig utbildning bör ses över och att 
man föreslår utöver översynens förslag, att även kraven på 
tillståndshavaren ses över.

Konferenser, seminarier och nätverk
Corona-pandemin påverkade allt mötes- och konferensliv 
under året. I den mån konferenser genomfördes, fick de 
anpassas till digitalt format. MHF:s Tylösandsseminarium 
och Almedalen ställdes in. STR kunde deltaga på Trans-
portforum, Trafikverkets resultatkonferens, Olycksrådet, 
2030-sekretariatet, NTU och Cieca. Syftet med deltagan-
det är att föra fram STR:s syn i olika frågor, debattera samt 
knyta kontakter och skapa nätverk. 

Kundnöjdhet NKI
Under året fortsatte regelbundna mätningar mot STR-
medlemmarnas kunder. Urvalet är samtliga medlemmar, 
vilka använder aSTRaWEB och använder mobiltelefon-
nummer för att kommunicera med kunderna (drygt 400). 
Det är fortsatt glädjande att konstatera att tusentals kunder 
i denna stora NöjdKundhetsIndex-undersökningen (NKI) 
som STR genomför (via sms-enkäter), fortsätter att ge 
STR-skolorna höga betyg. 

I slutet av året nådde STR:s medlemmar ett genomsnitt-
ligt NKI-värde på mer än 80 för den sista 12-månaders-
perioden för samtliga fyra utbildningar/enkäter, vilket är 
ett enastående bra resultat. Totalt har drygt 300 000 kunder 
bedömt sin utbildning hos STR:s medlemmar och resultatet 
har utvecklats stabilt. Per sista december hade totalt drygt 

Ekonomi
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220 000 svar lämnats vilka givit NKI-värden mellan 79–85 
för de fyra enkäterna (Intro, Risk1A, Risk1B, Körkortsut-
bildning) vilket är mycket högt i NKI-sammanhang (snittet 
för kommuner/landsting är 69, för statliga myndigheter 58 
och Trafikverket förarprov har NKI-värde 72 för sin prov-
verksamhet och 79 för sin kundtjänst). Även Introduktions-
utbildningen får ett högt NKI-värde: 79.  Svarsfrekvensen 
har gradvis förbättrats. Ca 80 skolor valde att abonnera på 
NKI-tjänsten och erhåller månatligen sin egen skolas re-
sultat och kundkommentarer för sina utbildningar. NKI-
enkäterna har även använts för att fånga upp åsikter från 
kunder avseende Corona och smittprevention och samtliga 
medlemmar fick under några månader ta del av sina kund-
kommentarer (vilket NKI-abonnenter med automatik får 
månatligen).

Mitt i Trafiken
Mitt i Trafiken har utkommit med de två sista tryckta ut-
gåvorna och övergick till en digital strömmande kunskaps-
sida på str.se under fortsatt ledning av Redakta i Linköping, 
som skriver, fotograferar och redigerar. Deras uppdrag är 
även framgent att ge ett innehåll till Mitt i Trafiken. Led-
orden för uppdraget är kritiskt granskande, självständighet 
och ett brett anslag i trafiksäkerhetsfrågor. 

Trafiklärarutbildningen
STR har under året haft täta kontakter med MYH, Myn-
digheten för Yrkeshögskolan, samt även med utbildnings-
departementet, med målsättningen att få fler utbildnings-
platser. Trafiklärarutbildningen var även 2020 ett prioriterat 
fokusområde och en viktig del av förbundets angelägen-
heter. 212 nya trafiklärare behörighet B, 21 behörighet A 
och 4 godkännande som trafiklärare genom erkännande av 
yrkeskvalifikationer, under året. 

Målsättningen är att bevaka kvaliteten, påverka ansva-
riga myndigheter och skapa nationell likvärdighet. Som 
branschorganisation har förbundet både ett ansvar och 
skyldighet att medverka i trafiklärarutbildningen. Frågan 
om kompetensförsörjningen är komplex där trafiklärar-
utbildningen är en del tillsammans med yrkets attraktivitet, 
lönenivå, utvecklingsmöjlighet och framtidstro. STR har 
under senare år tydligt framhållit det växande behovet av 
trafiklärare till både MYH och utbildningsdepartementet 
med budskapet att antal utbildningsplatser måste öka. En 
hämmande faktor är fortfarande det relativt låga söktrycket 
till utbildningarna. Andelen examinerade från trafiklärar-
utbildningarna som får arbete, är dock mycket gott, och av 

sökta YH-utbildningsplatser erhåller branschen en högre 
andel än genomsnittet. Under året deltog STR även i en ut-
värdering av YH-utbildningen och MYH vilken genomför-
des av Riksrevisionsverket. 

Trafiklärare
År 2020 erhöll 212 personer godkännande som trafiklä-
rare för behörighet B, 27 godkännande som trafiklärare för 
behörighet A, 21 godkännande som trafiklärare för tung 
behörighet, 4 godkännande som trafiklärare genom erkän-
nande av yrkeskvalifikationer. Transportstyrelsen gjorde 
totalt 6 avslag. Vid årsskiftet fanns 2 943 registrerade tra-
fiklärare.

NTU
STR innehade under året presidiet för NTU, Nordisk 
Trafik skole Union.  STR:s strategi överensstämmer med 
övriga nordiska länder i automatfrågan och NTU har gjort 
ett gemensamt ställningstagande för att driva på processen. 
Förutom årsmöte och arbetsmöten inom NTU under året, 
deltog NTU även på den europeiska förarprovsorganisatio-
nen  Ciecas möten under året vilka bl.a. fokuserade på Co-
rona och dess konsekvenser för europeisk förrarutbildning.

Simulatorer
Simulatorer blir alla vanligare i olika delar av förutbild-
ningen och STR samarbetade under året med två svenska 
simulatortillverkare: Tenstar och Skillster.  

Grupputbildning
Att få fler än en elev att utbildas i bilen vid varje körlektion 
har en mängd fördelar: miljö, effektivitet, attitydpåverkan 
och lönsamhet. P.g.a. pandemin och den smittorisk som 
uppstår med många personer i en bilkupé, tvingades pro-
jektet tillfälligt pausas. 

Integration
Projektet STR Integration påbörjades med syfte att ta reda 
på hur STR bäst kan stötta medlemmar som vill arbeta med 
en kundgrupp vilken pratar andra språk än svenska. Pro-
jektet ska utveckla olika typer av stödmaterial, ordlistor, 
information och inspiration. STR deltog dessutom i styr-
gruppen för projektet Förberedande trafikundervisning vil-
ket integrerar körkorts- och språkundervisning och ger de 
deltagande bättre förutsättningar att både klara körkort och 
få jobb. Totalt sju kommuner i Östergötland, Länsstyrelsen 
och STR var aktiva i projektet. Utvärderingen av projektet 
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visade att det varit mycket framgångsrikt och hjälpt 400 
personer att påbörja, och i en del fall även avsluta, körkorts-
utbildning och därefter även få jobb som en konsekvens. 
Utvärderingen visade dessutom att projektet fått positiva 
effekter även för jämställdhet.

Förväntade framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Mot bakgrund av den pågående Corona-pandemin, är alla 
prognoser mycket svåra att göra. Det finns i skrivande 
stund osäkerhetsfaktorer kring utvecklingen avseende vac-
cination och takten som samhället kan återgå till mer nor-
malitet, vilket naturligtvis även påverkar körkortstagandet 
och förarutbildningsbranschen. 

STR:s prognos är övergripande att efterfrågan kommer 
att fortsätta att utvecklas positivt för hela branschen, främst 
som en konsekvens av ökande 18-årskullar, befintligt och 
nytt CSN-lån (19–20-åringar med gymnasieexamen), 
ökande behov av yrkesförare och rent allmänt ett medialt 
fokus på körkort som vägen till jobb. Dock kan pandemin, 
åtminstone tillfälligt, komma att försämra efterfrågan 
för vissa utbildargrupper som YKB och intensivutbild-
ning. Dessutom kan det finnas risk för tillfällig eller per-
manent nedläggning av provorter p.g.a. pandemin. Desto 
längre pandemin fortlöper, ju större blir provskulden hos 
Trafikverket. Det är svårt att förutspå hur denna provskuld 
kommer att påverka under 2021. STR förväntar sig dock 
en fortsatt god utveckling av samarbetet med Trafikverket 
Förarprov, såväl centralt som lokalt. 

Trafikutbildare är beroende av att regelverk sköts och 
efterföljs. Den kriminella konkurrensen från illegala utbil-
dare har plågat branschen i många år och det är viktigt att 
den kraftigt minskar, men även det utbredda provfusket, el-
ler bedrägeri vid körkortsprov. Transportstyrelsen har läm-
nat ett åtgärdsförslag vilket STR förväntar sig blir beslutat 
och implementerat relativt snabbt. Det finns dock alltid en 
risk att det uppstår problem i ett politiskt skeende.

Tempot i förändringsarbetet inom STR bör öka och 
trafikskolor bör ges/måste ta ett större ansvar för utbild-
ningsprocessen. Efter flera år av ”låt-gå” strategi inom 
förarutbildningssystemet framgår tydligt att det krävs ett 
professionellt projektledarskap från trafiklärarnas sida. De 
försämrade provresultaten för såväl teori- som körprov är 
de mest konkreta resultaten av denna tillåtande och krav-
lösa strategi. Det krävs en gradvis anpassning till ny tek-
nik och nya förutsättningar. Denna anpassning bör ske allt 

snabbare för att branschen inte ska riskera att bli irrelevant 
i en övergång till morgondagens infrastruktursamhälle så 
att den nödvändiga utbildningen av mobilister genomförs 
av andra aktörer.   

En viktig förutsättning för utveckling är dock att lön-
samheten förbättras. Bl.a. måste kompetensen i företa-
gande generellt öka. Vidare, branschen har successivt fått 
fler utbildningsplatser, och anordnare av trafiklärarutbild-
ningar. Dock finns det alltid en risk för brist på kompe-
tenta och anställningsbara trafiklärare vilket kan hämma 
utvecklingen.

Införandet av möjlighet till fjärrundervisning som en 
konsekvens av pandemin, rymmer både hot och möjlighe-
ter. Risken är att det blir svårt att upprätthålla den goda 
kvaliteten som STR:s medlemmar idag levererar och även 
att lönsamheten blir försämrad. Hoten är att nya aktörer 
etablerar sig på marknaden med andra förutsättningar att 
kunna konkurrera, som t.ex. studieförbund. Det är även 
oklart hur effektivt tillsynen av dessa utbildningar kommer 
att kunna fungera. Det finns en uppenbar risk för ”lyck-
sökare” lockas till branschen vilka inte tar ansvar för tra-
fiksäkerheten. Det finns även en risk med konkurrens från 
digitala plattformar beroende på dess inriktning, seriositet 
och ägarnas finansiella styrka att utveckla, marknadsföra 
och förvalta en sådan.

STR förväntar sig att även under 2021 ha goda politiska 
kontakter med alla riksdagspartier.

STR:s stora omorganisation under 2017 och 2018 har 
inte lett till avhopp utan tvärtom, till nya medlemmar och 
ett nettotillskott till förbundet. Denna positiva utveckling 
förväntas fortgå även under 2021.

Ett annat hot är att förarutbildningssystemet utveck-
las i enlighet med de förslag som Transportstyrelsen och 
Trafikverket föreslagit 2018 främst avseende frikopplande 
av teori- och praktik, vilket skulle innebära en kraftfull 
försvagning av den professionella förarutbildningen och i 
förlängningen av trafiksäkerheten.

Trenderna att inte utbilda sig, chansa vid proven, och 
därmed avstå kunskap, skulle förmodligen stärkas. Detta 
torde inverka dels på trafikskolors möjligheter att få kunder 
samt också på STR Service AB:s förutsättningar att sälja 
och producera utbildningsmaterial. Vid sidan av detta ska-
das också både utbildare och STR Service AB av den ille-
gala utbildningsverksamheten som finns.

STR måste också bättre möta och fånga upp nyanlända 
så att dessa inte utelämnas till en illegal verksamhet.

Ekonomi
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STR Service AB
Trots pandemin har STR Service AB under 2020 gjort ett 
mycket bra resultat och behållit en god omsättningsutveck-
ling. Under året har även utvecklingsprogrammet STR 2.0, 
vilket bl.a. inkluderar ett nytt system för lagring och distri-
bution av digital utbildning och som ska ersätta aSTRaWeb 
2023, fortlöpt enligt plan. Dotterbolaget Hörnefors av-
yttrades i januari. En omorganisation inom servicebo-
laget beslutades vilket bl.a. innebär bildandet av ett nytt 
dotter bolag och en omstrukturering av verksamheten där 
ca.  hälften av personalen kommer att arbeta för det nya 
STR Media och IT AB. Detta genomförs under 2021. Som 
ett led i detta genomfördes under året flera nyrekryteringar 
med kompetenstillskott inom ekonomi, mediaproduktion 
och IT området. 

Förändring av eget kapital 

Reserver
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat Totalt

Koncernen

Belopp vid årets ingång 485 103 588 104 073

Årets resultat 5 698 5 698

Belopp vid årets utgång 485 109 286 109 771

Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång 1 663 2 184 3 847
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma 2 184 -2 184 0

Årets resultat 1 192 1 192

Belopp vid årets utgång 3 847 1 192 5 039

Ekonomi

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel  
(kronor):

 Belopp i SEK

balanserad vinst 3 846 604

årets vinst 1 191 930

diponeras så att i ny räkning överföres 5 038 534

Summa 5 038 534

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i  övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande bokslutskommentarer.
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Ekonomi

Resultaträkning – koncernen
Belopp i SEK, Tkr Not 2020-01-01 

–2020-12-31

2019-01-01 

–2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 85 989 88 252

Medlemsavgifter 1 694 3 837

Övriga rörelseintäkter 1 458 1 691

89 141 93 780

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 0 -576

Handelsvaror -27 417 -17 166

Övriga externa kostnader 3, 4 -22 233 -28 956

Personalkostnader 5 -27 390 -29 425

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -2 877 -4 148

Övriga rörelsekostnader 0 -1

-79 917 -80 272

Rörelseresultat 9 224 13 508

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 684 -940

Resultat från värdepapper 0 292

Resultat från andelar i intresseföretag -534 -189

Resultat från finansiella omsättningstillgångar 130 82

Räntekostnader och liknande resultatposter -155 -5

126 -760

Resultat efter finansiella poster 9 349 12 748

Resultat före skatt 9 349 12 748

Skatt på årets resultat 7 -4 549 -6 003

Uppskjuten skatt 7 898 1 423

Årets resultat 5 698 8 168  
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Ekonomi

Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK, Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för forsknings- och  
utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 2 144 3 757

2 144 3 757

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 17 777 25 331

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 701 2 391

19 478 27 722

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 11 1 915 2 449

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 38 718 35 718

Andra långfristiga fordringar 7 561 0

48 194 38 167

Summa anläggningstillgångar 69 816 69 646

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 3 957 4 487

3 957 4 487

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 367 6 794

Övriga fordringar 1 893 667

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 006 1 699

10 266 9 160

Kassa och bank 39 897 38 113

Summa omsättningstillgångar 54 120 51 760

SUMMA TILLGÅNGAR 123 936 121 406
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Balansräkning – koncernen
Belopp i SEK, Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Reserver 485 485

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 109 286 103 588

Summa eget kapital 109 771 104 073

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 13 922 1 820

Övriga avsättningar 14 509 499

1 431 2 319

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 0 117

Leverantörsskulder 5 107 7 673

Aktuella skatteskulder 1 896 1 826

Övriga skulder 1 937 1 866

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 794 3 532

12 734 15 014

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 936 121 406

Ekonomi
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