Kungliga Automobil Klubben (KAK)
blir delägare i Körkortsjakten
Pressmeddelande – Maj 27, 2020
Kungliga Automobil Klubben (KAK) blir delägare i webbplatsen och
utbildningsplattformen Körkortsjakten.se. Klubben tar därmed ett strategiskt kliv in i
den unga generationens akuta behov av körkort. Många arbeten kräver körkort och det
är ofta en förutsättning för att kunna välja vart man vill bo och studera. Inte minst är
körkort viktigt för friheten att själv välja hur man vill resa.
Kungliga Automobil Klubben har alltsedan starten som syfte att främja bilismens sunda
utveckling. Genom klubbens Expertråd arbetar man aktivt med opinionsbildning och
påverkansarbete kopplat till ökat körkortstagande, mobilitet, transporter och bilism.
Corona-krisen har vänt upp och ner på världen för många, inte minst de unga som nu står
inför en väldigt tuff och osäker framtid med snabbt växande arbetslöshet. Därför går nu KAK
från ord till handling och satsar på det man anser vara en av de mest lågt hängande frukterna –
körkortet. Sex av tio arbetsgivare kräver B-körkort samtidigt som e-handeln växer och
branschen för alla vägtransportslag skriker efter arbetskraft.
-

Idag kan du träffa läkare och få recept on-line, du kan gå på högskolan och ta en
Masterexamen, till och med läsa till pilot digitalt. Hur kan det då komma sig att man inte
kan gå de mest elementära grundutbildningarna för körkort on-line? Och varför kan man
delbetala en TV på 60 månader men inte ett körkort på 36? För KAK är det dags att inte
bara vara en del av körkortsdebatten utan också att bli en del av körkortsprocessen.
Genom vårt kunnande och vår erfarenhet vill vi på ett konkret sätt bidra till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för en god framtid för de unga, säger Poker Wallenberg,
ordförande i KAK.

Genom att bli delägare i den nationella boknings och utbildningsplattformen
Körkortsjakten.se tar KAK ett strategiskt kliv in i kampen för fler unga att ta körkort. Målet är
att bli störst i Norden på körkortsrelaterade tjänster för såväl trafikskolor som elever.
-

Målet kanske är högt ställt men jag är helt övertygad om att med KAK:s genuina kunskap
och gedigna nätverk, kommer vi att kunna möjliggöra en ökad försäljning för anslutna
trafikskolor och samtidigt ge eleverna kvalitativt bättre förutsättningar för att lyckas med
sitt körkort. Vi är ödmjuka och vill lära av våra trafikskolor som faktiskt vet bäst, för att
se till att vi gör rätt saker för dem. Därför kommer vi ha örat mot marken vara flexibla och
föra en tät dialog med såväl myndigheter som trafikskolebranschen, säger Tony Carlsson,
VD i Körkortsjakten.

KAK och Körkortsjakten har i en skrivelse till Transportstyrelsen uppmanat till förändring av
reglerna för att möjliggöra onlineutbildning inom körkortsutbildningens
Introduktionsutbildning och Riskutbildning 1. Det skulle underlätta körkortsundervisning i
dessa tider när det är svårt att samla deltagare i gemensamma lokaler.

Om Körkortsjakten
Körkortsjakten.se har sedan 2015 erbjudit en nationell prisjämförelsetjänst för
B-körkort, moped och MC i syfte att förenkla för elever och anhöriga att jämföra skolornas
erbjudande, boka kurser och paket med betalning via Körkortsjakten och Klarna.
Samtliga Sveriges ca 800 trafikskolor finns representerade på körkortsjakten.se.
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