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Referat 

Tidigare kunde en handledare ha ett obegränsat antal godkännanden men i och med de nya före-

skrifterna begränsades dessa till 15 stycken. Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka 

huruvida denna begränsning har haft en effekt på den olagliga körskoleverksamheten. Ett annat viktigt 

syfte är att ge förslag på alternativa åtgärder för att stävja denna verksamhet. För att svara på dessa 

frågor har vi använt oss av tre olika angreppssätt; en registerstudie, en intervjustudie och en enkät-

studie. Resultaten från intervjustudien visar att det finns en rad olika tjänster som den olagliga verk-

samheten erbjuder mot betalning; förfalskning av handledarintyg, handledd körträning, kunskapsprov 

som man filmat på plats och som andra kan få tillgång till, hjälp att svara på kunskapsfrågorna i 

samband med prov via en öronsnäcka och bokning av förarprov. Det vanligaste enligt de intervjuade 

är att man erbjuder handledning vid körträning. Hur omfattande den olagliga verksamheten är gav 

intervjustudien inte något entydigt svar på. Svaren varierade allt från att den är väldigt stor till liten.  

Resultat från enkätstudien ger dock indikationer på att det finns en olaglig verksamhet som är relativt 

utbredd. På frågan om regelverket haft en positiv eller negativ inverkan på den olagliga verksamheten 

var de intervjuade tämligen överens om att den inte haft någon effekt alls. Argumentet var att de som 

idag sysslar med denna verksamhet, i varje fall den grövre, är så pass raffinerade att de säkert kommer 

på olika sätta att kringgå även dessa regler. Trots det fanns det några som skulle vilja se en ytterligare 

sänkning, även om detta inte skulle räcka för att stävja den olagliga verksamheten. Man pratade då 

istället om att en sänkning tydligt visar att det handlar om en privat verksamhet och inte en yrkesverk-

samhet. Det övergripande resultatet från studierna är att en illegal verksamhet kan rubba förtroendet 

för det svenska körkortet. Rapporten avslutas med 16 olika åtgärdsförslag som tillsammans kan hjälpa 

till att stävja den olaglig verksamhet. Detta innebär att en åtgärd inte löser problemet. 
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Abstract 

Formerly, a private driving tutor could have an unlimited number of approvals, but new regulations 

limit the number to 15. The overall purpose of this study is to determine whether this limit on the 

number of approvals for practice driving a private tutor can have has had any effect on unlawful 

driving school operations. Another important aim is to offer suggestions for alternative measures to 

curtail such activity in the driver’s training field. We have taken three approaches to addressing these 

issues, i.e.: a register study, an interview study, and a survey study. The results of the interview study 

indicate that, regarding illegal driving school activities, a host of services are available for purchase: 

falsified tutoring permits, private driving instructions, written examinations filmed on site and that 

others can access, help to pass the theoretical test by providing the correct answers via an earpiece and 

booking the appointment for a driving test. According to the interviewees, the most common is to offer 

private driving tutoring in return for payment. Opinions vary as to the scope of such unlawful 

activities from minor to extremely extensive in scope. However, the results of the survey study offer 

indications that relatively extensive unlawful activities are taking place. As to whether the regulations 

had a positive or negative impact on the unlawful driving school activities, the interviewees were in 

relative agreement that the regulations had no effect whatsoever. The argument was that those 

currently engaged in the illegal driving schools, or at any rate the more serious offenders, are 

sophisticated enough that they would surely circumvent these regulations. Despite this some of them 

wanted further reductions, even though they did not believe that this reduction would suffice. For them 

it was important to clearly demonstrate that it is a private instruction and no a professional activity. In 

general terms, the study identified deficiencies in the current driving licence system that could 

undermine confidence that Swedish driving licences have been obtained legally. The report ends with 

16 different measures which could curtail unlawful activity. This means that no single measure will 

solve the problem by itself.  
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Förord 

VTI har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att undersöka huruvida begränsningen av antalet 

godkännanden om övningskörning en handledare får inneha samtidigt har haft en effekt på den 

olagliga körskoleverksamheten.  

Beställare på Transportstyrelsen har varit Karin Michaelsson. Sonja Forward har varit projektledare på 

VTI. Författarna vill rikta ett stort tack till de som deltagit i intervjustudien och de som besvarat 

enkäten.  

 

Linköping, maj 2018 

 

Sonja Forward 

Projektledare 
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Sammanfattning 

Effekterna av begränsat antal handledarskap En utvärdering  

av Sonja Forward (VTI), Hanna Lindgren (VTI), Christina Stave (VTI), Per Henriksson (VTI) och 

Jonna Nyberg (VTI) 

 

Tidigare kunde en handledare ha ett obegränsat antal godkännanden1 men i och med de nya 

föreskrifterna begränsades dessa till 15 stycken. Det övergripande syftet med denna studie är att 

undersöka huruvida denna begränsning av antalet godkännanden om övningskörning en privat 

handledare får inneha samtidigt, har haft en effekt på den olagliga körskoleverksamheten. Ett annat 

viktigt syfte är att ge förslag på alternativa åtgärder för att stävja denna verksamhet inom förarutbild-

ningsområdet. För att kunna svara på dessa frågor har vi använt oss av tre olika angreppssätt; en 

registerstudie, en intervjustudie och en enkätstudie. Registerstudien analyserade statistik om antalet 

elever per handledare, ägande av bilar med dubbelkommando, körprovsstatistik och utvecklingen 

inom trafikskolebranschen. I intervjustudien intervjuades 15 personer och fokus var på deras kunskap 

om den olagliga verksamheten, hur den ser ut, vad de anser att problemet är och förslag på hur den kan 

stoppas inklusive de nu gällande reglerna. Enkätstudien besvarades av 521 personer. Enkäten kunde 

besvaras på tre olika språk; svenska, arabiska och engelska och handlade om deras utbildning både 

privat och på trafikskola.  

Resultaten från intervjustudien visar att då det handlar om den olagliga verksamheten så finns det en 

rad olika tjänster man erbjuder mot betalning; förfalskning av handledarintyg2, handledd körträning, 

kunskapsprov som man filmat på plats och som andra kan få tillgång till, hjälp att svara på kunskaps-

frågorna i samband med prov via en öronsnäcka och bokning av förarprov. Det enda som de inte 

kunde erbjuda var i själva förarprovet eftersom det utförs av Trafikverket. Det vanligaste enligt de 

intervjuade är att man erbjuder handledning vid körträning mot betalning.  

Hur omfattande den olagliga verksamheten är råder det delade meningar om och resultaten från 

intervjustudien gav inte något entydigt svar på denna fråga. Svaren varierade allt från att den är väldigt 

stor till liten. De som ansåg att den var stor var personer som hade direkt kontakt med elever (trafik-

lärare och förarprövare) och åklagaren på Ekobrottsmyndigheten (EBM) som driver och har drivit 

några fall. Däremot var myndigheterna, däribland polisen mera tveksamma. Enligt den intervjuade 

polisen berodde det på att man inte har prioriterat kontroller av den privata övningskörningen. 

Resultat från enkätstudien ger dock indikationer på att det finns en olaglig verksamhet som är relativt 

utbredd. Exempelvis fanns det en grupp i urvalet som anlitat en privat handledare som man inte känner 

och som fått betalt. Bland de som gått på en trafikskola fanns det en liten andel som trott att det varit 

en helt vanlig skola. De betalade för utbildningen men mötte aldrig läraren i en lokal. Att verksam-

heten inte bedrivs i anslutning till en lokal var något som de intervjuade lyfte fram som ett vanligt 

mönster inom den olagliga verksamheten.  

Antalet elever man kan handleda är idag 15 vilket kan ha en begränsade effekt men enligt de 

intervjuade så finns det handledare som utger sig för att vara handledare utan att vederbörande 

genomgått introduktionsutbildningen och därför inte erhållit något handledarbevis. Detta stöds även av 

                                                      

1 Med godkännande avses det tillstånd för att vara handledare som en person får. För närvarande kan en och 

samma person inneha 15 olika handledartillstånd. I de flesta fall innebär det 15 elever men för en och samma 

elev kan det krävas två tillstånd, en för mc och en för bil. 

2 Detta innebär att ett handledarintyg utfärdas till en person som inte genomfört den obligatoriska 

introduktionsutbildningen.  
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enkätstudien som visar att det fanns de som visste att handledaren inte genomgått denna utbildning. 

Men det var också en relativt stor andel som svarade att de inte visste. Detta kan vara ett tecken på att 

de inte visste att det krävdes eller också att de inte var intresserade. 

Att handledaren hade en bil med dubbelkommando var också något som framkom från enkätstudien. 

Detta stöds även av de intervjuade som menar att de olagliga trafikskolorna ofta har en sådan bil och 

att det idag finns en stor efterfrågan på dessa bilar. I registerstudien undersöktes denna fråga mera 

ingående och resultaten visar att det under 2018 fanns 3 394 bilar med dubbelkommando som inte var 

eller hade varit registrerad på en trafikskola. Hur många av dessa bilar som tillhör konsulter kopplade 

till en trafikskola och som används för undervisning går inte att utläsa från den information som vi fått 

tillgång till.  

På frågan om regelverket haft en positiv eller negativ inverkan på den olagliga verksamheten var de 

intervjuade tämligen överens eftersom de ansåg att den inte haft någon effekt alls. Argumentet var att 

de som idag sysslar med denna verksamhet, i varje fall den grövre, är så pass raffinerade att de säkert 

kommer på olika sätta att kringgå även dessa regler. Trots det fanns det några av de intervjuade som 

skulle vilja se en ytterligare sänkning, även om man i likhet med de andra inte trodde att det skulle 

räcka för att stävja den olagliga verksamheten. Man pratade då istället om att en sänkning tydligt visar 

att det handlar om en privat verksamhet och inte en yrkesverksamhet. Enligt dem kan en sänkning 

också hjälpa olika myndigheter att lättare utreda om det är en näringsverksamhet eller inte. Ett annat 

argument för en sänkning är att det berör endast en väldigt liten grupp, vilket även bekräftades av 

registerstudien för 2016 som visade att endast 0,3 % handledde fler än 5 elever.  

Även andra åtgärder, såsom polisens bevakning och böter ansågs inte räcka. Man ansåg exempelvis att 

bötesbeloppet var alldeles för lågt. Enligt respondenterna räcker inte heller Transportstyrelsens tillsyn 

eftersom de inte har som sin uppgift att bevaka den olagliga verksamheten. En slutsats från studien är 

att det behövs ytterligare åtgärder på systemnivå, såsom förändringar inom och mellan myndigheter, 

inom trafikskolorna, information till nyanlända m.m.  

En åtgärd kan kopplas till den privata handledningen. Enligt både enkätstudien och intervjustudien får 

de som inte har tillgång till en privat handledare med bil vända sig till andra som i vissa fall bedriver 

en olaglig verksamhet. För att dagens körkortssystem kostnadsmässigt skall bli rimligt behövs den 

privata mängdträningen, men förutsätter en släkting med bil och körkort som vill/vågar handleda. Det 

är inte bara invandrare och nyanlända som har dessa problem, utan även andra grupper. Denna brist 

borde åtgärdas på systemnivå. Ett annat problem är att den olagliga verksamheten har växt succesivt i 

många år utan att bli motad. Ingen vill ta ansvar för frågan och det finns även trafiklärare som inte 

vågar vittna. Därför behövs en rad olika åtgärder som tydligt visar att det inte är acceptabelt och om 

det ändå förekommer får allvarliga konsekvenser.  

Rent allmänt visar studien att det finns brister i dagens körkortssystem som kan rubba förtroendet för 

att ett svenskt körkort inte är taget på legal väg. Att det utfärdas utan att eleven har grundläggande 

kunskaper eller att körträningen utförts olagligt äventyrar hela målet för Nollvisionen, och den goda 

trafiksäkerhet som vi lyckats uppnå under en lång tid.  

Nedan följer utredningens åtgärdsförslag för att stävja olaglig verksamhet på förarutbildningsområdet 

där vi vill poängtera att en åtgärd inte löser problemet. 

Strukturella åtgärder: 

1. Utred möjligheten att bedriva övningskörning på organiserad ideell basis. Detta för att 

tillgodose behovet av privata handledare för mängdträning parallellt med trafikskola.  

2. Koppla handledartillstånd till elev och inte till behörighet, vilket ytterligare reducerar behovet 

av antalet handledartillstånd.  
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3. Reducera antalet godkännanden till 5 istället för 15 stycken. Enligt statistik för 2016 berör 

detta endast en väldigt liten grupp (0,3 %). Att reducera antalet elever ger en tydlig signal som 

visar att det inte handlar om en näringsverksamhet, något man inte bör underskatta. Det kan 

också hjälpa olika myndigheter att lättare utreda om det är en näringsverksamhet eller inte.  

4. Utred möjligenheten att få dispens för handledare som behöver utbilda fler än fem p.g.a. stor 

familj eller dylikt behöver finnas.  

Förtydligande av ansvar och samarbete: 

5. Informera om de regler som gäller under körkortsutbildningen och vid prov men också varna 

för den olagliga verksamheten. Detta bör göras i samband med utlämnade av 

körkortstillståndet.  

6. Utveckla ett utbildningsmaterial, både till elever och handledare, på fler språk som sedan 

enbart registrerade trafikskolor får tillgång till. Vi föreslår att en myndighet, inte 

nödvändigtvis Transportstyrelsen, ansvarar för att säkerställa kvalitén. 

7. Öka samverkan med olika aktörer (exempelvis Trafikverket, Svenska För Invandrare, Sveriges 

Trafikutbildares Riksförbund) där trafiklärare/förarprövare berättar om den svenska utbildning 

och varnar för den olagliga verksamheten, samt utöka den samhällsintroduktion som 

nyanlända till Sverige får.  

8. Öka myndigheters samverkan och möjlighet att dela data som kan öka upptäckten av olaglig 

verksamhet. I nuläget finns en sekretess vilket kan göra det svårt att dela information mellan 

olika myndigheter.  

9. En myndighet bör ta ett uttalat ansvar för att motta rapportering om illegal verksamhet. 

Därefter bör man fastställa hur rapporteringen skall hanteras så att det leder till lämpliga 

åtgärder. 

Kontroll och återkoppling: 

10. Öka Transportstyrelsens befogenheter och resurser att utföra kontroller av icke registrerade 

trafikskolor och med hjälp av egna register mera regelbundet syna förekomsten av en olaglig 

verksamhet.  

11. Följ upp förekomsten av fordon med dubbelkommando och hur dessa bilar används. 

Anledningen till detta är att det finns sådana fordon som används inom den illegala 

trafikskoleverksamheten.  

12. Förstärk konsekvensen av den olagliga verksamheten. Exempelvis genom högre böter. 

Alternativet att även dra in körkort eller körkortstillstånd bör övervägas. 

13. Kräv att trafikläraren har sin trafiklärarlegitimation uppsatt på bilens framruta. Detta för att 

tydligt visa att man har en godkänd utbildning men även tillstånd att undervisa.   

14. Öka kontroller vid teoriprov samt möjliggör för Trafikverkets personal att kunna 

kroppsvisitera vid misstanke.  

15. Vid kontroll bör både handeldarintyg och elevens körkortstillstånd kunna uppvisas. Detta 

innebär att även eleven skall ha med sig sitt tillstånd och inte som idag enbart handledaren.  

16. Utred möjligheten att genomföra en kort intervju med eleven i samband med prov. I nuläget 

finns det indikationer på att elever fått tillgång till provet innan och memorerat svaren utan att 

förstå innebörden. 
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Summary 

The impact of limited number of private driving instructors. An evaluation  

by Sonja Forward (VTI), Hanna Lindgren (VTI), Christina Stave (VTI), Per Henriksson (VTI) and 

Jonna Nyberg (VTI) 

 

Formerly, a private driving tutor could have an unlimited number of approvals,3 but new regulations 

limit the number to 15. The overall purpose of this study is to determine whether this limit on the 

number of approvals for practice driving a private tutor can has had any effect on unlawful driving 

school operations. Another important aim is to offer suggestions for alternative measures to curtail 

such activity in the driver’s training field. We have taken three approaches to addressing these issues, 

i.e.: a register study, an interview study, and a survey study. The register study analysed statistics 

concerning the number of private students per tutor, ownership of cars with dual command capability, 

driving test statistics, and developments in the driving school industry. Fifteen people were 

interviewed in the interview study, and the emphasis was on their knowledge of illegal driving school 

activities, the characteristics of these activities, what the interviewees regard as the problem, and 

suggestions as to how these activities can be stopped, including the regulations currently in effect. The 

questionnaire study had 521 respondents. The survey could be completed in three languages, i.e., 

Swedish, Arabic, and English, and pertained to the respondents’ driver training, acquired both 

privately and through a driving school.   

The results of the interview study indicate that, regarding illegal driving school activities, a host of 

services are available for purchase: falsified tutoring permits4, private driving instructions, written 

examinations filmed on site and that others can access, help to pass the theoretical test by providing 

the correct answers via an earpiece and booking the appointment for a driving test. The only thing they 

cannot help with is the driving test itself, since this is done by the Swedish Transport Administration. 

According to the interviewees, the most common is to offer private driving tutoring in return for 

payment.   

Opinions vary as to the scope of such unlawful activities; the results of the interview study offer no 

clear-cut indication of this, with responses ranging from minor to extremely extensive in scope. Those 

who believed the scope of such activities to be extensive comprised those who had direct contact with 

students (i.e., driving instructors and licence examiners) and the prosecutor at the Swedish Economic 

Crime Authority, who is prosecuting and has prosecuted several such cases. On the other hand, the 

authorities (e.g., police) were less sure about the extent of such activities. According to the interviewed 

police officer, this was due to their not having prioritised the oversight of private driving instruction.  

However, the results of the survey study offer indications that relatively extensive unlawful activities 

are taking place. For example, some of the participants in the survey had hired a private tutor whom 

they did not know and who they had to pay. Among Those who had indicated that they had used a 

driving school included a small proportion who believed that it was a completely normal school, i.e. 

been approved by the Swedish Transport Agency. Even if that was not the case they had paid for the 

instruction, but never met them at a place of business. That the operation lacked an official office 

                                                      

3 ”Approval” refers to the permit that one receives to be a private driving tutor. At present, one tutor can have a 

maximum of 15 different permits. Usually this mean 15 pupils which one tutor can privately instruct. However, 

one pupil can have more than one permit, learning to drive a car and a moped = 2 permits. 

4 In order to be approved as a private instructor they need to complete a special introduction course. The services 

provided in this case is so give them the right to instruct without completing the course by issuing a false 

document.  
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which included teaching facilities was something that the interviewees identified as a common feature 

of such unlawful driving schools.   

The total number of students/permits that one can tutor privately is currently 15, which could have a 

restrictive effect. According to the interviewees, some people pass themselves off as a private driving 

tutors without having undergone the special introductory training, and consequently without having 

acquired a tutoring permit. This claim is supported by the survey demonstrating that some students 

know that their private tutor had not completed such training, though a relatively large share 

responded that they did not know. This could indicate that they were unaware of this requirement or 

that they simply were not interested in the matter. 

That even unauthorised tutors have cars with dual command capability was another fact that emerged 

from the survey study; this finding was supported by the interviewees as well, who believed that 

illegal driving schools often have such cars, and that there is currently strong demand for them. This 

issue was explored in greater depth in the register study, the results of which indicate that, in 2018, 

there were 3 394 cars with dual command capability that were not registered by driving schools. Based 

on the available information, it was impossible to determine how many of these cars belonged to 

consultants5 associated with driving schools and were being used when training students to drive.  

As to whether the regulations had a positive or negative impact on the unlawful driving school 

activities, the interviewees were in relative agreement that the regulations had no effect whatsoever. 

Some interviewees wanted to see a further reduction in the unlawful activities, even though they, like 

the others, did not believe that this reduction would suffice to reduce the unlawful activities. The 

argument was that those currently engaged in the illegal driving schools, or at any rate the more 

serious offenders, are sophisticated enough that they would surely circumvent these regulations. Those 

who wanted to see a reduction of the unlawful activities spoke about how it ought to be clearly 

demonstrated that it is a private instruction and not a professional activity. This could also help various 

government agencies to determine more easily whether or not such tutoring constitutes a business 

operation and therefore should be liable to pay tax. Another argument for a reduction in the number of 

students/permits a private tutor can have is that it would affect only a very small group. This was also 

supported by the register study which found that during 2016 only 0.3% of the private tutors had more 

than five students each.   

Nor were other measures, such as police monitoring and fines, deemed adequate. For example, the 

amount of the fine was considered far too low. Moreover, the respondents did not consider Swedish 

Transport Agency controls of schools to be sufficient, as monitoring unlawful driver training activity 

is not part of the agency’s mandate. One conclusion of the study is that additional measures are needed 

at the system level, such as changes within and between agencies, changes at driving schools, and 

information provision to new arrivals.  

One countermeasure can be linked to private tutorship. According to both the survey and interview 

studies, those who do not have friends or family who could become a private tutor will turn to others 

who, in some cases, are operating illegally. Repeated private practice sessions are needed if the current 

driving licence system is to be deemed cost effective, but that assumes that the student driver has a 

connection to someone with a car and a driving licence who is willing to be a tutor and accept the 

associated risk. It is not just immigrants and new arrivals who face these problems, but other groups as 

well. This deficiency should be remedied at the system level. Another problem is that these unlawful 

activities have gradually been growing unopposed for many years. No one wants to assume 

responsibility for this issue, and there are also teachers at driving schools and licence examiners who 

dare not report to the police or the tax authority when they suspect that a private instructor is running 

                                                      

5 Connected to a driving school but self-employed. 
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an illegal business. Various measures are consequently needed to make it clear that unlawful driving 

school operations are unacceptable, and that it will have serious consequences if it continues. 

In general terms, the study identified deficiencies in the current driving licence system that could 

undermine confidence that Swedish driving licences have been obtained legally. The issue of a licence 

to a student who lacks basic knowledge and skills or whose driver’s training was carried out 

unlawfully also threatens the entire aim of Vision Zero, and the high level of traffic safety we have 

succeeded in achieving for so long.  

The measures proposed in the study to curtail unlawful activity in the driving instruction field are 

listed below, and we emphasise that no single measure will solve the problem. 

Structural measures: 

1. Study the feasibility of providing driving practice on an organised, non-profit basis. This 

would meet the need to have private tutors for repeated practice sessions in parallel with legal 

driving schools.   

2. Link tutoring permits to students and not to authorisation (i.e. what permit it applies to), which 

would further reduce the need for the number of such permits.   

3. Reduce the number of approvals to five instead of 15. According to 2016 statistics, this would 

affect only a very small group of private tutors (0.3%). Reducing the number of allowable 

students per tutor would send a clear signal that what is at issue here is not a business 

operation – a factor that should not be underestimated. This could also help various agencies 

to determine more easily decide whether or not such activity constitutes a business operation.  

4. Investigate the possibility of obtaining a dispensation in the case of tutors who need to tutor 

more than five people, due to their having a large family or similar.  

Clarification of responsibilities and cooperation: 

5. Provide information regarding the rules that apply during driver’s training and examinations, 

but also warn against unlawful operations. This should be done in conjunction with the 

issuance of the learner’s permit.   

6. Develop training materials for both students and private tutors in multiple languages that 

would then be available only through registered driving schools. We suggest that a 

government agency (not necessarily the Swedish Transport Agency) be responsible for 

ensuring the quality of these materials.  

7. Increase cooperation with various actors (e.g., Swedish Transport Administration, The 

Swedish National Agency for Education, and the Swedish National Association of Driving 

Schools) to give driving instructors/licence examiners opportunities to talk about Swedish 

driver’s training, warn about unlawful activities, and expand the introduction to Swedish 

society that new arrivals receive.  

8. Expand cooperation among government agencies and improve their means of sharing data that 

could facilitate the detection of unlawful activities. Current rules regarding data protection can 

make it difficult to share information between agencies.   

9. One agency should be responsible for receiving reports of illegal activity. Routines should 

then be established to govern how these reports are to be handled so that they lead to 

appropriate countermeasures. 
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Monitoring and feedback 

10. Expand the authority and resources of the Swedish Transport Agency to monitor unregistered 

driving schools and, with the help of special registers, survey the prevalence of such unlawful 

activity more regularly.   

11. Follow up on the prevalence of vehicles with dual command capability and how they are being 

used, because such vehicles are being used in illegal driving school operations.   

12. Heighten the consequences of illegal activity, for example, through higher fines. The option of 

revoking driving licences or learner’s permits should be considered as well. 

13. Require that approved driving instructors display their instructor IDs on the vehicle 

windscreen. This would clearly show that the instructor has undergone approved training and 

is permitted to teach.    

14. Expand inspections in connection with the theoretical examinations and make it possible for 

Swedish Transport Administration staff to search people in suspicious cases.  

15. In connection with routine controls by the police, it should be possible to require that both the 

tutoring permit and the student’s learner’s permit be produced. This means that the students 

must also have their permits, not just the private tutors, as is currently the case.  

16. Explore the feasibility of conducting a brief interview with students in connection with the 

theoretical examinations. There are currently indications that students have gained access to 

examinations in advance and memorised the answers without understanding what they mean. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I april 2017 fick VTI i uppdrag av Transportstyrelsen att undersöka vilka effekter begränsningen av 

handledarskap fått och om den haft en negativ eller positiv inverkan på den olagliga 

trafikskoleverksamheten. Denna begränsning trädde i kraft den 1 februari 2012 (TSFS 2012:1) och 

syftet var att stävja den olagliga trafikskoleverksamheten. Tidigare kunde en handledare ha ett 

obegränsat antal godkännanden6 men i och med de nya föreskrifterna begränsades dessa till 15 

stycken.  

Riksdagen beslutade i juni 2010 om ändringar i körkortslagen som innebar att man tog bort kravet på 

att handledare och elev alltid ska genomgå introduktionsutbildningen tillsammans inför privat 

övningskörning. Kravet trädde i kraft den 1 september 2010. Enligt regeringens proposition inför 

lagändringen (Prop. 2009/10:198) hade Vägverket föreskrivit att grupper med fem personer fick gå 

introduktionsutbildningen tillsammans samtidigt, detta var för att begränsa möjligheterna att bedriva 

en olaglig trafikskoleverksamhet. När man nu skulle ändra lagen så att handledare och elev inte längre 

behövde genomgå utbildningen vid samma tillfälle, ansåg regeringen i propositionen att ”…reglerna 

för att stävja den olagliga trafikskoleverksamhet i fråga om det antal körkortsaspiranter en handledare 

får ha också ses över” (Prop. 2009/10:198, s.14). Den 22 juni 2011 beslutades i körkortsförordningen 

(SFS 1998:980) att Transportstyrelsen får föreskriva om en begränsning av antalet godkännanden en 

handledare får ha. Ungefär samtidigt ändrade man körkortslagen så att ett godkännande som 

handledare begränsas till att vara giltigt i fem år och kan inte längre upphävas på handledarens 

begäran. Detta ansågs nödvändigt för att förhindra möjligheten att kringgå reglerna om en begränsning 

av antalet godkännanden (Transportstyrelsen, 2011), det vill säga att man kan upphäva ett 

godkännande för att sedan kunna ansöka om ett nytt för en annan elev. 

1.1.1. Gällande regler avseende handledarskap och trafikskolor  

Enligt Körkortslagen (4 kap. 7§, SFS 1998:488) kan man bli godkänd som handledare när man fyllt 24 

år. Man ska dessutom ha behörighet för det fordon som körningen avser och ha haft körkort minst fem 

av de senaste tio åren. Ett godkännande som handledare gäller i fem år. Detta innebär i praktiken att 

godkännandet fortsätter gälla oavsett om eleven tagit körkort. Föreskriften som trädde i kraft den 1 

februari (TSFS 2012:1) är kopplat till den behörighet man avser övningsköra för. Det innebär att en 

handledare kan ha flera godkännanden för en och samma individ som ska övningsköra, om denna 

exempelvis övningskör med både bil och motorcykel. Om godkännande som handledare har medgivits 

före den 1 februari 2012 gäller de äldre föreskrifterna (prop. 2011/12:25). 

Enligt 4 kap. 7 § i SFS 2011:1580 ska den som övningskör för behörighet B ha genomgått en 

introduktionsutbildning. Innan detta skall eleven ha ansökt om ett körkortstillstånd som gäller i fem år 

(SFS 1998:980).  

Om man kör ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till det är straffet olovlig körning (3 § -

1951:649). Man kan även dömas för tillåtande av olovlig körning om man tillåter någon annan, som 

inte är berättigad till, att köra fordonet. Detta innebär att om en person övningskör med någon som inte 

är godkänd handledare åt den som kör, kan bägge dömas till böter. Dena ena för olovlig körning och 

den andra för tillåtande av olovlig körning. 

Med trafikskola avses yrkesmässig utbildning av förare av fordon som kräver särskild behörighet, det 

vill säga körkort, och får endast bedrivas efter tillstånd av Transportstyrelsen (SFS 1998:493). 

                                                      

6 Med godkännande avses det tillstånd för att vara handledare som en person får. För närvarande kan en och 

samma person inneha 15 olika handledartillstånd. 
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Tillstånd ges till fysisk eller juridisk person ”som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska 

förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant 

sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett” (2 § SFS 1998:493). Trafikskolan ska vidare ha 

en godkänd trafikskolechef och en eller flera godkända utbildningsledare som är ansvariga för 

utbildningsarbetet. Om verksamhetens omfattning kräver det ska det även finnas en eller flera 

trafiklärare. Godkänd trafiklärare ska enligt Förordning om trafikskolor (SFS 1998:978) ha genomgått 

en utbildning till trafiklärare inom yrkeshögskolan eller annan likvärdig utbildning. För att bli godkänd 

som utbildningsledare ska den sökande ha arbetat som godkänd trafiklärare i minst två år. Den som 

driver trafikskola utan tillstånd, eller som inte följer Lag om trafikskolor eller föreskrifter som är 

meddelade med stöd av lagen, döms till böter (SFS 1998:493). Transportstyrelsen är ansvarig 

myndighet.  

1.1.2. Transportstyrelsens konsekvensutredning 

Transportstyrelsen skriver i konsekvensutredningen inför föreskriftsförändringen att bakgrunden till 

beslutet om att begränsa antalet godkännanden per handledare var för att det enligt regeringen 

behövdes nya regler för att stävja olagliga trafikskolor eftersom, som tidigare nämnts, kravet på att 

handledare och elev skulle genomgå introduktionsutbildningen gemensamt skulle tas bort 

(Transportstyrelsen, 2011). För att en begränsning av antalet elever en handledare får ha ska få 

genomslag så togs möjligheten att upphäva ett godkännande bort (SFS 2011:1580). Detta ansågs 

nödvändigt för att förhindra kringgående av reglerna om begränsningen.  

Transportstyrelsen framför i sin konsekvensutredning olika hänsynstaganden de behöver göra när de 

bestämmer sig för maxantalet godkännanden, då det handlar om att hejda den olagliga 

trafikskoleverksamhet samtidigt som det inte försvårar för privat övningskörning för enskilda 

medborgare. Då det från 2013 kommer att finnas 13 körkortsbehörigheter7 för vilka det går att 

övningsköra privat, skulle det i teorin kunna vara möjligt att en handledare har 13 olika godkännanden 

för en och samma elev. Transportstyrelsen vill även ta hänsyn till varierande typer av 

familjesammansättning samt etniska och kulturella bakgrundsfaktorer som kan innebära att en person 

behöver handleda flera elever samtidigt. 

För att avgöra hur en begränsning skulle påverka privatpersoner presenteras i konsekvensutredningen 

statistik från Trafikregistret, där det framkommer att det den 2 juli 2011 fanns drygt 1 660 000 

handledare registrerade. Cirka 82 procent av handledarna hade max två elever och ca 2,7 procent8 

(44 924 i antal) av handledarna hade fler än fem elever. Enligt Trafikregistret hade det under de fem 

föregående åren registrerats 280 personer som var handledare åt 20 elever eller fler. Dock hindrar 

registerlagstiftningen att ta fram antalet behöriga handledare per behörighet, vilket innebär att 

ovanstående siffror gäller för alla körkortsbehörigheter.  

Transportstyrelsen redovisar vidare att uppskattningsvis 235 000 barn under 18 år lever i vad de kallar 

en ombildad familj9 och att fyra procent av alla barnfamiljer har fyra eller fler barn. Transportstyrelsen 

konstaterar att de nästan 45 000 handledare som har fler än fem godkännanden inte är en obetydlig 

andel. De 13 olika körkortsbehörigheterna gör att en begränsning till fem godkännanden per 

handledare är för lågt för att inte ha en inverkan på enskilda medborgare som övningskör privat och 

som inte har för avsikt att bedriva en olaglig verksamhet.  

Transportstyrelsen betonar i konsekvensutredningen att en begränsning av godkännanden inte enskilt 

kan lösa problemet med olagliga trafikskolor men att den kan försvåras. De menar att Skatteverket och 

                                                      

7 AM, A1, A2, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE (SFS 1998:488). 

8 Egna beräkningar från Tabell 1 i konsekvensutredningen (Transportstyrelsen, 2011). 

9 Familj med sammanboende föräldrar där det finns något barn som inte är föräldrarnas gemensamma.  
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Polisen till exempel borde ha bättre verktyg för att ingripa mot skatteundandragande verksamhet. 

Transportstyrelsen betonar också att det är möjligt att bedriva en olaglig verksamhet även utan att ha 

ett godkännande om handledarskap. Blir en elev som övningskör stoppad av polisen och det visar sig 

att handledaren inte kan styrka sin behörighet är det upp till åklagare att påvisa uppsåt om olovlig 

körning. Vidare resonerar Transportstyrelsen som så att den nya regleringen med en begränsning till 

15 godkännanden per handledare kan komma att innebära att Transportstyrelsen inte kommer att 

kunna upptäcka de personer som har fler än 15 godkännanden, eftersom de inte blir registrerade. 

1.1.3. Förekomsten av olagliga trafikskolor i media 

Olagliga trafikskolor har fått medial uppmärksamhet. Till Göteborgsposten (2015) uppger en 

tjänsteman på Ekobrottsmyndigheten att de olagliga trafikskolorna inte är svåra att hitta, men att det är 

svårt med bevisföring vilket medfört att tre anmälningar till åklagare lett till nedlagda 

förundersökningar. Även en företrädare till STR uppger i samma artikel att de olagliga trafikskolorna 

inte döljer sin verksamhet utan annonserar på Blocket och sociala medier.  

En reporter vid Sveriges Radio (2017) utrustade sig med dold mikrofon och träffade en man i Borås 

som erbjöd lektioner för 300 kronor per timme. Han tog endast kontant betalning och erkände att han 

ville undgå att bli upptäckt av myndigheterna. För att komma runt regelverket kring maxantalet elever 

lät han någon annan söka tillstånd som han sedan använde för att kunna handleda fler än 15 elever. I 

SVT Nyheter (2017) menar en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten att efterfrågan på de olagliga 

trafikskolornas tjänster har ökat i och med den stora invandringen de senaste åren. Ett skäl är att de 

nyanlända behöver hjälp att komma in i samhället. Ett annat skäl är att de olagliga trafikskolorna kan 

erbjuda undervisning och övningskörning på hemspråket. Men detta, menar hon, är riskabelt eftersom 

den som övningskör kan bli lagförd för olovlig körning om handledaren saknar tillstånd.  

1.1.4. Föregående debatt i riksdagen 

Uppmärksamheten kring de olagliga trafikskolorna har också lett till att flera interpellationsdebatter 

har ägt rum i riksdagen där ansvarig minister har fått svara på frågor om vad regeringen ämnar vidta 

för åtgärder för att stävja olagliga trafikskolor. Två exempel på debatter som ägde rum 2016 där 

dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson mottagit interpellationer från moderaterna Boriana 

Åberg och Edward Riedl. Åberg menade att fenomenet med olagliga trafikskolor blir mer och mer 

utbrett och att problemet var större än vad politiker velat inse. Hon menade också att om 

begränsningen till 15 godkännanden inte hade fått den förväntande effekten så bör andra åtgärder 

vidtas. Därför undrade hon hur regeringen arbetar vidare med att kartlägga den olagliga verksamheten 

(Interpellation 2015/16:702, 2016-06-17).  

Johansson svarade i debatten att Transportstyrelsen planerar att genomföra en utvärdering av 

regelförändringen (vilket är den föreliggande rapporten) men att kartläggningen av brottslig 

verksamhet är framför allt en polisiär uppgift. Johansson betonade att Transportstyrelsen varken har 

befogenheter eller resurser för att utöva tillsyn över den olagliga verksamheten, utan endast över 

trafikskolor som har tillstånd. Åberg tog upp i sitt svar att de som bedriver olagliga trafikskolor riktar 

sig i första hand till individer som kommer från andra länder. Han ansåg bland annat att antalet 

godkännande borde begränsas till fem eller färre och att privatpersoner inte borde kunna registreras 

som ägare till bilar med dubbelkommando.  

Riedl tog upp att STR uppgivit att 40 procent av deras medlemmar anser att problemet med olagliga 

trafikskolor är mycket stort och att det rör sig om att privatpersoner registrerar sig som handledare till 

ett stort antal elever och tar betalt utan att betala skatt (Interpellation 2015/16:740, 2016-08-25). Även 

här svarade Johansson att det framför allt är polisens uppdrag att bekämpa brottslig verksamhet men 

att Transportstyrelsen har en dialog med Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten kring dessa 

frågor. Johansson menade också att det är viktigt att inte införa regler som försvårar för privatpersoner 

att övningsköra privat. Riedl tog även upp statistik över antalet personbilar med dubbelkommando och 
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uppskattade att 2 till 3 000 bilar av ungefär 7 000 förmodligen inte användes till laglig 

trafikskoleverksamhet eller uppkörningsverksamhet.  

1.1.5. Domar och åtal avseende den olagliga näringsverksamheten 

Transportstyrelsen har vidarebefordrat de fem domar som de hade kännedom om den 1 juni 2017, 

vilka presenteras nedan.  

Värmlands tingsrätt B 4959–11 

Den 25 januari 2012 dömdes en man för brott om lagen (1998:493) om trafikskolor, då han hade 

bedrivit teoriundervisning i ”inte ringa omfattning” en anpassad lokal i Karlstad. Enligt 

vittnesuppgifter hade mannen även setts tillsammans med en elev i en bil utrustad med 

dubbelkommando. Mannen erbjöd teoriundervisning på olika språk. Böterna fastställdes till 4 000 

kronor. Denna dom överklagades till Hovrätten för västra Sverige (B 1642–12) där hovrätten sänkte 

böterna till 2 000 kronor. 

Malmö tingsrätt B 7146–12 

Den 7 november 2012 dömdes en man till dagsböter om 3 600 kronor för brott mot lagen (1998:493) 

om trafikskolor. Mannen hade enligt tingsrätten bedrivit teoriundervisning mot betalning i Malmö 

kommun. Undervisning hade skett enskilt och i grupp och mannen hade själv gjort frågor på arabiska 

som eleverna kunde öva på vid datorer. Ingen övningskörning hade ägt rum, men även för 

teoriundervisning krävs tillstånd att bedriva trafikskola. Eftersom mannen tagit betalt och haft lokaler 

särskilt anpassade för verksamheten bedömde tingsrätten att det handlade om näringsverksamhet och 

därför räknas som trafikskoleverksamhet. Mannen hade betalat skatt för verksamheten. 

Helsingborgs tingsrätt B 4571–13 

Den 4 november 2013 ålades en man att betala 10 000 kronor i företagsböter av Helsingborgs tingsrätt 

då han bedrivit yrkesmässig utbildning av förare som kräver särskild behörighet genom att mot 

betalning tillhandahålla teorilektioner för kunskapsprovet för B-behörighet (Helsingborgs kommun). 

På så sätt hade han brutit mot lagen (1998:493) om trafikskolor. Eftersom mannen var ansvarig 

företrädare för ett företag inom vilken han bedrivit teoriundervisningen, så ansågs han inte ha gjort vad 

som kan krävas för att förebygga brottsligheten, därav företagsboten. Mannen själv förklarade att han 

endast hade hjälpt med översättning av material, men då verksamheten varit omfattande och långvarig 

samt att han tagit betalt för tjänsten, så godkände inte tingsrätten den förklaringen. 

Hudiksvalls tingsrätt B 682–13 

En man dömdes den 19 juni 2013 för brott mot lagen (1998:493) om trafikskolor, då han hade 

övningskört med elever mot betalning i en inte ringa omfattning i Ljusdal. Tingsrätten bedömde alltså 

att verksamheten inte varit ideell. Enligt vittnesuppgifter tog mannen 50 kronor i timmen om eleven 

hade egen bil och 100 kr i timmen om de använde mannens bil. Mannen dömdes till böter om 2 000 

kronor. 

Åtal november 2017 

Enligt ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten (EBM) den 2 november väckte 

kammaråklagaren vid EBM:s utredningsenhet i Örebro åtal mot en person som misstänks ha bedrivit 

en olaglig trafikskoleverksamhet under sex år och personen åtalas för grovt bokföringsbrott 

(Ekobrottsmyndigheten, 2017). Personen ska ha övningskört med hundratals elever mot betalning och 

haft intäkter för miljontals kronor. Verksamheten ska ha riktat sig till nyanlända och andra personer 

med behov av utbildning på framförallt arabiska. Kammaråklagaren yrkar på fängelsedom för 

personen. Huvudförhandlingen har slutförts och dom beräknas i slutet av maj (2018).   
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1.2. Tidigare studier avseende den olagliga körkortsutbildningen 

I två tidigare studier som inte direkt handlade om den olagliga verksamheten utan 

körkortsutbildningen och varför antalet omprov ökat, framkom ändå synpunkter om denna verksamhet 

som man menade är ett ökat problem (Forward, Nyberg, & Henriksson, 2016; Forward, m.fl., 2017). 

Resultatet från den första studien där intervjuer med trafiklärare ingick, visade att dessa ”skolor” 

erbjuder handledning till en lägre kostnad vilket är en anledning till att de upplevs som ett attraktivt 

alternativ till den legala trafikskolan. Enligt politikern som intervjuades i samma studie var det just 

kostnadsaspekten som han menade utgjorde grogrunden till den ”svarta” marknaden av trafikskolor, 

det vill säg de höga skatter och avgifter som gäller för godkända trafikskolor.  

En annan anledning till att det finns en efterfrågan, bortsett från att den är billigare än en vanlig 

trafikskola, beror enligt de intervjuade på att de kan erbjuda privat handledning på ett annat språk än 

svenska (Forward, m.fl., 2017). Detta stöds även av Forward, m.fl. (2016) där de intervjuade menade 

att språkaspekten var en viktig orsak till att många utlandsfödda vänder sig till privatpersoner som 

handleder mot betalning. Information till nyanlända är också väldigt bristfällig och av den anledningen 

är de inte alltid medvetna om vad som krävs för att få ett körkort i Sverige och i slutändan kan de få 

betala mer för sin utbildning än om han/hon gått på en godkänd skola. Ett annat problem för denna 

grupp som en av de intervjuade förarprövarna berättade om var att föräldrar med utländsk bakgrund 

kanske inte har haft svenskt körkort tillräckligt länge för att själva få vara handledare, vilket innebär 

att de är tvungna att söka hjälp utanför den egna familjen.  

I den senaste studien diskuterades även införandet av den nya regeln som begränsar hur många en 

handledare kan handleda (Forward, m.fl., 2017). Enligt en av trafiklärarna ansågs även detta antal 

alldeles för högt och pekade på att en ”normal” trafikskola kanske har 50 elever om året. Ett annat 

problem som denna trafiklärare lyfter var att de ”svarta” trafikskolorna vilseleder eleverna eftersom de 

i vissa fall även kan köra en bil som är sprejad med en text vilket får den att se ut som en riktig 

trafikskolebil. I båda studierna lyfter man fram förslag till åtgärd för att begränsa den olagliga 

verksamheten. En sådan är att de godkända trafikskolebilarna utrustas med en speciell 

registreringsskylt så det syns att den kommer ifrån en godkänd skola. Ett annat förslag är ett ökat 

samarbete med Svenska För Invandrare (SFI). Enligt förarprövarna som intervjuades i Forward m.fl. 

(2016) hade Trafikverket tidigare täta kontakter med nyanlända invandrare som genomgick en SFI-

kurs. I samband med detta kunde de diskutera förarprovet och trafiksäkerhet. Tyvärr så har denna 

verksamhet upphört enligt förarprövaren. Ytterligare ett förslag var att ett kvalitetsgranskat 

kursmaterial på andra språk än svenska tas fram. I nuläget finns det material på andra språk men enligt 

förarprövarna finns här stora brister.  

1.3. Uppdrag 

Mot denna bakgrund fick VTI i april 2017 i uppdrag av Transportstyrelsen att undersöka huruvida 

begränsningen av antalet godkännanden om övningskörning en handledare får inneha samtidigt har 

haft en effekt på den olagliga körskoleverksamheten. Enligt uppdraget står följande frågeställningar i 

fokus: 

1. Vilka effekter har begränsningen lett till? 

2. Har effekterna varit bestående eller föränderliga över tid? 

3. Har en begränsning av handledarskap någon faktisk korrelation med den olagliga 

trafikskoleverksamheten? 

4. Har regelverket haft positiv eller negativ inverkan, dvs. har den ”svarta” verksamheten 

blivit ännu ”svartare” sedan reglerna infördes? 

5. Finns förslag på alternativa åtgärder för att stävja den olagliga verksamheten inom 

förarutbildningsområdet? 
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2. Delstudie 1: Utvecklingen över tid 

2.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att besvara frågan huruvida begränsningen till 15 godkännanden har fått 

någon effekt och ifall effekten är den önskvärda, det vill säga om den har begränsat den olagliga 

trafikskoleverksamheten.  

För att kunna härleda om begränsningen av godkännanden lett till några förändringar fanns en tanke 

om att studera utvecklingen av antalet elever per handledare över tid. Tyvärr förhindrar 

registerlagstiftningen denna typ av tidsserieanalyser. 

Vi har därför samlat in statistik om antalet elever per handledare, ägande av bilar med 

dubbelkommando, körprovsstatistik och utvecklingen inom trafikskolebranschen. Tillsammans med 

2016 års mer utförliga statistik ger detta en bild över hur situationen sett ut de senaste åren och bildar 

en god grund för den fortsatta analysen. 

2.2. Metod och data 

Den kvantitativa delen av studien avser att svara på frågorna 1–4 i uppdraget:  

1. Vilka effekter har begränsningen till 15 godkännanden per handledare lett till.  

2. Har effekterna varit bestående eller föränderliga över tid.  

3. Har en begränsning av handledarskapet någon faktisk korrelation till den olagliga 

trafikskoleverksamheten.  

4. Har den ”svarta” verksamheten blivit ännu ”svartare” sedan reglerna infördes.  

Inledningsvis är det viktigt att poängtera att det är svårt, om inte omöjligt, att kvantifiera den olagliga 

trafikskoleverksamheten eftersom denna verksamhet ser till att hålla sig undan myndigheterna.  

Metoden består av att visa deskriptiv statistik då de data vi fått inte tillåter mer avancerade analyser 

som kan ge några kausala samband. Begränsningen av handledartillstånd infördes den 1 februari 2012, 

så för enkelhetens skull antar vi att brytpunkten mellan regelverken sker årsskiftet 2011/2012. 

Utgångspunkten var att analysera åren 2008–2016, det vill säga fyra år före förändringen och fem år 

efter, inklusive 2012. Anledningen till att inte gå längre tillbaka i tiden är framför allt för att man 2006 

införde introduktionsutbildningen som handledare och elev var tvungna att gå tillsammans. Detta 

medförde en topp i ansökningar om handledartillstånd 2005 och mycket få ansökningar 2006. Vi antar 

att detta hade neutraliserats till 2008. Den statistik och de data vi eftersökt har dock inte funnits för 

hela den önskade tidsperioden vilket innebär att vi i resultaten presenterar statistik för både kortare och 

längre perioder. Nedan följer beskrivningar av vårt datamaterial och källorna. I slutet sammanfattas 

dessa i en tabell. 

Handledare och elever 

För åren 2002–2016 har vi fått det totala antalet beslut om godkända handledare för alla 

körkortsbehörigheter, utan möjlighet att separera körkortsbehörighet B. Detta innebär att det inte går 

att utläsa hur många enskilda individer som ingår. För samma år ingår även antalet godkända 

körkortstillstånd, men samma gäller där: att det inte går att urskilja de olika körkortsbehörigheterna. 

För 2016, däremot, har vi erhållit antalet handledargodkännanden för körkortsbehörighet B, det vill 

säga för varje godkännande finns två individer: handledaren och eleven och tillhörande 

personnummer. Bägge två kan därför förekomma mer än en gång, då varje godkännande har en 

koppling mellan handledaren och eleven. Dessa data kommer från Transportstyrelsen och vår 

ursprungliga förfrågan var att få alla förekommande par för varje år 2008–2016. Men enligt 

registerlagstiftningen får Transportstyrelsen inte göra sådana utdrag. Istället kunde de göra utdrag ur 
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ärendehanteringssystemet för att få ut alla beslut om godkännanden för körkortsbehörighet B 2016. 

Möjligheten att använda samma metod för tidigare år undersöktes, men då Transportstyrelsen gallrar10 

i besluten efter två år var 2016 det enda fullständiga året. Problemet med att det endast är besluten vi 

erhållit är att vi inte kan säga något om huruvida individerna har beslut om godkännande sedan 

tidigare. En person som fått ett beslut om godkännande för att vara handledare med en viss elev, kan 

sedan tidigare blivit godkänd att handleda andra elever.  

Personbilar med dubbelkommando 

Från intervjustudien (se kapitel 3) framkommer att bilar med dubbelkommando blivit allt vanligare 

och att den privata verksamheten ofta har en sådan bil. För att ytterligare belysa denna frågan 

beställdes en förteckning över det aktuella antalet personbilar med dubbelkommando från 

Transportstyrelsen för att undersöka om det även finns statistiska belägg för detta påstående.  

Utdraget gjordes den 12 februari 2018. I förteckningen finns registreringsnummer, ägare i form av 

organisationsnummer eller personnummer, postnummer och användningssätt som visar vilken 

yrkestrafikgrupp ett fordon tillhör. Om bilen är yrkestrafikregistrerad som trafikskolebil i registret så 

får den en särskild kod. Författarnas mål med dessa data är enbart att räkna förekomsten av bilar med 

dubbelkommando hos företag och privatpersoner, samt se hur vanligt förekommande det är bland dem 

som är privata handledare att äga en bil med dubbelkommando. Syftet är inte att eftersöka personer 

eller företag.  

Utifrån denna information är det möjligt att dela upp bilarna med dubbelkommando på personnummer 

och organisationsnummer. Dock är det inte nödvändigtvis så att de bilar som är registrerade på 

personnummer ägs av privatpersoner, då organisationsnumret för enskilda firmor är detsamma som 

ägarens personnummer.  

För bilar med dubbelkommando efterfrågades en tidsserie över antalet privatpersoner med 

dubbelkommando, för att kunna se ifall det har skett en utveckling över tid. Men det var bara möjligt 

att få ett aktuellt utdrag. 

Statistik om trafikskolebranschen 

Utöver att se antalet elever per handledare och kopplingen till bilarna med dubbelkommando har en 

marknadsanalys av trafikskolorna genomförts. Detta för att kunna se om den upplevda omfattningen 

av olagliga trafikskolor ökar och därmed skapar en osund konkurrens med legala trafikskolor. Från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) erhölls antal trafikskolor, antalet anställda, nettoomsättning, intäkter 

och kostnader aggregerat på kommunnivå och aggregerat på hela landet. Men uppgifterna är tyvärr 

inte optimala. SCB:s statistik är indelad så att även andra typer av trafikskolor - flygskolor, 

seglarskolor etc. som inte delar ut kommersiella certifikat - sorterar under samma kod (SNI-kod 

85.530). Det innebär att det inte med säkerhet går att säga om den företagsekonomiska utvecklingen 

gäller just de trafikskolor som ingår i undersökningen. Ett annat problem med statistiken är också att 

SCB ännu inte publicerat 2016 års statistik11, vilket innebär att statistiken endast avser åren 2008–

2015. Det hade varit mycket intressant att få statistiken för 2016, då man kan anta att den stora grupp 

nyanlända som kom till Sverige 2015 började försöka ta körkort under 2016. 

Utöver att presentera statistik för trafikskolebranschen i hela riket har ett antal kommuner valts ut som 

kan vara av särskilt intresse att analysera. Enligt domarna, som redogjorts för i bakgrundavsnittet, har 

olaglig trafikskoleverksamhet förekommit i Malmö, Helsingborg, Karlstad och Ljusdal. I 

                                                      

10 En myndighet ska inte arkivera uppgifter längre än nödvändigt. 
11 Publiceras först i maj 2018. 
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intervjustudien som presenteras i kapitel 3 har Säffle, Södertälje och Göteborg nämnts som kommuner 

där olaglig trafikskoleverksamhet antas förekomma. Dessa kommuner presenteras därför separat.  

Provstatistik 

Kör- och kunskapsprovsstatistiken för körkortsbehörighet B kommer från Trafikverket. I den finns 

uppgifter om det totala antalet genomförda prov uppdelade på godkända och underkända prov. Vidare 

är statistiken uppdelad på varje förarprovskontor (kontorsort) dit flera mottagningsorter kan tillhöra 

(Trafikverket, 2017). Statistiken presenteras för åren 2008–2017 för hela landet och för 

förarprovskontoren Göteborg (Hisingen och Mölndal), Malmö, Södertälje, Helsingborg, Sundsvall (dit 

Ljusdal tillhör) och Karlstad (dit även Säffle tillhör). Dessa kontor omfattar därmed samma kommuner 

som de separata marknadsanalyserna, men kan även omfatta andra kommuner. 

Trafikskolor med tillstånd 

Från Transportstyrelsen har vi även fått alla trafikskolor och utbildningsplatser som fått tillstånd att 

bedriva trafikskola från 1968 (samma år som Trafiksäkerhetsverket bildades) och framåt. Utdraget 

gjordes den 18 december 2017. Trafikskolorna kan ha ett giltigt tillstånd, ett vilande tillstånd, ett 

ogiltigt tillstånd eller ett slutligt återkallat tillstånd och det finns datum för den senaste 

statusförändringen (ej tidigare statusförändringar). De giltiga har en pågående verksamhet, ett vilande 

tillstånd innebär att tillståndshavaren har begärt att få sitt tillstånd återkallat på egen begäran. Om 

ingen verksamhet bedrivs under en 12-månadersperiod återkallas det. De ogiltiga tillstånden har blivit 

ogiltiga av olika anledningar, men oftast på grund av konkurs. Trafikskolor med slutligt återkallade 

tillstånd kan inte återuppstå igen. Transportstyrelsen har tyvärr inte tillhandahållit information om 

varför en trafikskolas tillstånd är ogiltigt, vilande eller slutligt återkallat. I Tabell 1 sammanfattas 

informationen om antalet trafikskolor som någon gång haft tillstånd sedan 1968. I december 2017 var 

det 926 trafikskolor med giltiga tillstånd som bedrev verksamhet och ytterligare åtta trafikskolor som 

hade tillstånd.  

Tabell 1. Sammanfattning av antalet trafikskolor som haft tillstånd sedan 1968. 

 Status på tillstånd 
 

Bedriver 
verksamhet 

Giltigt Ogiltigt Slutligt 
återkallat 

Vilande Total 

Ja 926 0 0 0 926 

Nej 8 35 387 41 471 
      

Totalt 934 35 387 41 1397 

Källa: Transportstyrelsen, egna bearbetningar. 

Transportstyrelsens utredningar och polisanmälningar 

Då det inte förekommer någon särskild kodning av brott mot lagen om trafikskolor finns det ingen 

statistik hos Brottsförebyggande rådet som redogör för antalet polisanmälningar. Transportstyrelsen 

har dock delgivit hur många fall av misstänkt olaglig trafikskoleverksamhet de har utrett sedan 2011, 

antalet polisanmälningar de lett till samt resultatet av dessa. I Tabell 2 finns en kort sammanfattning av 

de data som används i denna del av studien. 
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Tabell 2. Sammanfattning av data som används i studien. 

Beskrivning av data Källa 

Antalet B-godkännanden 2016, inklusive handledare och elev. Transportstyrelsen 

Antal beslut om godkännanden för alla körkortsbehörigheter 2002–
2016. 

Transportstyrelsen 

Alla personbilar med dubbelkommandon och tillhörande ägare 
(personnummer eller organisationsnummer) samt ägarens postort och 
vilka av bilarna med dubbelkommando som är registrerade som 
trafikskolebilar. 

Transportstyrelsen 

Antal utförda, godkända och underkända kunskaps- och körprov 2008–
2017 för behörighet B. 

Trafikverket 

Antal trafikskoleföretag, antal anställda, nettoomsättning, 
rörelseintäkter och rörelsekostnader för trafikskolor per kommun och 
totalt 2008–2015.  

SCB 

1391 trafikskolor med tillstånd, vilande tillstånd, ogiltiga tillstånd och 
slutligt återkallade tillstånd, när första beslutet om tillstånd gavs samt 
datum för senaste statusändring. 

Transportstyrelsen 

Antalet misstänkta fall av olaglig trafikskoleverksamhet som 
Transportstyrelsen utrett 2011–2017 samt antalet resulterande 
polisanmälningar och utfall av dessa.  

Transportstyrelsen 

 

2.3. Resultat  

2.3.1. Handledare och deras elever 

Enligt Transportstyrelsens konsekvensutredning (Transportstyrelsen, 2011) fanns det den 2 juli 2011 

1 662 276 handledare registrerade i vägtrafikregistret. Drygt 93 procent av de registrerade handledarna 

2011 hade som flest tre elever. Ungefär 2,7 procent hade fem eller fler elever. Enligt 

konsekvensutredningen hade det under de fem åren före 2011 registrerats 280 handledare med 20 

elever eller fler.  

För åren 2002–2016 var det möjligt att få det totala antalet godkännanden för alla körkortsbehörigheter 

per år men också antalet körkortstillstånd för alla körkortsbehörigheter. Dessa presenteras i Tabell 3 

tillsammans med antalet 16–18-åringar12 som tillsammans med körkortstillstånd ger ett ungefärligt 

mått på hur stor efterfrågan är på övningskörning under dessa år.  

Det högsta antalet godkännande för handledare uppmättes 2005, vilket var året innan kravet att både 

handledare och elev skulle genomföra introduktionsutbildningen tillsammans infördes. Under 2006 

sjunker antalet dramatiskt (från 476 517 till 97 876). Den 1 juni 2010 tog man bort detta krav men 

detta återspeglas inte på samma sätt i antalet godkännanden.  

Den 1 februari 2012 infördes begränsningen till 15 godkännanden per handledare, vilket inte heller 

avspeglas i statistiken även om det var något färre godkännanden 2012 och 2013 jämfört med 2011. 

Men detta kan bero på att årskullarna minskade samtidigt, framförallt antalet 16-åringar, vilket 

återspeglas i antalet körkortstillstånd. 

                                                      

12 Vi gör här ett antagande om att 16–18-åringar är den grupp som bäst kan spegla hur många som kan tänkas 

vilja ta körkort i framtiden. 
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Tabell 3. Antalet godkännanden för handledare åren 2002–2016 för samtliga körkortsbehörigheter, 

samt storleken på årskullarna 16–18 år. 

År Godkännanden 
handledare 

Körkorts-
tillstånd 

16 år 17 år 18 år 

2002 338 276 198 973 109 998 106 912 102 753 

2003 360 047 208 292 112 556 110 509 107 556 

2004 355 571 209 885 119 804 112 970 111 045 

2005 476 517 272 846 123 152 120 206 113 408 

2006 97 876 145 843 130 917 123 965 121 071 

2007 180 135 199 729 130 423 131 996 125 050 

2008 198 681 199 139 128 497 131 561 133 048 

2009 211 958 218 350 123 688 129 737 132 767 

2010 196 012 233 092 119 236 124 827 130 835 

2011 215 532 234 118 111 375 120 548 125 842 

2012 204 598 223 496 104 481 112 796 121 689 

2013 203 612 205 377 100 828 106 363 114 346 

2014 211 595 208 588 101 189 102 834 108 138 

2015 215 718 223 386 101 333 103 533 104 915 

2016 222 826 238 390 105 911 104 610 106 931 

Källa: Transportstyrelsen och SCB befolkningsstatistik. 

 

I tabell 4 redovisas alla beslut för 2016 om godkännanden för endast B-behörighet, vilket innebär att 

en handledare och en elev bildar ett par för varje godkännande (godkänt beslut). Både handledare och 

elev kan förekomma flera gånger, men varje par är unikt. Efter att Transportstyrelsen har rensat bort 

alla personer med skyddad identitet så hamnar siffran på 205 093 beslut om godkännanden under 

2016. Om man räknar antalet unika individer som förekommer under 2016 så är det 178 081 unika 

handledare och 146 127 unika elever. Viktigt att komma ihåg är att dessa handledare kan ha fått beslut 

om godkännande tidigare år, så dessa resultat säger ingenting om det totala antalet handledare som 

finns registrerade i vägtrafikregistret 2016. Därför går det inte heller att jämföra med de siffror som 

presenterades i konsekvensutredningen som gäller alla individer som var registrerade i 

vägtrafikregistret den 2 juli 2011 för alla körkortsbehörigheter. Följande analys gäller endast för året 

2016 och tillåter oss inte att blicka tillbaka till tiden före 2012. 
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Eftersom det för varje godkännande om handledarskap måste finnas både en handledare och en elev så 

går det att räkna ut hur många elever det finns per handledare bland besluten 201613. I Tabell 4 

presenteras antalet elever per handledare. 89 procent av handledarna har fått ett (1) godkännande 2016 

och 98 procent har upp till två godkännanden. Det är endast 0,3 procent av handledarna som har fått 

beslut om att handleda fler än fem elever (13 handledare har 14 godkännanden och ytterligare 13 har 

15 godkännanden).  

Tabell 4. Antalet elever per handledare, beslut om godkännanden 2016. 

Antalet elever 
per 
handledare 

Antalet 
handledare 

Andel i 
procent 

Kumulativ 
procent  

    

1 159 017 89,29 89,29 

2 15 478 8,69 97,99 

3 2 062 1,158 99,14 

4 633 0,356 99,50 

5 294 0,165 99,66 

6 181 0,102 99,77 

7 110 0,062 99,83 

8 82 0,046 99,87 

9 75 0,042 99,92 

10 47 0,026 99,94 

11 31 0,017 99,96 

12 28 0,016 99,98 

13 17 0,01 99,99 

14 13 0,007 99,99 

15 13 0,007 100 

Totalt 178 081 100             

Källa: Transportstyrelsen, egna bearbetningar. 

 

I Tabell 5 presenteras hur många handledare det är per elev 2016. Resultaten visar att den största 

andelen har en handledare (65 %) av eleverna har en handledare och 31 procent har två handledare. 

Ungefär 0,6 procent av eleverna har fyra handledare eller fler.  

                                                      

13 Bearbetningen av data i detta kapitel har gjorts med hjälp av Stata 13 och Excel. 
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Tabell 5. Antalet handledare per elev, beslut om godkännanden 2016. 

Antalet 
handledare 
per elev 

Antalet 
elever 

Andel i 
procent 

Kumulativ 
procent 

    

1 94 485 64,66 64,66 

2 45 344 31,03 95,69 

3 5 415 3,706 99,40 

4 773 0,529 99,92 

5 86 0,059 99,98 

6 19 0,013 99,997 

7 2 0,0014 99,998 

8 2 0,0014 99,999 

9 1 0,0007 100 

Totalt 146 127 100             

Källa: Transportstyrelsen, egna bearbetningar. 

 

Tabell 5 visar att det fanns 146 127 elever i vårt material vilket innebär att det finns färre elever än 

handledare (178 081) i materialet. Detta överensstämmer med resultaten i Transportstyrelsens 

konsekvensutredning. Antalet elever var där 1 469 52714, vilket var 89 procent av antalet handledare 

(1 662 276). Enligt våra resultat från 2016 är antalet elever 82 procent av antalet handledare. Även om 

det är mindre vanligt att en elev har fler än en handledare (35,3 %), så är det ändå vanligare än vad det 

är för en handledare att ha mer än en elev (11 %), sett både till antalet godkännanden 2016 och vad 

konsekvensutredningen från 2011 visar.  

2.3.2. Bilar med dubbelkommando 

Det finns 7 618 bilar med dubbelkommando15 enligt vägtrafikregistret. Av dessa är 2 521 registrerade 

som trafikskolebilar. I Tabell 6 har antalet bilar på de som är registrerade på organisationsnummer och 

de som är registrerade på personnummer delats upp. Viktigt att komma ihåg är att personnummer kan 

innebära att ägaren har en enskild firma. Det är något fler bilar som är registrerade på personnummer 

än organisationsnummer och av de förra är det drygt 12 procent som är registrerade som 

trafikskolebilar, medan drygt 54 procent av de bilar som tillhör ett organisationsnummer är 

registrerade som trafikskolebilar. 

Tabell 6. Personbilar med dubbelkommando uppdelade på yrkestrafik, organisationsnummer och 

personnummer.  

Registrerad som  
yrkestrafikfordon 

Antal fordon registrerade  
på organisationsnummer   

Antal fordon registrerade  
på personnr 

Totalt 

Ej registrerad 1 396 3 367 4 763 

Taxi 2 0 2 

Uthyrning 330 2 332 

Trafikskola 2 054 467 2 521 

Totalt 3 782 3 836 7 618 

Källa: Transportstyrelsen, egna bearbetningar. 

                                                      

14 Tabell 2 i Transportstyrelsens konsekvensutredning (2011). 
15 Utdrag gjort av Transportstyrelsen 2018-02-12. 
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Enligt Transportstyrelsen ska inte bilar som inte är registrerade som trafikskolebilar användas i 

yrkesmässig trafik på trafikskolor. Av den anledningen kopplades registret över bilar med 

dubbelkommando med registret över trafikskolor som någon gång haft tillstånd att bedriva utbildning 

samman. Dels för att få en bild av hur många bilar som är registrerade på personnummer som skulle 

kunna vara enskilda firmor och då specifikt ett trafikskoleföretag, men också för att kunna avgöra om 

trafikskolornas bilar är registrerade just som trafikskolebilar i vägtrafikregistret.  

I Tabell 7 visas således antalet bilar vars ägare bedriver eller har bedrivit trafikskola. Resultaten är 

uppdelade på organisationsnummer och personnummer, där personnummer i detta fall är enskilda 

firmor eftersom de bedriver trafikskolor. Resultaten är också uppdelade på trafikskolornas 

tillståndsstatus. Siffrorna i parentes anger hur många av trafikskolornas bilar som är registrerade som 

trafikskolebilar. Det totala antalet bilar med dubbelkommando som ägs av en trafikskola som har eller 

någon gång haft tillstånd är 3 131 stycken. De trafikskolor som har giltigt tillstånd äger 3 008 bilar, 

varav 2 167 bilar är registrerade som just trafikskolebilar i vägtrafikregistret. Trafikskolorna innehar 

alltså nästan 1 000 bilar med dubbelkommando som inte är trafikskolebilar enligt vägtrafikregistret. 

Av alla trafikskoleägda bilar i Tabell 7 är det 2 230 bilar som är registrerade som trafikskolebil, vilket 

är att jämföra med det totala antalet registrerade trafikskolebilar som är 2 521 (se Tabell 6). Detta 

innebär att det finns knappt 300 trafikskoleregistrerade bilar som inte ägs av en trafikskola i 

Transportstyrelsens register. Men bara för att de inte ägs av en trafikskola behöver det inte betyda att 

de inte används av trafikskolor med tillstånd, då de till exempel kan tillhöra en konsult som är knuten 

till en trafikskola. Trots detta visar denna genomgång att det finns en diskrepans mellan de bilar med 

dubbelkommando som är registrerade som trafikskolebilar och hur många bilar som ägs av en 

trafikskola.  

Tabell 7. Antal bilar med dubbelkommando som är registrerade på trafikskolor i Transportstyrelsens 

register, varav antal bilar registrerade som trafikskolebilar anges i parenteserna. 

Tillstånds- 
status 

Orgnr. Personnr. Totalt 

    

Giltigt 2 651 (1 925) 357 (242) 3 008 (2 167) 

Vilande 11 (9) 16 (9) 27 (18) 

Återkallat 0 0 0 

Slutligt återkallat 27 (17) 69 (28) 96 (45) 

Totalt 2 689 (1 951) 442 (279) 3 131 (2 230) 

Källa: Transportstyrelsen, egna bearbetningar. 

 

Det finns totalt 7 618 bilar med dubbelkommando. Från Tabell 7 kan vi se att 3 131 bilar ägs av 

nuvarande eller före detta trafikskolor (trafikskoleregistrerade bilar eller inte). Då återstår 4 487 bilar. 

Det finns dock 550 bilar som tillhör ett organisationsnummer som börjar på 69. Dessa är så kallade 

filialnummer och används i vägtrafikregistret av Transportstyrelsen av administrativa skäl ifall bolag 

och organisationer bedriver verksamheter på flera olika orter. Vilka organisationsnummer som dessa 

är kopplade går inte att säkerställa, vilket innebär en möjlighet att dessa skulle kunna vara ägda av 

trafikskolor med tillstånd. Även Trafikverket har bilar med dubbelkommando som används vid 

förarprövningen. Det har tyvärr inte varit möjligt att identifiera dem i registret då det inte är 

Trafikverket själva som är registrerade som ägare16. 

                                                      

16 Vi har fått en uppgift från Trafikverket om ett filialnummer som Trafikverkets bilar är registrerade på. Detta 

filialnummer kunde vi dock inte hitta i registret. Om det beror på att filialnumret ändrats sedan utdraget ur 

registret gjordes kan vi inte svara på. 
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Tabell 6 och Tabell 7 visar att det totala antalet bilar som är registrerade på personnummer är 3 836, 

medan endast 442 av dessa tillhör en trafikskola. Om man hårdrar det så innebär det att 3 394 bilar ägs 

av antingen privatpersoner, eller enskilda firmor som bedriver trafikskoleverksamhet utan tillstånd. 

Genom att koppla ihop registret över dubbelkommandobilar med registret på personer som är privata 

handledare är det möjligt att se om det finns personer som kan tänkas använda bilar med 

dubbelkommando vid privat övningskörning.  

Resultatet visade att det förekommer 270 personer som både är ägare till bil med dubbelkommando 

och som har fått ett godkännande om handledarskap under 2016. Resultaten i Tabell 8 visar att det 

vanligaste är att äga en bil med dubbelkommando och ha fått ett (1) godkännande om handledarskap 

under 2016 (181 personer). Det är dock värt att påminna om att dessa handledare kan ha fått 

godkännanden under tidigare år och kan därför ha fler elever totalt. Det är 17 ägare av bil med 

dubbelkommando som fått fem eller fler godkännanden under 2016 och extremvärdet är en person 

som äger tre bilar och har fått 11 godkännanden under 2016. Det totala antalet bilar dessa personer 

äger är 295 stycken. 

Tabell 8. Antal godkända handledare 2016 som äger bil med dubbelkommando och antalet elever de 

handleder. Det totala antalet bilar är 295 st. 
 

Antal bilar 
 

Antal 
elever per 
handledare 

1 2 3 Totalt 

1 181 9 2 192 

2 39 5 0 44 

3 8 0 0 8 

4 8 1 0 9 

5 5 4 0 9 

6 1 0 0 1 

7 1 0 0 1 

8 1 0 0 1 

9 2 0 0 2 

10 2 0 0 2 

11 0 0 1 1 

Totalt 248 19 3 270 

Källa: Transportstyrelsen, egna bearbetningar. 

 

Det kan dock vara så att dessa personer som äger en bil med dubbelkommando och som är handledare 

driver en trafikskola. För att undersöka detta kopplas alla de tre registren ihop: antalet godkännanden 

om handledarskap under 2016, registret över trafikskolor och registret över bilar med 

dubbelkommando, vilket leder fram till följande resultat. Av dem som förekommer i Tabell 8 är det 18 

personer som driver eller har drivit en trafikskola med tillstånd. 10 personer har en trafikskola med 

pågående verksamhet. Totalt äger de 29 bilar. Det innebär att 242 av de personer som förekommer i 

Tabell 8 inte kan, enligt de register som erhållits från Transportstyrelsen, kopplas till en enskild firma 

som någon gång bedrivit trafikskola. 

Detta innebär att det finns ett stort antal bilar med dubbelkommando som enligt registren inte är 

kopplade till en trafikskola med tillstånd. Av de 3 826 bilar som är registrerade på personnummer är 

442 bilar kopplade till en trafikskola. Det finns alltså ca 3 400 bilar registrerade på personnummer 

utan koppling till trafikskola, 295 bilar innehas av godkända handledare men förövrigt visar inte 

statistiken vad de andra används till. Ytterligare uppgifter från Transportstyrelsen visar att det finns 
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många trafiklärare som arbetar som konsulter på trafikskolor. De bilar som tillhör dessa konsulter 

används vid undervisning, men är inte nödvändigtvis kopplad till någon trafikskola utan är registrerade 

på personnummer.  

2.3.3. Körkortsprovsstatistik 

För att få en bild av hur stor efterfrågan på körkortsutbildningen är presenterar Tabell 9 

körkortsprovsstatistik gällande behörighet B. I denna tabell ingår även statistik för 2017. Antalet 

provtillfällen har ökat för både kör- och kunskapsprovet men denna trend är tydligast från 2014 och 

framåt. Samtidigt har andelen godkända prov minskat och för båda proven ligger andelen godkända 

prov under 50 procent både 2016 och 2017. Mätt i antal prov per provtagare görs de senaste tre åren i 

genomsnitt fler än två prov per provtagare och sju av tio år görs fler kunskapsprov per provtagare än 

körprov. 

Tabell 9. Totalt antal genomförda kör- och kunskapsprov, antal godkända prov och andelen godkända 

prov för körkortsbehörighet B åren 2008–2017. 

 Körprov Kunskapsprov 

År 
Totalt 
antal 
prov 

Totalt 
antal 

godkända 
prov 

Totalt 
antal 

godkända 
prov i 

procent 

Genom-
snitt 

prov per 
prov-
tagare 

Totalt 
antal 
prov 

Totalt 
antal 

godkända 
prov 

Totalt 
antal 

godkända 
prov i 

procent 

Genom-
snitt 

prov per 
prov-
tagare 

2008 213 903 121 564 57 % 1,76 208 090 108 343 52 % 1,92 

2009 220 583 121 611 55 % 1,81 201 375 116 721 58 % 1,73 

2010 213 689 116 598 55 % 1,83 215 948 120 112 56 % 1,80 

2011 217 171 119 053 55 % 1,82 228 356 122 693 54 % 1,86 

2012 225 134 124 225 55 % 1,81 248 620 127 748 51 % 1,95 

2013 220 182 120 264 55 % 1,83 238 402 126 362 53 % 1,89 

2014 246 434 128 641 52 % 1,92 267 660 133 048 50 % 2,01 

2015 261 325 130 000 50 % 2,01 283 141 135 075 48 % 2,10 

2016 268 616 128 300 48 % 2,09 280 061 135 411 48 % 2,07 

2017 275 200 128 957 47 % 2,13 306 452 138 619 45 % 2,21 

Källa: Trafikverket, delvis egna bearbetningar. 

 

Eftersom beskrivningen av trafikskolebranschen i nästa avsnitt gör en särredovisning av ett antal 

kommuner, så redovisas här antal genomförda och andel godkända körprov vid respektive kommuns 

tillhörande förarprovskontor (Tabell 10), där även Säffle (bland andra kommuner) tillhör Karlstad och 

Ljusdal tillhör Sundsvallsområdet. Förarprovskontoren omfattar generellt sett ganska stora områden 

och flera kommuner, så resultaten får endast ses som en indikation på hur stor efterfrågan är på 

körkort, eller hur väl trafikskolorna lyckas utbilda sina elever, i respektive kommun. 

Gemensamt för alla förarprovskontor i Tabell 10 är att andelen godkända prov minskar över tid. 

Karlstad och Sundvall har haft högre resultat överlag, medan Södertälje visar på i snitt den lägsta 

andelen godkända prov.  
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Tabell 10. Totalt antal utförda körprov samt andelen godkända prov, uppdelat på förarprovskontor. 

Trafik-
kontor 

Göteborg17 Malmö Helsingborg Södertälje Karlstad Sundsvall 

 
Totalt God-

kända 
Totalt God-

kända 
Totalt God-

kända 
Totalt God-

kända 
Totalt God-

kända 
Totalt God-

kända 

2008 17 228 57 % 13 020 55 % 7 372 52 % 9 137 42 % 7 410 65 % 4 886 69 % 

2009 16 916 56 % 15 341 53 % 7 659 51 % 10 217 41 % 7 352 63 % 5 170 63 % 

2010 17 518 53 % 15 611 50 % 7 533 48 % 8 642 41 % 7 128 64 % 4 793 60 % 

2011 18 389 54 % 14 277 49 % 6 825 50 % 10 384 43 % 6 796 65 % 4 682 60 % 

2012 19 784 55 % 13 636 50 % 7 119 51 % 10 332 46 % 6 587 66 % 5 023 59 % 

2013 19 013 56 % 13 087 49 % 7 156 50 % 9 232 47 % 7 018 64 % 4 563 63 % 

2014 20 772 53 % 15 073 49 % 6 549 47 % 12 021 47 % 7 694 61 % 4 986 61 % 

2015 22 168 50 % 15 781 47 % 7 069 47 % 13 359 45 % 8 908 57 % 5 347 60 % 

2016 24 152 48 % 16 470 45 % 7 505 46 % 12 794 43 % 8 784 53 % 5 808 57 % 

2017 23 372 48 % 17 153 44 % 7 786 46 % 11 775 45 % 8 868 55 % 7 001 51 % 

Källa: Trafikverket, delvis egna bearbetningar. 

 

2.3.4. Trafikskolebranschen 

Eftersom olagliga trafikskolor kan konkurrera med lägre priser än den lagliga verksamheten finns det 

en risk att trafikskolebranschens ekonomi drabbas negativt. Storleken på den olagliga verksamheten är 

mycket svår att uppskatta eftersom företag som bedriver en sådan verksamhet undviker 

myndigheterna. För att få en bild av hur företagen har utvecklats ekonomiskt sedan 2008 undersöks 

därför företag som är registrerade som trafikskolor vid SCB. Som beskrivits i dataavsnittet har 

företagsstatistiken för 2016 inte ännu publicerats av SCB, så perioden sträcker sig över åren 2008–

2015. Några nyckeltal har valts ut som ger en indikation på den ekonomiska situationen för branschen 

i sin helhet, men resultat har även valts ut från några kommuner vilka presenteras separat. 

Företagsstatistiken som redogörs för kan inte svara på huruvida det finns en olaglig verksamhet som 

slår ut den lagliga. Men resultaten ger å andra sidan en lägesbild som är behjälplig och som kan ligga 

till grund för rapportens övriga delar.  

Som tidigare nämnts ger inte statistiken en tydlig bild. De företag som bedriver trafikskoleverksamhet 

enligt SCB och har registrerats på SNI-kod 85 530 stämmer inte överens med antalet trafikskolor som 

har tillstånd att bedriva trafikskola av Transportstyrelsen. Till exempel fanns det enligt SCB 1 250 

trafikskolor år 2015, men bara 1 066 skolor med tillstånd18 enligt Transportstyrelsen (om man även 

inkluderar de skolor som haft giltigt tillstånd under delar av året). Den mest uppenbara anledningen till 

detta är att SCB:s statistik även omfattar till exempel flygskolor, seglarskolor och sjöfartsskolor, men 

också att en trafikskola inte upphör att vara ett företag som i huvudsak bedriver trafikskoleverksamhet 

enligt SCB:s definition även om trafikskoletillståndet är vilande eller indraget.  

De nyckeltal vi har valt är antalet företag, antal anställda19 (heltidsekvivalenter), nettoomsättning och 

rörelseresultat (rörelsens intäkter minus rörelsens kostnader). Rörelseresultatet kan sägas visa hur 

välmående ett företag är, medan rörelsemarginalen (rörelseresultatet som andel av nettoomsättningen) 

                                                      

17 I Göteborg ingår både Göteborg Mölndal och Göteborg Hisingen fram till och med 2013. Efter det finns 

endast ett kontor i Göteborgsområdet (Hisingen) (Trafikverket, 2017).  

18 Grovt räknat då vi endast har senaste datum för statusändring och inte kan veta om en trafikskola varit vilande 

eller haft ett ogiltigt tillstånd innan det senaste datumet för statusändring. 

19 Medelantalet antalet anställda definieras på SCB som heltidsekvivalenter. STR har bidragit med statistik från 

deras medlemmar vilka i snitt har drygt fyra anställda per trafikskola/utbildningsplats (STR, 2017).  
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är ett mått på hur mycket företagen tjänar på sin verksamhet. Vilken nivå den ska ligga på får vara 

osagt då detta varierar mellan olika branscher. Rörelseresultat per anställd visar på hur mycket en 

anställd bidrar till företagets rörelseresultat. Den här analysen gör inte anspråk på att visa hur lönsamt 

det är att driva trafikskola, istället är fokus på förändringen över tid och en jämförelse mellan 

kommuner. 

Tabell 11 presenterar nyckeltalen för trafikskolor i hela riket. Antalet företag har ökat med 163 

stycken mellan 2008 och 2015. Även antalet anställda per företag ökade mellan 2008 och 2012 för att 

sedan minskat något. Rörelseresultatet och omsättningen ökar stadigt, vilket främst skulle kunna bero 

på att antalet företag ökar. Ser man till rörelsemarginalen, som är ett snitt och inte tar hänsyn till 

antalet företag, ser man att det minskar något fram till 2012, men att det sedan ökar igen fram till 

2015.  

Tabell 11. Nyckeltal för företag inom trafikskoleverksamhet (SNI 85.530) 2008–2015, miljoner kronor. 

År Antal 
företag 

Antal 
anställda 

Netto-
omsättning 

Rörelse-
resultat 

Rörelse-
marginal 

Anställd 
per 

företag 

Rörelse-
resultat 

per 
anställd 

2008 1 087 2 169 1 735 290 17 % 2,00 0,134 

2009 1 106 2 308 1 906 337 18 % 2,09 0,146 

2010 1 168 2 521 2 048 328 16 % 2,16 0,130 

2011 1 217 2 687 2 239 356 16 % 2,21 0,132 

2012 1 234 2 852 2 354 350 15 % 2,31 0,123 

2013 1 253 2 814 2 419 412 17 % 2,25 0,146 

2014 1 256 2 794 2 469 458 19 % 2,22 0,164 

2015 1 250 2 786 2 613 459 18 % 2,23 0,165 

Data: SCB, egna bearbetningar. 

 

I Figur 1 presenteras index (2008 = 100) för att illustrera utvecklingen för trafikskolor i hela landet. I 

figuren ingår antal företag, antalet anställda per företag och rörelseresultat per företag. Utöver dessa 

ingår även antalet genomförda B-körprov och antalet körkortstillstånd (alla behörigheter) som bägge 

kan fungera som en ungefärlig efterfrågan på körkort. Konjunkturcyklerna har sannolikt en påverkar 

på trafikskolebranschen, men som kan tänkas motverkas av en efterfrågan på körkort som beror på 

andra faktorer, såsom storleken på barnkullar.  

Antalet anställda per företag och antal företag följer varandra rätt väl, men mellan 2012 och 2013 

minskar antalet anställda per företag. Samtidigt skjuter rörelseresultat per företag i höjden efter 2012. 

Antalet genomförda körprov ökar svagt efter 2010 men ökar kraftigt 2014 och 2015. Utvecklingen för 

körkortstillstånd ökar ganska kraftigt fram till 2011 för att sedan minska till 2013. Det verkar finnas ett 

större samband mellan antalet körprov och utvecklingen av rörelseresultat än mellan körkortstillstånd 

och rörelseresultat. Det finns sannolikt en fördröjning mellan att ansöka om körkortstillstånd och att 

göra körprovet. 
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Figur 1. Indexutveckling för rörelseresultat per företag, anställd per företag, antal företag, totala 

antalet genomförda körprov för körkortsbehörighet B och antalet körkortstillstånd för åren 2008–

2015 (2008 = 100). Källa: SCB, Transportstyrelsen och Trafikverket, egna bearbetningar. 

Ser man till dessa nyckeltal och för trafikskolebranschen i hela landet finns det inga tecken på att 

trafikskolorna presterat sämre de senaste åren, snarare tvärtom. Förutom att presentera data från hela 

landet redovisas även statistik för Göteborg, Malmö, Helsingborg, Södertälje, Karlstad, Säffle och 

Ljusdal kommuner (se avsnitt 2.2 Metod och data för motiveringen till detta). I Tabell 12 presenteras 

hur antalet trafikskolor och antalet anställda per trafikskola förändrats över tiden. 

Tabell 12. Antalet trafikskolor per kommun och i hela landet, åren 2008–2015. Anställda per företag i 

parenteserna. 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Göteborg 39 (3,9) 47 (3,0) 51 (3,5) 50 (3,0) 50 (3,7) 58 (3,3) 70 (2,8) 64 (2,8) 

Malmö 44 (1,2) 45 (1,6) 48 (2,1) 51 (1,9) 53 (2,3) 46 (2,5) 47 (2,3) 55 (1,5) 

Helsingborg 16 (3,0) 17 (2,6) 18 (2,9) 18 (3,1) 20 (3,0) 19 (2,9) 17 (3,6) 17 (3,7) 

Södertälje 9 (3,2) 9 (2,9) 12 (3,2) 14 (2,7) 11 (3,5) 14 (3,3) 14 (2,6) 13 (3,0) 

Karlstad 8 (3,3) 9 (3,1) 11 (2,9) 12 (2,8) 12 (3,8) 14 (3,1) 12 (2,9) 11 2,9) 

Ljusdal 4 (1,3) 4 (1,5) 4 (1,5) 5 (1,4) 3 (2,7) 3 (2,0) 3 (2,0) 3 (2,3) 

Säffle 9 (1,0) 9 (1,1) 9 (1,2) 9 (1,2) 9 (1,4) 9 (1,4) 10 (1,5) 10 (1,5)  

Hela landet 1 087 (2,0) 1 106 (2,1) 1 168 (2,2) 1 217 (2,2) 1 234  (2,3) 1 253 (2,2) 1 256 (2,2) 1 250 (2,2) 

Källa: SCB, egna bearbetningar. 

För varje kommun presenteras resultat för nyckeltalen rörelseresultat per trafikskola, rörelseresultat 

per anställd och rörelsemarginal. I Göteborg ökar antalet trafikskolor mest jämfört med de andra 

kommunerna (samtidigt blir trafikskolorna mindre, dvs. färre anställda per företag, enligt Tabell 12) 

vilket skulle kunna tänkas öka konkurrensen mellan trafikskolorna. Detta avspeglas dock inte i 

rörelseresultaten (Figur 2) som ökar en hel del från 2012 och framåt. Dessa resultat kommer igen när 

man tittar på rörelsemarginalen i Figur 3 och rörelseresultat per anställd i Figur 4, även om de 

generellt ligger på en lägre nivå än snittet. Antalet utförda prov i Göteborgsområdet (Tabell 10) ökade 

dock en del de sista åren vilket kan betyda att efterfrågan på trafikskolor också ökade. 
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Trafikskolorna i Malmö kommun följer mönstret för rikssnittet för alla tre nyckeltal. Vad gäller 

rörelsemarginalen kommer de dock inte upp i samma nivåer 2013 och 2014 som för åren 2008 och 

2009. Rörelseresultatet per anställd ligger under alla år klart över rikssnittet förutom 2013. Även i 

Malmö ökade antalet utförda prov de sista två åren (Tabell 10) – 2014 gjordes ca 2 000 fler prov än 

2013. 

Helsingborg ligger i genomsnitt mest under rikssnittet av alla kommuner och för alla nyckeltal. 

Tydligast är det för rörelseresultatet per anställd. Resultaten pekar uppåt de två sista åren, men de är 

inte riktigt på samma nivå som i början av perioden. De sista två åren minskar antalet trafikskolor 

också, samtidigt som antalet anställda per företag blir fler.  

Nyckeltalen för trafikskolorna i Södertälje kommun visar rätt så tydligt en positiv utveckling de sista 

tre åren då rörelseresultatet ligger över rikssnittet och de övriga nyckeltalen nära rikssnittet. Antalet 

utförda prov minskade till 2013, men ökade därefter rejält till 2014 och 2015 (Tabell 10). Karlstad 

visar istället på en dipp för alla tre nyckeltal under 2011 och 2012 för att från 2013 och framåt återigen 

ligga på högre, eller lika nivåer, som före 2011. Antalet utförda körprov når också de lägsta nivåerna 

under 2011 och 2012 i Karlstad (Tabell 10). 

Ljusdal och Säffle är de två minsta kommunerna i sammanhanget, men trots att Säffle har något lägre 

befolkningstal än Ljusdal så har Säffle fler trafikskolor. Ljusdal har klart lägre rörelseresultat än 

rikssnittet, men rörelsemarginalerna varierar runt snittet och bägge nyckeltalen visar på en hyfsat 

positiv trend medan rörelseresultat per anställd varierar en del. Säffle är den kommun som visar klart 

bäst resultat vad gäller rörelsemarginal och rörelseresultat per anställd, men visar samtidigt tydligast 

negativ utveckling där en återhämtning från ett bottenår 2012 inte kommer upp i samma nivåer som de 

fyra första åren under perioden. Eftersom Ljusdal och Säffle är så pass små orter och tillhör 

förarprovskontor som täcker större områden (Sundsvall respektive Karlstad) är det svårt att dra någon 

parallell mellan företagens resultat och antalet körprov.  

 

Figur 2. Rörelseresultat per trafikskola uppdelat på kommun och åren 2008–2015 i kronor. Källa: 

SCB. 
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Figur 3. Trafikskolornas rörelseresultat per kommun och åren 2008–2015. Källa: SCB. 

 

Figur 4. Rörelseresultat per anställd i trafikskolorna per kommun och åren 2008–2015 i kronor. 

Källa: SCB. 

Sammanfattningsvis visar resultaten på både försämringar och förbättringar. Säffle har bäst lönsamhet 

även om den har försämrats de sista fyra åren. Helsingborg har lägst lönsamhet och visar svaga tecken 

på en förbättring. Göteborg visar på bättre lönsamhet, trots ökande konkurrens, men också från relativt 

låga nivåer. Södertälje uppvisar goda resultat de sista tre åren av perioden och ligger nära eller över 

rikssnittet för nyckeltalen.  

2.3.5. Transportstyrelsens utredningar 

Om Transportstyrelsen får kännedom om att det sannolikt pågår en olaglig trafikskoleverksamhet så 

kontrollerar myndigheten om det finns ett tillstånd. Finns inget tillstånd försöker myndigheten ta 

kontakt och upplysa om hur regelverket ser ut. Om Transportstyrelsen efter detta konstaterar att denna 

verksamhet inte upphört så gör man en polisanmälan. Polisanmälningarna bevakas för att följa upp 

resultatet; huruvida det resulterar i ett domslut. Till föreliggande studie har Transportstyrelsen lämnat 

över information om fyra tingsrättsdomar och en hovrättsdom (se även avsnitt 1.1.5). De har även 

informerat om antalet misstänkta fall som myndigheten utrett (Transportstyrelsen, 2017). Dessa 

presenteras i Tabell 13. 
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Tabell 13. Antal misstänkta fall av olaglig trafikskoleverksamhet som Transportstyrelsen utrett, 2011–

2017. 

År Antal misstänkta fall 

2011 12 

2012 4 

2013 14 

2014 13 

2015 33 

2016 16 

2017 (t.o.m. 24 oktober) 20 

Totalt 112 

Källa: Transportstyrelsen 2017. 

Transportstyrelsen lämnade följande information om de misstänkta fallen av olaglig 

trafikskoleverksamhet som myndigheten utrett. För åren 2015–2017 bedömde Transportstyrelsen att 

ungefär 25 procent av fallen inte varit dagligt förekommande verksamhet. Det kan exempelvis vara 

tips om en bil med extra sidospeglar. Ungefär 35 procent av fallen har avskrivits då det är 

ofullständiga eller anonyma uppgifter och ungefär 40 procent av fallen upphör verksamheten eller 

övergår till laglig trafikskola efter kontakt från Transportstyrelsen. Nio av fallen mellan 2011 och 

2017 (Tabell 13) har lett till polisanmälningar. Av dessa har det blivit fyra fällande domar och ett 

ärende som pågår (se avsnitt 1.1.5). Tre av fallen lades ned och en polisanmälan ledde till en friande 

dom (Transportstyrelsen, 2017). 

2.4. Sammanfattning 

I denna del av studien har statistik sammanställts med syftet att svara på frågorna 1–4 i uppdraget. 

Nedan sammanfattas de viktigaste resultaten från varje avsnitt. 

Handledare och deras elever  

Under 2016 blev 178 081 personer handledare åt 146 127 elever. Av handledarna var det ca 89 procent 

som handledde en elev och endast 0,3 procent (597 personer) handledde fler än fem elever. Det var 13 

personer som blev handledare åt 15 elever, vilket är det största antalet elever en handledare kan ha; 

varje handledarskap är giltigt i fem år och kan inte upphävas i förtid även om eleven tar körkort. 

Av eleverna var det ca 65 procent som fick en handledare under 2016, och ytterligare 31 procent som 

fick två handledare. Endast 0,6 procent av eleverna fick fyra eller fler handledare under 2016. 

Det är viktigt att poängtera att det inte går att utläsa hur många elever handledarna egentligen har, 

eftersom vi inte vet vilka av dessa individer som hade elever sedan tidigare. Det enda vi vet är att de 

inte handleder fler än 15 elever. Vi kan heller inte jämföra med tidigare år, vilket gör det svårt att 

bedöma om antalet handledare med många elever minskat sedan 2011.  

Avsaknaden av årlig statistik som går att följa över tid gör det mycket svårt att svara på huruvida 

begränsningen till 15 godkännanden per handledare haft en effekt, försök att dra slutsatser från det 

framtagna materialet skulle vara av spekulativ karaktär. Däremot har det varit möjligt att påvisa 

förekomsten av handledare som har fått godkännande om att handleda flera elever under 2016. Skulle 

man anta att antalet godkännanden under 2016 är representativt för alla handledare, så kan man 

konstatera att det är en marginell andel som har fem elever eller fler, det vill säga 0,3 procent. Detta 

skiljer sig från Transportstyrelsens konsekvensutredning från 2011 som visade på att 2,7 procent av 

handledarna hade fem eller fler elever.  
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Bilar med dubbelkommando 

I februari 2018 fanns det 7 618 bilar med dubbelkommando enligt vägtrafikregistret. 3 782 bilar tillhör 

ett organisationsnummer och 3 836 bilar tillhör ett personnummer. Av alla 7 618 bilar är 2 521 bilar 

registrerade att tillhöra yrkestrafikgruppen trafikskola, det vill säga att de får användas till 

övningskörning på en trafikskola. Av dessa är 2 167 bilar registrerade på en trafikskola som har giltigt 

tillstånd att bedriva trafikskola.  

Av alla de 3 836 bilar som tillhör ett personnummer kan 442 bilar härledas till en trafikskola som 

någon gång haft ett giltigt tillstånd. Registerstudien visade att bland de 270 personer som är 

handledare och ägare av 295 bilar så var det 18 personer som driver, eller har drivit, en trafikskola och 

som äger sammanlagt 29 bilar. 

Detta innebär att det under 2018 fanns 3 394 bilar med dubbelkommando som inte var eller hade varit 

registrerad på en trafikskola. Hur många av dessa bilar som tillhör konsulter kopplade till en 

trafikskola och som används för undervisning går inte att utläsa från den information som vi fått 

tillgång till. Däremot fanns det uppgifter om att 252 personer med handledartillstånd äger 266 bilar.  

Körkortsprovsstatistik 

Körkortsprovsstatiken visar på en ökande trend både i antalet utförda kunskapsprov och körprov. 

Samtidigt sjunker andelen godkända prov och från och med 2015 görs i snitt fler än två prov per 

provtagare i bägge proven. De förarprovskontor som särredovisade i detta kapitel följer i stort samma 

trender som hela riket, men Karlstad och Sundsvall har högre andel godkända prov än Göteborg, 

Malmö, Helsingborg och Södertälje. 

Statistik över trafikskolebranschen 

I SCB:s data ingår utöver bilskolor även flygskolor, seglarskolor och sjöfartsskolor, vilket innebär att 

antalet trafikskolor enligt SCB är fler än antalet trafikskolor enligt Transportstyrelsens register. Under 

åren 2008–2015 är trenden att antalet företag inom branschen ökar. Branschens rörelsemarginal ökar 

också (37 % mellan 2008 och 2015), vilket är detsamma för rörelseresultat per anställd. Anställda per 

företag ökade fram till 2012 för att sedan minska något. Men antalet anställda per företag är ändå 

högre 2015 än 2008.  

Bland de utvalda kommunerna har Säffle den högsta rörelsemarginalen, även om utvecklingen är 

något negativ. De kommuner som har tydligast positiv utveckling är Göteborg och Södertälje. 

Helsingborg ligger lägst vad gäller alla de tre nyckeltalen rörelseresultat per trafikskola, 

rörelsemarginal och rörelseresultat per anställd. Utifrån resultaten kan det konstateras att resultaten 

inte visar någon tydlig trend vad gäller trafikskolebranschens utveckling, varken positiv eller negativ.  

Transportstyrelsens utredningar 

Det är svårt att dra några slutsatser kring de 112 misstänka fall av olaglig trafikskoleverksamhet som 

utretts på Transportstyrelsen mellan 2011 och 2017. Nio av fallen ledde till polisanmälningar, men det 

går inte att säga vilket år det gäller. Domarna som behandlas i detta kapitel föll under åren 2012 och 

2013 medan de flesta utredningar gjordes 2015 (33 stycken) och under 2017 (till och med oktober) har 

Transportstyrelsen utrett 20 misstänkta fall. Även om toppen ägde rum 2015 så är det en ökande trend 

i antalet misstänkta fall. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns stora brister i datamaterialet som beskriver antalet elever 

per handledare och av den anledningen kan vi inte dra några slutsatser om effekten av begränsningen 

till 15 godkännanden per handledare. Den beskrivande statistiken i de delar vi har presenterar ger dock 

en god faktagrund att stå på, men för att komma närmre svaren på frågeställningarna krävs det 

ytterligare analyser av annat slag. 
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3. Delstudie 2: Intervjustudie 

Syftet med denna delstudie är att samla information från olika inblandade nyckelpersoner som kan 

uttala sig om effekten av begränsningar av handledarskapet och den olagliga trafikskoleverksamheten. 

Intervjuer har därför gjorts med relevanta aktörer för att kartlägga deras syn på privat handledning, den 

nuvarande utformningen, dess för- och nackdelar och behov av förändring. 

3.1. Metod 

3.1.1. Urval 

Intervjuer genomfördes med tjänstemän för olika myndigheter, trafiklärare, förarprövare, 

trafiklärarelever och lärare samt andra nyckelpersoner med kunskap inom området. Sammanlagt har 

femton personer intervjuats, inom de relevanta aktörsområdena: 

• en myndighetsperson från Transportstyrelsen 

• en myndighetsperson från Skatteverket 

• en myndighetsperson från Polismyndigheten 

• en informatör med inriktning på trafiksäkerhet för invandrare 

• två förarprövare från Trafikverket 

• två representanter från två olika ideella föreningar 

• tre myndighetspersoner från Ekobrottsmyndigheten (EBM)  

• fyra företrädare för trafikskolor.  

Här ska påpekas att intervjuerna är besvarade av enskilda individer, varför uttalanden kan vara 

präglade av subjektiva uppfattningar, erfarenheter och hörsägen, som aktuell organisation inte 

nödvändigtvis står bakom.  

3.1.2. Genomförande  

I ett första steg identifierades vilka intressenter/aktörer/nyckelpersoner som skulle ingå i studien. 

Informanterna kontaktades därefter via e-post och telefon med en förfrågan om intervju och en kortare 

beskrivning av studien. Intervjuerna genomfördes i flertalet fall av praktiska skäl via telefon. 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade och intervjufrågorna karakteriseras som öppna frågor. Detta 

innebär en öppenhet för aspekter som annars kanske skulle gått förlorade om intervjun följt ett strikt 

frågeformulär (Kvale, 1997). Som hjälp i intervjuerna har en intervjuguide använts. Intervjuguiden har 

bland annat konstruerats utifrån offertens huvudfrågor, men har även anpassats efter respektive 

informants kunskapsområde och roll. Fokus har varit på reglerna; om de varit ändamålsenliga och om 

de kan eller bör förändras. Deras kunskap om verksamheten: hur den ser ut och vad de anser att 

problemet är. Slutligen om de hade förslag på andra åtgärder som kunde stoppa den olagliga 

verksamheten. I genomsnitt har en intervju tagit mellan ½ till 1 timme. Intervjuerna genomfördes 

under sommaren 2017 fram till våren 2018. Intervjuerna spelades in med informanternas medgivande 

och har därefter transkriberats.  

3.1.3. Analys 

Det transkriberade intervjumaterialet har i ett första led grovstrukturerats efter temana i intervjuguiden 

(Widerberg, 2002). Därefter har samsyn eller divergerande uppfattningar inom olika områden 

analyserats och sammanställts. I resultatbeskrivnigen har citat från intervjuerna använts för att belysa 

informanternas resonemang. Dessa återges ordagrant, men kan ha justerats för läsförståelsen. Vid 

behov av förtydligande av texten har detta skrivits inom parentes. Uteslutna partier inom ett redovisat 

citat markeras i rapporten med /.../. 
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3.2. Resultat – Intervjustudie 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter begränsningen av handledarskap fått och om 

den olagliga verksamheten blivit mera omfattande sedan reglerna infördes. Eftersom den olagliga 

verksamheten är tämligen okänd inleds resultatet med en beskrivning av hur den ser ut, omfattningen 

och varför man använder sig av deras tjänster. Detta görs innan effekten av de olika åtgärderna, 

inklusive begränsningen av handledarskap diskuteras. Detta kapitel avslutas med de intervjuades 

förslag på ytterligare åtgärder för att stävja den olagliga verksamheten.  

3.2.1. Hur ser den olagliga verksamheten ut? 

Enligt de som deltog i intervjustudien så ser den olagliga verksamheten ut på många olika sätt. För det 

första kan det vara en förmodad seriös trafikskola som har lokal men inte redovisar alla intäkter, dvs. 

man har en laglig och en olaglig verksamhet sida vid sida. Enligt åklagaren på Ekobrottsmyndigheten 

(EBM) finns det lagliga trafikskolor som inte redovisar alla inkomster för att dryga ut kassan. För det 

andra förekommer även en grövre form av olaglig verksamhet som i de mest extrema fallen enligt 

projektledaren från EBM är kopplad till grov ekonomisk brottslighet. Åklagaren från EBM tillägger att 

det i vissa fall även finns kopplingar till annan större kriminell verksamhet:  

”Det är ett subsamhälle där vissa lever helt och hållet vid sidan av det öppna samhället.” 

Enligt projektledaren på EBM tyder det på att verksamhet i vissa fall är väldigt lönsam med en stor 

omsättning. Att det kan vara en lukrativ verksamhet stöds även av respondenter från Skatteverket, 

STR, förarprövare och trafiklärare.  

Den olagliga verksamheten omfattar hela utbildningen: allt från förfalskning av handledarintyg och 

övningskörning till teoriprov. Vissa tillhandahåller alla delar medan andra endast några. Det vanligaste 

enligt respondenterna verkar vara att erbjuda handledning mot betalning.  

Rekryteringen sker via mun till mun och annonser men det finns även vissa som befinner sig nära en 

trafikskola och försöker ”locka” över elever den vägen. En trafiklärare berättar att man satt upp en 

lapp på trafikskolans dörr där det stod ”varför går ni här, kom till oss”. En annan trafiklärare berättar 

att när eleven kliver ur hens bil kan någon säga till eleven att öva med dem istället. Enligt en annan 

trafiklärare finns det en handledare som har en egen hemsida och deras lokal är dörr i dörr med en 

laglig trafikskola som hans barn öppnat.  

Rekrytering kan även ske vid flyktingförläggningar i landet där de boende erbjuds att övningsköra mot 

betalning. Några trafiklärare berättar att man kan erbjuda en 3 dagars intensivutbildning för 18 000 

SEK. Detta framställs som att även ett körkort ingår i priset.  

Åklagaren på EBM berättar att de flesta inte förstått att de har betalat ”svart” för de har ingen 

erfarenhet av vad det kostar att ta körkort i Sverige. De har inga andra referensramar, de kommer hit 

och möter denna person och ser det som en väg till körkort. Enligt förarprövaren tror eleverna många 

gånger att de går på en helt vanlig trafikskola. 

Enligt respondenterna är det väldigt vanligt att handledarnas bilar är utrustade med dubbelkommando. 

Enligt respondenten från STR och flera av trafiklärarna tar man inte längre bort dubbelkommandot då 

man vill sälja trafikskolebilen. Enligt bilfirmorna kan bilen då säljas snabbare och de kan få 10 000 

kronor extra för bilen. Enligt STR är det idag kö på dessa fordon. Projektledaren på EBM berättar 

vidare att handledare som tar betalt för sina tjänster kör med bilar som är lämplighetsbesiktade för 

övningskörning i trafikskola och utrustade med dubbelkommando och backspeglar. Vanligtvis har de 

2 till 3 bilar. Det finns även de som kör med stripade bilar, som då ser ut som en helt vanlig 

trafikskolebil. Detta kan också förklara varför många som anlitar dem, tror att de är en helt vanlig 

trafikskola.  
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Om den olagliga trafikskolan har fler än det tillåtna antalet godkännanden (15 stycken) kommer man 

runt det genom att förfalska handledarintyg. En trafiklärare berättar att man helt enkelt klistrar över 

namnet och ersätter det med ett annat. 

De obligatoriska delarna genomför man oftast på en legal trafikskola men enligt en förarprövare finns 

det även här några som fuskar. Enligt respondenten finns det skolor som utfärdar bevis utan att 

vederbörande genomfört utbildningen. Detta gäller både riskutbildning 1 och 2: 

”Så det är inte enbart risk 1 som man kan få utfärdat utan att man gjort den, det gäller 

även risk 2.”  

Detta stöds även av åklagaren på EBM som hävdar att det finns ett samarbete mellan de olagliga 

trafikskolorna och trafikövningsplatserna.  

Bokning av prov kan även ingå i den olagliga verksamheten men då handlar det om legala trafikskolor 

som missbrukar systemet. Enligt förarprövaren finns det elever som betalar från 2 000 till 12 000 

kronor för en provtid, som de kanske kan få nästa dag. Trafikskolan kan boka många prov om de har 

tillgång till flera personnummer. För att få tillgång till personnummer kan man använda sig av släkt 

och vänners personnummer och sedan söka körkortstillstånd för dem. Enligt förarprövaren finns det 

även belägg för att man via migrationsverkets lokaler kommer i kontakt med utbildare för att den 

vägen få tillgång till personnummer. Dessa används sedan för att reservera tid: 

”Detta gör man för att upprätthålla provpasset och några dagar innan så bokar man av 

och bokar in den kund som är mest aktuell.” 

Enligt förarprövaren finns det skolor som har använt samma personnummer flera hundra gånger20.  

Förutom att erbjuda handledning och bokning av prov finns det även de som hjälper eleven att klara 

teoriprovet. I vissa fall handlar det om att man säljer ett paket för cirka 7 000 kronor och då får man 

övningsköra, ta del av frågor till teoriprovet och sedan låna handledarens fordon vid uppkörning. 

Enligt trafiklärare och förarprövare så kan man även sälja svar på teoriprovet separat vilka då kostar 

omkring 2 000 kronor.  

Några av respondenterna har enbart hört talas om detta vi elever men känner inte till hur de kan få 

tillgång till frågorna: 

”Men det är flera elever som vittnar om att dom har fått tag på trafikverkets prov både på 

svenska och andra språk.”  

Men en förarprövare har själv sett hur man filmat kunskapsprovet. Detta skedde i samband med att 

eleven själv genomförde teoriprovet. Filmningen gjordes med en kamera som man monterat in i 

knappen på en kofta. Filmen kan sedan säljas men i detta fall hjälpte den också eleven att klara provet. 

Utanför lokalen fanns nämligen en person som då kunde se frågorna och ge de rätta svaren till 

personen som genomförde provet som var utrustad med en mobil och en öronsnäcka. För att få denna 

hjälp fick han betala 10 000 kronor. Förutom denna person känner förarprövaren en annan som 

berättat att han betalt 12 000 kronor för att få samma hjälp med att klara provet.  

Eftersom provet filmats kan det sedan säljas till andra elever. Även om det prov de kommer att 

genomföra inte är exakt samma, menar både trafikläraren och förarprövaren att det kan räcka eftersom 

man inte behöver få alla rätt på provet (gränsen går vid 80 %). Enligt en trafiklärare kan man då klara 

teoriprovet även om man har väldigt bristfälliga kunskaper om de regler som gäller.  

                                                      

20 Sedan oktober 2017 har Trafikverket ändrat sitt bokningssystem vilket nu innebär att det inte är möjligt att 

missbruka bokningen på detta sätt.  
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”Dom klarar provet men har bristfälliga teorikunskaper i den praktiska körningen.” 

Detta var också något som en annan trafiklärare själv fått erfara då eleven hen körde med inte kände 

till några av de vanligaste skyltarna fast teoriprovet blivit godkänt.  

Ett annat sätt att klara teoriprovet utan att ha den kunskap som krävs är att låta någon annan göra 

provet. Enligt en av respondenterna så samarbetar man då med andra. En handledare kan ha lärt sig 

alla frågorna och alla svaren på teorin, eleven betalar en viss summa och så går dom dit båda två. De 

legitimerar sig och sätter sig vid var sin dator, men vad de har gjort är att de har memorerat varandras 

personnummer så då dom sätter sig vid datorerna så skriver handledaren in elevens personnummer och 

eleven skriver in handledarens. Sedan skriver handledaren teoriprovet för eleven som klarar det utan 

att ha gjort det. Projektledaren på EBM vill framhålla att detta kanske inte är så vanligt men det visar i 

varje fall på vilka tjänster man kan erbjuda: 

”Det är inte så att alla gör det, det finns en stor variation, vissa erbjuder bara hjälp med 

körlektioner medan vissa erbjuder hjälp med kontakt med myndigheter och teoriprov.” 

3.2.2. Omfattningen av den olagliga verksamheten 

Frågan är sedan hur vanlig denna verksamhet är, respondenterna fick därför frågan om hur omfattande 

den var och om den blivit vanligare. Svaren varierade allt från att detta finns i hela landet till liten. De 

som ansåg att den var stor var en förarprövare, projektledare och åklagare på EBM, STR och en 

trafiklärare. Den intervjuade åklagaren tror att den omsätter miljonbelopp. Enligt respondenten har den 

utan tvivel ökat vilket anses hänga ihop med flyktingströmmarna. Respondenterna från olika 

myndigheter (Polisen, Transportstyrelsen och Skatteverket) är mera osäkra. Respondenten från polisen 

berättar att hen har jobbat som polis i 28 år, varav 26 i yttre tjänst, och har aldrig tagit emot en (privat) 

anmälan om olaglig trafikskola. Då hen pratar med sina kollegor säger dom: 

”Är det ett allvarligt brott? Finns det? Vi ser det inte men det behöver inte betyda att det 

inte är utbrett eller finns på andra ställen.”  

Enligt henne brukar man inom polisen säga att det inte är ett så utbrett problem men tillägger att det 

inte behöver vara så: 

”Det kan vara ett jätteproblem men vi ser inte det.” 

Detta styrks även av respondenterna från EBM som menar att det finns ett stort mörkertal, så även om 

verksamheten är ganska utredd så är den svårt att upptäcka. Respondenten från Transportstyrelsen 

berättar att de som anlitar en olaglig trafikskola inte vill anmäla dem. Till skillnad från de andra tror 

hen inte att det är ett utbrett problem och är inte säker på att det är lika stort som branschen vill 

påskina. Trots det utesluter respondenten inte att det kan vara ett utbrett problem och att det 

”förmodligen växt över tid”. Respondenten från Skatteverket har ingen egen bild av den olagliga 

verksamheten och har därför svårt att uppskatta omfattningen:  

”Då det handlar om kontanta pengar finns det inga spår och de här personerna har 

kanske andra inkomster så att de uppvisar en tillräcklig fasad av att de klarar sig 

ekonomiskt.”  

Skatteverket har genomfört några utredningar men respondenten menar att det är svårt:   

”/.../ vi har ingen möjlighet att skaffa oss en uppfattning om hur många sådana det finns, 

utifrån det skattemässiga perspektivet. De är ju oredovisade, de registrerar ingenting, 

och vi ser dom inte, nej, inte i nuläget.” 

Även om åklagaren från EBM anser att verksamheten är utbredd så delar hen Skatteverkets 

uppfattning att den är svår att komma åt: 
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”Min uppfattning är att den är djupt rotad, att det är svårt att komma åt den och svårt att 

upptäcka, vilket gör att de legat under radarn i många år.” 

Enligt respondenten från EBM är detta såklart allvarligt eftersom fler och fler kan dras till något som 

både är lukrativt och relativt riskfritt. 

Respondenten från STR, som i likhet med andra anser att verksamheten är utbredd, menar att det är 

demoraliserade för branschen och att den har negativa effekter för samhället. Detta stöds även av en 

trafiklärare som hävdar att det nu finns legala trafikskolor som har en kontantverksamhet vid sidan om 

för att kunna konkurrera. Hen tillägger att det inte går att driva trafikskola och konkurrera med de 

olagliga som tar halva priset. 

Åklagaren från EBM styrker detta och menar att branschen är hotad. Respondenten anser att 

intäktskrympningen, oavsett bransch i förlängningen kan leda till en osund konkurrens. De som kör 

vitt ställs inför ett val om de har svårt att få det att gå ihop, säger hen. De kan ställas inför hot om 

konkurs eller stängas ned eller krympa verksamheten för att överleva, fast man från början inte hade 

någon kriminell avsikt. Hen anser att det gäller att värna om de som sköter sig: 

”Vi har hört många förmodat seriösa trafikskolor som har det svårt att få det hela att gå 

runt, det är en effekt som vi tycker är allvarlig.”   

Hen förespår att i de värst utsatta områdena kommer vi snart se att de ”vita” trafikskolorna försvinner 

eftersom de inte kan konkurra med de olagliga. 

Andra konsekvenser av den olagliga verksamheten som respondenterna lyfter är att arbetsmiljön för 

förarprövare påverkas negativt. Detta beror på att det finns elever som kommer till provet dåligt 

förberedda om som uppvisar stora brister. Förarprövaren berättar att det kan var väldigt svårt för dem 

att hela tiden vara alerta och kunna ingripa om något allvarligt händer. Inte minst med tanke på att de 

kan ha upp till 9 prov på en dag. Hen berättar också att de privata bilarna som de kör upp med många 

gånger är undermåliga: 

”De privata bilar som kommer till prov är ibland inte ok. Bromslampor som lyser, fel 

däck, dubbelkommando som inte fungerar, defroster och fläkt som inte fungerar osv.” 

En annan allvarlig konsekvens är självklart för eleven eftersom deras utbildning i förlängningen kan 

bli väldigt dyr om de blir tvungna att göra flera omprov. Förarprövaren har träffat flera som känner sig 

lurade eftersom deras körkort kostat väldigt mycket, betydligt mer än de först trott. 

3.2.3. Vem är målgruppen och varför betalar man för sin handledning? 

Som tidigare nämnt vänder sig de olagliga trafikskolorna främst till nyanlända invandrade landsmän. 

Men det finns även personer som kommit till Sverige tidigare och etniska svenskar som också 

använder sig av dem för att få ett billigare körkort. Projektledaren på EBM menar att de etniskt 

svenska är väl medvetna om vad de gör medan detsamma inte alltid gäller de nyanlända eleverna, hen 

betonar att de är en speciellt utsatt grupp: 

”De är som brottsoffer som utsätts för detta och det är omedvetet många gånger.”  

Detta styrks även av respondenten som arbetat med att informera invandrare. Hen berättar att eleverna 

får kännedom om skolorna via en vän eller dylikt. Hen menar att om man inte har tillgång till de 

vanliga samhällsinformationskanalerna då lyssnar man på varandra och tar reda på hur en annan 

landsman har gjort. Respondenten anser också att det material som nu finns på andra språk är av 

mycket dålig kvalitet. Som exempel nämner hen att boken på persiska inte översatts på rätt sätt. 

Språkproblematiken nämns även av andra som en viktig orsak men också bristen på privata handledare 

att övningsköra med. Något som framförallt gäller nyanlända invandrare.  
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3.2.4. Nuvarande åtgärder för att förhindra den olagliga verksamheten 

3.2.4.1. Begränsning av antalet handledartillstånd 

En åtgärd som Transportstyrelsen vidtagit för att begränsa den olagliga verksamheten är att reducera 

antalet godkännanden per handledare till 15 stycken. Effekten av detta råder det olika uppfattningar 

om men de flesta av de som intervjuades är eniga om att begränsningen till 15 handledartillstånd per 

person inte fått någon större effekt.  

En utav trafiklärarna, en trafikutbildare, respondenterna från EBM och respondenten från STR anser 

att även 15 godkännanden är alldeles för högt antal och att fem tillstånd borde räcka. Respondenten 

från STR stödjer detta på en Sifo-undersökning som genomfördes för flera år sedan som visade att 85 

procent av handledarna hade 1 tillstånd. Både STR och åklagaren på EBM menar att de som har stora 

familjer, eller bedriver en legal handledarverksamhet, borde kunna ansöka om dispens. Åklagaren på 

EBM tillägger: 

”Det är fullkomligt nödvändigt att göra en begränsning av antalet handledarskap, att ha 

det obegränsat är vansinnigt.”  

Liknande argument framfördes även av en trafikutbildare och en trafiklärare som menar att 15 stycken 

är alldeles för många men också att det kan tolkas som att det är okej att köra svart. Åklagaren på 

EBM tillägger att 15 godkännanden är av en sådan omfattning att man då bedriver en 

yrkesverksamhet. Enligt hen borde lagen vara snäv och tydlig om vad som gäller.  

Projektledaren på EBM är också mycket tydlig med att en begränsning till ett mindre antal tillstånd per 

handledare är viktigt för att lättare kunna påvisa näringsverksamhet för de som bedriver 

handledningen.  

”Ju mer vi styr upp och begränsa från lagstiftarhåll desto mer har vi att stötta oss på då 

vi vill komma åt detta, det är så viktigt att vi inte lämnar dörrar öppna.” 

Respondenten från STR är inne på samma spår eftersom en lägre maxgräns kunde hjälpa Skatteverket 

och EBM att avgöra om det är en näringsverksamhet eller inte.  

Trots det finns det också flera av de intervjuade som tvivlar på att en sänkning skulle få någon större 

effekt. Detta gäller även de som vill ha en sänkning. Åklagaren på EBM som ville sänka till max 5 

tillstånd verkar tvivla eftersom hen vet att de kriminella är duktiga på att utnyttja systemet. Detta stöds 

även av respondenten som arbetar med invandrarinformation och förarprövaren som menar att man 

bara hittar andra sätt att fuska på. En av de intervjuade förarprövarna säger: 

”Nej det spelar ingen roll. Måste ändra systemet.”  

Respondenten från Transportstyrelsen menar också att antalet nog inte spelar så stor roll: 

”Sänker man antalet till 10 så tror jag inte att det blir bättre, höjer man den till 20, tror 

jag inte att det spelar så stor roll”. De som inte följer reglerna här bryr sig inte om den 

siffran. För Transportstyrelsen innebar begränsningen att handledare som hade många 

elever som de handledde nu har blivit osynliga. /…/ Om man sänker antalet till 5 säger 

många att man tar död på problemen, det tror inte jag, det är inte det utan andra saker 

som är problemet.” 

Detta innebär att även om meningarna går isär då det gäller antalet handledda elever verkar alla vara 

överens om att problemet med olagliga trafikskolor inte kan lösas med endast en åtgärd. 
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3.2.4.2. Polisens kontroller och påföljder 

Respondenten från polisen berättar att om en polis stoppar en privat bil eller trafikskolebil som det står 

övningskörning på, frågar polisen om handledarintyg och körkortstillstånd. Om den förmodade läraren 

säger att det ligger på kontoret och att de är registrerad för så och så många elever, då får polisen 

avvakta för att få beskedet. Om alla papper är korrekta kan de köra iväg eftersom det inte finns någon 

indikation på brott. Enligt polisen är varken handledaren eller eleven som har betalt ”svart” intresserad 

av att anmäla ett brott. Hen tillägger att de inte bedriver någon spaningsverksamhet med tips om att det 

skall finnas en olaglig trafikskola. En anledning till detta är att det finns en sekretess mellan 

myndigheter vilket innebär att de inte kan få tillgång till den information som behövs för att bötfälla: 

”Så är det mellan alla myndigheter, vi har sekretess mellan oss både på gott och ont.” 

De som har ett förfalskat handledarintyg kan visa detta för polisen och i de flesta fall räcker det för att 

komma undan enligt projektledaren på EBM: 

”Så även om de inte är godkända av TS så visar de det för polisen och polisen har idag 

inte rutinen att slå upp det mot sin databas, de tittar bara på intyget och godkänner och 

de får köra vidare.”  

Trafikläraren anser dessutom att reglerna är luddiga då man övningskör privat. Den privata 

handledaren måste ha med sitt körkort och handledartillståndet för sin elev. Eleven däremot behöver 

inte visa legitimation för hen är ju inte föraren. Vederbörande behöver heller inte ha med sig sitt 

körkortstillstånd. Det innebär att det ibland blir svårt att avgöra om det verkligen är rätt person som 

övningskör. 

Om däremot polisen kan hävda att det är en privat övningskörning utan tillstånd så blir det olovlig 

körning både för handledaren och den som kör. Då är det brott enligt trafikbrottslagen som går vidare 

till åklagare och om man kan bevisa att det är en yrkesmässig utbildning kan det leda till böter. Om det 

sker vid flera tillfällen är det grov olovlig körning vilket kan leda till fängelse. 

Respondenten från Skatteverket berättar att bötesbeloppet är 2 000 kr. Hen framhåller dock att polisen 

inte prioriterar bötesbrott. Trafikläraren och förarprövaren menar också att 2 000 kr i böter är en 

väldigt liten summa i sammanhanget om man tar hänsyn till hur mycket denna verksamhet kan dra in.  

Projektledaren på EBM tillägger att polisen inte har resurser att utreda bötesbrotten. Enligt hen kan 

man även komma åt den olagliga verksamheten genom att fokusera på den ekonomiska brottsligheten.  

Åklagaren från EBM berättar att hen har ett ärende där misstankar om bokföringsbrott utreds. Det är 

hens första mål som handlar om olagliga trafikskolor, men det har funnits ett antal mål runt om i 

landet som handlar om brott mot lagen om trafikskolor, där man inte har registrerat sig. Till skillnad 

från böter för olovlig körning är straffet oftast betydligt högre eftersom ett bokföringsbrott kan ge 

fängelse upp till 2 år. Av den anledningen vill åklagaren uppmuntra Trafikverket och 

Transportstyrelsen att anmäla brott till EBM. Enligt samma respondent är de vanligaste anmälarna 

Skatteverket och sedan konkursförvaltare. Det finns även privatpersoner som anmäler men också 

uppsökande underrättelseverksamhet. Det sistnämnda kan enligt trafikläraren bedrivas av både 

trafiklärare och förarprövare. 

3.2.4.3. Transportstyrelsen tillsyn  

Då någon har anmält en misstänkt olaglig verksamhet är steg 1 att Transportstyrelsen gör en 

relevansgranskning av ärendet. TS ställer då följande motfrågor: ser de den här bilen ofta, har dom 

lokaler där de bedriver verksamhet osv. TS tar kontakt med verksamheten och informerar om vad 

regelverket säger. Om TS misstänker att det är en olaglig verksamhet och det inte finns något 

missförstånd då görs en anmälan och sedan får polisen göra en bedömning.  
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Oftast är det branschföreträdare som ser något och som tar kontakt med TS. Det kan också vara att de 

fastnar i TS egna system och att det uppdagas något som föranleder en utredning. Det kan vara så 

enkelt att man söker undantag från begränsningen med antal handledare. Man ringer och ställer frågor 

som gör att TS blir intresserad, eller att någon elev hör av sig. TS har endast ett fåtal fall av 

oregistrerad verksamhet som de undersökt.  

3.2.5. Förslag på ytterligare åtgärder 

Eftersom flera av de som anlitar en olaglig trafikskola inte har tillgång till en privat handledare lyfter 

respondenterna fram behovet av att de kan få hjälp av andra. På några platser i landet finns det ideella 

körkortsföreningar som bistår med handledare. Man är noga med att poängtera att det är helt ideellt. 

Den enda ersättning som utgår är att den som övningskör betalar 30 kronor till föreningen. De som 

handleder får i sin tur endast milersättning. Förutom att erbjuda övningskörning så finns det föreningar 

som erbjuder teoriläsning. Om detta görs i studiecirkelformation finns det även möjlighet att få bidrag 

från stat eller kommun. Enligt representanterna från dessa föreningar är intresset stort och det 

långsiktiga målet är att ha minst en bil i varje kommun. Handledare och elev övar på det som elevens 

trafikskola gett som hemläxa och när man övat färdigt så får eleven nya uppgifter från trafikskolan. 

Det är därför ett krav från föreningens sida att eleven är inskriven och har regelbunden kontakt med en 

trafikskola. Om antalet elever begränsas kan det bli problem för dessa organisationer om de inte kan få 

ansöka om dispens.  

Att få tillgång till undervisningsmaterial på det egna språket är också något som kan få elever att söka 

sig till en olaglig trafikskola om denna erbjuder detta. Enligt trafikläraren har man under en längre tid 

efterlyst material på annat språk än svenska men tycker att det varit trögt. Idag finns det visserligen 

material på andra språk men en utav respondenterna som behärskar persiska berättar att kvalitén är 

dålig.  

Förutom material efterlyser man möjligheten att kunna genomföra utbildningen på det egna språket, 

detta gäller då både övningskörning och riskutbildningen. Idag finns det i varje fall en kommun i 

landet som gjort en direktupphandling med tolkar som kan stötta trafikläraren. Enligt respondenten 

från STR ökar antalet lärare som nu studerar de nyanländas språk. 

Ett annat sätt att nå ut med information är att besöka olika grupper. Förarprövaren menar att man 

borde besöka de nyanlända så tidigt som möjligt. Även om ett besök i samband med SFI är välkommet 

kan det vara försent för då kanske de redan har påbörjat sin övningskörning. Det finns även några 

förarprovskontor som anställt en förarprövare som talar exempelvis arabiska eller persiska och som 

sedan har som uppgift att besöka olika inrättningar och informera om den svenska 

körkortsutbildningen.  

För att ytterligare tydliggöra vilka skolor som har tillstånd att bedriva en verksamhet föreslår 

respondenten från STR att det finns, i likhet med taxi, en legitimation som visar att trafikläraren är 

behöriga fastsatt på framrutan.  

Flera av de intervjuade påpekar också att straffet för olovlig körning är för lågt och enligt 

respondenten från STR behövs det ett straff som är mera kännbart. En av förarprövarna anser 

dessutom att tillsynen av trafikskolor borde öka så olaglig verksamhet både inom den lagliga och den 

olagliga verksamheten blir upptäckt:  

”De måste finnas på plats och se hur verksamheten går till.”  

Ett sätt att lösa detta problem är enligt förarprövaren att Trafikverket får tillbaka sin rätt att ha tillsyn. 

Detta kanske även stöds av TS som lyfter fram att deras tillsyn inte räcker men till skillnad från att det 

borde vara Trafikverkets ansvar menar hen att branschen själv måste ta ett större ansvar. Hen betonar 

att deras, det vill säga Transportstyrelsens, uppdrag är att hålla uppsikt över de som har ett tillstånd, 
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inte att jaga kriminella. Åklagaren på EBM diskuterar också tillsyn och menar att vi är för naiva och 

borde förstå att det finns människor som utnyttjar vårt system: 

”Det är för mig helt ofattbart att det får vara på det viset att myndigheter i Sverige 

saknar kontroll och tillsyn i sin verksamhet.”  

Hen anser att om detta förstärks skulle vi kunna komma tillrätta med mycket. Detta stöds även av en 

annan åklagare på EBM som menar att tillsynen borde utökas till att även titta på fordon som har 

dubbelkommandon. Enligt hen finns det redan idag mycket som kan göras för att bättre kontrollera 

verksamheten. Hen tycker också att man borde anmäla till EBM då man misstänker att en verksamhet 

sker yrkesmässigt och varaktigt.  

Förutom det som beskrivits ovan finns det bland respondenterna flera som menar att myndigheterna 

måste samarbeta bättre. Åklagaren på EBM hävdar att det är myndigheternas ansvar att hjälpa 

branschen så att den blir en sund bransch. Ett ökat samarbete mellan olika myndigheter är därför 

viktigt men också att kunna dela data vilket innebär att man måste försöka komma runt olika 

sekretessregler. För att lyckas med detta krävs att någon eller några har det övergripande ansvaret för 

frågan. Enligt förarprövaren är detta något som saknas: 

”Nu är det ingen som känner att de har något ansvar för de svarta skolor.” 

Detta är också något som åklagaren på EBM betonar: 

”Jag upplever att de svenska myndigheterna fallerar här genom att inte ta hand om och 

visa på alternativ. Visa att det inte är en okej väg att gå att vara med att finansiera den 

svarta verksamheten.” 

3.3. Sammanfattning 

Då det handlar om den olagliga verksamheten så visar resultaten från intervjustudien att det finns en 

rad olika varianter, allt från att man enbart erbjuder handledd körträning mot betalning till att man 

även filmar teoriproven som man sedan säljer, hjälper till med att svara på kunskapsfrågorna i 

samband med prov, bokning av förarprov och förfalskning av handledarintyg. Det finns även några 

som vittnar om att det finns ett samarbete med legala trafikskolor som utfärdar intyg på genomgången 

riskutbildning utan att personen deltagit. Det vanligaste verkar vara att man endast erbjuder 

handledning vid körträning mot betalning. 

Ett flertal av dem som erbjuder handledning har bilar med dubbelkommando och vissa utger sig också 

för att vara legala trafikskolor med stripade bilar. Av den anledningen är det inte så konstigt att det 

finns elever som tror att de går hos en helt vanlig trafikskola. Målgruppen för denna verksamhet är 

många gånger nyanlända personer med ingen, eller väldigt dålig, kunskap om det svenska 

körkortssystemet. Den olagliga verksamheten kan också erbjuda dem utbildning på det egna språket 

vilket måste upplevas som en stor fördel. Det är inte ovanligt att denna grupp saknar en nära anhörig 

som de kan övningsköra med, vilket är en annan viktig anledning till att de betalar för handledningen. 

Konsekvensen av denna verksamhet, enligt respondenterna, är att körkortet kan bli väldigt dyrt, 

eftersom det inte är ovanligt att deras förarprov blir underkänt. En annan konsekvens är att det kan ha 

en demoraliserande effekt på den legala verksamheten och att det kan bli svårt för de legala 

trafikskolorna att konkurrera.  

Om den olagliga verksamheten ökat eller inte råder det delade meningar om bland respondenterna. De 

som arbetar direkt med elever, exempelvis förarprövare och trafiklärare, menar att den ökat. De andra 

är mer osäkra.  

På frågan om regelverket haft en positiv eller negativ inverkan på den olagliga verksamheten är 

respondenterna svar att det inte haft någon effekt alls. Man är därför överens om att begränsningen av 



48  VTI rapport 974 

antalet handledartillstånd till 15 inte har resulterat i att den olagliga verksamheten blivit mindre. 

Däremot vittnar flera av respondenterna om att den istället ökat vilket beror på att det finns en ökad 

efterfrågan på handledare då man saknar någon närstående som kan ställa upp, vilket är fallet hos 

främst de nyanlända. Ett annat skäl är att den olagliga verksamheten har spridit sig utan att få något 

motstånd från myndigheterna. Detta i sin tur kan enligt några av respondenterna bero på att ingen i 

nuläget verkar vilja ta ansvar för frågan. 

Några av respondenterna skulle ändå vilja se en ytterligare sänkning av antalet godkännanden även om 

man inte tror att det räcker för att få bukt med den olagliga verksamheten. Respondenterna är väl 

medvetna om att det finns många olika sätt att kringgå de regler som gäller och detsamma skulle även 

gälla om reglerna skärptes. De som ville se en sänkning pratar istället om att det skulle ha ett 

signalvärde eftersom det på ett tydligt sätt visar att det handlar om en privat verksamhet och inte en 

yrkesverksamhet. Man anser också att det kunde hjälpa olika myndigheter att kunna leda i bevis om 

det är en näringsverksamhet eller inte. 

Andra åtgärder, såsom polisens bevakning och böter anses inte heller räcka. Åsikterna om 

bötesbeloppet är dessutom att det är alldeles för lågt. Istället för att dömas för olovlig körning menar 

några att man i stället skall fokusera på om det är ett skattebrott eller inte, eftersom straffet då blir 

högre. Flera av respondenterna menar att straffet måste bli mera avskräckande. 

Transportstyrelsen tillsyn räcker inte heller eftersom de inte har som sin uppgift att bevaka den 

olagliga verksamheten. Däremot kan de dra in tillståndet för en trafikskola som bryter mot reglerna. 

Man är därför överens om att andra åtgärder behövs för att stävja den olagliga verksamheten. Några 

anser att det handlar om att minska efterfrågan genom att exempelvis erbjuda mängdträning och 

handledning till personer som inte har någon nära anhörig att köra med. Idag finns det ideella 

föreningar som några av respondenterna anser man skall stötta. Däremot kan man se att en skärpning 

av regelverket skulle medföra problem för dessa föreningar men för att komma runt detta föreslår man 

att de kan ansöka om dispens.  

Andra åtgärder som man lyfter fram är tillgång till undervisning och kursmaterial på det egna språket. 

Bättre information till nyanlända är ytterligare en annan förebyggande åtgärd som flera av 

respondenterna anser att man borde prioritera mera. Detta eftersom de nyanlända inte alltid vet vad 

som krävs i Sverige för att få ett körkort men också för att de inte skall bli lurade att betala dyrt för en 

många gånger bristfällig utbildning.  

Samarbete mellan flera olika aktörer var också något man efterlyser, detta kan då handla om att man 

tipsar varandra men också att man kan samköra data för att i sin tur lättare upptäcka brott.  
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4. Delstudie 3: Enkätstudie riktad till körkortselever 

4.1. Syfte 

Syftet med delstudie 3 är att kartlägga elevers egna erfarenhet av den olagliga verksamheten.  

4.2. Metod 

4.2.1. Genomförande 

Trafikverket gjorde datauttag från förarprovsregistret med 3 000 personer som godkändes på körprovet 

för B-behörighet under september och oktober 2017. Eftersom datainsamlingen endast skedde via en 

webbenkät, ströks de personer som saknade en e-postadress i uttagsfilen. Därutöver ströks ett antal 

personer/poster som uppenbart, utifrån e-postadresserna, gick till en trafikskola och därtill några 

dubbletter.  

Enkäten inledes med frågor om privat övningskörning, se bilaga 1. När det gäller den privata 

övningskörningen ställdes ett flertal frågor om handledaren:  

• hur många handledare eleven hade  

• om han/hon genomgått introduktionsutbildningen  

• vilken relation eleven hade till denna/dessa  

• om handledaren hade fler elever  

• om eleven var nöjd med den privata handledningen.  

Respondenten fick också beskriva körpassen:  

• varaktighet per övningstillfälle  

• eventuell betalning och hur den i så fall skedde  

• om bilen som användes var utrustad med dubbelkommando.  

Beträffande körlektioner på trafikskola, ingick frågor:  

• om eleven tog körlektioner på mer än en trafikskola  

• om trafikskolan erbjöd Risk 1:an  

• om trafikskolan var godkänd, dvs. hade rätt att undervisa elever  

• nöjdheten med körlektionerna.  

Även frågor om körlektionens varaktighet och betalning ställdes. Hade respondenten inte tagit 

körlektioner på trafikskola, undersöktes anledningen till det. Avslutningsvis ställdes några 

bakgrundsfrågor om respondenten.  

Enkäten översattes till engelska och arabiska för att minska bortfall på grund av bristande kunskaper i 

svenska. Det gjordes dock endast ett gemensamt utskick till målgruppen. I detta utskick fanns länkar 

infogade till de engelska och arabiska enkätversionerna tillsammans med kort information om 

undersökningen på dessa språk. Enkäten skickades den 11 december 2017. Därefter skickades tre 

påminnelser: 19/12 2017, 12/1 2018 och 9/2 2018. 28/2 2018 gjordes enkäten inaktiv och inga fler 

svar kunde lämnas efter detta datum. 

Till analysen återstår 521 svar efter att de som endast besvarat de två första frågorna exkluderats som 

handlade om man övningskört privat och hur många handledare man haft. Av dessa är 393 kompletta 

(19,6 procents svarsfrekvens) och 128 inkompletta (svarsfrekvens = 25,9 procent). 
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4.2.2. Kort beskrivning av respondenterna 

I denna studie ingick 521 svar där medelåldern var 30 år och andelen kvinnor 36 procent. Närmare 

hälften av respondenterna, motsvarande 256 personer, lämnade svaren i den svenska enkäten, 43 

procent valde den arabiska versionen (226 personer) och drygt 7 procent (39 personer) besvarade den 

engelska. I tabell 14 beskrivs respondenterna utifrån några bakgrundsvariabler med uppdelning på 

vilken enkätversion som besvarades. Bortfallet är förhållandevis stort, omkring 120 personer, för dessa 

frågor eftersom de var placerade sist i enkäten. 

Tabell 14. Beskrivning av respondenterna, uppdelat på enkätversion.  

Bakgrundsvariabel 
Svensk 

enkätversion 
Arabisk 

enkätversion 
Engelsk 

enkätversion 
Samtliga 

Andel kvinnor, % 56 9 30 36 (n = 400) 

Medelålder 27 33 35 30 (n = 398) 

Andel som gjorde 
kunskapsprovet på 
annat språk än 
svenska, % 

18 89 87 51 (n = 400) 

Andel som hade ett 
utländskt körkort, % 

12  79 63 43 (n = 397) 

Färre än var tionde av dem som besvarade den arabiska enkätversionen var kvinna. Yngst var 

personerna som valde den svenska enkätversionen. Även bland dem som valde att besvara den 

svenska enkätversionen finns personer av utländsk bakgrund. Nästan var femte som valde denna 

enkätversion skrev teoriprovet på ett annat språk än svenska, och drygt 10 procent hade även ett 

utländskt körkort. Resultaten visade också att samtliga skillnader mellan enkätversionerna var 

signifikanta (p < 0,01). 

Förutom att dela in de som svarat på enkäten i tre olika grupper utifrån vilken enkätversion de svarat 

på gjordes analyser med en annan indelning. I denna bildades två grupper; en med ”svensk bakgrund” 

och en med ”utländsk bakgrund”. Indelningen gjordes utifrån frågan om de gjort kunskapsprovet på 

svenska eller annat språk samt om de hade ett utländskt körkort sedan tidigare. Med denna indelning 

får vi 166 personer med svensk bakgrund och 312 personer med utländsk bakgrund, totalt 478 

individer. Differensen (43) jämfört med totala antalet svar som var 521, förklaras av att uppgifter 

saknas för de som besvarat den svenska enkätversionen men inte svarat på frågan om kunskapsprovet 

gjordes på ett annat språk än svenska. I likhet med uppdelningen utifrån enkätversion var samtliga 

skillnader signifikanta (p < 0,01). 

Tabell 15. Beskrivning av respondenterna, uppdelning baserad på kunskapsprovet och innehav av 

utländskt körkort.  

Bakgrundsvariabel 
Svensk 

bakgrund 
Utländsk 
bakgrund 

Samtliga 

Andel kvinnor, % 60 18 36 (n = 400) 

Medelålder 25 33 30 (n = 398) 

Andel som gjorde 
kunskapsprovet på 
annat språk än 
svenska, % 

0 88 51 (n = 400) 

Andel som hade ett 
utländskt körkort, % 

0 72 42 (n = 397) 

4.2.3. Analyser 

Analyser har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). Med hjälp av SPSS genomfördes frekvensanalyser, t-tester och Chi-två-tester. I några fall har 

Chi-två-tester inte varit möjliga att genomföra då antalet värden blir för litet i vissa undergrupper. 
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4.3. Resultat 

Resultaten som redovisas baseras i huvudsak på vilken enkätversion som respondenten besvarade. I 

det avslutade avsnittet presenteras resultatet från indelningen som baseras på vilket språk 

kunskapsprovet gjordes på och innehav av utländskt körkort. Hur körkortsutbildningen såg ut för var 

och en av grupperna som besvarade de olika enkätversionerna framgår av figur 5.  

 

Figur 5. Andel av respondenterna som hade övat privat eller på trafikskola (ts) eller ingetdera 

uppdelat efter enkätversion. 

Närmare hälften, 46 procent, övade både privat och tog körlektioner på en trafikskola. Femton procent 

övade endast privat medan en nästan dubbelt så hög andel valde att endast vända sig till trafikskolan. 

Resultaten visade också att 13 procent varken övade privat eller tog körlektioner på trafikskola. Om 

man jämför de olika grupperna var detta vanligast i den arabiska gruppen (ytterligare resultat 

presenteras i 4.3.4). Andelen som övat både privat och på trafikskola var högst i den svenska gruppen 

och minst i den arabiska (p < 0,01). Däremot var inte skillnaderna mellan den arabiska och engelska 

gruppen signifikanta. 

4.3.1. Övningskörning med privat handledare 

4.3.1.1. Antalet handledare och relation till eleven 

Närmare 66 procent av respondenterna hade övat helt eller delvis med en privat handledare. Den 

högsta andelen, 71 procent, som hade övat privat finner vi bland dem som besvarade den svenska 

enkäten och lägst, 60 procent, bland dem som valde att besvara en arabiska versionen av enkäten. 

Motsvarande andel för de som besvarade den engelska enkäten var 67 procent21. Skillnaderna i hur 

man hade lagt upp sin körkortsutbildning mellan de tre enkätversionerna var dock inte signifikant      

(p = 0,52). Däremot blev skillnaden signifikant om man jämför de som fyllt i den svenska enkäten 

med de som fyllt i en annan (p < 0,05), då 71 procent jämförs med 61 procent för den ”utländska” 

gruppen. 

                                                      

21 Att dessa resultat, som bygger på samtliga 521 svar, skiljer sig från vad som visas i figur 1 beror på bortfall 

mot slutet av enkäten där frågor om körlektioner på trafikskola fanns. 
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Av dem som övade privat, hade drygt 60 procent en handledare, nästan 30 procent två handledare och 

10 procent 3 eller fler. Hur många handledare eleven hade uppdelat på enkätversioner framgår ur 

tabell 15. Det var dubbelt så vanligt i den arabiska gruppen att eleven hade tre eller fler handledare 

jämfört med den svenska gruppen (p < 0,01). Skillnaden mellan svaren i den arabiska gruppen och den 

engelska gruppen var inte signifikanta, men skillnaden mellan de svenska och engelska svaren var det 

(p < 0,05). I enkätfrågan fanns ingen referens till någon tidsperiod och vi vet inte om flera handledare 

övade med eleven parallellt med andra eller om de hade övningskört med en elev åt taget under en 

längre tidsperiod. 

Tabell 16. Antalet handledare efter vilken enkätversion som besvarades. 

Antal handledare Svensk Arabisk Engelsk Samtliga 

1 
102 

(56 %) 

90 

(66 %) 

16 

(62 %) 

208 

(61 %) 

2 
67 

(37 %) 

29 

(21 %) 

5 

(19 %) 

101 

(29 %) 

3 eller flera 
12 

(7 %) 

17 

(13 %) 

5 

(19 %) 

34 

(10 %) 

Samtliga 
181 

(100 %) 

136 

(100 %) 

26 

(100 %) 

343 

(100 %) 

 

Vilken relation eleven hade till sin handledare när eleven hade en handledare, framgår av figur 6.  

 

Figur 6. Vem som var handledare uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. Elever som hade 

en handledare. 

De som besvarade den svenska enkätversionen, hade då eleven endast hade en handledare, oftast sin 

pappa som handledare (42 procent av fallen), därefter var det lika vanligt att antingen mamman eller 

partnern fungerade som handledare. I gruppen som valde den arabiska enkätversionen var det oftast, i 

ungefär 3 av 4 fall, en person som inte var en släkting; i nästan hälften av fallen rörde det sig om en 

person som man inte kände sedan tidigare. Flera ur denna grupp kommenterade detta och uppgav att 
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man inte hade några släktingar i Sverige. I den lilla gruppen som valde den engelska enkätversionen, 

var det varannan som handleddes av någon som inte var en släkting. Den enda skillnaden som går att 

testa statistiskt, är skillnaden mellan de svenska och arabiska enkätversionerna som visade sig vara 

signifikant. 

Huruvida handledaren i dessa fall handledde ytterligare elever framgår ur figur 7. Flertalet av 

svarsalternativen22 i enkäten har slagits samman till en ny kategori, ”Ytterligare 2 eller fler elever”, 

eftersom få handledare, enligt elevens kännedom, hade ytterligare elever.  

Figur 7. Om handledaren hade ytterligare elever uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. 

Elever som hade en handledare. 

Oftast hade respondentens handledare bara respondenten som elev, detta var fallet för 77 procent av de 

som besvarade den svenska enkäten men cirka 10 procentenheter lägre i grupperna som valde den 

arabiska och den engelska enkätversionen. Det var endast den svenska och arabiska fördelningen på 

svarsalternativen som visade sig skilja sig signifikant åt när enkätversionerna jämfördes parvis (p < 

0,05). Nästan var fjärde i den arabiska gruppen hade ingen kännedom om handledaren hade ytterligare 

elever. Flertalet av dessa handledare i samma grupp (18 av 22) var en person som eleven inte kände 

sedan tidigare, övriga var någon man kände men som inte var en släkting. Det är tillåtet för en 

handledare att ha högst 15 handledartillstånd samtidigt enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 

2012:1. Två respondenter menade att deras handledare hade fler elever än så och båda dessa besvarade 

den svenska enkätversionen men var av utländsk härkomst. I det ena fallet rörde det sig om pappan 

och i det andra fallet om en tidigare obekant person som hade ett utländskt körkort. En av eleverna 

hade sedan tidigare ett körkort utfärdat i ett land utanför EES-området. 

Hur relationen mellan elev och handledare såg ut i den grupp av elever som hade två handledare 

presenteras i figur 8. I de fall respondenten endast angett ett av följande alternativ: syskon, annan 

släkting, någon du känner men som inte är en släkting eller en annan person som du inte tidigare 

kände, har antalet handledare räknats upp med en person. Svaren har alltså tolkats som att eleven hade 

haft två syskon som handledare och så vidare. Den enda skillnaden som går att testa statistiskt, är 

skillnaden mellan de svenska och arabiska enkätversionerna som visade sig vara signifikant. 

 

                                                      

22 ”Ytterligare 2–5 elever”, ”Ytterligare 6–10 elever”, ”Ytterligare 11–15 elever” och ”Ytterligare 15 elever eller 

fler”. 
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Figur 8. Vem som var handledare uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. Elever som hade 

två handledare. Talen inom parenteserna i figuren motsvarar the totala antalet handledare. 

Gruppen som besvarade den svenska enkäten hade oftast båda föräldrarna som handledare. I den 

engelska gruppen var det ingen som blivit handledd av en förälder, i den arabiska rörde det sig om 

enstaka fall där pappan hade varit handledare. I den arabiska gruppen hade man oftast vänt sig till 

bekanta eller personer man inte tidigare kände för sin handledning. Något liknande gällde också de 

som besvarade den engelska enkäten men till skillnad från den arabiska gruppen kände de alltid sin 

handledare sedan tidigare. Om dessa handledare hade ytterligare elever framgår ur figur 9. Liksom 

tidigare har svarsalternativen slagits samman till färre kategorier. När respondenten uppgav att 

han/hon hade två handledare och dessa var syskon, släkt på annat sätt, någon bekant som inte var släkt 

eller tidigare okänd person, var det bara möjligt att i enkäten uppge ett svar beträffande hur många 

elever som handleddes. 

Figur 9. Om handledaren hade ytterligare elever uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. 

Elever som hade två handledare. Talen inom parenteserna i figuren motsvarar the totala antalet 

handledare. 
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Mönstret påminner om det i motsvarande figur för dem som hade en handledare, men för den grupp 

som besvarade den arabiska enkäten var det i ännu större utsträckning som handledarna hade flera 

elever (endast skillnaden mellan den svenska och arabiska svarsfördelningen var möjlig att testa och 

den var signifikant). En respondent som valde den arabiska enkäten menade att de två handledare, som 

respondenten inte tidigare kände, handledde fler än 15 personer, alltså ett otillåtet högt antal. Vem av 

de två handledarna som eleven övningskörde mest med framgår ut figur 10.  

 

Figur 10. Vem av handledarna som eleven övningskörde mest med. Elever som hade två handledare  

Pappan var den som oftast handledde dem som valde den svenska enkätversionen. För gruppen som 

besvarade den arabiska versionen var det oftast någon som man tidigare inte kände. I den engelska 

gruppen var det vanligast med någon de kände men som inte var en släkting. Omkring 10–15 procent 

övade lika mycket med båda sina handledare. Den enda skillnaden som går att testa statistiskt, är den 

mellan de svenska och arabiska enkätversionerna som visade sig vara signifikant. 

Slutligen fanns det en mindre grupp, 34 respondenter, som hade tre eller fler handledare23. Tolv av 

dessa besvarade den svenska enkätversionen. Av dessa hade 9 tre handledare. Dessa kunde vara 

mamman och pappan samt en släkting (1 fall), någon bekant (2) eller ett syskon (1). Pappan, en annan 

släkting och någon bekant som inte var släkt var handledare åt en elev. I ett annat fall var det 

mamman, ett syskon och en annan släkting som handledde. I två andra fall rörde det sig enbart om 

släktingar respektive personer som inte tidigare var bekanta. Slutligen handleddes en elev av utländskt 

ursprung av sin pappa och två personer som tidigare inte var bekanta (någon av dessa handledde 

ytterligare 15 elever). I de två fall där eleven hade fyra handledare, var dessa pappan och andra 

släktingar respektive mamman, pappan och andra släktingar. Den elev som hade fem eller fler 

handlare, övningskörde med partnern och bekanta som inte var släkt. 

Det var 17 respondenter som valde den arabiska enkäten som hade tre eller fler handledare. Tolv av 

dessa uppgav att de hade tre handledare. I ett fall handlade det enbart om andra släktingar, i tre fall om 

                                                      

23 I enkätens fråga fanns förutom alternativen 1 respektive 2 handledare, även 3, 4 samt 5 eller fler. 
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bekanta, i tre fall om tidigare okända och i två fall om en kombination av bekanta och tidigare okända 

som fungerade som handledare. Övriga konstellationer utgjordes av släkting/ar och bekant/a, pappan 

och släktingar respektive syskon och tidigare okänd/a. Två respondenter uppgav att de hade fyra 

handledare. I det ena fallet rörde det sig om pappan, ett syskon, en annan släkting och en bekant. I det 

andra fallet handleddes eleven enbart av personer som tidigare var okända. Slutligen hade tre 

respondenter i denna grupp fem eller fler handledare. I två av fallen var pappan en av dem, därtill var 

det tidigare okända respektive bekanta. En uppgav att alla fem (eller fler) handledare var tidigare 

okända personer.  

Fem som valde den engelska enkätversionen hade fler än tre handledare. Även för denna grupp var det 

mindre vanligt förekommande att nära släktingar fungerade som handledare. Två respondenter hade 

tre handledare, den ena enbart tidigare okända personer medan den andra även hade en eller flera 

släktingar som handledde tillsammans med tidigare okända personer. Den som hade fyra handledare, 

övningskörde med ett syskon, en annan släkting, en bekant samt en tidigare okänd. Två som besvarade 

den engelska enkätversionen hade fem eller fler handledare, den ena enbart bekanta som inte var 

släktingar (den andra har inte besvarat frågan). 

I följande figur sammanfattas vilka handledare respondenterna hade indelat efter vilken enkätversion 

som besvarades. Observera att resultatet i figuren ska betraktas som indikativt. Vi har i vissa fall inte 

kännedom om hur fördelningen på handledare faktiskt såg ut. Om exempelvis respondenten har 

uppgett att fyra personer var handledare och dessa var syskon och tidigare okända personer, vet vi inte 

hur denna konstellation av handledare såg ut. Det kan ha rört sig om ett syskon och tre tidigare 

obekanta, två syskon och två tidigare obekanta eller tre syskon och en tidigare obekant.  

Figur 11. Vem som, indikativt, var handledare uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. 

Elever som hade tre eller fler handledare. Talen inom parenteserna i figuren motsvarar the totala 

antalet handledare.   

Elever som hade tre eller fler handledare hade oftast handledare som inte var en partner eller tillhörde 

den närmaste familjen. I gruppen som besvarade den svenska enkätversionen var det drygt hälften som 

vände sig till en annan släkting, bekant eller tidigare obekant person för att öva privat. Motsvarande 

andel i den arabiska och engelska gruppen var nio av tio. Datamaterialet är för litet för att kunna 

signifikant testas. 
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Anledningen till att personer utanför den närmaste familjen (mamma, pappa, syskon eller partner) 

fungerade som handledare undersöktes. Frågan riktades sålunda till dem som handleddes av en annan 

släkting, någon bekant som inte var släkt eller en person som man inte tidigare kände. Hade eleven 

haft mer än en handledare, fick vederbörande besvara frågan om de övat mest med någon som inte 

tillhörde den närmaste familjen. Av de som besvarade den svenska enkätversionen och övningskörde 

privat, var det 23 procent som tillhörde denna grupp. Motsvarande andel i den arabiska gruppen var 82 

procent och i den engelska 62 procent. Totalt sett var det 49 procent av dem som övningskört privat 

som gjorde det med någon utanför den närmaste familjen (eller oftast kört med en sådan person om 

man även hade haft familjemedlemmar som handledare).  

Figur 12. Anledningar till att en person som inte tillhörde den närmaste familjen var handledare, 

uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. Flera svar kunde anges. Andel i respektive grupp 

som markerat alternativet. 

Tidsbrist bland de närmaste familjemedlemmarna var den vanligaste anledningen till att de som 

besvarade den svenska enkäten hade andra handledare, 24 procent svarade detta. I den arabiska 

gruppen saknades kompetensen inom familjen i 34 procent av fallen. Att handledaren talade elevens 

modersmål var inte någon särskilt viktig anledning. Endast omkring 5 procent, uppgav detta. 

Ekonomiska skäl var anledningen för 13 procent att använda sig av en privat handlare snarare än en 

lärare på en trafikskola. De få svaren från respondenter som valde den engelska enkätversionen 

indikerar att det inte var någon anledning som var vanligare än de övriga. Att man inte hade sin familj 

i Sverige angav de flesta i den arabiska gruppen som ”Annat skäl” till att familjemedlemmar inte var 

aktuella som handledare. Skillnaden mellan svaren i den svenska och arabiska enkätversionen, som 

var möjligt att testa statistiskt, var signifikant (p < 0,05). 

Hur dessa elever, som hade en handledare utanför den närmaste familjen, hade tagit kontakt med 

sin/sina handledare framgår av figur 13. Materialet är för litet för att signifikant testas. 
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Figur 13. Hur kontakten hade tagits med handledare som inte tillhörde den närmaste familjen, 

uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. Flera svar kunde anges. Andel i respektive grupp 

som markerat alternativet. 

Det överlägset vanligaste sättet att upprätta kontakt med handledaren var via släktingar eller bekanta. 

Att få kontakt via sociala medier/internet var vanligast i den engelska gruppen följt av den svenska. De 

övriga kontaktsätten som kunde beskrivas med egna ord i enkäten, var att eleven själv vände sig till 

handledaren (ett svenskt fall) eller blev hänvisad till handledaren då trafikskolan inte kunde erbjuda en 

bil med automatlåda (ett engelskt fall). Beträffande gruppen som besvarade den arabiska 

enkätversionen, erhölls kontakt för en person genom en väns ”tränare”. De andra svaren från denna 

grupp var att man ”gick till kontoret” eller via ”trafikskolan”. Denna typ av svar, som lämnades av 8 

respondenter, skulle kunna röra sig om fall då trafikskolan hänvisade till en privat handledare.  

Enligt respondenterna hade några av deras handledare inte genomgått introduktionsutbildningen och i 

vissa fall var det okänt för eleven om handledaren hade gjort det, se figur 14. 
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Figur 14. Om handledaren/handledarna (hl) enligt respondenten hade genomgått trafikskolans 

introduktionsutbildning, uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades.  

Bland dem som besvarade den arabiska enkätversionen var det högst andel, 9 procent, som uppgav att 

handledaren inte hade genomgått introduktionsutbildningen. Det var också i denna grupp som störst 

andel inte hade kännedom om handledaren hade gått utbildningen. Fördelningen av svaren i den 

svenska gruppen skilde signifikant från fördelningen i den arabiska gruppen; övriga skillnader var inte 

möjliga att testa då antalet värden blir för litet i för många kategorier. 

Drygt 70 procent av de bilar som den engelska gruppen hade övningskört med var försedda med 

pedaler på passagerarsidan så att också handledaren kunde bromsa bilen, dvs. (ett enkelt) 

dubbelkommando, se figur 15. I den arabiska gruppen var det ungefär hälften som svarade på detta sätt 

vilket kan jämföras med 15 procent i den svenska gruppen. I den arabiska gruppen var det en 

förhållandevis stor andel, 28 procent, som inte visste om bilen hade extra pedaler. Skillnaden mellan 

den svenska gruppen och den arabiska gruppen var signifikant; övriga skillnader var inte möjliga att 

testa. 
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Figur 15. Om den bil som användes av handledaren (hl) vid den privata övningskörningen hade 

dubbelkommando, uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. 

Endast enstaka respondenter var missnöjda med sin handledare (eller den handledare man övade mest 

med om man hade flera), se figur 16. Det fanns inga signifikanta skillnader i nöjdhet mellan svaren 

från de olika enkätversionerna även om det var en större andel mycket missnöjda i den engelska 

gruppen. 

 

Figur 16. Hur nöjd eleven var med sin handledare, uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. 
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4.3.2. De privata övningskörningspassen 

Tabell 17 sammanfattar några fakta om den privata övningskörningen uppdelat efter enkätversion. 

Hade eleven fler handledare utanför familjen, avsågs den man övade mest med. 

Tabell 17. Beskrivning av den privata övningskörningen, uppdelat på enkätversion.  

 
Svensk 

enkätversion 
Arabisk 

enkätversion 
Engelsk 

enkätversion 
Samtliga 

Varaktighet för ett 
övnings-tillfälle, minuter, 
medianvärde24 

60 60 60 60 (n = 275) 

Betalade handledaren25, 
% ”Ja”  

21 61 38 43 (n = 169) 

Mediankostnad för ett 
övningstillfälle26, kr  

372 480 600 500 (n = 68) 

Tabellen visar att en stor andel som besvarade den arabiska enkäten hade betalt för sin handledning 

men att det även förekommer i de andra grupperna. Kostnaden varierar också och den som betalade 

mest var de som fyllde i den engelska enkäten. Här måste vi påpeka att vi inte vet hur länge den 

specifika lektionen varade. Resultaten visade också att samtliga skillnader mellan enkätversionerna var 

signifikanta utom varaktigheten för ett övningstillfälle (p < 0,01). 

Hur betalningen gick till för de elever som betalade för den privata övningskörningen framgår ur figur 

17. Även här avsågs den man övade mest med som inte tillhörde den närmaste familjen.  

 

Figur 17. Betalningssätt uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. Andelar av dem som 

betalade för privat övningskörning. 

Det fanns ingen skillnad mellan betalningssätten om jämförelsen begränsas till svaren från den 

svenska och arabiska enkätversionen (i övrigt blev antalet för litet i olika delgrupper för att statistiska 

tester skulle fungera). Att betala kontant var det vanligaste sättet att ersätta handledaren för ett 

                                                      

24 Svaren 1, 2 och 3 omräknat till 60, 120 och 180 minuter. Svar i intervallet 4–19 exkluderade. 

25 Endast de som hade handledare som inte tillhörde den närmaste familjen (mamma, pappa, partner eller syskon) 

fick besvara frågan om handledaren fick betalt.  

26 Kostnader över 1 500 kr har exkluderats; dessa antas inte gälla för ett övningskörningstillfälle. En person 

vardera hade uppgett en kostnad på 4 800, 11 000 respektive 12 000 kr. 
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övningskörningspass (den engelska gruppen är för liten för att säga något bestämt om), men det var 

även här ganska utbrett att betala med kort.  

4.3.3. Övningskörning på trafikskola 

Som framgick inledningsvis var det stor skillnad mellan grupperna om man övningskört på trafikskola 

eller inte, se figur 18. 

 

Figur 18. Andel som tagit körlektioner på trafikskola uppdelat efter vilken enkätversion som 

besvarades. 

Nio av tio som besvarade den svenska enkätversionen övade på trafikskola. Det var något färre som 

övat på en trafikskola i den engelska gruppen men lägst andel i den arabiska gruppen. Alla parvisa 

skillnader mellan enkätversionerna var signifikanta (svensk och arabisk p < 0,01; svensk och engelsk  

p < 0,01; arabisk och engelsk p < 0,05). Respondenter som inte hade gått på trafikskola fick en 

följdfråga om anledningarna till detta. Följande figur visar svarsalternativen sorterade efter vilken 

faktor som ansågs vara den viktigaste. 

 

Figur 19. Anledningen till varför de inte tagit några körlektioner på en trafikskola. 
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Den viktigaste anledningen till varför man inte gått på trafikskola var att den höga kostnaden (60 

procent svarade viktigt eller mycket viktigt). Den nästa vanligaste var att respondenten tyckte att det 

räckte med den privata handledaren (50 procent).  

Ytterligare analyser genomfördes för att se om det fanns några signifikanta skillnader bland de tre 

olika grupperna. Resultaten visade att de som besvarat den arabiska enkäten ansåg i högre grad än de 

andra att kostnaden var en viktig anledning till att de inte gått på trafikskola (48 procent svarade 

mycket viktigt, p < 0,05). De som svarat på den svenska enkäten tenderade i högre grad än de andra 

mena att det räckte med deras egen handledare (48 procent svarade mycket viktigt, ej signifikant). 

Förutom detta är det deltagare som besvarat den engelska enkäten som sticker ut eftersom de i högre 

grad än de andra angav att språket som talades på skolan var en viktig anledning till att man inte vänt 

sig till en skola (33 %; p < 0,05) men också att de inte litade på trafikskolan (33 %; ej signifikant).  

Resultaten visade att drygt var femte (73 av 328) hade tagit körlektioner på mer än en trafikskola. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan svaren från de olika enkätversionerna.  

Om den trafikskola som gruppen som enbart valt en trafikskola, erbjöd den teoretiska riskutbildningen 

(”Risk 1:an”), framgår ur figur 20.  

 

Figur 20. Om trafikskolan erbjöd Risk 1:an-utbildning uppdelat efter vilken enkätversion som 

besvarades. Elever som tog körlektioner på en trafikskola. 

De som besvarade den engelska och svenska enkätversionen uppgav att alla, eller nästan alla, 

trafikskolor erbjöd den teoretiska riskutbildningen. Enligt den grupp som valde den arabiska 

enkätversionen, var det bara drygt hälften av deras trafikskolor som gjorde det. Den svenska och den 

engelska enkätversion skiljde sig också från den arabiska p < 0,01. Däremot var inte skillnaden mellan 

den svenska och engelska gruppen signifikant. 

Gruppen som tog körlektioner på fler än en trafikskola (73 respondenter), fick följdfrågan om hur 

många trafikskolor som anlitades, se figur 21. 
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Figur 21. Antalet trafikskolor som övningskörning skedde på uppdelat på enkätversion. Elever som 

tog körlektioner på två eller fler trafikskolor.  

Respondenterna som valde den svenska enkätversionen anlitade oftast, i 47 procent av fallen, endast 

ytterligare en trafikskola. I den arabiska och engelska gruppen var det närmare 6 av 10 som tog 

körlektioner i ytterligare två trafikskolor, men dessa delgrupper är små varför resultatet får tolkas med 

viss försiktighet. Samma fråga om den teoretiska riskutbildningen ställdes till de som tagit 

körlektioner på två eller fler trafikskolor, se figur 22. 

 

Figur 22. Om trafikskolorna erbjöd Risk 1:an-utbildning uppdelat efter vilken enkätversion som 

besvarades. Elever som tog körlektioner på två eller fler trafikskolor.  

Även i dessa fall är det stor skillnad mellan svaren från den svenska och engelska gruppen jämfört 

med den arabiska. Nästan var fjärde i den senare gruppen uppgav att ingen av trafikskolorna som 

anlitades erbjöd Risk 1:an. Det var dock inte möjligt att genomföra tester på materialet för att 

undersöka om skillnaderna var signifikanta. 

De allra flesta var säkra på eller trodde att trafikskolan/trafikskolorna som anlitades var godkända och 

därmed hade rätt att undervisa elever, se figur 23. Hade fler än en trafikskola anlitats, skulle den 

trafikskola där flest körlektioner togs beaktas. 

47

12

36

33

59

60

41

12
18 12

2 6

20

4
6 6

20
7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Svensk (n=51) Arabisk (n=17) Engelsk (n=5) Samtliga (n=73)

Ytterligare 1 2 3 4 5 eller fler

84

35

80 73

12

41

20
19

4

24
8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Svensk (n=51) Arabisk (n=17) Engelsk (n=5) Samtliga (n=73)

Ja, alla Ja, några Nej, ingen



VTI rapport 974  65 

 

Figur 23. Om trafikskolan/trafikskolorna var godkända uppdelat efter vilken enkätversion som 

besvarades.  

Det var bara i den svenska gruppen som några inte trodde det eller var säkra på att trafikskolan inte var 

godkänd. Här fanns också några som var osäkra på trafikskolans status. En fråga handlade om 

huruvida eleven inför en körlektion mötte sin lärare i en lokal, se figur 24.  

 

Figur 24. Om eleven inför en körlektion mötte trafikskoleläraren i en lokal uppdelat efter vilken 

enkätversion som besvarades.  

De flesta, 80–90 procent, som besvarade den svenska eller den engelska enkätversionen mötte alltid 

eller oftast läraren i en lokal före körlektionen. Motsvarande andel bland dem som valde att besvara 

den arabiska enkäten var 67 procent. I denna grupp var det 17 procent som aldrig mötte läraren i en 

lokal vilket kan jämföras med 11 procent i den svenska gruppen och ingen i den engelska. Skillnaden 

mellan de svenska och arabiska fördelningarna var signifikant (p < 0,01).  
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Mediankostnaden för en körlektion uppgick till 530 kr (variation från 100 till 999 kr) och 

varaktigheten för en lektion var 50 minuter (medianvärde; variation från 20 till 420 min.). Dessa 

uppgifter baseras på 294 svar. Det var ingen skillnad mellan enkätversionerna beträffande kostnaden 

och körlektionens längd. 

En fjärdedel av dem som besvarade den arabiska enkäten betalade kontant för en körlektion på 

trafikskolan, se figur 25. Det var inte möjligt att signifikanstesta skillnaderna. 

 

Figur 25. Hur betalning skedde för en körlektion på trafikskolan uppdelat efter vilken enkätversion 

som besvarades.  

Övriga betalningssätt som förekom var: avbetalning; både kontant och med kort; att föräldrarna 

betalade eller att skolan stod för kostnaden. Överlag var eleven nöjd med trafiklärarens råd, se figur 

26, och ingen signifikant skillnad noterades mellan de olika grupperna. 
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Figur 26. Hur nöjd eleven var med råden som trafikläraren (om flera lärare; den lärare som eleven 

körde mest med) gav uppdelat efter vilken enkätversion som besvarades. 

4.3.4. Varken övningskört privat eller i trafikskola 

En grupp på 59 personer uppgav att de varken hade haft en privat handledare eller tagit några 

körlektioner på trafikskola. Av dessa svarade 46 personer på den arabiska enkätversionen, 8 på den 

svenska och 5 på den engelska. En följdfråga handlade om personen hade ett körkort utfärdat i ett 

annat land än Sverige. Av de 40 som svarade jakande på denna fråga, hade 28 ett syrianskt körkort 

(antingen enbart eller ytterligare ett körkort utfärdat i ett annat land). I övrigt förekom i huvudsak 

körkort utfärdade i länder i Mellanöstern. Av de 48 som svarade på frågan om kunskapsprovet gjordes 

på ett annat språk än svenska, svarade 85 procent eller 41 personer ”Ja”. Alla utom två personer (46 av 

48, dvs. 96 procent) var män och genomsnittsåldern var 32 år. 

Hade respondenten valt att inte ta körlektioner på en trafikskola, följde frågor om anledningen till 

detta. I denna grupp, svarade drygt hälften, 53 procent, att hög kostnad var en viktig eller mycket 

viktig anledning till att välja bort trafikskolan. En annan viktig anledningarna var att det räckte med 

min handledare (26 % svarade viktigt eller mycket viktigt). Det sista svaret är svårtolkat eftersom de 

angett att de inte övningskört privat. En möjlig förklaring kan vara att respondenten missförstått frågan 

eller har haft handledare/instruktör i åtanke som anlitades i hemlandet. Andra orsaker var att 

trafikskolans tider inte passade (22 procent) eller att kamrater eller äldre syskon inte hade gjort det (18 

procent). Inte lika viktiga anledningar var att det saknades trafikskolelärare som talade personens 

modersmål (16 procent svarade viktigt eller mycket viktigt), att trafikskolan var belägen för långt bort 

från bostaden (14 procent) eller att man inte litade på trafikskolan (4 procent). 

4.3.5. Jämförelse mellan två grupper utifrån språk på kunskapsprovet och tidigare 
körkort 

Som tidigare nämnts, se kapitel 4.2.2., har analyser gjorts när respondenterna grupperats på ett annat 

sätt än genom vilken enkätversion man valde att besvara. En grupp med ”svensk bakgrund” bildades 

och utgjordes av personer som besvarade den svenska enkäten och som samtidigt uppgav att man inte 
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hade ett utländskt körkort sedan tidigare eller gjorde kunskapsprovet på ett annat språk än svenska. 

Övriga, dvs. de som besvarade den svenska enkäten men uppgav att man hade ett utländskt körkort 

sedan tidigare eller gjorde kunskapsprovet på ett annat språk än svenska samt alla de som besvarade de 

två andra enkätversionerna, bildade den grupp som hade ”utländsk” bakgrund. Den förra gruppen 

bestod av 166 individer medan den utländska gruppen bestod av 146 individer. Resultaten visade att 

denna indelning inte presenterade några större skillnader jämfört med den ursprungliga indelningen. I 

detta kapitel presenteras därför endast de resultat som avviker från de som tidigare presenterats. I figur 

27 visas hur de elever som övade privat med någon som inte tillhörde den närmaste familjen eller var 

partner fick kontakt med sin handledare. 

 

Figur 27. Hur kontakten hade tagits med handledare som inte tillhörde den närmaste familjen, 

uppdelat efter bakgrund. Flera svar kunde anges. Andel i respektive grupp som markerat alternativet. 

För personerna i den svenska gruppen blev det ännu mer tydligt att kontakten med handledaren knöts 

genom släktingar eller bekanta jämfört med tidigare resultat baserat på vilken enkätversion som 

besvarades. 

Ungefär var tionde respondent i den svenska gruppen uppgav att åtminstone en av de bilar som 

användes för den privata övningskörningen var försedd med dubbelkommando, se figur 28. 

Motsvarande andel i den utländska gruppen var 52 procent vilket innebär att skillnaden mellan de två 

olika grupperna var signifikant (p < 0,01).    
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Figur 28. Om den bil som användes av handledaren (hl) vid den privata övningskörningen hade 

dubbelkommando, uppdelat efter bakgrund. 

Den enda skillnaden mellan de två grupperna som var signifikant när några karakteristiska om de 

privata övningspassen undersöktes, var att en högre andel i den utländska gruppen betalade sin 

handledare jämfört med den svenska gruppen (p < 0,01), se tabell 18. 

Tabell 18. Beskrivning av den privata övningskörningen, uppdelat efter bakgrund.  

 Svensk bakgrund 
Utländsk 
bakgrund 

Samtliga 

Varaktighet för ett övnings-
tillfälle, minuter, 
medianvärde27de27 

60 60 60 (n = 259) 

Betalade handledaren28, % 
”Ja” 

29 59 45 (n = 125) 

Mediankostnad för ett 
övningstillfälle29, kr  

510 500 500 (n = 67) 

Jämfört med den tidigare indelningen efter enkätversion, blir det en viss förbättring beträffande om 

den anlitade trafikskolan erbjöd Risk 1-kursen eller inte, se figur 29. 

                                                      

27 Svaren 1, 2 och 3 omräknat till 60, 120 och 180 minuter. Svar i intervallet 4–19 exkluderade. 

28 Endast de som hade handledare som inte tillhörde den närmaste familjen (mamma, pappa, partner eller syskon) 

fick besvara frågan om handledaren fick betalt.  

29 Kostnader över 1 500 kr har exkluderats; dessa antas inte gälla för ett övningskörningstillfälle. En person 

vardera hade uppgett en kostnad på 4 800, 11 000 respektive 12 000 kr. 
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Figur 29. Om trafikskolan erbjöd Risk 1:an-utbildning uppdelat efter bakgrund. Elever som tog 

körlektioner på en trafikskola. 

Figur 29 visar att en större andel i den svenska gruppen utbildat sig på en trafikskola som också erbjöd 

Risk 1:an jämfört med den utländska gruppen (p < 0,01). I den utländska gruppen hävdade 65 procent 

att trafikskolan erbjöd denna kurs vilket också kan jämföras med 53 procent när svaren från den 

arabiska enkätversionen analyserades.  

4.3.6. Jämförelse privata handledare – övningskörning på trafikskola 

En mindre grupp, 21 personer, som uppgav att de både hade haft en privat handledare och 

övningskörde i trafikskola, har studerats närmare eftersom de utmärker sig genom att de betalade 

samma belopp per övningstillfälle till sin handledare som till trafikskolan, ett belopp som varierade 

mellan 300 och 840 kr (medianvärde: 500 kr). Dessutom skedde betalningen på samma sätt, oftast 

med kort (13 fall), i övrigt kontant (3 fall), med Swish (2 fall) eller mot faktura (3 fall). Av dessa 21 

personer besvarade 2 den svenska enkätversionen och övriga den arabiska. Vidare hade 17 ett körkort 

från ett annat land, oftast Syrien.  

Sjutton av de 21 i denna grupp sade sig övningsköra med en privat handledare. Tolv av dessa sades 

vara en person som man inte kände sedan tidigare. Tittar man närmare på hur kontakten med denna 

person knöts, visade det sig att i sju fall skedde det genom en släkting/bekant, via annons i ett fall och 

anslagstavla i butik etc. i två fall. I hälften av fallen (6 av 12) hade dels respondenten ingen kännedom 

om den privata handledaren genomgått en introduktionsutbildning och dels var ovetande om det 

fordon som användes var försett med dubbelkommando. Oftast (8 av 12) kände eleven inte till om den 

privata handledaren handledde ytterligare elever. 

I ett par fall kan det misstänkas att man för sin praktiska utbildning egentligen bara vänt sig till en 

trafikskola då man angett att man fick kontakt med den privata handledaren genom en trafikskola. 

Alternativt har kontakten till den privata handledaren förmedlats via en trafikskola eller så har den 

trafiklärare man haft på trafikskolan betraktats som en ”handledare”. 

4.3.7. Sammanfattning 

En enkätundersökning genomfördes riktad till 3 000 personer som blivit godkända på körprovet under 

september och oktober 2017. Tre versioner av enkäten konstruerades: svensk, arabisk och engelsk. 
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Närmare 400 kompletta svar inkom, därtill har ytterligare 120 svar från personer som inte fyllt i hela 

enkäten ingått i delar av analyserna. Drygt hälften av de som besvarade den svenska enkätversionen 

var kvinnor. Det var något färre i den engelska enkäten (30 procent) men minst i den arabiska enkäten 

där endast 9 procent var kvinnor. Den svenska gruppen var yngre, 25 år i genomsnitt, än den arabiska 

och den engelska gruppen, 33 respektive 35 år. Eftersom det var relativt få som valde att besvara den 

engelska enkätversionen är det viktigt att ha detta i åtanke då de olika grupperna jämförs.  

Det framkom stora skillnader i hur grupperna lagt upp sin praktiska del av körkortsutbildningen. En 

majoritet, drygt 60 procent, i den svenska gruppen övade både privat och tog körlektioner på en 

trafikskola. I den engelska gruppen var det ungefär hälften och i den arabiska gruppen 28 procent. I 

den arabiska gruppen hade var fjärde varken övat privat eller gått på trafikskola. 

Den privata handledaren i de svenska fallen var oftast, i ungefär 7 av 10 fall, någon närstående (mor, 

far, syskon eller partner). I den arabiska gruppen var det i stället i lika stor utsträckning någon bekant 

som inte var släkt eller en person som man inte kände tidigare som fungerade som handledare. I den 

lilla engelska gruppen var det varannan som handledes av någon som inte var en släktning. Det 

överlägset vanligaste sättet att upprätta kontakt med handledaren var via släktingar eller bekanta. Att 

få kontakt via sociala medier/internet var vanligast i den engelska gruppen följt av den svenska. 

Främsta anledningen till att man anlitat en bekant som inte var släkt eller en person som man inte 

tidigare kände var att denna/dessa handledare ansågs mer kompetent än någon ur den närmaste 

kretsen. En annan anledning var att deras närmaste inte hade svenskt körkort eller att inga släktingar 

fanns i Sverige. I den arabiska och den engelska gruppen var det i genomsnitt dubbelt så vanligt 

jämfört med den svenska gruppen att man hade tre eller fler handledare. I den arabiska gruppen var det 

en relativt stor andel (24 procent som inte visste hur många elever som handledaren handledde vilket 

kan jämföras med endast 6 procent i den svenska gruppen (gäller fallen då eleven hade en handledare). 

I huvudsak var respondenterna nöjda eller mycket nöjda med sina privata handledare.   

I fyra fall framkom en form av olaglig handledning: respondenten uppgav att handledaren hade fler än 

15 elever. Vidare var det ett 10-tal handledare, enligt elevens kännedom, som inte hade genomgått den 

obligatoriska introduktionsutbildningen och ytterligare några 10-tal fall där eleven inte visste om 

handledaren hade gjort det eller inte (totalt ca 15 procent). En stor andel av de som besvarade den 

engelska och arabiska enkäten uppgav att de bilar som användes var försedda med dubbelkommando 

(71 och 51 procent vardera). Detta kan jämföras med 15 procent i den svenska gruppen.  

Tillhörde handledaren någon utanför närmaste kretsen, fick han/hon betalt av eleven i 60 procent av 

fallen i den arabiska gruppen, motsvarande andel var ca 20 procent i den svenska gruppen och 38 

procent i den engelska gruppen. En tredjedel i den arabiska gruppen som betalade handledaren, gjorde 

det med kort. 

När det gäller övningskörning på trafikskola, framkom att 9 av 10 elever i den svenska gruppen tog 

körlektioner på en trafikskola medan hälften av eleverna i den arabiska gruppen gjorde detta (den 

senare gruppen vände sig oftare till ytterligare trafikskolor). De viktigaste anledningarna till att välja 

bort trafikskolan var den höga kostnaden och att det räckte med den privata handledaren. I huvudsak 

var respondenterna nöjda eller mycket nöjda med sin trafiklärares råd.  

Omkring hälften av trafikskolorna som anlitades av den arabiska gruppen erbjöd den teoretiska 

riskutbildningen (”Risk 1:an”) medan detsamma gällde alla eller nästan alla trafikskolor som den 

engelska och svenska gruppen gick i. Eftersom frågan i enkäten handlade om trafikskolor vet vi inte 

om de fått ett erbjudande från en trafikövningsplats som i vissa fall har en Risk 1 utbildning.  

Resultaten visade också att det var mindre vanligt att personer i den arabiska gruppen jämfört med den 

svenska gruppen mötte sin trafiklärare i en lokal före körlektionen. Kontantbetalning skedde i större 

utsträckning för en körlektion i den arabiska gruppen jämfört med den svenska och den engelska. 

Dessa förhållanden kan vara indikationer på en olaglig verksamhet, men på en direkt fråga om eleven 
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visste om den anlitade trafikskolan var godkänd och hade rätt att undervisa elever, var det endast ett 

fåtal som trodde eller var säkra på att trafikskolan inte var godkänd. 

I och med att det bland dem som besvarade den svenska enkätversionen fanns personer, närmare 20 

procent, som visades sig vara av utländsk bakgrund (gjorde kunskapsprovet på ett annat språk än 

svenska eller hade ett utländskt körkort sedan tidigare), gjordes en alternativ indelning av 

respondenterna efter bakgrund. Resultaten visade att skillnaden mellan de som svarat på den svenska 

enkäten och de med en svensk bakgrund i vissa fall var relativt stor. Det handlar då om att en större 

andel av de med en svensk bakgrund blev kontaktade av handledaren genom släkt och vänner jämfört 

med de som besvarat den svenska enkäten. Det var också en lägre andel i gruppen med svensk 

bakgrund som genomfört sin privata utbildning med en bil som var försedd med dubbelkommando. 

När man sedan jämförde de som svarat på den arabiska enkäten med gruppen som hade en utländsk 

bakgrund var det en större andel i den sistnämnda gruppen som anlitat en trafikskola som också erbjöd 

riskutbildning 1. En förklaring till detta är med stor sannolikhet att de som besvarat enkäten på 

engelska alltid anlitat en sådan skola. Trots dessa skillnader visade resultaten att bilden var i huvudsak 

densamma oavsett uppdelning. Detta beror på att de med arabisk bakgrund dominerar den utländska 

gruppen enligt den senare indelningen. 

Slutligen analyserades en liten grupp på 59 personer sin uppgivit att de varken hade haft en privat 

handledare eller tagit några körlektioner på trafikskola. Den största andelen som svarat på detta sätt 

fanns i den arabiska gruppen och bland de som redan hade ett körkort utfärdat i ett annat land än 

Sverige. Det starkaste argumentet mot att inte ta körlektioner på en trafikskola var att kostnaden 

upplevdes som mycket hög.  
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5. Diskussion  

Till skillnad från tidigare då en handledare kunde ha ett obegränsat antal handledartillstånd har de nya 

föreskrifterna begränsat detta antal till 15 stycken. Det övergripande syftet med denna studie är att 

undersöka huruvida denna begränsning av antalet godkännanden om övningskörning en handledare får 

inneha samtidigt har haft en effekt på den olagliga körskoleverksamheten. Ett annat viktigt syfte är att 

ge förslag på alternativa åtgärder för att stävja denna verksamhet inom förarutbildningsområdet. För 

att uppnå syftet med studien har vi använt oss av tre olika angreppssätt; en registerstudie, en 

intervjustudie och en enkätstudie. Registerstudien analyserade statistik om antalet elever per 

handledare, ägande av bilar med dubbelkommando, körprovsstatistik och utvecklingen inom 

trafikskolebranschen. I intervjustudien intervjuades 15 personer och fokus var på deras kunskap om 

den olagliga verksamheten, hur den ser ut, vad de anser att problemet är och förslag på hur den kan 

stoppas inklusive de nu gällande reglerna. Enkätstudien besvarades av 521 personer. Enkäten kunde 

besvaras på tre olika språk; svenska, arabiska och engelska och handlade om deras utbildning både 

privat och på trafikskola. Innan vi angriper problemet med vad själva begränsningen av antalet 

godkännanden innebär, inleds diskussionen med hur verksamheten ser ut och varför det finns en 

efterfrågan.  

Den olagliga verksamheten 

Resultaten från intervjustudien visade att då det handlar om den olagliga verksamheten så finns det en 

rad olika tjänster man erbjuder mot betalning; förfalskning av handledarintyg, handledd körträning, 

kunskapsprov som man filmat på plats och som andra kan få tillgång till, hjälp att svara på 

kunskapsfrågorna i samband med prov via en öronsnäcka och bokning av förarprov. Det vanligaste 

enligt de intervjuade är att man erbjuder handledning vid körträning mot betalning. 

Resultaten från intervjustudien visade också att bilar med dubbelkommando är vanligt förekommande. 

Tidigare tog man bort dubbelkommandot i samband med att bilen skulle säljas vidare, men det har 

man upphört med eftersom man kan få mer betalt för en bil med än utan. Enligt respondenterna finns 

det en kö för dessa fordon.  

Visst stöd för detta fann vi även i registerstudien även om denna information inte ger någon 

information om hur bilarna används. Studien visade att det under 2018 fanns 3 394 bilar med 

dubbelkommando som inte var eller hade varit registrerade på en trafikskola. Hur många av dessa bilar 

som tillhör konsulter kopplade till en trafikskola och som används för undervisning gick inte att utläsa 

från den information som vi fått tillgång till. Däremot fanns det uppgifter om att 252 personer med 

handledartillstånd äger 266 bilar. 

Information om den olagliga verksamheten sprids enligt respondenterna som intervjuades mun till 

mun och genom annonser. Men det finns även personer som befinner sig nära en trafikskola och 

försöker ”locka” över elever den vägen. Resultaten från enkätstudien visade att de som övningskört 

med någon som inte var nära anhörig hade kommit i kontakt med denna person främst genom en 

släkting eller bekant. I gruppen som fyllt i enkäten på arabiska och engelska var det också några som 

fått information om handledaren via annons eller anslagstavla, och det var även en liten andel som 

blivit uppsökt. Detta gällde inte gruppen som fyllt i den svenska enkäten.  

När det kom till själva övningskörningen visade resultaten från enkäten att närmare 50 procent av de 

som fyllt i den arabiska enkäten övningskört med någon som de inte var släkt och som de inte tidigare 

kände. Detta kan jämföras med 6 procent bland de som fyllde i den svenska enkäten. Detta kan också 

förklara varför det var en relativt hög andel i den arabiska gruppen (25 procent) som inte visste hur 

många elever handledaren handledde, vilket återigen var en högre andel jämfört med den svenska 

gruppen (6 procent) men också, jämfört med dem som fyllde i den engelska enkäten (12 procent).  

Övriga resultat som handlar om antalet elever som handledaren handledde visade att en högre andel i 

den arabiska gruppen övningskörde med en handledare som hade 2 eller fler elever. Om man ser till 
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dem som övningskört med två olika handledare var det 5 procent i den svenska gruppen som angav att 

handledaren hade 2 eller fler elever. Detta kan jämföras med den arabiska gruppen där andelen var 18 

procent. Detta sistnämnda är en betydligt högre andel än vad registerstudien visade. Enligt denna var 

det under 2016 11 procent som handledde 2 eller fler än elever.  

Enligt regelverket är det högsta antalet handledartillstånd begränsat till 15 personer och utifrån 

registerstudien kan vi se att detta endast gällde 13 personer eller 0,007 procent. Enligt intervjustudien 

finns det ett stort mörkertal och att det därför är betydligt fler. I samma studie hävdade man att det 

finns handledare som utger sig för att vara handledare utan att vederbörande genomgått 

introduktionsutbildningen och därför inte erhållit något handledarbevis. En sådan fråga ingick även i 

enkätstudien och det fanns de som visste att handledaren inte genomgått denna utbildning. Men det var 

också en relativt stor andel som svarade att de inte visste och återigen var detta vanligast bland de som 

fyllt i den arabiska enkäten; cirka 20 procent jämfört med ungefär 5 procent bland dem som fyllde i 

den svenska enkäten. Detta kan vara ett tecken på att de inte visste att det krävdes eller också att de 

inte var intresserade.  

Anledningen till varför man inte hade en handledare som tillhörde den närmaste familjen var i den 

svenska gruppen tidsbrist bland de närmaste familjemedlemmarna (cirka 25 procent). I den arabiska 

gruppen var det däremot vanligare att kompetensen saknades inom familjen (34 %). En annan 

anledning i den senare gruppen var att deras anhöriga saknade ett svenskt körkort och att de därför inte 

fick handleda. Bristen på handledare att övningsköra med var också något som framkom i intervjuerna 

och att det framförallt gällde nyanlända invandrare. 

Resultaten från enkäten visade att behovet av att handledaren talar elevens modersmål inte var någon 

särskilt viktig anledning, omkring 5 procent, uppgav detta. Detta stämmer inte överens med resultaten 

från intervjustudien eftersom flera angav att språket var en viktig faktor. En möjlig förklaring kan vara 

hur frågan formulerades i enkäten. I den frågade man varför de valde att övningsköra med någon som 

inte tillhörde din närmaste familj? Svaret kan då spegla att språkfrågan inte blev aktuell eftersom de 

närmaste familjemedlemmar också talade samma språk.  

I enkäten ingick frågor om betalning för handledningen vilket är ett ännu starkare bevis på att 

verksamheten är olaglig. Bland de som besvarade den arabiska enkäten var det betydligt vanligare att 

de betalade för sin handledning jämfört med de två andra grupperna. I den förstnämnda gruppen var 

det 61 procent vilket kan jämföras med 21 procent bland de som fyllde i den svenska och 38 procent 

bland de som fyllde i den engelska enkäten. Hur mycket de fick betala varierade också och den som 

betalade mest var de som fyllde i den engelska enkäten (600 kr). Här måste vi påpeka att vi inte vet 

hur länge lektionen varade. Utifrån enkätsvaren kan vi även se att det vanligaste sättet att betala var 

kontant men det fanns även elever som betalade sin handledare med kort och i vissa fall med faktura. 

För att få tillgång till en kortterminal behöver man ha en registerad firma och all försäljning kräver att 

man följer kassaregisterkravet. Detta innebär att försäljningen skall dokumenteras i enlighet med 

bokföringslagen. Av den anledningen borde betalning med kort begränsa möjligheten att begå 

bokföringsbrott. Det finns dock vissa undantag till detta krav och det gäller de som har en verksamhet 

vars inkomster inte överstiger 4 prisbaselopp (4 x 44 800 SEK). Tidigare gällde inte kravet heller för 

försäljning i samband med torg och marknadshandel30. Även där kravet gäller finns det förtagare som 

inte redovisar alla inkomster genom att exempelvis manipulera kassaregistret (Karlsson, & Vestergård, 

2010). Av den anledningen kan det vara möjligt att även om en illegal körkortsverksamhet använder 

kort kan de undvika att redovisa sina inkomster och undvika att betala inkomstskatt.  

                                                      

30 För ytterligare information se 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforetag/kassaregister/torgochmarknadshande

l.4.5c1163881590be297b51bf03.html  

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforetag/kassaregister/torgochmarknadshandel.4.5c1163881590be297b51bf03.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/startaochdrivaforetag/kassaregister/torgochmarknadshandel.4.5c1163881590be297b51bf03.html
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Hur omfattande den olagliga verksamheten är råder det delade meningar om och resultaten från 

intervjustudien gav inte något entydigt svar på denna fråga. Svaren varierade allt från att den är väldigt 

stor till liten. De som ansåg att den var stor var personer som hade direkt kontakt med elever 

(trafiklärare och förarprövare) och åklagaren på EBM som driver och har drivit några fall. Däremot 

var myndigheterna, däribland Polisen mera tveksamma. Enligt den intervjuade polisen berodde det på 

att man inte har prioriterat kontroller av den privata övningskörningen.  

Konsekvensen av den olagliga verksamheten var något som de intervjuade diskuterade. Det man 

betonade var att det kan bli väldigt dyrt för eleven eftersom det inte är ovanligt att deras förarprov blir 

underkänt. Detta stöds även av Alger och Eklöf (2017) som visade att andelen som gör provet tre 

gånger eller fler har ökat med ca 50 procent mellan 2008 och 2016. 

En annan konsekvens är att det kan ha en demoraliserande effekt på den legala verksamheten och att 

det kan bli svårt för dem att konkurrera. I registerstudien undersöktes rörelsemarginal och antal 

anställda. Resultaten kunde inte visa någon tydlig trend vad gäller trafikskolemarknadens utveckling, 

varken positiv eller negativ i varje fall inte under åren 2008–2015.  

I enkäten ingick även frågor om man övningskört på en trafikskola och om man inte gjort det varför. 

Resultaten visade att det var vanligare i den svenska gruppen att man övningskört på trafikskola 

jämfört med de andra. På frågan om varför de inte gått på en trafikskola visade resultaten att den 

viktigaste anledningen var den höga kostnaden. Detta stöds även av andra studier som visat att orsaken 

till att man inte anlitar en trafikskola är att körkortstagaren inte ser sig ha råd att ta kör- eller 

teorilektioner på trafikskola (Alger & Eklöf, 2016; Forward, m.fl., 2017). Föreliggande studie visade 

också att det framförallt var de som besvarat den arabiska enkäten som instämde med att kostnaden 

var en viktig anledning till att de inte gått på trafikskola. De som svarat på den svenska enkäten 

tenderade istället att ange att det räckte med deras egen handledare och de som svarat på den engelska 

enkäten att det mer handlade om språket man talade på trafikskolan.  

Eftersom enkäten indirekt försökte ta reda på om den skola man anlitade var behörig ingick även 

frågor om de erbjöd riskutbildning, om de hade en egen lokal och hur betalningen gick till. 

Anledningen till detta var att några av de intervjuade träffat elever som utgått ifrån att de gått på en 

helt vanlig trafikskola även om så inte var fallet. Det i enkäten som delvis stödjer detta var att det 

fanns de som svarat på frågor som handlade om trafikskolor även om man utifrån svaren kan 

misstänka att den inte var laglig. Exempelvis var det 12 procent som gick till en trafikskola där man 

aldrig mötte upp i en lokal. Här var andelen något högre i den arabiska gruppen, 17 procent. En annan 

indikator var att en femtedel av dem i den arabiska gruppen hade betalt kontant för sin undervisning. 

Samma andel i den svenska och engelska gruppen var 5 procent och 10 procent. Även om alla 

trafikskolor inte erbjuder riskutbildning 1 så var det i princip alla som de i den svenska och den 

engelska gruppen anlitat som gjorde det. Detta kan jämföras med 44 procent i den arabiska gruppen.  

Effekten av regelverket 

På frågan om regelverket haft en positiv eller negativ inverkan på den olagliga verksamheten var de 

intervjuade tämligen överens eftersom de ansåg att den inte haft någon effekt alls. Man var därför 

överens om att begränsningen av handledartillståndet till 15 inte hade resulterat i att den olagliga 

verksamheten blivit mindre.  

Däremot var det flera av de intervjuade som menade att den ökat. Att verksamheten kan ha ökat 

verkade, enligt dem, mera bero på att det under senare år finns en ökad efterfrågan på handledare då 

man saknar en i den nära familjen, vilket många gånger är fallet hos de nyanlända, men även att den 

olagliga verksamheten har spridit sig eftersom den inte stött på något direkt motstånd från 

myndigheterna. 

Trots det fanns det några av de intervjuade som skulle vilja se en ytterligare sänkning även om man i 

likhet med de andra inte trodde att det skulle räcka för att stävja den olagliga verksamheten. 
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Argumentet var att de som idag sysslar med denna verksamhet, i varje fall den grövre, är så pass 

raffinerade att de säkert kommer på olika sätt att kringgå även dessa regler. De som ville se en 

sänkning pratade istället om att detta på ett tydligt sätt visar att det handlar om en privat verksamhet 

och inte en yrkesverksamhet. Man menade också att det skulle kunna hjälpa olika myndigheter att 

kunna leda i bevis om det är en näringsverksamhet eller inte. Ett ytterligare argument för att minska 

antalet godkännanden enligt de intervjuade var att det berör väldigt få. Detta stöds även av 

registerstudien som visade att endast 0,3 procent av handledarna har fått beslut om att handleda fler än 

fem elever. I de fall där det finns ett behov av att handleda fler elever eller elever med flera 

behörigheter förespråkade man istället att man kunde ansöka om dispens. 

Även andra åtgärder, såsom polisens bevakning och böter ansågs inte räcka. Man ansåg exempelvis att 

bötesbeloppet var alldeles för lågt. Istället för att dömas för olovlig körning menade några att man 

skulle fokusera på om det är ett skattebrott eller inte, eftersom straffet då blir högre. Enligt 

respondenterna räcker inte heller Transportstyrelsens tillsyn eftersom de inte har som sin uppgift att 

bevaka den olagliga verksamheten. Däremot kan de dra in tillståndet för en trafikskola som bryter mot 

reglerna. Man var därför överens om att det behövs ytterligare åtgärder för att stävja den olagliga 

verksamheten. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

Huruvida nuvarande reglerna är ändamålsenliga 

Nuvarande regler med max 15 godkännanden per handledare är knappast ändamålsenliga då det 

fortfarande finns en olaglig verksamhet som även verkar ha blivit mera omfattande.  

På vilket sätt kan eller bör reglerna förändras 

Problemet med olagliga trafikskolor och privata handledare som tar betalt för sina tjänster kan inte 

förändras enbart genom att förändra antalet handledartillstånd. Det behövs flera olika typer av 

åtgärder, den mest effektiva vore att finna en åtgärd eller regler som förhindrar den olagliga 

verksamheten i början av kedjan. 

Om det finns skäl att istället föreslå ett helt annat regelverk i syfte att stävja olagliga 

trafikskoleverksamhet 

Förutom nya regler behövs ytterligare åtgärder på systemnivå utredas, såsom förändringar inom 

Transportstyrelsen, mellan myndigheter, inom trafikskolorna, ytterligare och tydligare information till 

nyanlända m.m. Grundproblemet är dock att nuvarande utbildningssystem förutsätter tillgång till 

handledare och bil, vilket inte alla har. 

Vilka effekter har begränsningen till maximalt 15 handledartillstånd lett till? 

Troligtvis ingen effekt, möjligen har det gjort att det olagliga blivit mer osynliga i Transportstyrelsen 

register, något som gäller alla begränsningar. För den stora majoriteten saknas legala behov att ha så 

många som 15 handledarskap.  

Har effekterna varit bestående eller föränderliga över tid? 

Det är huvudsakligen den privata övningskörningen som bjuder in till det olagliga, men även teori och 

hela utbildningen ingår i den grövre brottsligheten. Den olagliga verksamheten har växt succesivt i 

många år utan att bli motad. Därför behövs åtgärder som på ett tydligt sätt visar att det inte är 

acceptabelt och att det leder till kännbara straff. 

Har en begränsning av handledarskap någon faktisk korrelation till olaglig 

trafikskolverksamhet?  

Inte vad vi kan se eftersom man inte följer upp och utreder den olagliga verksamheten. Däremot har 

man framfört att 15 tillstånd är alldeles för många och kan uppfattas som att det handlar om en 

näringsverksamhet. En begränsning till 5 kan därför ha ett symbolvärde som visar att det är en privat 

verksamhet istället för ett företag. Det kan också underlätta för åklagare att bevisa om 

näringsverksamheten är olaglig.  

Har regelverket haft positiv eller negativ inverkan, dvs. har den ”svarta verksamheten” blivit 

ännu ”svartare” sedan reglerna infördes? 

Mycket i denna studie tyder på att den olagliga verksamheten har ökat. Det finns indikationer på att 

detta bland annat beror på att efterfrågan ökat men även att det är en tämligen riskfri verksamhet som 

ingen verkar vilja ta ansvar för att övervaka och bekämpa. Att ett körkort kan utfärdas utan att eleven 

har grundläggande kunskaper eller att körträningen utförts illegalt äventyrar hela målet för 

Nollvisionen, och den goda trafiksäkerhet som vi lyckats uppnå under en lång tid.  
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Finns förslag på alternativa åtgärder för att stävja olaglig verksamhet på 

förarutbildningsområdet? 

Nedan följer utredningens åtgärdsförslag där vi vill poängtera att en åtgärd inte löser problemet utan 

flera åtgärder behövs samtidigt. 

Strukturella åtgärder: 

1. Utred möjligheten att bedriva övningskörning på organiserad ideell basis. Detta för att 

tillgodose behovet av privata handledare för mängdträning parallellt med trafikskola.  

2. Koppla handledartillstånd till elev och inte till behörighet, vilket ytterligare reducerar behovet 

av antalet handledartillstånd.  

3. Reducera antalet godkännanden till 5 istället för 15 stycken. Enligt statistik för 2016 berör 

detta endast en väldigt liten grupp (0,3 %). Att reducera antalet elever ger en tydlig signal som 

visar att det inte handlar om en näringsverksamhet, något man inte bör underskatta. Det kan 

också hjälpa olika myndigheter att lättare utreda om det är en näringsverksamhet eller inte.  

4. Utred möjligheten att få dispens för handledare som behöver utbilda fler än fem p.g.a. stor 

familj eller dylikt behöver finnas.  

Förtydligande av ansvar och samarbete: 

5. Informera om de regler som gäller under körkortsutbildningen och vid prov men också varna 

för den olagliga verksamheten. Detta bör göras i samband med utlämnade av 

körkortstillståndet.  

6. Utveckla ett utbildningsmaterial, både till elever och handledare, på fler språk som sedan 

enbart registrerade trafikskolor får tillgång till. Vi föreslår att en myndighet, inte 

nödvändigtvis Transportstyrelsen, ansvarar för att säkerställa kvalitén 

7. Öka samverkan med olika aktörer (exempelvis Trafikverket, Svenska För Invandrare, Sveriges 

Trafikutbildares Riksförbund) där trafiklärare/förarprövare berättar om den svenska utbildning 

och varnar för den olagliga verksamheten, samt utöka den samhällsintroduktion som 

nyanlända till Sverige får.  

8. Öka myndigheters samverkan och möjlighet att dela data som kan öka upptäckten av olaglig 

verksamhet. I nuläget finns en sekretess vilket kan göra det svårt att dela information mellan 

olika myndigheter.  

9. En myndighet bör ta ett uttalat ansvar för att motta rapportering om illegal verksamhet. 

Därefter bör man fastställa hur rapporteringen skall hanteras så att det leder till lämpliga 

åtgärder. 

Kontroll och återkoppling 

10. Öka Transportstyrelsens befogenheter och resurser att utföra kontroller av icke registrerade 

trafikskolor och med hjälp av egna register mera regelbundet syna förekomsten av en olaglig 

verksamhet.  

11. Följ upp förekomsten av fordon med dubbelkommando och hur dessa bilar används. 

Anledningen till detta är att det finns sådana fordon som används inom den illegala 

trafikskoleverksamheten.  

12. Förstärk konsekvensen av den olagliga verksamheten. Exempelvis genom högre böter. 

Alternativet att även dra in körkort eller körkortstillstånd bör övervägas. 

13. Kräv att trafikläraren har sin trafiklärarlegitimation uppsatt på bilens framruta. Detta för att 

tydligt visa att man har en godkänd utbildning men även tillstånd att undervisa.   

14. Öka kontroller vid teoriprov samt möjliggör för Trafikverkets personal att kunna 

kroppsvisitera vid misstanke  
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15. Vid kontroll bör både handledarintyg och elevens körkortstillstånd kunna uppvisas. Detta 

innebär att även eleven skall ha med sig sitt tillstånd och inte som idag enbart handledaren.  

16. Utred möjligheten att genomföra en kort intervju med eleven i samband med prov. I nuläget 

finns det indikationer på att elever fått tillgång till provet innan och memorerat svaren utan att 

förstå innebörden. 
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Bilaga 1 Enkät 

Detta är en utskrift av webb enkäten 

Enkäten kan även besvaras på arabiska och engelska, se nedan för mer information. 

 

 

Hej! 

Denna enkät vänder sig till dig som klarat ditt körprov. Anledningen till detta är att vi på Statens väg 

och transportforskningsinstitut (VTI) har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att undersöka vad elever 

anser om körkortsutbildningen med speciellt fokus på de handledare/lärare de haft. Din e-post-adress 

har vi fått från Trafikverket Förarprov. 

 

For English version, see below!   

 لالطالع على النسخة العربيةمن االستبيان ، انظر الجزء السفلي من هذه الرسالة اإللكترونية

Idag är kunskapen om handledare/lärare dålig och därför är just dina erfarenheter väldigt värdefulla. 

Din medverkan är viktig!  

För att komma till enkäten klickar du på nedanstående länk:  

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=494614X3712&t=1 

Dina svar kommer att vara hemliga. Ingen kommer att veta hur just du har svarat.  

Har du några frågor om undersökningen, eller hellre vill besvara frågorna på en pappersenkät, kan du 

alltid kontakta någon av oss: 

Per Henriksson (per.henriksson@vti.se) 

Sonja Forward (sonja.forward@vti.se)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

This survey is sent to you who have passed your driving test. The purpose of the study is that we at the 

Swedish Road and Transport Research Institute (VTI) have been asked by the Swedish Transport 

Administration (Transportstyrelsen) to find out more about what student think about their own driver 

training with special focus on the private part. We received your e-mail address from Trafikverket.  

To access the survey, click on the link below: 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=512147X110033120X19455 

If you have any questions about the survey, or would rather answer the questions on a paper 

questionnaire, you can always contact one of us: 

Per Henriksson (per.henriksson@vti.se) 

Sonja Forward (sonja.forward@vti.se) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=494614X3712&t=1
mailto:per.henriksson@vti.se
mailto:sonja.forward@vti.se
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=512147X110033120X19455
mailto:per.henriksson@vti.se
mailto:sonja.forward@vti.se
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 ،ًمـــرحـــــبا ً

.ًوالسببًفيًذلكًهوًأنناًفيًالمعهدًًيادةًالسيارةهذاًاالستبيانًموجهًإليكًلكونكًقدًنجحتًفيًامتحانًق

قدًتمًتكليفناًمنًجانبًالمديريةًالعامةًللمواصالتًً(VTI)الوطنيًالسويديًألبحاثًالطرقًوالمواصالتً

ببحثًآراءًالدارسينًفيًنشاطًالتعليمًللحصولًعلىًرخصةًالقيادةًمعًالتركيزًبوجهًخاصًعلىًالمدربينًأوً

.ًوقدًحصلناًعلىًعنوانًالبريدًاإللكترونيًالخاصًبكًمنًخاللًقسمًامتحاناتًًواًبهمالمعلمينًالذينًاستعان

 .ًقيادةًالسياراتًالتابعًلمصلحةًالمرور

 
 

 :ًاآلتيًللوصولًإلىًاالستبيانًيلزمًأنًتقومًبالنقرًعلىًالرابط

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=511495X110039250X85100 

 

فإنهًبإمكانكًأنً،ًً،ًأوًإذاًفضلتًاإلجابةًعلىًأسئلتهًفيًنسخةًورقيةًإذاًكانتًلديكًتساؤالتًبشأنًاالستبيان

 .ًتتصلًبواحدًمنًالموقعينًأدناه

ً(per.henriksson@vti.se)بيرًهنريكسونً

 (sonja.forward@vti.se)سونياًفورواردً

 

  

Faktaruta: I Sverige finns det två sätt att lära sig att köra bil: 

1)  Gå i en trafikskola med en utbildad trafiklärare, 

2)  Övningsköra privat med en handledare, oftast en förälder, släkting eller 

pojk/flickvän 

• Många väljer en kombination av båda alternativen 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=511495X110039250X85100
mailto:per.henriksson@vti.se
mailto:sonja.forward@vti.se
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FRÅGOR OM DIN PRIVATA ÖVNINGSKÖRNING 

 Övningskörde du (helt eller delvis) privat?  

   Ja 

   Nej  

 Hur många olika privata handledare övningskörde du med?  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eller fler 

 Vem var det du körde med privat?  

  Mamma  

 Pappa  

  Syskon  

 Annan släkting  

  Någon du känner väl men som inte är en släkting  

 En annan person som du inte tidigare kände   

 Hur många elever handledde den personen samtidigt som dig? 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 

 Vilka var det du körde med privat? (flera svarsalternativ är tillåtna) 

  Mamma  

 Pappa  

  Syskon  

 Annan släkting  

  Någon du känner väl men som inte är en släkting  

 En annan person som du inte tidigare kände   
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 Hur många elever handledde dina handledare? 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 

 Min pappa handledde 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 

 Mina syskon handledde 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 

 En annan släkting handledde 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 
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 Någon annan som inte är en släktning men som jag kände handledde 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 

 Någon som jag inte kände tidigare handledde 

  Bara mig och ingen annan 

 Ytterligare 1 elev 

  Ytterligare 6-10 elever 

 Ytterligare 11-14 elever 

  Ytterligare 15 elever eller fler 

 Jag vet inte hur många han/hon ytterligare handledde 

 Vilken av dessa handledare övningskörde du mest med 

  Mamma  

 Pappa  

  Syskon   

 Annan släkting  

  Någon du känner väl men som inte är släkt  

 En annan person som du inte tidigare kände 

 Ungefär lika mycket  
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 Varför valde du att övningsköra med någon som inte tillhörde din 

närmaste familj? (flera svarsalternativ är tillåtna) 

  De i din familj hade inte tid                                      

  De i din familj visste inte hur man skulle lära någon att köra bil  

  De i din familj hade inte tillgång till bil 

 De i din familj hade inte något svenskt körkort och fick därför inte 

handleda 

 De i din familj hade inte haft sitt svenska körkort tillräckligt länge och 

fick därför inte handleda 

 Handledaren var billigare än en lärare på en trafikskola 

 Handledaren talade ditt modersmål 

 Handledaren mera kompetent än de i min närmaste familj  

 Annat ange varför: ________________________ 

 I genomsnitt hur länge brukade ni vara ute och övningsköra? (svara i 

antal minuter) 

Har du haft fler än en handledare, tänk på de tillfällen du övningskörde med 

den handledare du oftast övningskörde med 

 __________________________ minuter 

 Fick du betala din handledare för att du fick övningsköra med 

henne/honom? 

  Ja                                      

  Nej  

 __________________________ kr 

 Hur betalade du? 

  Kontant 

 Kort                                      

  Swish 

 Faktura 

 Annat sätt, ange 

  



VTI rapport 974  89 

 Hur fick du kontakt med din eller dina handledare? Flera svarsalternativ 

är tillåtna 

  Genom en släktning/bekant                                      

  En annons i en tidning 

 Anslagstavla i butik etc. 

 Sociala medier/internet                                            

  Blev uppsökt av handledaren 

 Annat ange hur: ______________________________________ 

Här följer några frågor om din/dina handledare och den bil som användes? 

Hade din eller dina handledare genomgått trafikskolans introduktionsutbildning? 

 Ja, alla            Ja, några             Nej           Vet ej 

                                                               

Hade någon av din eller dina handledare pedaler på sin sida så de också kunde 

bromsa bilen? 

 Ja, alla            Ja, några             Nej           Vet ej 

                                                               

 Hur nöjd var du med den privata handledare som du körde mest 

med?  

 Mycket nöjd Nöjd Varken  

eller 

Missnöjd Mycket 

missnöjd 

      

FRÅGOR OM ÖVNINGSKÖRNING PÅ TRAFIKSKOLA  

 Tog du körlektioner på en trafikskola?  

   Ja  

   Nej, jag övningskörde aldrig på trafikskola   
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 Varför tog du inte några körlektioner på en trafikskola? 

Markera hur viktigt följande anledningar var: 

 Mycket 

viktigt 

Viktigt Varken  

eller 

Oviktigt Inte alls 

viktigt 

För dyrt 

 
     

Det räckte med min 

handledare 
     

Trafikskolan låg för 

långt bort från min 

bostad 

     

Mina kompisar/ 

äldre syskon 

gör/gjorde inte det 

     

Det fanns ingen på 

skolan som talade 

mitt modersmål 

     

Trafikskolans tider 

passade inte mig 
     

Litade inte på 

trafikskolan 
     

 Övningskörde du på mer än en trafikskola?  

   Ja                                           

   Nej  

 Erbjöd trafikskolan också den obligatoriska riskutbildningen dvs. Risk 

1?  

   Ja                                           

   Nej  

 Hur många andra skolor övningskörde du på?  

  1 

 2 

 3 

 4 

 5 eller fler 
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 Erbjöd trafikskolorna också den obligatoriska riskutbildningen 

dvs. Risk 1?  

  Ja, alla  

  Ja, några  

  Nej ingen 

 

 

Var det en godkänd trafikskola som hade rätt att undervisa 

elever? Har du gått på fler än en trafikskola, tänk på den trafikskola 

där du tog flest körlektioner, gäller alla de följande delfrågorna? 

  Ja, det är jag säker på 

 Ja, jag tror det 

 Nej, jag tror inte det 

 Nej, jag är säker på att det inte var det 

 Vet ej 

 Innan du skulle ut och köra bil mötte du då upp din lärare i en 

lokal?  

 Alltid Oftast Ibland Oftast inte Aldrig 

      

 Hur mycket betalade du för en körlektion? Svara i antal kronor 

 __________________________ kr 

 Hur betalade du? 

  Kontant 

 Kort                                      

  Swish 

 Faktura 

 Annat sätt, ange 

 Hur länge varade en körlektion? Svara i antal minuter 

 __________________________ minuter 

 Hur nöjd var du med de råd du fick av den trafiklärare som du 

körde mest med?   

 Mycket nöjd Nöjd Varken  

Eller 

Missnöjd Mycket 

missnöjd 
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SLUTLIGEN NÅGRA FRÅGOR OM DIN BAKGRUND 

 Gjorde du kunskapsprovet på annat språk än svenska? 

   Ja                                Nej 

 Kön? 

  Man                                Kvinna 

 Vilket år är du född? Svara med hela årtalet 

  

År                                                                     

 Har du även ett körkort för personbil från ett annat land än Sverige? 

   Ja                                Nej 

 I vilket land är ditt personbilskörkort utfärdat? 

 ______________________________________________________  

 Var i Sverige (tätort/stad/område) övningskörde du mest? 

 ______________________________________________________  

Tack för Din medverkan 
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