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Förord

Jag hade i slutet av september 1998 bestämt mig för att göra mitt
specialarbete på gymnasiet om hur massage i skolan påverkar barnens psykiska

hälsa och skolsituation. Då ringde emellertid Johan Ekblad som jag under
vårterminen haft som lärare i mitt individuella val, trafikantutbildning, och kom

med ett erbjudande somjag inte gärna kunde tacka nej till. Det handlade om att

medverka i en satellitprojektgrupp om privat övningskörning i Vägverkets
utredning om stegvis förarutbildning (STEFUS), och att då göra mitt specialarbete

som en del i projektgruppens arbete.
Det bestämdes att jag skulle utföra arbetet på det vis som redovisas i denna

rapport, bland annat med intervjuer av mina kompisar. Jag hade väldigt roligt
under intervjuandet och det var mycket intressant att höra mina vänners åsikter
om ett ämne som vi sällan eller aldrig diskuterar. Jag överraskades av deras

fantasirikedom men i mångt och mycket kom de åsikter fram i gruppen som jag

förväntat mig att höra. Det förvånade mig emellertid stundtals vem som sa vad

och det är ju alltid roligt att upptäcka nya sidor hos sina medmänniskor.
Den roliga perioden av slappt snack följdes av några perioder med hårdare

arbete vid köksbord och framför datorn, men jag kan inte säga att jag blivit
avskräckt av arbetet, för nu i efterhand minns jag mest de roliga stunderna och

naturligtvis infinner sig en känsla av stolthet. Utan min handledare Johan Ekblad

och forskaren Nils-Petter Gregersen på VTI, Statens Väg och
Transportforskningsinstitut, som också sitter med i satellitgruppen hade jag dock
aldrig klarat ut det hela. Ett stort tack till de båda, samt till min mamma som satt

fart på mig då det behövts!



Referat

Föreliggande specialarbetes syfte är att för Vägverkets räkning undersöka

den privata övningskörningens faktiska utformning i dagsläget med avseende

på t ex upplägg och innehåll. Syftet är också att ta reda på ungdomars
inställning till risker med och möjliga förbättringar av den privata

övningskörningen. Studien utfördes med hjälp av intervjuer av 12 ungdomar
i Kalmar som just tagit eller alldeles snart skulle komma att ta körkort.

Resultaten visar att den privata övningskörningen kan variera en hel del, att

den skiljer sig från den formella utbildningen som sker t ex i trafikskola på
många punkter och att ungdomarna i studien är öppna för någon form av

åtgärd som skulle kunna tänkas höja säkerheten och kvaliteten på den
privata förarutbildningen.
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1 Bakgrund

Det är sedan en längre tid ett känt faktum bland personer insatta i trafik-

säkerhet, att unga, nyblivna körkortsinnehavare har en avsevärt högre olycks-

frekvens än äldre och mer erfarna förare. Detta faktum visas tydligt med statistik i

bland annat Nils-Petter Gregersens rapport om ungdomars bilkörning (Gregersen
1996). Diverse åtgärder har tillkommit i försök att minska denna överrepre-

sentation. Man har utökat betoningen på riskmedvetenhet och respekt, vilket
skedde 1988, och även gjort den privata förarutbildningen mer legitim genom att

handledaren måste ha ett handledarintyg (1993, och senare en vidareutveckling i
september 1998 då detta krävs även efter att eleven fyllt 17,5). 1993 sänkte man
också åldersgränsen från 17,5 till 16 år för att övningskörningsperioden ska kunna
vara längre än ett halvår även om man vill ha sitt körkort vid 18års ålder. Man

trodde att den ökade erfarenheten, som man hoppades att ungdomarna skulle

skaffa sig genom denna reform, skulle minska olyckorna då de tagit sitt körkort.
En utredning har också visat att eleverna övningskörde mer och att olyckorna

därefter minskade med 15% räknat per personkilometer (Gregersen, Berg, Nolén
och Nyberg 1998).

Man tycker dock från såväl Vägverkets som regeringens sida att det krävs
mer genomgripande förändringar av förarutbildningssystemet i Sverige, och

Vägverket fick därför i början av 1998 i uppdrag av regeringen att utreda förut-
sättningarna för att införa ett stegvist förarutbildningssystem (Nollvisionen och

det trafiksäkra samhället. Prop 1996/97: 137).
Idén med ett sådant system är att eleverna ska kunna skaffa sig erfarenhet av

bilkörning under en längre tid och under säkra former. Liknande system finns i

bland annat New Zeeland, Kanada och olika delar av USA. De kallas för GLS,

Graduated Licensing System och går ut på att man innan man kan erhålla full
behörighet måste gåigenom ett antal olika steg där rättigheterna successivt ökar.

Först får man t ex ett körkort med begränsningar som att man inte får köra nattetid
eller med passagerare utan handledare (Berg 1997). Vägverket har studerat olika

system runt om i världen och rapporter om dessa och försökt att ta lärdom av de

misstag som gjorts i dessa stater och även av de framgångar som man fått. Man är
nu i slutskedet av arbetet med att ta fram ett eget system som har GLS som
förebild, men man har bland annat för avsikt att i stället för att göra ett stegvist
körkortssystem ta fram ett stegvist utbildningssystem. Man ska alltså tillåtas göra

mer och mer saker under utbildningstiden och till slut erhålla ett fullgott körkort i
stället för att först få ett halvt körkort som sedan kan utökas, som är fallet i andra

stater där GLS tillämpas. Utredningen och förslaget skall rapporteras till
regeringen vid årskiftet 1999/2000.

Inom STEFUS (utredningen om stegvis förarutbildning) finns olika satellit-
(stöd)projekt som rör allt från EU-rätt till förändringsstrategier. Ett av dessa
satellitproj ekt rör den privata förarutbildningens utformning. I propositionen
påpekas särskilt att högre krav bör ställas på handledare och elever i samband med
privat övningskörning. En av deviktigare anledningarna till detta är troligen att
det inträffar en hel del olyckor under privat övningskörning (Gregersen 1996).
Man vill alltså göra den privata övningskörningen säkrare och även mer
strukturerad, så att kvaliteten höjs.



I direktiven för satellitprojektet anges att gruppen skall arbeta med en

nulägesbeskrivning av den privata förarutbildningen, i första hand med avseende

pa
- vilka krav som ställs på handledaren

- vilka som är handledare
- vilka krav som ställs på innehåll och upplägg
- vilket innehåll och vilken uppläggning somfaktiskt

tillämpas
- olyckssituationen vid övningskörning
- vilkenfunktion/nytta privatistutbildningen har
- hur denpedagogiskt skiljer sigfrån den formella

utbildning som ges, främst i trafikskola

Gruppen ska också utreda behovet av ändrade regleringar som skulle kunna öka

kvalitén på utbildningen. (Direktiv för satellitgruppen förarutbildning med

privata handledare, Vägverket 1998)

Min avsikt med arbetet är att genom en fenomenografisk studie på ett antal av

mina vänner som nyss tagit eller väldigt snart ska ta körkort svara på följ ande av

ovanstående punkter: tillämpning av innehåll och upplägg, funktionen av
privatistutbildningen, hur den skiljer sig från den i trafikskola samt behov av och
Önskemål om åtgärder för att göra den säkrare och vad sådana förändringar skulle
få för konsekvenser. Olyckssituationen vid privat övningskörning studerar Övriga
proj ektgruppmedlemmar med hjälp av statistik, tidningsartiklar och polis-

rapporter, men även här är min avsikt att tillföra någonting genom mitt arbete.



2 Metod

2.1 Instrument

Jag använde mig av endiktafon och en intervjumall med 13 huvudfrågor samt
ett antal följdfrågor för att utföra intervjuerna. Intervjumallen (bilaga 1)

utformades tillsammans med forskaren Nils Petter Gregersen på VTI. De tretton
huvudfrågorna som alla berörde olika teman ställdes till alla respondenter.

Däremot varierade följ dfrågorna lite mellan de olika intervjuerna helt beroende på

vad respondenterna själva tog upp. En muntlig och ganska fri intervjuform

användes och därför fanns knappt någon risk att något material vid

sammanställningen skulle visa sig vara oanvändbart därför att eleverna inte
uppfattat frågan eller andra missförstånd skett.

Alla frågorna berörde inte de områden som vi enligt direktiven skulle titta

närmare på. En del handlade mer om bakgrundsfakta såsom hur länge och hur
mycket de övningskörde. De frågorna syftade till att ge en bild av gruppen och var
samtidigt en uppvärmning för respondenterna.

2.2 Försökspersoner

Den kvalitativa analysmetoden förutsätter att respondenterna känner sig

bekväma i situationen och vågar prata på om allt som faller dem in, så jag valde
därför personer ur min vänskapskrets. En del önskade att få vara med eftersom de

tyckte att det skulle bli roligt att bli intervjuade, andra krävde mer eller mindre
övertalning. Jag hade för avsikt att intervjua personer som hade kört ganska
mycket hemma eftersom jag trodde att dessa skulle ha mest att tillföra. Jag
försökte även att få en jämn könsfördelning. Jag lyckades med både det ena och
det andra. En övervägande majoritet har övningskört mer än 50 timmar privat och
i studien ingår sex tjejer och sex killar.

Alla respondenterna är 18 - 19 år gamla och har haft körkort i allt mellan 9

månader och en vecka. Två skulle dock komma att erhålla detta först inom en
mycket snar framtid. En av personerna i studien hade kört upp privat, medan de
andra tagit mellan 6 och 25 lektioner i körskola. Att bara en kört upp helt privat
beror på att jag inte kände till fler som gjort det. Alla kommer nämligen från
Kalmar kommun som har en ganska låg andel privatister. Tre av de tolv
ungdomarna är bosatta utanför Kalmar tätort, medan de andra bor centralt. Den s k
sociala bakgrunden varierar mellan respondenterna, dock uppgår andelen som har
föräldrar med högskoleutbildning till över hälften. Tyvärr har en snedfördelning
skett, eftersom alla respondenterna återfinns i min vänskapskrets, så att elva av de

tolv eleverna går på ett studieförberedande gymnasieprogram. Flera går också i
samma klass och känner varandra väl, men diskussioner om övningskörning
förbjöd jag under intervjuperioden så de har inte påverkats av varandras åsikter.
Sex av respondenterna hade tidigare fått vara med i en liten förstudie där de skulle
svara på frågan, tagen rakt ur direktivet, vad som skiljer den privata utbildningen
från den formella rent pedagogiskt. Dessa hade därför funderat över sin
övningskörning tidigare men det var inget som sedan märktes i deras svar.



2.3 Procedur

Under hösten 1998 gjorde jag en liten förstudie där eleverna skriftligen skulle
besvara en fråga som rörde skillnaden mellan den privata utbildningen och den i

trafikskola. De elever som besvarat denna fråga ställde upp även på att bli
intervjuade och under vintern samlade jag sedan ihop ytterligare sex av mina

kompisar. Ijanuari tog jag tillsammans med Nils Petter Gregersen fram frågorna

till intervjumallen och under februari genomförde jag intervjuerna som tog allt

mellan 20 och 40 minuter. Jag använde en inspelningsutrustning som bestod av en

diktafon i freestyleformat och därtill en mikrofonmygga som kunde ligga på ett
bord mellan mig och respondenten, detta för att avdramatisera sj älva inspelningen.

I mars var intervjuerna klara och utskrivna och efter detta följde sammanställ-
ningsfasen. Eftersom materialet blev så omfattande och en del av frågorna rör

sådant som inte är så intressant för arbetet i satellitguppen samtidigt som tiden

rann iväg, så bestämdes att jag skulle koncentrera mig på sex av frågorna vid
sammanställningen. Vi ansåg i detta läge att frågorna 1-6 samt fråga 10 var

mindre intressanta, de rörde t ex hur mycket eleverna övningskört, vad de tyckte
om det, när de började teorin och vem som var deras handledare. Dessa frågor
sammanställs alltså inte på något vis i resultatet men de har använts i

beskrivningen av försökspersonerna. I bilaga 2 redovisas två exempel på
fullständiga inteer uutskrifter.

Vad gäller sammanställningen av deaktuella frågorna gjorde jag först
misstaget att värdera de olika svaren beroende på tendensen hos respondenterna.

Detta är inte så lyckat då den fenomenografiska metoden endast syftar till att ta
fram olika kvaliteter och inte till att se på kvantiteter. Görs en sådan här värdering
uppfattar läsaren det lätt som att samma fördelning återfinns i hela populationen.

Eftersom studien är så liten och försökspersonerna inte är slumpmässigt utvalda är
det helt felaktigt att dra en sådan slutsats.

Jag satte saxen i mitt material än en gång och denna gång delade jag i stället

upp det efter attityd/åsikt utan att ta minsta hänsyn till om det var en eller elva
respondenter som svarat samma sak. Jag sammanfattade sedan varje huvudfråga
och därefter underfrågorna för sig och tog då fram precis varenda åsikt. Jag

plockade fram de citat som bäst beskrev de fenomen som kom upp och de allra
flesta attityder som återfinns i sammanställningarna har fått ett citat. Till
sammanställningen användes sax, tejp, gem, tuschpennor i olika färger och ett
stort bord.



3 Resultat

Under de olika frågeområdena redovisas ungdomarnas uppfattningar

beträffande huvudfrågan samt de följdfrågor som ställts. Väsentliga aspekter har
lyfts fram och illustreras med intervjuutdrag. Sammanfattande kommentarer

följer på såväl huvudfrågor som följdfrågor.

Intervjuutdragen har markerats med förkortningen E som står för elev och en

siffra som slumpmässigt tilldelats respondenten.

3.1 Miljöer vid övningskörning

I vilka miljöer ävningskärde du privat?
Hur började du?

E8: Ja, första gången körde jag ute på Volvo, de två första gångerna. Men efter andra gången så

körde jag hem också _och sen har jag kört liksom överallt, även i liksom rusningstrafik på

midsommarafton på Oland och såna saker.

E12: Volvoparkeringen, och sen blev det väl att vi fortsatte i bostadsområden och så, och sen blev

det landsväg och stan.

J: Hur många gånger var du i sån här lugn miljö som på Volvoparkeringen innan du körde på väg

första gången?

E12: Jag var på Volvoparkeringen 3-4 gånger, just det, sen efter det var vi ute i vid Kläckeberga

och körde på såna här småvägar.

E2: I början var det väl, ja, stora parkeringsplatser, industriområdet med mycket lugn trafik. Sen så

körde jag i, i stort sätt de flesta miljöer. Körde så att säga vanlig körning.

J: När du började i trafiktäta miljöer, då kände du att du hade grepp om det mesta?

E2: Jaja, jag körde ju som sagt på industriområde, och där var det ju knappt, a nån bil ibland, tills

man fick in det. Sen började man köra hem från industriområdet och såna där grejer, så då. Jovisst,

jag körde ju inte där jag inte kände att jag klarade det liksom utan då stannade vi.

E4: Volvoparkeringen.

J: Och hur länge då?

E4: Körde väl där en kvart, sen så körde vi bort mot flygplatsen från Volvoparkeringen, så körde

vi fram och tillbaks några gånger. Och sen så började vi då de första gångerna ute på

Volvoparkeringen, bara för att kolla och sen körde jag ut på vägen. Så jag var ute på vägen ganska

med en gång.

E11: Från allra först början så var jag på Volvoparkeringen här i Kalmar då, då körde jag runt och

tränade på att svänga och växla lite. Starta var inte det lättaste, jag menar det blev ganska ryckigt

och hoppigt och skuttigt, så det tränade jag lite på där. Så tränade jag lite på att blinka och så,

tränade på att parkera och tränade lite på placeringen på vägen, det fanns lite linjer att gå efter. Sen

efter det började jag väl så smått att köra lite lugnare miljöer med lite trafikljus och, ja nån rondell

och så där. Och jag var inte ute i rusningstrafik utan det kunde vara typ en söndagsförmiddag eller
en söndagseftermiddag när det inte var så mycket folk. Sen mot slutet så körde jag ju i princip vart

som helst. Jag tränade ganska mycket på landsväg också, så körde jag till Nybro nån gång bara för

att träna att köra på såna vägar. Och så körde jag Kläckebergavägen och Krafslösa och där och i

Smedby, och sen kunde jag köra mig själv till kompisar om man säger så. Eller ja, för att öva, för

då kände man sig ganska säker så då var det inte så farligt längre.

J: Hur många gånger körde du påVolvo innan du kom ut i trafiken?



E11: Först var det ju då precis när jag började, och då kanske det var en 10 gånger. ....Nej, det var

ett skämt. Nej, men det var kanske en tre gånger. (Stort skratt)

J: Varför sa du 10 då?

E11: Jaja, men sen när jag började på riktigt så var det kanske 5-6 gånger så där.

J: Så totalt så körde du nästan 10 gånger där innan du började i trafiken?

E11: Ja, eftersomjag började och slutade två-tre perioder. Repetition ger färdighet som alla vet.

Och sen så körde jag, sista gången innan jag la av om man säger, så körde jag Kläckebergavägen

och det var det dummaste jag har gjort under min period.

J: Det var kanske därför du la av?

E11: Ja, nej men det blev så fel, för jag hade kört där en gång med pappa och då gick det ganska

bra och sen så skulle jag köra med både mamma och pappa ochjag hade aldrig övningskört med

mamma och hon blev så här hispig och satt liksom och hoppade i baksätet av oro, och jag tog det

kolugnt, för det är ju så här stenmur och ganska smal väg.

På frågan i vilka miljöer eleverna började övningsköra framträder två olika

mönster. Det förekommer att övningskörningen inleds i lugn miljö, t ex
Volvoparkeringen i Kalmar, men endast i begränsad omfattning. Snart övergår de
till att öva i miljöer som kännetecknas av mer trafik.

Den andra metoden har mer karaktär av stegvist tillägnande av kunskaper och

färdigheter, både vad avser övning och övningsområde. Körningen inleds även här
på Volvoparkeringen och övergår så småningom till villaområde eller smal och

krokig landsväg. När färdigheten bedöms som tillräcklig ersätts denna miljö med
landsväg och stadstrafik.

Totalt sett, var det någon sorts miljö som det blev mer eller mindre av?

E3: Mest landsväg då, men mot slutet så var det, ja vart vi än skulle när jag åkte så körde jag, så att

säga. Så det blev mycket stan till slut också.

E7: Mest av landsvägskörning, med tanke på att jag bor på landet och vart man än skulle så fick

man ju den träningen.

E11: Nja, men jag övade ju mest på att köra rakt fram, jag övade allra minst på att backa, och

parkera övade vi inte så mycket på, men jag övade däremot en del på att köra in genom grindhålet.

J: Men av landsvägskörning och stadskörning blev det ungefär lika eller?

E11: Ja, det blev nog lite mindre landsväg, men det är svårt att säga, detjämnade nog ut sig till

slut.

E2: Stadskörning blev det nog ganska mycket av, just så hemifrån och in till stan och sen tillbaka.

Den sträckan blev det ju mycket. Men inte så jai och för sig jag körde till släktingar och då

körde man ju en hel del landsväg så. Det blev ju mest i portioner men det blev ju inget sånt man

fick varje vecka eller varje månad.

E9: Stadstrafik, landsväg, motorväg, ja överallt.

J: Är det nåt som du har gjort mer eller mindre av?

E9: Ja, jag har kört mest i stadstrafik och i villaområden och sånt där.

J: Lite mindre av landsvägskörning?

E9: Ja

J: I vilka miljöer körde du när du körde hemma?

E4: Allt, från motorväg, landsväg till stadstrafik, över allt.

J: Nåt som du fick med mer än nåt annat?

E4: Ja, motorväg körde jag inte så himla mycket, utan det var mer landsväg och stadstrafik framför

allt.
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Efter att man lärt sig de grundläggande momenten och kanske också tagit

några lektioner i trafikskola fortsätter man hela utbildningsperioden att köra vad
eleverna kallar vanlig körning, detta innebär i princip allt, landsväg som

stadstrafik, man kör när man ska någonstans. På frågan om det var någon miljö

som dominerade så finns det de som kört mest landsväg, såväl som de som kört
mest i villaområden och stadstrafik samt de som anser att det blev en någorlunda

jämn fördelning.
En del elever anser att det blev mest landsväg och stadstrafik och mindre av

motorväg. Värt att påpeka här är att många av de andra eleverna förmodligen inte

särskilde motorväg från landsväg.

3.2 Halka och mörker

När kom halk- respektive mörkerkörning in i din utbildning?

E2: Halkkörning hade jag inte kört någonting innan jag körde halkan. Och det körde jag Väl inte

efter så mycket heller, för det var ganska torrt. Nej, men det har nog inte kommit in så mycket

förutom just halkan.

E4: Halkan kom väl in relativt snabbt, vi körde inte så mycket påtidig vinter 96, utan mer 97, den

våren då när det var halt. Så det kom in ganska snabbt, mörkerkörning kom med en gång. Jag

körde när detvar mörkt ute med en gång, fast ingen direkt motorväg och sånt utan landsväg och

stadstrafik som mörkerkörning.

E3: Mörker var direkt så att säga. Först spelade detju ingen roll när jag var på Volvoparkeringen,

det var ju inga andra bilar där ändå. Så jag tror att första gången jag körde hem därifrån så att säga,

första gången jag körde på väg, så var det nog mörkt också tror jag. Men, nej jag har aldrig sett det

som nåt liksom svårare, eller det känns inte mycketjobbigare att köra mörker. Men det blev ju en

hel del mörkerkörning när jag körde landsväg också, men det var givetvis, de första gångerna jag

körde landsväg så var det ju inte på kvällen utan på dan. Men det var ganska tidigt. Halka var ju

sen, när det blev vinter första gången liksom. Det var ju då ett halvår, eller ja lite mer än ett halvår

efter jag fick körkortstillstånd som det var halt första gången och då var vi på Volvoparkeringen

också, så det var perfekt.

E6: Jag har kört i mörker hemma, men det fick jag inte göra förrän jag hade kört ett tag i

körskolan, men när ålder?

J: Nej men...

E6: Ja, jag hade kört ett tag i körskolan.

J: Och halka?
E6: Också efter ett tag i körskolan, för då märkte pappa att jag blev lite bättre och kunde lite, lite

mer sa

E10: Den halkan man gör med körskolan?

J: Nej, du kanske var ute och körde på halt underlag innan?

E10: Nej, det var ingen halka innan. Den riktiga halkan kom när jag körde upp, det var liksom

första kalla dagen.

E9: Första gången jag riktigt körde i mörker var närjag körde till halkbanan, och det var inte för så

länge sen, det var några veckor sen. Och då kom min första halka också.

El: Mörkerkörning, det var nog lite mer, .. på sommaren där 98. Tror jag. Och sen så var det ju så

här, fast det var nog lite innan också när jag körde hem på kvällen och så. Fast det var ju inte, det

var aldrig så, Nu ska vi öva i mörker . Så var det ju aldrig.
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J: Utan det var liksom, Nu ska vi köra hem och så var det mörkt.

El: Mm

J: Du tyckte inte att det var för tidigt liksom? Så du kände dig osäker eller nåt?

E1: Nej, det.. , nej. Det var ju liksom det enda då att blända av och blända på. Det tyckte jag var
det enda som skilde sig.

Vad gäller halkkörning finns här fyra olika tillvägagångssätt som tillämpats i

gruppen, alla mer eller mindre planerade. En kategori körde aldrig någon mer

halkkörning än den obligatoriska halkutbildningen. Anledningen till detta kan

vara antingen att eleven aldrig övningskörde under vintersäsongen, eller att eleven
fortfarande ansågs vara så mycket novis under vintersäsongen att han/hon inte

tilläts köra då det var halt. Det senare är alltså ett medvetet beslut att utesluta
halkkörning.

En annan kategori är den där halkkörningen kommer in relativt snabbt,
ungefär ett halvår efter körkortstillståndet och ett år innan körkortet utfärdas, och
man fortsätter med övningskörning som vanligt.

En tredje kategori börjar också relativt tidigt- första vintern - men man
börjar lite lugnt med att ha en egen halklektion på en lugn plats, precis som vid
första övningskörningstillfället.

En fjärde kategori väntar medvetet med att övningsköra privat vid halka tills
eleven tagit ett par lektioner i trafikskola. Handledaren anser därefter att eleven
uppnått en högre nivå.

Också vad gäller mörkerkörningen finns fyra sätt som tillämpats. En del har

knappt kört någonting i mörker hemma och detta gjordes då i slutet av
utbildningen. Sen finns det en kategori som körde i mörker redan från början och

aldrig har sett det som något speciellt. Mellan dessa två ytterligheter finns de som
kört en hel del i mörker men inte började förrän någon gång i mitten av
utbildningen. Även här finns den kategorin där man planerat att börja med
mörkerkörningen efter en tid i trafikskolan.

3.3 Tillvägagångssätt

Hur ävningskörde du?
Planerade lektioner eller 50m det kom sig?

J: Planerade ni liksom att idag så ska vi öva på vänstersvängar?

E3: Nej, ja, alltså först på Volvoparkeringen var det lite planering på det, så att säga, det var

parkering och start och stopp och koll på bilen och så. Och sen liksom när jag körde till mina

tävlingar och det, det var ju inte så mycket planering, det var ju mest landsväg, och sen så tog väl

pappa eller mamma eller vem det nu var som var med lite under tiden så att säga, om det nu var

omkörningar eller om man skulle bli omkörd och så. Men sen inne i stan, det kunde Väl hända att

nån gång att jag sa att jag behöver mot slutet var det i alla fall så att jag behöver öva

fickparkering, och så åkte vi in till Kvarnholmen och tränade fickparkering. Men det var inget

direkt liksom vänstersvängar och såna grejer utan det kom lite så när jag var ute och körde så

kanske de kom på att vi kör dit och så där. Det var mer målkörning liksom. Vi kör dit och på

vägen så hände det nåt

J: Stötte ni på en rondell.

E3: J a precis, det var inget att vi ska ut och träna rondell, utan vi körde på mål.

E6: Nej, vi bara kör. Men ofta har man lite, i alla fall när man började i körskolan då var det

liksom Jaha nu har vi backat runt gathörn och det gick inte så bra - Okej vi kör till ett gathörn
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och backar runt det och så. Men annars har detju blitt lite att man har åkt som till farmor och

farfar eller nåt så har man kört.

J: Och så har det kommit en rondell där

E6: Ja, och då har jag kört i en rondell då sådär. Det var bara backa runt gathörn som vi

planerat.

J: Hur övningskörde ni? Hade ni planerade lektioner?

E8: Mycket sällan, kanske 5-10 gånger under hela tiden, utan mest liksom att man körde då man

skulle någonstans, bara för att få liksom köra.

J: Så ni övade aldrig på nåt speciellt?

E8: Jo, visst några gånger åkte vi ut så här och körde på motorväg och övade liksom det och så

där. Nån gång åkte vi ner till hamnen där vid Byteatern och övade att backa så långt så att man

kom så nära en kon som vi hittade där. Så var vi inne i stan och fickparkerade och kollade

enkelriktade gator och sånt där. Men då vi gjorde sånt, då gjorde vi ganska många saker på en

gång, var ute kanske i två timmar och sen så gjorde vi inte det så ofta.

J: Hur övningskörde du? Hade ni planerade lektioner eller

E9: Nej

J: Det blev som det kom sig?

E9: Ja, lärde först grundläggande och sen lärde jag mig inte så mycket mer, bara körde.

I början, innan eleven lärt sig grunderna planerades lektionerna -

övningstillfällena - till viss del hos samtliga respondenter. I övrigt kör eleverna

när de ska någonstans eller tillett påhittat mål, vilka moment som övas är det

således slumpen som avgör. En del elever nämner också att man då man börjat i
trafikskolan också tränade speciellt på vissa saker inför nästa lektion. Enligt

samtliga respondenters utsagor präglas dock den privata övningskörningen av
övningstillfällen med oplanerat innehåll. En av respondenterna (E8) körde enbart
privat, därför hade han/hon något lite mer strukturerat upplägg än de andra i

gruppen.

Hade ni speciella Övningstillfällen eller var det mer att du fick köra ärenden?

J: Vilket var det mest, var det mest att du körde om ni hade nåt ärende, eller var detatt du skulle ut

och övningsköra.

E9: Nej, det var mest ärende.

J: Hade du mest som rediga övningskörningstillfällen eller var det mer att du skulle köra till typ

Friskis?

E11: I början var det mest såna riktiga övningstillfällen, men sen blev det mest bara att jag skulle

övningsköra för att vi hade nåt annat ärende.

E7: Oftast var det väl så att vi bestämde det, att vi skulle köra, med tanke på att när vi skulle

nånstans med familjen så tog vi inte den lilla bilen och då körde jag oftast inte ja, ett tag körde

jag ju Mercedesen, men det gjorde jag inte sen. (köpte ny, med automatlåda)

E12: Det var både och, men väldigt mycket bara ut och övningsköra pappa ochjag själva, för

ibland kunde det vara lite jobbigt när resten av familjen satt bak, men ibland var detså också.

På den här frågan finns det tre möjliga svarsalternativ, antingen mest det ena
eller mest det andra eller i ungefär lika stor utsträckning av varje. Respondenterna
har lyckats fördela sig över hela skalan, en del körde således mest ärendekörning.

Några ansåg att det jämnade ut sig och några hade mest riktiga övningstillfällen.
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Här spelar tiden roll, precis som i frågan om graden av planering inför lektionen, i
början är det vanligare med riktiga övningstillfällen än senare under
utbildningstiden.

Bland de elever som företrädesvis har haft lektioner är anledningen ibland

att det störde, eller var jobbigt, om man skulle någonstans och hela familjen var

med. Det kunde också vara så att det är valet av bil som styr och då man åker med
familjen så gör man inte det i samma bil som eleven övningskör med.

Hade ni någon kursplan eller andra anvisningar?

J: Hade ni några anvisningar?

E9: Hurdå?

J: Kursplan, eller så?

E9: Nej

J: Sakande du det?

E9: Nej, eftersom det fick man ju när man körde på körskola sen.

Kommentar till kursplanen tidigare under en intervju:

E5: Vi följde inte nån speciell plan egentligen. Vi följde inte den där kursplanen för vi fattade inte

den, så

J: Men ni hade den i alla fall?

E5: Ja, jag köpte den och tittade i den lite, farsan tittade i den också, men vi tyckte inte den var nåt
vidare värst. Pappa tyckte att jag var mognare än det stod där.

En kategori har inte haft några anvisningar alls vid den privata

övningskörningen. En annan kollade upp regler och lite annat i teoriboken. Man

hade också kursplanen men använde den inte eftersom den inte ansågs vettig/bra.
Några av respondenterna anger också att de då de börjat i trafikskolan aktivt

använde materialet därifrån (Körhäfte A-C) hemma, detta kan då ses som en form

av anvisningar.

Fick du lära dig ellerfick du bara köra?

E4: Till viss del så sahan ju åt mig, men det var inte så där jätteviktigt med placering och så där,

det var han inte så jättehård på. Men han instruerade mig hur jag skulle köra i en rondell, och

blinka och lite sådär. Så det, ja i övrigt också så att säga, så till hälften instruktioner och till hälften
egna initiativ.

E5: Jag kom ju ut i trafik ganska tidigt somjag sa och då var jag ju ganska grön som sagt, jag

kunde väl i stort sett bara växla och liknande, och svänga. Och pappa sa i god tid innan vi kom till

något svårt Nu ska du göra precis som jag säger och till slut så behövde han inte säga det här
längre.

J: Fick du lära dig eller fick du bara köra?

E8: Hur menar du då?

J: Förklarade din handledare hur du skulle köra genom en rondell eller fick du bara köra som du
själv tyckte?

E8: Jag kommer faktiskt inte ihåg hur det var i början jag vet inte riktigt. Om det var nåt som

var fel, då sa de nog till, jag kommer liksom inte ihåg om de berättade först. Fast det är väl det att
när man åker med mamma eller pappa så har de berättat hur man ska göra, och man har ju sett hur

de gör. Liksom så att man ska blinka och hur man ska ligga i filen och sånt. Men kanske inte så att
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vi hade enjättegenomgång med Så här kör man genom en rondell utan det var liksom mer

gjorde jag rätt så var det okej och annars sa de till.

J: Fick du lära dig att köra bil eller fick du bara köra?

E2: ?

J: Visade din handledare hur du skulle göra eller fick du liksom bara ...

E2: I början visade hon nog en del, men sen var det mer. Jag vet inte, alltså typ starta, stanna och

växla visade hon ju och sen gick jag ju den där körlektionen och lärde mig liksom starta från

vägkant och svänga och placering och lite sånt där. Men sen så lärde jag allt så att säga Jo i och

för sig om man kom till ett ställe så kanske jag frågade Hur ska man göra nu? och då berättade

hon. Men det var inte så att Vi satt och gick igenom att nu ska du göra så här och så här bör du

göra . Utan det lärde jag mig mer på körskolan sen.

E1: Nej, då fick jag nog bara köra tror jag. Hon lärde mig inte för...

J: Hon bara satt där.

E1: Ja, precis och såg till så jag inte dog. Eller liksom gjorde helt fel.

Bulleravbrott

El: Nu vet jag inte riktigt var vi va, jag skulle svara på nåt. Nej men jag lärde liksom, jag bara

lärde mig att köra. För det hon kan, jag vet inte om det är rätt alltså.

J: Nej
E1: Jag tror hon har lite brister där, gör som hon själv vill och tycker.

E12: Jag fick nog lära mig att köra, min pappa är väldigt så här att man ska göra som han vill.

En del respondenter anser att deras handledare varit väldigt noggranna och

att de i stort sett bara fått lära sig. Andra svarar att de bara fått köra, handledaren
anses inte ha de rätta kunskaperna, utan man har i stället låtit körskolan ta hand

om den biten.
En del elever har dels fått lära sig men därefter mest fått köra. Anledningarna

kan vara att man lärt sig grunderna och kör med dem hemma och låter

trafikskolan lära ut t ex cirkulationsplatskörning. Också att man efter en tid av
inlärning av en del moment har lärt sig tänka sj älv och alltså därefter bara får köra
förekommer.

Andra respondenter svarar att det inte alltid krävdes instruktioner eftersom
man när man åkt bil iakttagit föräldrarna och lärt sig t ex hur man kör i en

cirkulationsplats.

Har aktiv tycker du att din handledare var?

E10: Inte särskilt aktiv, skulle jag vilja påstå.

J: Varför inte?

E10: Nej, jag körde väl mer och sen sa de väl till om det var fel, men de sa ju inte till så jädra ofta.

J: Tycker du att de skulle ha varit mer aktiva?

E10: Nej

E3: Lagom (skratt)

J: Satt de och läste tidningen?

E3:Nej, hela tiden med vad som hände, och ja, förklarade om jag frågade och liksom inte

överdrivet gör så och det och glöm inte det utan det var liksom när jag behövde hjälp så att

säga så att det var perfekt. Annars blir det nog lite jobbigt tror jag.

E12: För aktiv.

J: Varför då?
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E12: Han kunde verkligen inte slappna av en enda sekund, eller det är väl bra på ett sätt för det ska

han ju inte göra men man fick liksom aldrig tänka själv. Om det var en situation där jag skulle

tänka själv, utan om det var en situation där jag skulle tänka själv så sa han alltid vad jag skulle'

göra, utan att man visste liksom i fall jag kunde klara av det själv.

E1: Amen liksom, så fort det kom i såna här kritiska situationer, som när man ska svänga och så.

Då var hon ju med och kollade så det inte kom nån bil eller nåt. Men när det liksom bara var att

köra rakt fram på femman typ i 90 och det bara kom mötande trafik, då var det ju inte så mycket

för henne och göra.

J: Nej

E1: Så då var detju rätt avslappnat där, eller då hon bara: hmm . Men mer när det kom så här

med korsningar och övergångsställen, då kollade hon ju så här och : Ouhh, såg du inte ungen?!

typ.

J: Hur aktiv skulle du vilja säga att han var som handledare?

E4: Han var inte speciellt aktiv, det var några gånger han låg och sov när vi körde långt och så där,

då körde jag det tyckte han var skönt, då slapp han köra så kunde jag köra. (Skratt)

Ingen av respondenterna anser att handledaren var för passiv under

övningskörningen, däremot tyckte några att han/hon var för aktiv.
Graden av aktivitet skiljer sig mycket i gruppen som var nöjd med sin

handledares agerande i detta avseende. En del anser att det är lagom då
handledaren ständigt är med på vad eleven göroch alltid finns beredd att ge

instruktioner eller senare under lärotiden svara på frågor. Andra störs inte av att
handledaren sover en stund under långkörningar.

Något som påpekas är att hur aktiv handledaren var berodde mycket på om
man var ute för att övningsköra eller om det var att man åkte ett ärende . Att

graden av aktivitet beror av hur mycket eleven Övningskört nämns också, någon
respondent säger t ex att mot slutet så var dennes mål med övningskörningen att
handledaren skulle vara tyst.

Från elevens sida kan det också verka som att handledarens aktivitet och
uppmärksamhet beror på vilken miljö man kör i, men inte heller föraren agerar

ju särskilt mycket på en raksträcka på motorväg, så det kanske är lite missvisande.

Då handledaren anses ha varit för aktiv, aldrig kunnat slappna av, så har
eleven känt att de aldrig fått tänka sj älv, aldrig fått veta om han/hon skulle klara
av situationen helt på egen hand.

3.4 Skillnader mot den formella utbildningen

Om dujämför denprivata övningskörningen med den i trafikskola, vad ser du
dåför skillnader?

E12: På trafikskolan var det mycket roligare, men samtidigt, gjorde man nåt fel så blev det så

mycket hemskare och man kände liksom att man hade sån press på sig hela tiden eftersom alltid

skulle vara så väldigt perfekt. Men hemma skulle det inte vara så perfekt, ganska men ändå inte

sådär jätte. Det är inte så farligt, det blir lite tjafs men det är inte så mycket mer.

I: Nåt annat som skilde?

E12: Nej inte så som jag kan komma på. Jo när man kör med trafikskolan, att allting går ifrån

grunden, att det går i rätt ordning. Men när man kör hemma så blandar man lite, man börjar i fel

ände och så här.

J: Tyckte du att det var jobbigt att man blandar och så?

E12: Nej det var inget jag märkte av så.
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J: Upplägget av lektioner och så, skillnaden där?

E12: Det var väl just planeringen, för när man körde med Lasse så var allting planerat Och nästa

gång ska vi göra det och det och det var det aldrig hemma, där bara körde jag lite på känsla.

E1: Eh, det är mer liksom upplagt, man vet vad man ska öva på. Körskolläraren märker mer felen,

småfel liksom, så man kan rätta till det innan det blir en vana. På körskolan vet de lite mer hur

uppkörningen blir, liksom så man övar. För det är ju liksom lite så att man övar till uppkörningen,

så att man ska kunna det då. Man ska ju kunna det hela livet, men det är liksom lite, de har ju lite

mer vana.

J: Det är bra att veta liksom hur det kommer bli.

E1: Ja, precis. Och vad som är viktigt att tänka på, det vet ju inte mamma kanske.

E2: Somjag sa tidigare, det privata är nog mer nötträning, alltså man övar och övar och Övar på

samma grej kanske, eller bara köra i stort sett. Sen i körskolan kanske du mer går in i specifika

situationer, vänstersväng på landsväg, hur bör man göra, parkeringar och lite mer sånt. Det gjorde

jag inte mycket privat utan det gjorde jag nästan bara i körskolan, parkering.

J: Nu är det en fråga där man ska jämföra den privata övningskörningen med den privata, du

kanske har nån tanke?

E8: Ja jag kan ju försöka. Somjag uppfattar det så är det mycket sånt här att man ska göra allting i

en viss ordning, och liksom få rutin, eller vad man ska säga, på allting. Och visst det kan väl vara

bra på en del saker men en del saker verkar gå lite till överdrift. Vår körskollärare på teorin stod

och predikade att först så sätter man på sig säkerhetsbältet, sen kollar man backspeglarna och

jag vet inte vilken ordning det var men, typ sånt. Men det verkar som man lär sig lite onödiga

saker också i alla fall, även om det säkert är mycket som är bra.

J: Nåt annat, skillnad på handledaren?

E8: De är ju säkert mycket mer pedagogiska, det tror jag. De är ju vana, och vet hur man ska göra

för att göra rätt, det visste ju inte alltid pappa liksom. Han var tvungen att liksom Nu måste jag få

testa hur jag gör , han var inte säker på hur han sj älv gjorde utan han bara gjorde. Så de kan säkert

förklara så på ett mer direkt sätt som de vet att man ska göra.

E5: Jag vet inte, det är väl snarare så att Anders kände ju till de här knepen som han visste ju

precis vad Vägverkets inspektörer så att säga kollade på, det gjorde ju inte pappa exakt. Så han

kunde ju säga Det där blir du kuggad för och så, fast det kanske är fullständigt okej att göra så

egentligen, trafiksäkerhetsmässigt sett.

E10: I körskolan kör man ju, där säger han ju för det första vart man ska köra, och sen är det mer,

han har mycket mer placeringar och det är mer noggrant helt enkelt. När man kör hemma så är det

mer bara köra, växla och så där, på körskolan är det placeringar, titta i backspegeln och så.

Det finns mycket som skiljer de olika utbildningsformerna åt. Vad gäller
själva undervisningen så nämns att den är mer planerad, man vet i förväg vad man
ska göra nästa lektion. Undervisningen följer ett visst mönster, man lär sig saker i
en viss ordning, det påpekas också att den anpassas efter hur långt man nått i
teorin. Eftersom det är planerat efter kursplanen vet man också att man fått öva på

allt. Angående planeringen så är det en del elever som saknar det lite vid den
privata övningskörningen, men man vet också att det inte skulle varit lika kul att
övningsköra hemma om det hade planerats lika mycket som i trafikskolan.

Enligt en del elever skiljer sig innehållet i utbildningen så till vida att den
privata övningskörningen ofta går ut på att öva upp känslan för bilen, nöta in de
vanliga momenten och att känna sig säker på vägen. I trafikskolan övade man mer
på specifika situationer, som t ex start i uppförsbacke. Hemma kör man mer på
känsla menar vissa elever medan man i trafikskolan får lära sig konkreta tips vid
tex fickparkering. Det nämns också att en del saker man lär sig i körskolan är lite
överdrivna, som t ex att sätta sig till rätta i en viss ordning.
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Vad gäller handledarens roll så hävdar en del respondenter att de är mer

noggranna i trafikskolan, petigare vad gäller placeringar och i vilken ordning man

blinkar och tittar. Det påpekas också att trafikskolläraren vet mer vad som händer
under uppkörningen och kan ge tips inför den. Trafikskolläraren vet också svaret
på alla frågor, medan de privata handledarna ofta blir osäkra när de får en direkt

fråga om något. Trafikskolläraren instruerar och lär ut i högre grad än de privata
handledarna, han/hon märker också lättare småfel innan de hunnit bli en ful

ovana. Det nämns också, av olika respondenter, att trafikskollärare är mer

pedagogiska och vet hur man ska förklara olika moment på ett enkelt sätt, de är
lugnare i för eleven stressade situationer och litar mer på eleven.

Hur eleven känner och beter sig i de olika utbildningsformerna skiljer sig
också. En del respondenter säger att de tar åt sig mer av vad trafikskolläraren

säger, men om deras privata handledare i stället för en förälder varit någon annan
vuxen hade man lyssnat mer också till denna tror man. En del hävdar att man
följer reglerna mindre vid privat övningskörning, och då menas de som

trafikskolan satt upp som t ex sväng på tvåan 0 s v, inte stanna vid stoppskylt.
Några respondenter säger att då man kör på trafikskolan känner man alltid en viss
press eftersom det alltid är något man ska klara, annars får man ta en lektion till

och den pressen har man aldrig hemma. I trafikskolan kände sig en del elever

säkrare än hemma, dels för att läraren tog det lugnt i stressade situationer och dels

för att han/hon hade tillgång till dubbelkommando.

3.5 Risker

Vad tror du att detfinnsför risker vid privat övningskörning?

E1: Handledaren liksom, eller mamma då, har inte så mycket uppsyn. Hon har ingen sån här extra

backspegel, eller det enda hon har och förlita sig på det är ju handbromsen. Eller det är ju det enda
hon kan göra.

E2: Att man ger sig ut i för mycket trafik, när man inte kan. Eller liksom innan man blivit mogen

nog att klara av det. Men jag vet inte om det ... det känns inte som om det är så vanligt, för man är

lite nervös när man själv sitter där, man åker inte gärna ut liksom. Det skulle vara om handledaren

pushar så att säga, men jag tror inte det heller är så vanligt, men jag ska ju inte säga nåt, jag vet

inte. Men jag upplevde det inte så, absolut inte. Det är väl en risk, att man tar sig vatten över

huvudet, det blir för svårt, direkt så att säga, att man inte klarar av situationen.

E7: En risk är ju att om det skulle hända något så har ju körskolläraren, dels har de ju lärt sig att

kolla, att ha koll på saker runt omkring och att de har pedaler sj älva så att de kan stoppa bilen. Det

kan man ju inte göra när man kör hemma. Men annars tror jag inte att det är så stora risker om man

tänker så, men om man tänker det som en risk att man lär sig fel saker så finns den.

E9: Ja det finns ju rätt stora risker med privat övningskörning, för när man ger sig ut de första

gångerna så är man ju väldigt oerfaren, och det finns ju inget dubbelkommando, så händer det

någonting så är ju handledarna helt maktlösa. Fast det är ändå de som har ansvaret då. Det finns ju

stora risker med det.

J: Det är det enda?

E9: Ja, sen kan det ju finnas risk också, för det är alltid en massa som kör om bara för att man har

övningskörningsskylten på. Och det kan ju innebära faror om man kör om på olämpliga ställen, för

det händer alltid när jag är ute och kör, de kör om i kurvor och så där bara för att det står

övningskörning.
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E10: Nej, det är väl alltid en risk att inte ha körkort och köra så att säga.

Det mesta som respondenterna här anger som risker härrör till handledaren.
Handledaren har inte lika bra - för dålig - uppsikt som trafikskollärarna, någon
nämner också att de inte har någon extra backspegel. Även att handledaren inte är
tillräckligt uppmärksam och koncentrerad nämns som en risk samt att handledaren
lär ut fel saker, alternativt Överför sin slarvighet till eleven.

Andra risker vid privat övningskörning enligt vissa respondenter är att

handledaren, som ju har ansvaret för bilfärden, saknar möjlighet att kontrollera

bilen med ett dubbelkommando vilket ju trafikskolläraren kan. Visserligen finns
handbromsen men den ger inte så stor trygghet/säkerhet menar man. En del
respondenter tycker att det är riskabelt i början, då eleven är mycket oerfaren och
nämner att man kanske ibland går ut i trafiktäta miljöer innan eleven är mogen.

Ett förslag är att man borde gå en tid i trafikskola först för att bli trafikduglig ,

då skulle riskerna minska. Det påpekas också att det kan innebära en risk då
eleven saknar respekt eller kanske snarare tilltro till handledaren och därför inte
gör riktigt som denna säger.

Något annat som nämns som en risk är att medtrafikanterna beter sig

respektlöst då de ser övningskörningsskylten. Det är förknippat med risker då

medtrafikanterna vill köra om så fort de ser skylten och då ibland gör det på
mindre lämpliga ställen.

Kände du dig någansin osäker då duÖvningskörde privat?

E9: När man hamnar i såna situationer som man inte vet vad man ska göra riktigt, man är ju lite

oerfaren och så.

J: Hade du känt dig säkrare om du hamnade i samma situation med körskolan?

E9: Ja, det hade jag.

I: För att de har dubbelkommando eller?

E9: Ja, och för att de kan bättre och så hur man ska göra.

E10: Att man inte var tillräckligt bra om man säger.

J: Men det gjorde du inte när du körde i körskolans bil?

E10: Nej. Man kände sig alltid tryggare i körskolans bil.

J: Varför?

E10: Jag vet inte riktigt, dubbelkommando, riktig körlärare.

E4: Ja, första dan då, första gången jag körde i såna fall, att vi var ute på vägen med en gång, det

var lite sådär då var man osäker, men sen så flöt det på rätt så bra.

E2: Ja, nån gång så var jag jäkligt nervös, första rödljuset man skulle stanna vid. Vi skulle åka

hem, eller typ vi hade åkt runt lite i det här industriområdet och sen skulle vi åka hem, så sa jag

okej, jag prövar att köra hem för jag hade aldrig gjort det och första rödljuset man skulle stanna

vid, då var man lite nervös. Men inte så att man va osäker, nej, då skulle jag nog inte .. nej, för jag

var beslutsam, jag skulle göra det.

E12: Hemma eller? Ja jo, lite så här, precis när man skulle i nya miljöer och så där. Typ

första gången jag skulle köra i en rondell, det var inga andra bilar i rondellen, menjag tyckte ändå

det var jättehemskt. Och jag visste inte vilken växel jag skulle köra på och jag visste inte hur jag

skulle blinka, jag visste ingenting trots att det var mitt ute på landet, men det gick bra. Så i nya
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miljöer och sen när man började köra när det var mycket trafik, rusningstrafik och så, det var lite

sådär nervöst. Ibland när det händer någonting kan man bli lite uppskärrad.

Ingen av de tillfrågade svarade att de kände sig osäkra så till vida att det var
riskfyllt. Det som nämns är förstagången, första gången i nya miljöer och då det

är mycket trafik runt omkring. De jag frågat vidare om de vid sådana tillfällen
skulle känt sig säkrare i en trafikskolebil svarar att så är fallet, dels p g a

dubbelkommandot och dels eftersom läraren är utbildad och alltid lugn. Några

svarar också att det var ett osäkerhetsmoment att man inte kände sig tillräckligt
bra, och även osäkerhet kring om man gör rätt, t ex vid högerregel eller
enkelriktad gata nämns.

Var det nära att det hände något någon gång? & Om det skulle hänt någonting,
tror du att din handledare hade varit med tillräckligtför att gripa in då?

E2: Jag höll på att backa in, eller jag backade in (skratt), i nån på en parkeringsplats, men det tog

bara emot med kofångaren så det var ingenting. Och ingenting när jag körde heller

E6: Ja, inget allvarligt. I Trekanten har vi ett område där det bara är vägar och så gatlyktor då, så

det är ett ganska bra område. Och där höll jag på att köra in i en gatlykta en gång.

J: Ingrep din handledare så att det inte hände något?

E6: Ja, han skrek till. Jag svängde för tvärt och då skrek han till, då liksom blev jag rädd och

tryckte på gasen så det var ju inte så bra, men han grep tag i ratten och fixade allting, så bilen

stannade.

J: Så han var helt och hållet med på vad du gjorde och kunde ingripa?

E6: Ja, det var han faktiskt, så han är nog mer med än vad man tror då.

E10: Nae jo en gång, fast det var inte vårt fel, det var att vi mötte en i dimma som inte hade

lysena påslagna, och det var inte så kul.

J: Men ni upptäckte den?

E10: Ja

J: Om det hade varit nära nån gång att det skulle hända en olycka, tror du att din handledare hade
varit så pass mycket med att han hade kunnat förhindra en olycka?

E10: Nej, inte en sån olycka, för där hjälper det inte att dra i handbromsen, så där går ju inte att

göra så mycket.

J: Men om du hade varit på väg att köra av vägen kunde de ju dra i ratten, hade de varit med på det

tror du?

E10: Nej, men de hade väl så att säga ropat till innan, så att säga men de hade nog inte gjort nåt.

E9: Nj ae, kanske nån av de första gångerna jag körde, jag skulle svänga vänster och så glömde jag

att titta i backspegeln, så bara körde det förbi en på vänstersidan då, precis innan jag skulle svänga,

så det var rätt nåra.

E8: Inte enligt mitt tycke men enligt mammas kanske Nej Anna vad nära räcket du var nu,

ouhhl , så där. Men jag tycker inte det har varit så där nära.

J: Men om det hade hänt nåt, eller du hade varit nära att köra in i häcken eller nåt sånt där, hade

din handledare varit så pass med på det hela att han hade dragit i ratten eller nåt sånt där?

E8: Ja, eventuellt, jag vet inte, kanske. Om det gick så pass långsamt ändå så att de hann och fatta

att det var någonting. Men inte om jag höll på och köra in i häcken, tror jag inte, för det är ju inte

så farligt.

E11: Ja, jag körde in i grindstolpen.

J: Vad gjorde din handledare då?
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E11: Blev lite arg, men det hände inså mycket, för jag har gjort det en annan gång också, när jag

inte övningskörde, det är lite lätt hänt i stressade situationer. Men jag tror inte det har hänt så

mycket mer, ja motorstopp nån gång sådär. Nej, men det är nog det. Sen har jag lärt mig tanka
också, och det tyckerjag, det är bra.

J: Om det hade varit nära att det hade hänt nåt annat allvarligt, att du hade varit på väg att köra in i

en annan bil eller så på en parkering. Hade din handledare varit med och liksom kunnat förhindra

det då?

El 1: Ja, det beror på hur fort man kör, man kan ju alltid dra i handbromsen liksom.

J: Ja eller dra i ratten.

Ell: Ja, jo men det hade deju gjort.

J: De hade varit med så mycket?

El 12 Ja

E7: Nej inte hemma, jag höll på att köra på en cyklist en gång på körskolan för att jag inte kollade

åt båda hållen på övergångstället utan jag kollade, jag skulle göra en högersväng och kollade åt
höger men inte åt vänster.

J: Men aldrig hemma?

E7: Nej

J: Om det hade varit så, tror du att din handledare hade varit så pass med i situationen att hon

kanske hade kunnat dra i ratten eller något?

E7: Ja, det tror jag. Fast å andra sidan sa hon ju att man blir ju mer och mer avslappnad och satt

kanske och tänkte på annat när hon märkte att jag hade blivit vanare. Men jag tror ändå hon hade

haft ganska mycket koll, ja för det var en gång när det kom rådjur springande på vägen, men då var

det så pass långt fram att det räckte att jag saktade ner lite, men då var hon ju ändå med och såg att

det kom.

E5: Nån typ av olycka nj ae, nej inte direkt men det kunde ha hänt. Jag har inte kört på nån

annan bil... Det kom en bil i vänstertrafik en gång ute på Tjärhovet, en av de första gångerna. Det

var när vi skulle runt ett hörn såjag blev ganska överrumplad, men jag hann väja själv faktiskt.

Pappa hade, han var ganska ovan som handledare bland de första gångerna där, och det lärde ju

honom lite mer att titta bättre också. Det var egentligen ingen fara, för den bilen såg också, den

stannade.

J: Och sen efter det om ni hade kommit i en liknande situation så hade din handledare varit beredd
att ingripa?

E5: Ja förmodligen för jag blev arg på honom för att inte hade sett den bilen. Och han höll med

mig om att det var dumt av honom, så jag kände det att han såg mycket bättre senare.

Angående den första frågan så kan man i stort sett bara säga att för en del
hände det aldrig något missöde och för en del gjorde det det, men inte av någon
allvarligare form.

De respondenter som svarat på den andra frågan tror att handledaren hade
ingripit om det t ex gällt en handbromsryckning vid låg fart. I annat fall hade de

ropat till men förmodligen inte ryckt i ratten tror några av eleverna.

3.6 Säkerhets- och kvalitetshöjande åtgärder

Hur tror du att man skulle kunna göra den privata ävningskärningen säkrare
och effektivare?

E1: Jag vet inte. Usch, det är svårt. Det berorju liksom på, man kan ju inte liksom, man väljer ju

ofta inte handledare. Utan det blir ju ofta föräldern, och man kan ju inte påverka föräldern liksom.

Men det är i så fall om man på trafiksäkerhetsverket har kriterier för vad en handledare ska kunna

eller nåt. Då kanske de måste göra nåt test, det kommer bli så dumt då, säkert.
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E4: Hemma? Ja, typ nån kurs för handledaren, på nån timme eller så där så att de får

grundinstruktioner och hur de ska lära ungdomarna köra och att man tar två tre lektioner, precis

när man har fått sitt körkortstillstånd, på körskolan, så att de lär in grunderna, hur man ska titta och

blinka och så där. Det tror jag är bra.

E6: Man kanske i samband med att man får lämplighetsintyget skickar ut någon information att så

här är det bra att lägga upp det och saker som är bra att tänka på som pappa kunde ha läst. Nån

mer information i alla fall.

E8: Säkrare, man kanske ska ha nån sån här begränsning att man inte får köra i 110 på motorväg,

eller någonting sånt. I alla fall inte i början, inte för jag vet om folk gör det för jag gjorde inte det

första gången jag körde på motorväg. Men om det finns folk som tänker: J aha, nu står det 110 då

måste jag köra i 110 , det kan nog vara farligt om man liksom är ute där första gången och så där.

Jag vet inte, andra bilister kanske borde ta lite mer hänsyn till om det står övningskörning på en

bil. För Malin (ett år yngre syster) var ute och körde häromdagen och så var det lite uppförsbacke

vid ett trafikljus precis. Och det är ju inte så lätt att alltid hitta dragläget, man åker ju ofta lite

bakåt, i alla fall i början, så då sa hon Jamen ser de inte att det står övningskörning, då kan de väl

ställa sig lite längre ifrån, de vet ju att det är svårt typ. Lite såna saker har jag också tänkt på att

folk är inte så hänsynsfulla eller så, okej man är ute på eget liksom, jag begär inte att de ska ta

jättehänsyn så men

E9: Ja, jag vet inte... egentligen borde man ju inte få köra privat, tycker jag inte.

J: Varför inte?

E9: För man har inte körkort och då borde man inte få köra med ... utan dubbelkommando och

allting.

E11: Så här tycker jag, det här är ett lite udda förslag. Först och främst skulle man ha en

övningskörningsskylt bak på bilen, som man har, en på varje sida och en fram, så att alla ser att det

är övningskörning.

J: Varför?

E11: Jo, för att det är så några som tar hänsyn till det och då blir man så stressad, då blir det bara

mer fel liksom.

J: Tror du att de tar mer hänsyn om man har en på varje sida?

E11: Ja, det är så här omkörningar och så.

J: Men om man kör om så kör man oftast bakom från början och då ser man ju den som sitter bak.

E11: Nej, för så här är det ibland, om jag kommer och kör så kör det en bakom och den som är

bakom den som är bakom mig kanske kör om och måste ta lite hänsyn och kanske inte bara kan

sticka in fem meter framför mig.

J: Men det spelar väl ingen roll om du har en övningsskylt fram då?

E11: Jo, för då ser han det i backspegeln, den ska stå upp lite så som ett Mercedesmärke, så ska

den vara.

J: Jaha, du menar så, så att han inte kör in framför dig då?

J: Nåt annat?

E11: Man skulle kunna ha dubbelmanövrering i alla bilar.

J: Dubbelkommando?

E11: Ja, det är rätt bra.

J: Varför då?

E11: Jo men jag menar skulle det då rentav hända någonting då kan ju alltid den andra bromsa och

då känner man sig alltid säkrare, för ibland kände man sig lite osäker. Jag menar handbromsen,

den tar inte så jävla mycket. Fast det skulle ju bli väldigt komplicerat och så, det skulle bli väldigt

dumt. Man skulle kunna ha det så här att det fanns och sen att man kunde koppla bort det när man

inte övningskörde, för annars kan ju nån sitta och dummtrycka på det.

Då respondenterna fick komma med helt egna förslag så uppkom 9 olika

synpunkter. Några av dessa rör handledaren, handledaren borde få mer
information t ex om hur man ska lägga upp det och vad som är viktigt att tänka på.
Här föreslås såväl en kurs som hemskickad information. Det anses också att det
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kanske ska finnas vissa kriterier för vad en handledare ska kunna. Men
respondenterna anser också att sådana här åtgärder kan vara svåra att sätta i

verket. En kurs skulle ju i och för sig vara bra, men i så fall skulle den kanske vara

lika dyr som teorikursen, och vad gäller kriterier för kunskap så krävs det kanske

test, och då blir det genast mycket jobbigare och inte lika privat . Det kommer

också upp förslag om att handledare bör ha haft körkort i minst 10 år, och då man

haft det så anses man ha tillräckliga kunskaper för att ta körkort och därmed också
för att lära ut.

Andra förslag är att man bör gå några lektioner i trafikskola innan man får

övningsköra privat, att man ska ha dubbelkommando som obligatorium även vid
privat övningskörning samt att det ska finnas begränsningar av hastigheten så att
man inte får köra i 110. Också vad gäller övningskörningsskylten nämns

förbättringar, en del respondenter skulle vilja ha skyltar även på sidorna och fram
på bilen. Också att medtrafikanterna skulle ta mer hänsyn nämns av

respondenterna som ett sätt att göra den privata övningskörningen säkrare.

Dessutom anses det av några att man egentligen inte borde få köra privat, detta av
skäl som tyder på riskmedvetande.

Hur ställer du dig till dubbelkommando?

E2: Jag vet inte, jag har ju bara mig sj älv och titta på så. Jag tror inte att det skulle blivit bättre, jag

vet inte, det är väl klart bättre för handledaren för att de känner sig kanske lite säkrare, så att de har

mer kontroll över bilen. Men, nej, inte för mig hade det inte gjort någon skillnad.

E12: Ja just det ja. Jo men det trorjag, det skulle nog vara bra. Men jag tror inte att så många

skulle vara intresserade av att sätta in det på sina bilar bara för att deras barn skulle övningsköra.

Eller jag vet inte, det beror på vad det skulle kosta.

J: Hur mycket tycker du att det kan kosta?

E12: Mina föräldrar skulle betala kanske 2000. Vet du vad det skulle kosta?

J: Ja, det kanske kostar 2000.

E12: Jo, men det skulle de nog, fast det skulle ju innebära att bilen skulle vara på en verkstad i typ
10 veckor, och det skulle inte de tycka om.

J: Tio veckor för att montera in ett dubbelkommando?

E12: Nej, men varför ska man montera in det och sen måste man ta bort det och det kostar ju det
också, det vill manju inte ha där hela tiden.

J: Nej, men om det bara skulle kosta 2000 totalt?

E12: Ja, det skulle de nog tror jag, i fall det inte var så att det skulle funka ändå, men jag vet inte

om det har hänt så mycket olyckor så. Men om det händer mycket olyckor inom privat

övningskörning så är det ju jättebra.

Men om det hade funnits dubbelkommando så tror du att ni hade använt det?
E12: Ja, det tror jag definitivt.

J: En del har sagt att det kunde finnas en risk med dubbelkommando att det användes för mycket.

E12: Ja, så att man inte får tänka själv. Ja det tror jag för körläraren vet ju när han ska ingripa så att

det inte blev för ofta. Men min pappa skulle nog ingripa så ofta han ville, till slut skulle det nog
vara han som körde bilen helt och hållet.

E4: ag vet i fasen om det skulle göra så stor nytta om inte handledaren har haft nån kurs
innan, hur man skulle använda de här.

J: Nej det är helt riktigt, så har man ett dubbelkommando så måste det ingå en kurs.

E4: Ja. Säkerheten skulle ju vara högre, han skulle kunna vara mer aktiv i körningen, menjag vet

inte om det skulle påverka så himla mycket. Men jag vet inte, körskoleläraren ingrep ju inte alls,

bara en gång när jag körde för fort som han bromsade lite. Men om det händer någonting, om det
skulle uppstå nån situation så skulle det vara bra.
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J: Hur tror du att man skulle kunna göra den privata övningskörningen säkrare eller effektivare?

E9: Ja, jag vet inte... egentligen borde man ju inte få köra privat, tycker jag inte.

J: Varför inte?

E9: För man har inte körkort och då borde man inte få köra med ... utan dubbelkommando och

allting.

J: Men om man skulle ha dubbelkommando?

E9: Mm, då tycker jag nog att man skulle få det. Men det är liksom ingen som vill installera det i

sina bilar.

J: Varför inte?

E9: Nej, det verkar rätt krångligt att sätta in det tycker jag, bara föra att man ska övningsköra nån

gång i veckan typ, så kanske man tycker att det är lite onödigt och dyrt kanske, jag vet inte.

J: Men om man skulle kunna göra dubbelkommandot ganska enkelt och kunna installera det

billigt, tror du att många skulle använda det då?

E9: Ja, fast det skulle vara sånt som man bara kan ta bort när man vill, för det kan var rätt osmidigt

ibland att ha det kvar. Till exempel om nån av föräldrarna kör så sitter lillebrorsan i framsätet i

bilen, så kanske han .. ja han kan ju göra vad som helst med dubbelkommandot då. Fast det är

klart, det kanske man kan koppla ur, nej, jag vet inte.

J: Men om det skulle vara krav på dubbelkommando, tror du att det skulle vara färre som

övningskörde då?

E9: Ja det tror jag.

E5: Om det är ett sånt dubbelkommando du menar, det tror jag skulle göra det säkrare. En

handbroms för handledaren som påverkar fotbromsen, ja det tror jag konstant.

J: Varför?

E5: Ja, det säger sig väl ganska självt, då har de möjlighet att katastrofbromsa.

J: Tror du att din handledare hade varit så pass snabb att han, om det hade varit en olycka på gång,

hade kunnat bromsa.

E5: Ja det hade han, om han hade fått öva med dubbelkommandot, och sen veta exakt var det

sitter. För ett par gånger ryckte han tag i ratten innan jag ens hunnit se någonting, i början.

J: Men det krävs lite övning?

E5: Ja, han måste ju pröva funktionen först, annars är det ingen idé. Så är det ju med allt.

E7: Ja, men jag tror nästan på ett sätt att det kan missbrukas, att man använder det för mycket och

sitter där med pedalerna fast man egentligen skulle klarat en situation, fast det kanske man inte

gör, det vet jag inte.

J: Satt din körskollärare och tryckte på pedalerna när du körde?

E7: Nej, men de kan ju sånt, de vet ju hur de ska göra, nej men jag vet inte.

J: Jo, men tror du det?

E7: Jag vet inte. På ett sätt tror jag att det kanske skulle användas för lite på ett sätt tror jag också

att det kanske kan användas för mycket för att man blir rädd i en situation och kanske tar till dem

fast man egentligen inte hade behövt det.

J: När din mamma skrek Ohhl så kanske hon hade bromsat?

E7: Ja, precis.

Ingen av respondenterna är helt negativ till ett krav på dubbelkommando,
några anser att det säkert är bra men för just dem hade det inte gjort någon

skillnad. Några tror att dubbelkommando är bra men att det krävs någon form av
övning och instruktion för handledaren. De respondenter som fått frågan eller
sj älva reflekterat över om detta skulle medföra någon minskning av antalet elever
som övningskör privat tror att så är fallet. Det kommer upp tveksamheter kring
kostnader och praktiska detaljer som t ex urkoppling av funktionen som gör att
några av eleverna inte är helt och hållet positiva till förslaget. Andra elever i
gruppen tror utan förbehåll att ett dubbelkommando kan göra den privata
övningskörningen säkrare.
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Ett dubbelkommando kan vara bra för att, även om eleverna sällan kände

något behov av det, så kan man komma i en situation där man måste

katastrofbromsa och då är det bra att det finns. Det nämns också att handledaren

skulle kunna inta en aktivare roll, man skulle känna sig säkrare. Några elever

säger också att de sj älva skulle känt sig säkrare om de haft ett dubbelkommando.
Vad som kan vara negativt är att det kanske används felaktigt- för ofta - så att

eleven får en falsk trygghet att någon annan alltid griper in. Om man inte skulle

kunna koppla ur funktionen enkelt så påpekas det att t ex småsyskon kan komma
åt reglaget, vilket naturligtvis inte är lämpligt.

De respondenter som fått frågan om deras handledare skulle varit med
tillräckligt för att använda dubbelkommandot svarar alla ja, några under
förutsättning att de fått Öva.

En snabbkursför handledare?

J: Du var lite inne på det där om man skulle ha ett test för handledare, om man säger att det skulle

finnas en snabbkurs som man var tvungen att gå igenom. Över en dag till exempel, där de fick lära

sig om det viktigaste som man måste tänka på, riskerna, och lite så där. Tror du det skulle kunna
vara bra?

El: Det skulle nog vara bra, men då skulle det nog inte finnas så många handledare liksom. Då tror

jag inte att man skulle köra privat så mycket.

J: Det tror du inte?

El: Nej, det tror jag inte. För då Åh, det kommer bli så jobbigt och gå på den kursen! Liksom

det blir så jobbigt med en gång. Men det skulle nog vara bra.

J: Det skulle göra det säkrare men det skulle inte bli lika vanligt.

El: Mm

J: En snabbkurs för handledaren med till exempel tips och sen så att de får information om risker
med ...7

E2: Kurs tror jag nog inte på däremot en video tror jag på, det är mycket bättre. För kurs, alla har
inte tid och det är mycket svårt.

J: Snabbkurs för handledare, vad gäller då, hur man lär ut, olika risker som finns och vilka moment

som är viktigast och så?

E8: Ja, om det är just en snabbkurs så tror jag det skulle kunna vara bra. Kanske inte att de behöver

gå i liksom i sex veckor, men kanske en kväll tre timmar eller nåt sånt. Och liksom lära sig bara

det viktigaste och få lite papper eller så.

J: Tror du att det skulle utnyttjas?

E8: Ja, eller så har man det som ett krav för att få bli handledare. Men jag tror att det skulle

utnyttjas ändå, av många i alla fall.

J: Tror du att det hade gått bättre för er om din pappa hade gjort det?

E8: Vet inte, men det kanske skulle blivit lite mer strukturerat, liksom klarare så. Han skulle vetat

lite mer vad som är viktigt.

El 12 Ja, det skulle var bra så här, så att de kan tänka på att det de gör inte alltid är bäst och de

måste lära sig det här nya och så för det är ju en del nya regler och så som jag har sagt hemma Oj,

är det så, jajaja oj då .

E11: Nej, jag tycker inte det ska vara obligatoriskt, utan för visat intresse. Obligatoriskt, nej sånt

funkar inte i dagens samhälle, man har så mycket annat att göra.

E3: Väldigt grundläggande saker, mest trafikvett kanske, för det är ju. . många kör ju som om de

äger vägen,det kanske de skulle behöva lära sigom de ska lära ut till sonen eller dottern så att

säga. Skyltar och regler och sånt kan de flesta, så det kanske skulle vara uppbyggt runt trafikvett
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och sen får de då fråga om de är osäkra på vissa grejer. Det skulle nog vara bra trorjag en kort,

men inte liksom, den får ju inte vara alls lång för då tror jag då blir det jobbigt och nej, det orkar

vi inte utan det ska vara kort.

J: Vad tycker du skulle ingå i den utbildningen då?

E12: Mest information, de kunde få lite broschyrer som de kunde läsa

J: Om Övningar eller?

E12: Ja, om vad man skulle tänka på, vad man skulle börja med, att man skulle börja att krypköra.

Vad man skulle ta upp och vad som var viktigt att kunna och så här hur körskolan arbetar nu, för

det var ju skillnad också, det har ju hänt mycket under 30 år. Körskolorna tänker ju inte alls

likadant nu som de gjorde då. Så här olika situationer.

I den här frågan finns fyra olika linjer bland respondenterna, två av dem kan

sägas vara positiva till en snabbkurs för handledare. Iden ena kategorin är

eleverna förbehållslöst positiva eftersom de tror att det skulle göra övnings-
körningen säkrare, de andra är också positiva till förslaget men understryker att
det ska vara en snabbkurs, kanske tre timmar en kväll, det påpekas också att det

inte bör kosta något. Även att det ska räcka med en genomgången kurs oavsett
antal elever nämns som viktigt.

De två andra kategorierna tror inte på en kurs, de tror i och för sig att de som
genomgått en kurs skulle kunna genomföra en säkrare utbildning, men de tror att

det är för tidskrävande och jobbigt med en kurs och att få skulle bemöda sig om
detta för att hjälpa sina barn. Några säger därför enbart nej till förslaget, andra

säger att det nog är bättre med hemskickad information som man kan ta till sig när
man vill. Detta i form av ett texthäfte eller en video.

Vad gäller innehållet i en sådan här kurs nämns bland respondenterna att
handledarna bör få veta grunderna i vad och hur man lär ut, vad som är viktigt att

tänka på (=risker), (nya) regler, vad man bör börja med samt trafikvett och hur

trafikskolor arbetar idag.
Vad gäller snabbkurs som obligatorium så är det oklart om alla respondenter

uppfattade att frågan gällde detta. De jag vidare frågade hur de ställde sig till ett
obligatorium var negativa till detta - det skulle leda till att färre övningskörde

eftersom det kräver ett större engagemang från handledarens sida. Några

respondenter påpekade dock själva att en snabbkurs borde vara ett krav för att få
bli godkänd som handledare.

Arbetsmaterial liknande det körskolläraren har, eller körhäftena A - C?

J: På slutet hade ni ju de där körhäftena, tror du att det skulle vara bra om man fick ut typ såna

redan från början?

E8: Ja, det trorjag.

J: Och då skulle man arbeta med dem?

E8: Ja, eller man kanske inte tar ordagrant och precis i den ordningen, men jag tror ändå att man

skulle utgå ifrån dem.

El l: Ja, det skulle vara rätt bra, men vet i fasen om föräldrarna skulle orka sätta sig in i den. Men

eleven kan ju göra det, jo men det tycker jag skulle vara bra. Men då skulle det vara gratis, men det

kan man liksom alltid finansiera på nåt sätt.

I: Det skulle vara gratis för dig, menar du?
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E11: Ja, och för handledaren då. För så här är det ju, att det där jävla lämpet kostar ju en tusenlapp,

och då kunde det ingå en bok och en övningskörningsskylt till exempel, kanske en extra

backspegel. Det skulle vara rätt bra också.

J: En enklare formulerad kursplan?

E5: Ja, det förstås, det är väldigt bra. Vad man verkligen måste lära sig. Det stod det inte i den, där

stod det bara en massa lagparagrafer som man ändå inte orkade läsa, och ja Just i vårt fall tror

jag inte det hade behövt som körskolepärmen, men det är helt okej Men vi hade förmodligen köpt

ett sånt häfte och tittat i ändå.

J: Typ en sån bok som körskolläraren har med olika övningar, vad tror du om att man skulle få en

sån till privat övningskörning?

E4: Det skulle nog vara bra, men då skulle de ju vara tvungna att veta hur de skulle gå igenom det,

en kompletterande bok till de här övningarna, det kanske är det du menar?

J: Ja, typ nån sån bok.

E4: Jo, men det skulle nog vara bra, tror jag nog, det skulle nog vara jättebra.

El: Jag vet inte, jag tycker det känns som man måste göra det. Då blir det så jobbigt med en gång

och övningsköra, det var ju mest kul. Kanske.

J: Ja

E1: Men, då tror jag nog att det är bättreliksom att följa körskolan, närman vet att nästa gång är

det vänstersväng, då kanske man övar på vänstersväng.

E7: Då trorjag att jag skulle läsa det om det står kortfattat, bara det här och det här är det, inte

Gör si och så Sen kanske det kan stå på nåt annat ställe, men det är viktigt att det inte är för

tungt.

J: Då kan man ju ha en bok, och så kan man få hem innehållsförteckningen och sen om man vill så

kan man få skicka efter boken.(skratt)

E7: Ja, så skulle man ju kunna göra.

J: Material liknande det de har på körskolan, en pärm med massa övningar och så, om man kunde

få hem en sån och arbeta med det hemma?

E12: Att handledaren skulle göra det eller att man sj älv skulle göra det?

J: Det spelar ingen roll, du får den hem, samtidigt som du får ditt körkortstillstånd så får du en bok.

E12: Det skulle jag tycka var bra, jag skulle haft nytta av det om jag hade haft nåt att läsa

samtidigt, så att jag visste liksom Då kanske det stod så här Du får gärna börja med att

krypköra ...

J: Vänta lite jag har en sån.

På väg tillsammans NTFplockas fram

E12: Ja, men den här boken verkar väldigt bra, för den tar upp allting från början, typ i den

ordningen som man gick igenom med körskolläraren verkar det som. Ja, så här att man börjar med

att växla och bromsa och så. Ja, men den verkar bra, jag skulle varit hjälpt av ensån här, pappa

också om han nu skulle ha brytt sig om att titta i den, men det tror jag att han skulle göra. Men

skulle han däremot ha fått en tjock himla bok som han skulle läsa igenom sj älv bara för att han

skulle vara en bättre handledare så skulle han inte läsa den. Men den här är ju lätt liksom att läsa

och så, men skulle han fått bara text i en tj ock bok tänk på det och det och det då skulle han

absolut aldrig läsa den.

Det finns i gruppen elever som är positiva till en sån härform av hjälp såväl
som de som är negativa. Man säger att med en bok eller ett häfte att följa så blir
allt mycket jobbigare för såväl handledare som elev och det blir inte längre lika
roligt att övningsköra. Det menas bl a att det är bättre om man kör relativt fritt
hemma och följer trafikskolans undervisning.

I gruppen som är positiv till någon form av arbetsmaterial nämns av olika
respondenter en mängd krav som ibland motsäger varandra. Å ena sidan
framkommer synpunkter om en bok som inte bara innehåller information om vad
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som ska läras ut och övas på utan också hur det bör läras ut. Å andra sidan finns

det respondenter som anser precis raka motsatsen, att det räcker med en

information om vad som ska kunnas, i princip en enkelt formulerad kursplan. Det
påpekas av några att det är viktigt att materialet vänder sig till såväl handledare
som elev, ungefär som de nuvarande körhäftena A - C.

Andra synpunkter som framkommer är att risken finns, i alla fall om det blir

ett omfattande material, att man inte orkar sätta sig in i det i sin helhet, men man

skulle nog i alla fall utgå ifrån det. Även att materialet bör vara gratis, eller dolt i
körkortstillståndet, påpekas.

Passagerare under Övningskörning?

E2: Egentligen inte, men kanske mot slutet så att man om man liksom ska ut och köra ändå, om

man ska skjutsa någon, så kan man ju köra. Men inte så det distraherar, absolut inte i början,
tycker inte jag, om det inte är kanske en storasyster eller storebror som nyss har tagit körkort och

kan vara med och ge tips då, men inte kan handleda eftersom han inte haft körkort i fem år. Då kan

det vara en fördel, men annars, inte om det distraherar, absolut inte.

E12: Omjag som kör känner att det inte stör mig att det sitter någon i baksätet så är det väl okej,

men samtidigt är det ju lite riskabelt med tanke på att man kanske inte är så duktig på att köra.

Man kan ju riskera fler människors liv, om det sitter några bak, om det skulle hända nåt.

J: Om det fanns en lag som förbjöd en att ha passagerare under övningskörning?

E12: Ja, det skulle väl vara okej, eller det förstår man ju varför de skulle ha en sån lag i såna fall.

Men samtidigt kan detju vara bra att veta hur det känns att köra med folk, så att man inte när man

har fått sitt körkort aldrig har kört med någon människa i bilen, då blir det ju helt, då kanske man

blir helt nervös, nej det tror jag inte men. Nej men man måste ju vänja sig med det, fast inte de

första gångerna, då ska man nog köra själv, så att det blir lugn och ro och så. Och sen så tycker jag

att om man är hjälpt av att ha lugn musik på när man övningskör så tycker jag att man ska få det

utan att handledaren ska någonting att säga till om.

J: Vad har du för inställning till passagerare under övningskörning?

E9: Jag vet inte, jag brukar alltid köra massa passagerare, när man kör till träningen och så, men

jag tycker inte det spelar så stor roll egentligen.

J: Vad tror du om passagerare under övningskörning?

E3: Ingenting.. ..i början, första gångerna tror jag inte det är så bra, eller det beror lite på vad det är

för ..nej, jag tror inte det är bra överhuvudtaget. För det blir lätt att, om det är kompisar så kanske

de pratar och är det den andre handledaren, den andra föräldern så kommer de med synpunkter på

körningen från baksätet, och då blir det alldeles för mycket. Det blir ju konflikt liksom mellan

handledarna och så kan inte föraren koncentrera sig. Jag kommer ihåg det när jag började, att vi

hade inte radion på i bilen heller utan jag skulle vara koncentrera mig på bilen och vägen, så att det

inte var några störningsljud. Så i början är det nog inte så bra med passagerare, men sen tycker jag

inte det gör något, man måste vänja sig vid det också. Så det inte blir en chock sen när man är ute

och kör själv och det sitter massa folk i bilen.

E8: Inte i början, men sen går detju ganska bra och så där, tycker jag i alla fall.

J: Och om det fanns en lag att man inte fick ha det, vad skulle hända då?

E8: Det tror jag skulle göra att många körde mycket mindre. Det gör ju att man blir mindre

trafiksäker eftersom man har kört mindre, men det skulle vara för att liksom ... Eller varför

egentligen, för att skydda dem för att man inte ska skada dem eller för att de stör?

J: Både och.
E8: Ja, men jag tror att man kan avväga det ganska bra sj älv när man är redo att ta med passagerare

och så.
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J: Passagerare under övningskörning, vad har du för inställning till det?

E6: Det har väl gått bra. Det är ju inte bra om det händer någonting, men å andra sidan så får man

ju köra sakta och lugnt och så där. Men man blir ju inte, det stör mig inte så att det är passagerare,

det är mer om det skulle hända något så

J: Så är det fler som far illa.

E6: Ja

J: Om det skulle komma en lag om att man inte fick ha med passagerare under övningskörning?

E6: Det är nog både bra och, för om det skulle hända något så händer detju fler personer om det är

med passagerare och ibland så kanske de för ett väldigt liv, det kanske blir tjafsande. Men sen

finns detju fördelar också, man kanske kan ha hjälp av de som sitter i baksätet som också har

åsikter och så. Så ingen sån lag. Och sen om man säger jag har kört lite så där när vi ska nånstans

och då har ju många varit med, och då hade inte haft samma möjlighet att köra, så då hade jag kört

ännu mindre än jag har gjort.

Frågan om passagerare under övningskörning rör helt enkelt elevernas tankar

kring detta och de spontana svaren kan delas in i två kategorier. Den ena säger i
stora drag att man inte bör ha passagerare i början eller i annat fall om eleven
tycker att det stör men i övrigt går det bra. Den andra kategorin säger att

passagerare eller ej inte spelar någon roll alls. Några av dem som svarar så
tillägger att det dock är en större risk för passagerarna att färdas med eleven än

med en fullgod bilförare. Vad man då menar med att det inte spelar någon roll är

alltså att passagerarna inte inverkar på elevens sätt att köra bil. Bland andra
synpunkter som nämns finns t ex att passagerarna kan störa om många har körkort
och tvister uppstår mellan dessa om hur eleven ska göra i en situation. Men det

nämns samtidigt från andra elever att det kan vara fördelar med äldre syskon i
bilen som nyss tagit körkort och har allt i färskt minne. Något som framstår som
viktigt ur en del respondenters synvinkel är att mängden privat övningskörning

skulle begränsas om man inte tillät passagerare, eftersom många övningsfärder

har kombinerats med ärenden. Några av eleverna har förståelse för varför det
skulle vara olämpligt med passagerare under övningskörning, men många tycker
ändå att det skulle vara fel att avstå från passagerare, eftersom man ju måste vänja

sig vid det såväl som allting annat.
Vad gäller restriktioner så finns det respondenter som säger sig förstå

bakgrunden till en eventuell lag. Dessa är dock inte odelat positiva till en lag
främst av skäl som nämnts tidigare. Det finns även respondenter som inte alls
tycker att det ska finnas någon lag som förbjuder passagerare. De som är helt
negativa till restriktioner anser att man som elev och handledare sj älva kan avgöra

om och när det är lämpligt med passagerare eller ej.
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4. Diskussion

Min diskussion nedan har jag valt att dela in i tre avsnitt. Ett som rör det

resultat som kommit fram med avseende på de punkter som satellitgruppen om

privat övningskörning enligt direktivet skulle studera närmare. En som rör metod

och hur mitt arbete hade kunnat göras bättre och slutligen ett avsnitt där jag

presenterar hur jag själv tycker att vi bör utforma reglerna kring privat
övningskörning i framtiden.

4.1 Resultatdiskussion

I resultatdiskussionen gör jag i vissa fall generaliseringar som egentligen inte
går att göra. Studien är för liten för att man ska kunna göra sådana
generaliseringar och överföra dem på hela populationen, men jag tar mig här
friheten att göra det ändå, i de fall där jag utifrån min position som ung,

nybliven förare tror att det är något som kan stämma för en större skara. Läsaren

bör dock vara uppmärksam på dessa generaliseringar och medveten om att det inte
är några slutsatser som enligt reglerna kan dras från denna studie.

Vad har framkommit i studien som kan besvara de fem frågorna ur direktivet?

4.1.1 Vilket innehåll och upplägg som faktiskt tillämpas
Ur intervjusvaren kan utläsas att man vid privat övningskörning övar relativt

lite på specifika situationer som att backa runt gathörn och liknande. Men man

hävdar ändå från respondenternas sida att man kört allt hemma, trots att det ju
också tydligt visar sig att många inte kört i halka hemma och en del har heller inte
övat speciellt på mörker på landsväg. Eftersom kursplanen inte direkt inbjuder till
läsning och knappt något annat material finns att tillgå - ingen i gruppen hade
kommit i kontakt med NTF:s handbok - så är det lätt att man glömmer detaljer
vid privat handledd övningskörning. Går man även till en trafikskola så
kontrolleras ofta sådana saker där, så att eleverna får öva på alla moment. Kör
man däremot helt privat är det upp till var och en att försöka komma på olika
saker, men jag tror också att man anstränger sig lite mer för att hitta på annorlunda
övningar då. Oavsett om man kör helt privat eller i kombination med trafikskola

så kommer ju ändå de flesta milen i kroppen till då man kör ärendekörning, d v s
då innehållet inte är bestämt på något vis, och det tycker jag nog verkar ganska
rimligt eftersom det är det man kommer använda körkortet till. Förutsatt att man
inte bara kör till affären en gång i veckan så får man nog ändå in ganska många
moment av varierande art även vid ärendekörning .

Av det som framkommer i studien så kan man väl dra slutsatsen att någon
långsiktig planering inte direkt tillämpas vid privat övningskörning. En del tänker
i och för sig på halka och mörker, men i annan planering så har man knappast

något genomtänkt upplägg. Jag menar inte att det i slutändan blir dåligt för det,
men det är inget man har gått och funderat på någon längre tid. Vad gäller
upplägg av specifika övningstillfällen så varierar det från elev till elev men också
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från gång till gång. En del gånger har handledaren eller handledaren och eleven

tillsammans bestämt vad man ska Öva på, men oftast är det nog så att det blir lite
som det blir.

4.1.2 Olyckssituationen

Det är inga allvarligare tillbud som eleverna i studien varit med om, och inte
heller har de hört talas om några. Men ganska många av respondenterna hade ändå

varit med om såna där små saker som gjort dem och deras handledare mer skärpta
i fortsättningen. I övrigt finns inte mycket att utläsa om olyckssituationen i ett sånt

här material, det ger nog mer att studera olyckor som hänt.

Däremot kan man se att respondenterna är ganska riskmedvetna. Det är
förvånansvärt många som nämner att den privata handledaren inte har möjlighet
att bromsa. Även andra risker som t ex att man ger sig ut i trafik för tidigt är något
som har uppmärksammats i gruppen. Något som är lite konstigt här är kanske att

så många, samtidigt som de är medvetna om risker, åkt ut i halka och mörker
ganska tidigt när de övningskört privat. Men inga risker med avseende på sådana
mer riskfyllda moment nämns.

4.1.3 Privatistutbildningens funktion/nytta
I det här avseendet tror jag inte att studien tjänadetill mer än att bekräfta det

som man redan känner till, den privata övningskörningen används till att få mil i

kroppen, erfarenhet bakom ratten, känsla för bilen etc. Den används också för att
minska behovet av körlektioner somju i dagens läge är ganska dyra. Det framstår

från respondenternas sida som mycket viktigt att få körvana. Många anser detta
viktigare än specifika färdigheter vid t ex backning 0 s v. Om eleverna vid
uppövandet av denna körvana då särskilt tänker på att vara ödmjuka och
försiktiga i trafiken, så stämmer ju detta väl överens med kraven vid
uppkörningen, där intrycket av säkerhet i kombination med försiktighet är mycket
viktigt.

Med tanke på att meningen med det nya förarutbildningssystemet är att vi ska

sänka olyckstalet för nyblivna förare genom att låta dem tillägna sig erfarenhet på

ett säkert sätt, så är säkert en del av eleverna i denna studie mycket positiva till ett
sådant system. Det verkar som om de sj älva prioriterat det högt att få många mil i

kroppen och inte tänkt så mycket på att få körkortet så snabbt som möjligt. Många
har insett nyttan av privat övningskörning - mängdträningen - och utnyttjat det.

4.1.4 Pedagogisk skillnad
I trafikskolan vet handledaren vad som ska gås igenom och hur, det finns en

planering, det är den största pedagogiska skillnaden. Även om vi inte vill ersätta
trafikskollärarna med utbildade privata handledare så är det nog en bra idé att låta
de privata veta vad som ska läras ut. Att det finns en kursplan, men att ingen
använder den, är förmodligen ett känt faktum, men det är ändå värt att påpekas.
Bara genom att skriva en kursplan som folk förstår och vill läsa kan man göra den
privata övningskörningen mer användbar . Färre skulle förmodligen köra länge
hemma för att sedan komma till körskolan och inse att det varit till ingen nytta,
eftersom man bara kört fram och tillbaka på en landsväg till sommarstugan. Även
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om man får tillgång till en ordentlig kursplan så kommer man inte att planera så
mycket att det ersätter trafikskoleutbildningen, eftersom det skulle bli för

jobbigt/tråkigt. Men man skulle i alla fall få en chans att ha lite koll.

Naturligtvis är de privata handledarna inte lika noggranna vad gäller t ex

placeringar som trafikskollärarna är. Kanske kan en sådan sak åtgärdas med en

snabbkurs för handledare, men jag vet inte om det skulle rota sig särskilt djupt. I
studien har alla utom en kört i trafikskola så jag relaterar till dem då jag tror, att

den privata övningskörningen fyller sin funktion utan att handledarna blir lika

noggranna som trafikskollärare. Ett större problem är ju då privatisterna, men så

är också uppkörningen hårdare för dem så det löser sig nog där också.
Det är väl egentligen bara att konstatera att pedagogiska skillnader finns och

de bör nog också, till viss del åtminstone, få kvarstå eftersom vi inte vill ha

trafikskollärare i alla privata Övningsbilar. Det jag tycker är lite märkligt är att

alla respondenter verkade så nöjda med sina handledare och att inte fler hade
bråkat under Övningskörningen. Det skulle man ju annars kunna tillskriva

pedagogiska skillnader, eftersom bråk sällan uppkommer mellan trafikskolläraren
och en elev.

4.1.5 Behov av och konsekvenser av regleringar som kan öka kvaliteten
Alla elever i studien kan sägas positiva till någon formav regleringar. Mest

positiva var reaktionerna på ett dubbelkommando och på någon form av

arbetsmaterial, kanske därför att detta inte kräver någon form av gensvar, som

exempelvis enkurs gör, ingen märker om man inte använder det. Jag blev faktiskt

positivt Överraskad för jag trodde inte att gruppen skulle vara så positiv till
hårdare regleringar, och framför allt inte att de skulle nämna t ex en kurs alldeles
själva. Men utformningen av alla sådana här kvalitetshöjare kräver omsorg, det får
inte verka krångligt, jobbigt, eller dyrt på något vis. Och även om det inte gör det

så tror eleverna att den privata Övningskörningen skulle minska, och det ser de
också som en fara.

Förmodligen är det så att de som idag kör mellan 50 och 100 timmar hemma

skulle övningsköra privat även med hårdare restriktioner, medan de som
huvudsakligen förlägger sin utbildning till en körskola då skulle avstå helt från

den privata övningskörningen. Men behovet finns av kvalitetshöj ande åtgärder.
Om ett förbud mot passagerare är kvalitetshöj ande eller ej kan man ju tvista om,
reaktionerna på en eventuell sådan åtgärd varierar. Många inser att passagerare i
många fall utgör en fara ibland för alla i bilen och ibland för sig sj älva. En del
menar att man kan påverkas negativt av passagerare i bilen, men andra ser det
snarare som positivt i vissa situationer och tänker i så fall snarare på att det är fler
som råkar illa ut om det skulle hända något. Ganska många är dock negativa till
en lag som förbjuder passagerare, detta säkerligen av två skäl, att man inser att
man inte kan övningsköra lika mycket, samt att man anser att man kan avgöra en

sådan sak själv.
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4.2 Metoddiskussion

Studien skulle bli tillförlitligare om den gjorts på kanske 30-40 personer och
spridningen i ålder och utbildningsbakgrund varit större. Med tanke på den tid det

skulle ta att utföra 35 intervjuer och framför allt att sammanställa dem så vill jag

dock inte påstå att det är något jag ser fram emot att ta itu med just nu! Något

annat som förmodligen skulle förändra resultatet är om man dels haft med fler
rena privatister och dels haft med sådana som inte övningskört så mycket
hemma som de flesta i denna studie hade gjort. Jag tyckte dock att det var bra om
de övningskört mycket, eftersom jag trodde att de skulle ha mer att tillföra då.

Kanske hade resultatet på sista frågan, om regleringar, sett annorlunda ut om jag

också haft med några som ännu inte börjat övningsköra. Så här i efterhand kan jag

inte se någon skillnad mellan killars och tjejers svar, men det är ju knappast någon
nackdel att ha en jämn fördelning där ändå.

Då jag utfört alla intervjuerna och skulle sammanställa dem tyckte jag att det
var lite jobbigt att inte ha ställt samma frågor till alla respondenterna, men det

tycker jag inte nu längre har så stor betydelse. Då man gör en sån här muntlig
studie behöver man ju inte göra något test av frågorna, eftersom man alltid kan
förklara dem under intervjun om respondenten inte förstår. Men det hade kanske
ändå varit bra att göra några provintervjuer, för under arbetets gång kunde jag

komma på nya infallsvinklar som jag hade velat ha med redan från början.

4.3 Egna åsikter och slutkommentarer

Själv hade jag hemskt gärna ställt upp på en intervju, det är minsann inte
varje dag det är någon som bryr sig om vad man tycker om saker och ting! Men
det skulle kanske inte bli så bra om jag intervjuade mig sj älv, så jag nöjer mig
med att presentera mina åsikter om framtida regleringar av privat övningskörning
här.

Jag tycker att en snabbkurs, eller snarare en informationskväll, för handledare
och elever, som främst inriktas på riskmedvetenhet, bör vara ett obligatorium för

att man ska få handledargodkännade respektive körkortstillstånd. Sedan tror jag
att någon form av arbetsmaterial är bra och att detta då presenteras på infokvällen

så att man vet hur det kan användas. Jag tycker att ett dubbelkommando är en
superidé och jag tycker att man bör göra det så tillgängligt och så billigt att det för
många blir en självklarhet att installera, men i dagsläget tror jag inte att det bör
vara obligatoriskt. De som bara kör så där 15-20 timmar hemma, som ett

komplement till trafikskoleutbildningen, skulle knappast vilja installera ett
dubbelkommando bara för det och då tycker jag inte att de ska behöva det-
särskilt inte eftersom trafikskolan i dessa fall har ganska stort inflytande över den

övningskörning som sker privat. En informationskväll som kanske dessutom kan
hållas i trafikskolans regi (men även andra aktörers) tror jag däremot att man kan
svälja, även om man inte har för avsikt att övningsköra så där väldigt mycket
hemma. En form av snabbkurs eller informationskväll skulle, tror jag, kunna
decimera några av derisker som eleverna nämnt, att de privata handledarna inte
riktigt är medvetna om vikten av god uppsikt, att de lär ut i fel ordning samt att
eleverna saknar tilltro till handledaren. Jag tror att eleverna skulle ha mer respekt
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för handledarna om dessa fått gå någon form av utbildning . Vad gäller

passagerare under övningskörning så tror jag att det år ett mindre problem som

inte kräver några restriktioner.
Vadjag vet och hittills har sett så tror jag att vi, vad denprivata

förarutbildningen anbelangar, år på god väg att skapa ett system som jag kan bli

nöjd med. Fast det finns en risk att det i mitt och andra ungdomars tycke blir lite

för storebrorsaktigt.

Slutligen vill jag naturligtvis tacka alla mina tolv vänner som ställt upp på

intervjuer utan någon ersättning. Det har varit ett stundtals jobbigt arbete att
lyssna av alla sluddriga band men för det mesta har det varit kul.En del

kommentarer glömmer jag inte i första taget.

Intervjuerna har resulterat i ett stort material fullspäckat med information om

allt möjligt. De 80 sidorna är fyllda av intressanta kvalitéer som ger uppslag till
vidare forskning angående exempelvis vilka miljöer man övningskör i. En

kvalitativ analys av det här slaget mår aldrig dåligt av en kvantitativ uppföljare.
Just nu är det emellertid inte något som jag har tänkt ta tag i, men för alla
intresserade år det bara att ta för sig av intervjuerna. Håll till godo!
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Bilaga 1 Intervjuunderlag

Frågorna som ställdes under intervjuerna var följande:
(Samtliga underfrågor ställdes inte under alla intervjuer, ibland kom jag på nya infallsvinklar men i

stort tror jag att detta är alla)

1 När kom du igång med övningskörningen?
- när fick du körkortstillståndet?

2 Hur mycket övningskörde du privat respektive i körskola?

- totalt hur många timmar?

- frekvens?
- under hur lång tid?

- uppehåll, varför?

3 Hur kombinerade du de olika utbildningsformerna?

- övade du hemma på det du lärde dig i körskolan?

- var din handledare med på någon körlektion?

4 Allmänt, hur tyckte du att det var att övningsköra privat?

- roligt/jobbigt/tidskrävande?

- samarbetet med handledaren bra/dåligt?

5 När började du med teorin?

6 Om du skulle ta ditt körkort en gång till, skulle du då lägga upp det likadant?
- annan tidsordning vad gäller teorin?

- Övningsköra mer eller mindre hemma/ trafikskola eller någon speciell miljö?

7 I vilka miljöer övningskörde du privat?
- något som det blev mer eller mindre av?

- hur började ni?

8 Hur övningskörde du?
- planerade ni lektionerna eller blev det som det kom sig?

- kan man kalla det övningskörningslektioner eller var det mer att du körde när ni

skulle till affären?

- hade ni någon kursplan eller andra anvisningar?

- fick du lära dig att köra eller bara köra, (1 v 3 instruerade din handledare hur du

skulle göra i olika situationer?
- hur aktiv var din handledare? - satt inte och läste tidningen?

- kan du beskriva några exempel mer i detalj?

9 När kom mörker respektive halka in i din utbildning?
- hur mycket hade du kört innan dess? - du kände dig inte osäker eller så?

10 Vem var din handledare?
- vad hade han/hon för erfarenhet av trafik respektive pedagogik? -

yrke/utbildning/mil i kroppen

- hur tror du att det påverkade din utbildning?

11 Om du jämför den privata övningskörningen med den i trafikskola, vad ser du då för

skillnader?
- handledarens roll jämfört med trafikskollärarens

- upplägget av lektionerna

- nyttan av de olika formerna

- hade du klarat dig lika bra med bara det ena eller det andra
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12 Vad tror du det finns för risker vid privat övningskörning?
- hur vanligt tror du att det är med olyckor?

- kände du dig någonsin osäker när du övningskörde privat?

- var det nära att det hände något någon gång?

- om det hade varit nära någon gång, tror du då att din handledare hade hunnit gripa

in på något sätt?

13 Hur tror du att man skulle kunna förbättra den privata övningskörningen till att bli

effektivare respektive säkrare?
- vad tror du om dubbelkommando? - om man skulle göra det praktiskt och

ekonomiskt möjligt?

- vad tror du om en snabbkurs för handledare? vad skulle den innehålla?

- material liknande det trafikskolan har med förslag på Övningar och dylikt?

- vad har du för inställning till passagerare under Övningskörning? och om vi skulle

få en lag som förbjöd det?
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Bilaga 2. Två exempel på fullständiga intervjuutskrifter

Elev 2

E2

Kön: Man

Födelsedatum: juni 1980
Körkort utfärdat: januari 1999

Datum för intervju: 990205

J: Når kom du igång med övningskörningen?
E2: Kanske i maj förra året.

J: Då var du hur gammal?

E2: Jag var nästan 17% år, nej, vad säger jag.

J: Du var nästan 18.

E2: Jag var nästan 18.

J: Kommer du ihåg när du fick körkortstillståndet?

E2: Ja, ungefär i augusti, (skratt)

J: Okej.

J: Hur mycket Övningskörde du privat?

E2: En hel del.

J: Uppskattningsvis?

E2: Hur många timmar eller?

J: Ja

E2: Vad kan det ha varit, jag vet inte 100 timmar kanske.

J: Och i körskola?

E2: Jag tog 12 lektioner tror jag.

J: När började du med körskolelektionerna?

E2: Ja, det började jag med, inte augusti, september - oktober. Oktober tror jag.

J: Hur ofta övningskörde du hemma?

E2: I början var det kanske nån gång i veckan, sen blev det lite intensivare, kanske 1-2 gånger i

veckan. Och sen har det varit liksom, ja nån gång ibland, 4 gånger i månaden, 2-4 gånger i

månaden.

J: Gjorde du nåt uppehåll, över sommaren eller så?

E2: Ja, inte just över sommaren, då körde jag en del. Men just, kanske mellan augusti och oktober

tog jag det lite lugnt.

J: Varför det?

E2. Ja, skolan började och det var jobbigt. Jag gick på de här teorikurserna på körskolan och läste

lite teori och så.

J: Hur kombinerade du de olika utbildningsformerna, alltså när du gicki körskolan? Övade

du liksom på de sakerna hemma som ni hade gjort på lektionerna?
E2. Nej, faktiskt inte så mycket. Utanjag mer, de gick igenom en grej på körskolan och sen så

körde man ju den på körskolan, sen tyckte jag att jag kunde det hyfsat. Så jag var mest ute bara

och körde så att säga, där hemma, inte övade så mycket.

J: Hade ni något samarbete med körskolan?

E2: Hemifrån?

J: Ja

E2: Mamma var med på första övningskörningen och kollade lite såna där grundläggande saker

som hur man svänger och så där, vad man ska tänka på.

J: Mm

J: Allmänt, hur tyckte du att det var att övningsköra hemma?
E2: Man lärde sig ju alltså körandet så att säga. Den här upprepningsinlärningen, så att man

verkligen kunde, men du fick ju inte. Jag tyckte det var ganska bra att gå på körskola för man fick
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mycket tips, jäkligt mycket idéer och sånt som man kanske inte skulle tänkt på alls hemma. Utan

som de liksom har tänkt på, sen kanske de var lite överdrivna ibland, men det var mycket bra. Just

den här nötträningen kunde man få hemma då.

J: Du tyckte inte det var jobbigt eller så?

E2. Att köra hemma? Nej.

J: Samarbetet med din handledare fungerade bra?

E2: (skratt) Som alltid! Ja, det gjorde det väl.

J: Var ni överens om när ni skulle köra?

E2: Ja, det var ju ofta om man skulle nånstans så körde man lite. Det var ju mycket i början så att

kan vi inte gå ut och övningsköra bara? Men merju längre det blev, desto mer blev det att man

kanske körde till nåt. Skjutsade nån eller så där.

J: När började du med teorin?
E2: Det var då i augusti, fast då gick jag mest på såna här lektioner, gjorde inte pärmar så mycket.

Utan de började jag med kanske vid höstlovet där. (slut okt)

J: Och hur mycket hade du kört innan dess?

E2: Innan jag började med teorin? då hade jag kört en hel del.

J: Du kunde redan köra så att säga?

E2: Ja

J: Om du skulle ta ditt körkort en gång till, skulle du lägga upp din utbildning likadant då?

E2: (skratt) Jag skulle nog försöka göra det lite snabbare faktiskt. Just teorin skulle man försöka

beta av, för det går ju att göra jäkligt fort om man verkligen går in för det. Så det hade jag nog

gjort, men sen det är ju i och för sig bra att man kört under så lång tid, man lär sig mycket. Kanske

börjat övningsköra lite tidigare, liksom bara kört små sträckor, bara fått in det här med växling och

allt sånt där. Man kanske .. första lektionen. Innan jag riktigt började övningsköra så gick jag en

körskolelektion och det var ganska bra för då lärde man sig ju väldigt grundmässigt. Sen skulle

man gå hem och öva, öva och öva. Det var ganska bra att få köra ganska länge.

J: Alltså du menar att om du hade börjat övningsköra när du var kanske 16 i stället så hade du fått

körkortet när du var 18?

E2: Det hade jag ju antagligen.

J: Du hade inte velat övningsköra mer eller så?

E2: Nej, det tror jag inte.

J: Vilka miljöer övningskörde du i när du körde hemma?
E2: I början var det väl, ja, stora parkeringsplatser, industriområdet med mycket lugn trafik. Sen så

körde jag i, stort sett de flesta miljöer. Körde så att säga vanlig körning.

J: När du började i trafiktäta miljöer, då kände du att du hade grepp om det mesta?

E2: J aj a, jag körde ju som sagt på industriområde, och där var detju knappt, ja nån bil ibland, tills

man fick in det. Sen började man köra hem från industriområdet och såna där grejer, så då. Jovisst,

jag körde ju inte där jag inte kände att jag klarade det liksom utan då stannade vi.

J: Var det nån miljö som det blev mest eller minst av? Om man tänker landsväg eller stadskörning

eller så.

E2: Stadskörning blev det nog ganska mycket av, just så hemifrån och in till stan och sen tillbaka.

Den sträckan blev det ju mycket. Men inte så jai och för sig jag körde till släktingar och då

körde man ju en hel del landsväg så. Det blev ju mest i portioner men det blev ju inget sånt man

fick varje vecka eller varje månad.

J: Hur övningskörde ni när ni körde hemma?

E2: ?

J: Hade ni liksom planerat

E2: Nej, inte så efter boken att nu ska du öva vänstersväng, och så övade vi vänstersväng. Utan det

var mest, ja köra runt bara.

J: Ta det som det kommer

E2: Ja

J: Här var en rondell då kör vi i rondellen

E2: Ja

J: Hade ni kollat på kursplanen?
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E2: Nej

J: Fick du lära dig att köra bil eller fick du bara köra?

E2: ?

J: Visade din handledare hur du skulle göra eller fick du liksom bara

E2: I början visade hon nog en del, men sen var detmer. Jag vet inte, alltså typ starta, stanna och

växla visade hon ju och sen gickjag ju den där körlektionen och lärde mig liksom starta från

vägkant och svänga och placering och lite sånt där. Men sen så lärde jag allt så att säga Joi och

för sig om man kom till ett ställe så kanske jag frågade Hur ska man göra nu? och då berättade

hon. Men det var inte så att vi satt och gick igenom att nu ska du göra så här och så här bör du

göra . Utan det lärde jag mig mer på körskolan sen.

J: Hur aktiv var din handledare?

E2: Jo, hon var aktiv så, det var mycket i början. Emot slutet blev det liksom mer att det var

barajag som körde och hon liksom bara satt med så. Men i början så, hon pratade lite, men kanske

inte så aktiv. Inte så att ja, det var mer att jag fick köra hur jag ville och hon liksom gav tips

och så.

J: Men det var inte att hon satt och läste i en tidning eller så?

E2: Nej, nej, nej. Kanske mot slutet (skratt)

JzJaha

E2: Nej, inte läste tidningen direkt, men lite sådär.

J: Kan du beskriva några exempel?

E2: När vi var ute och övningskörde?

J: Ja
E2: Jag vet inte, ja ... Det var mer att jag bara liksom började på nåt ställe, om vi bara skulle ut

och övningsköra då, kanske man körde hemifrån oss och ut till industriområdet, körde ut lite i

Kläckeberga mot där och sen ut bort till Linsdal och sen svängde tillbaka och körde tillbaka den

vägen. Man bara körde runt, inget speciellt mål utan man bara körde lite och testade det man

tyckte var roligt och så.

J: När kom mörkerkörningen och halkkörningen in i din utbildning?
E2: Halkkörning hade jag inte kört någonting innan jag körde halkan. Och det körde jag väl inte

efter så mycket, för det var ganska torrt. Nej, men det har nog inte kommit in så mycket förutom

just halkan.

J: Nej
E2: Mörkerkörning kom nog egentligen, så här lite skymning, inte landsväg men i stan kom det

nog ändå, jag behärskade bilen och så, men ganska tidigt.

J: Men du kände inte att det var för tidigt?

E2: Nej, inte så tidigt.

J: Vem var din handledare?

E2: Min mor.

J: Det hade jag nästan förstått.

Vad hade hon för erfarenhet av trafik respektive pedagogik?
E2: Hon är ju lärarinna! (skratt) Pedagogiken har hon väl, jag vet inte om hon är så bra på att just

lära ut trafik, men ja hon är lärarinna. Trafik, hon tog sitt körkort ganska sent, eller rättare sagt,

hon tog körkort men sen hade hon ett jättelångt uppehåll. Så sen så att säga tog hon om det. Gick

på körskola igen och så för att lära sig, och började köra igen. Så hon hade ganska fräschtjämfört

med de andra handledarna jag kunde valt på så att säga.

J: Mm. Hur tror du att det påverkade din utbildning?

E2: ?

J: Att hon var lärare till exempel.
E2: Jag vet inte, inte så speciellt mycket. Det som påverkade kan ju va att hon kom ju ihågändå

lite från sin körskola, vad de hade sagt och lite såna där grejer. Så det kan man ju ha tänkt på, men

annars tror jag inte

J: Nej

J: Om du jämför den privata övningskörningen med den i trafikskola, vad ser du då för

skillnader?
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E2: Som jag sa tidigare, det privata är nog mer nötträning, alltså man övar och övar och övar på

samma grej kanske, eller bara köra i stort sett. Sen i körskolan kanske du mer går in i specifika

situationer, vänstersväng på landsväg, hur börman göra, parkeringar och lite mer sånt. Det gjorde

jag inte mycket privat utan det gjorde jag nästan bara i körskolan, parkering.

J: Och handledarens roll?

E2: Ja, de är ju mycket mer, de är ju mer engagerade i körskolan kan jag ju säga, liksom så. Där är

det ju mer att man har en plan utarbetad: det här ska vi göra idag. Sen lär de ju först ut hur man gör

det och sen får man öva några gånger. Så var det ju inte hemma, utan då körde man ju bara.
J: Och noggrannheten?

E2: Vet inte det, det gick ju ganska bra så, så jag fick inte liksom göra om så mycket på körskolan,

men de är ju nog de kollar ju så att man kan det åtminstone får jag nog säga.

J: Vad tror du det finns för risker vid privat övningskörning?

E2: Att man ger sig ut i för mycket trafik, när man inte kan. Eller liksom innan man blivit mogen

nog att klara av det. Men jag vet inte om det det känns inte som om det är så vanligt för man är

lite nervös när man själv sitter där, man åker inte gärna ut liksom. Det skulle vara om handledaren

pushar så att säga, men jag tror inte det heller är så vanligt, men jag ska ju inte säga nåt, jag vet

inte. Men jag upplevde det inte så, absolut inte. Det är väl en risk, att man tar sig vatten över

huvudet, det blir för svårt, direkt så att säga, att man inte klarar av situationen.

J: Man kanske går ut och kör när det är halt och sånt

E2: Mm

J: Hur vanligt tror du det är med olyckor?

E2: Jag tror inte det är så vanligt, jag har fått för mig det, för man har inte hört såmycket. Menjag

kan inte säga nåt för jag har ingen aning.

J: 97 så var det 117 som var polisrapporterade och det kan ju då vara egendom- eller personskada,
4 dödade och 8 svårt skadade tror jag. Så det sker en del i alla fall.

E2: Mm

J: Kände du dig någonsin osäker när du körde?

E2: Ja, nån gång så var jag jäkligt nervös, första rödljuset man skulle stanna vid. Vi skulle åka

hem, eller typ vi hade åkt runt lite i det här industriområdet och sen skulle vi åka hem, så sa jag

okej, jag prövar att köra hem förjag hade aldrig gjort det och första rödljuset man skulle stanna

vid, då var man lite nervös. Men inte så att man va osäker , nej, då skulle jag nog inte .. nej, för jag

var beslutsam, jag skulle göra det.

J: Var det nära att det hände nån olycka nån gång?

E2: Jag höll på att backa in, eller jag backade in (skratt), i nån på en parkeringsplats, men det tog

bara emot med kofångaren så det var ingenting. Och ingenting när jag körde heller

J: Nej, det var aldrig att hon fick dra i ratten eller nåt för du var nära och

E2: Nej, faktiskt inte

J: Hur tror du att man skulle kunna förbättra den privata övningskörningen så att den blev

effektivare och säkrare?

E2: Mm, man skulle kunna, om man alltså ger ut nåt, det finns väl antagligen såna här privata hur
man bör göra.

J: Ja det finns det.

E2: Men man kanske borde ge ut det när man ger ut det här körkort... vad heter det
J: Körkortstillståndet?

E2: Ja

J: Det fick jag.

E2: Fick du det?

J: Ja, jag fick körkortstillståndet, plus en video, kursplanen och en bok för samma pris som bara

körkortstillståndet.

E2: Okej, det kunde ju vara braom de delade ut till alla då, för det har inte jag fått, jag skaffade det

i och för sig genom körskolan, så jag vet inte det kan ju varaskillnad.

J: Ja

E2: Och sen att man betonar att eleven sj älv får besluta, eller liksom man ska inte köra för snabbt

där man inte klarar av utan man ser så att eleven klarar av en situation innan han

J: I och för sig kan det också vara tvärtom, att eleven gärna vill

E2: Ja, precis, jag kom på det (skratt), ångrar mig.
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J: Alla är intesom du.

E2: Nej. Jo men det är vikti gt, för det är Väl den stora olycksrisken att man åker ut på motorväg

och åker fort när man egentligen inte alls behärskar bilen. Det kan bli riktigt farligt då.

J: Om jag säger dubbelkommando, vad tror du om det.

E2: I privata? Att man skulle låna en bil då eller?

J: Nej, det finns så att man kan montera in det för 2000 kronor.

E2: Jaha
J: Och sen så är det på förslag att t ex körskolorna kan köpa in såna och hyra ut, så blir det billigare

då.
E2: Jag vet inte, jag har ju bara mig själv och titta på så. Jag tror inte att det skulle blivit bättre, jag

vet inte, det är väl klart bättre för handledaren för att de känner sig kanske lite säkrare, så att de har

mer kontroll över bilen. Men, nej, inte för mig hade det inte gjort någon skillnad.

J: En snabbkurs för handledaren med till exempel tips och sen så att de får information om risker

med ...?
E2: Kurs tror jag nog inte på däremot en Video tror jag på, det är mycket bättre. För kurs, alla har

inte tid och det är mycket svårt.

J: Ja sen har du själv nämnt det, en sån bok. Passagerare under övningskörning?

E2: Egentligen inte, men kanske mot slutet så att man om man liksom ska ut och köra ändå, om

man ska skjutsa någon, så kan man ju köra. Men inte så det distraherar, absolut inte i början,

tycker inte jag, om det inte är kanske en storasyster eller storebror som nyss har tagit körkort och

kan vara med och ge tips då, men inte kan handleda eftersom han inte haft körkort i fem år. Då kan

det vara en fördel, men annars, inte om det distraherar, absolut inte.

J: Något annat du har att tilläga om någonting?

E2: Nej, tror inte det

J: Tack då.
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Elev 11

E1 1

Kön: Kvinna

Födelsedatum: augusti 1980

Körkort utfärdat: november 1998

Datum för intervju: 990221

J: När kom du igång med övningskörningen?
E11: Hur då menar du?

J: Hur gammal du var?

E11: Typ 161/2 kanske, första gången.

J: Det var alltså i februari- mars 97?

E11: Ja, nej påsk 97, påsklovet 97.

J: Hur mycket övningskörde du privat, hur många timmar ungefär?

E11: I veckan eller? När det var som mest så körde jag kanske två-tre timmar i veckan.

J: Och i genomsnitt?

E11: En och en halv sådär.

J: Och sen fick du ditt körkort på hösten, typ höstlovet 98?

E11: Ja, 11/11, nån vecka efter höstlovet.

J: Det blir alltså nästan ett och ett halvt år senare?

E11: Nej, två och ett halvt.

J: Ja. Så i nästan två och ett halvt år ungefär en och en halv timme i veckan?(Det blir faktiskt bara

ett och ett halvt år!)

E11: Nej, verkligen inte.

J: När började du köra ordentligt då?

E11: Det var nog ungefär våren 98.

J: Så i ett halvår körde du ungefär 1% timme i veckan? Och innan dess så var det lite då och då?

E11: Ja, typ nån gång på helgen, nån helg då och då, så var det.

J: Gjorde du nåt uppehåll nån gång.

E11: Ja, det gjorde jag, från då det att jag började då påsken 97 och sen kanske det blev nån helg

mer och sen var det ett uppehåll på ganska länge. Sen var det nån gång mer, kanske på hösten där

97 då.

J: Varför gjorde du uppehåll?

E11: För att det kändes liksom lite avlägset. Fattar du vad jag menar. Då var det nog nästan ett

uppehåll till jag började övningsköra som mest igen.

J: Alltså våren 98.

E11: Ja, och sen att jag inte hade tid för skolan tog ju tid och gympan och så, men mest för att det

kändes lite så här.

J: Hur många lektioner tog du i körskola?

E11: 16 (hon säger 13 men det är tillrättat)

J: När började du där?

E11: Jag började precis när skolan började ungefär, jag skrev in mig tidigare men...

J: I augusti 98?

E11: Ja

J: Hur kombinerade du de olika utbildningsformerna? Samarbetade ni någonting med

körskolan?
E11: Vilka då?

J: Du och din privata handledare.

E11: Jag övade detjag skulle göra nästa lektion ibland. Om jag hade tid så övade jag ju innan. Det

berodde på , om jag hade lektion på måndagen då övade jag kanske på söndagen, men hade jag sen

en lektion till på onsdagen så övade jag inte på tisdagen. Det berodde på när de kom i veckan, eller

hur många det var i veckan och så. Men jag försökte öva så att jag skulle spara pengar.

J: Var din handledare med på någonkörlektion?

E11: Nej
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J: Allmänt, hur tyckte du att det var att övningsköra privat?

E11: Till en början var det ganska nervöst och så, för man kände liksom inte riktigt att man

behärskade det så. Och sen när man gjorde uppehåll så glömde man bort hur man skulle göra, och

sen till slut blev det ganska enformigt innan man kom ut i trafiken då. Så det var väl lite skälet

också att man slutade. Men sen när man skulle ut i trafiken, ibland var det kul, ibland var det

jättetråkigt.

J: Vad berodde det på?

E11: För att man kände sig stressad av den andra trafiken, trots att man hade den där gröna skylten

på. Ja, men det var många som sket i att man övningskörde och så där, och då kände man sig lite

stressad, och sen att det var lätt så här man visste inte riktigt hur man skulle göra och man blev

liksom lite nervös och så.

J: Tyckte du att det var roligt annars?

E11: Ja, det var kul.

J: Kom du överens, med din handledare?

E11: Ja, för det mesta, det var väl nån gång så där det blev lite tjafs när han inte sa till i tid hur man

skulle göra så jag blev nervös.

J: När kom du igång med teorin?
E11: Väldigt sent, jag fick liksom stressplugga på höstlovet, så alldeles för sent.

J: Hur menar du med alldeles för sent?

E11: Om jag började i augusti 98 på körskolan så körde jag, så väntade jag till efter halkan att göra

teorin, och då hade jag liksom 13 eller12 pärmar att göra. Det var väldigt dumt, knäppt. Eller jag

hade gjort en pärm, en pärm var jag helt godkänd på när jag hade kört halkan, då hadeandra som

kört halkan gjort alla röda, alla slutpärmar. Så dåhade jag ju lite att ta igen, menjag satt på

morgnarna och det gick bra.

J. Du kände aldrig att du hade velat börja med teorin innan bara för att kunna teorin, inte för att

hinna.

E11: Jo, när jag körde halkan så kände jag att jag låg lite efter, man skulle gå igenom under huven

då på bilen och då kändejag att jag var lite efter de andra. Och sen vissa saker kunde jag känna att

Oj, jag kanske skulle gjort lite , det var mest då i mitten då när jag inte hade kommit så långt med

teorin som jag borde. Teorin och körningen ska ju egentligen gå jämnt så, men det gjorde det ju

inte för mig. Det kanske ledde till att jag fick ta nån mer körektion.

J: Om du skulle ta ditt körkort en gång till, skulle du lagt upp det likadant då?
El 12 Nej, det skulle jag inte. Jag skulle försökt göra mer teori fortare, eller så att jag hade mer tid

att lära mig teorin alltså.

J: Du skulle inte ha velat övningskört mer hemma eller så?

E11: Nej, jag tyckte att jag .... ..hade liksom tränat på att köra framåt och bakåt och stå vid rödljus,

och rondeller och köra på Ölandsbron och kört in genom grindhålet och såna där allmänna. Jag

hade övat att backa runt gathörn med mamma men det gick sketadåligt. Jag tyckte liksom det var

det jag ville blanda in mina föräldrar i förjag hade hört så många som hade lärt sig fel tekniker,

och då kändes det att det blev mycket bortkastad tid på att jag måste lära mig om det, jag hade

kanske fått ta mer lektioner på körskolan. Så nej, det kändes ganska lagom.

J: I vilka miljöer övningskörde du privat?

E11: Från allra först början så var jag på Volvoparkeringen här i Kalmar då, då körde jag runt och

tränade på att svänga ochväxla lite. Starta var inte det lättaste, jag menar det blev ganska ryckigt

och hoppigt och skuttigt, så det tränade jag lite på där. Så tränade jag lite på att blinka och så,

tränade på att parkera och tränade lite på placeringen på vägen, det fanns lite linjer att gå efter, Sen

efter det började jag väl så smått att köra lite lugnare miljöer med lite trafikljus och, ja nån rondell

och så där. Och jag var inte ute i rusningstrafik utan det kunde vara typ en söndagsförmiddag eller

en söndagseftermiddag när det inte var så mycket folk. Sen mot slutet så körde jag ju i princip vart

som helst. Jag tränade ganska mycket på landsväg också, så körde jag till Nybro nån gång bara för

att träna att köra på såna vägar. Och så körde jag Kläckebergavägen och Krafslösa och där och i

Smedby, och sen kunde jag köra mig själv till kompisar om man säger så. Eller ja, för att öva, för

då kände man sig ganska säker så då var det inte så farligt längre.

J: Hur många gånger körde du på Volvo innan du kom ut i trafiken?
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E11: Först var det ju då precis när jag började, och då kanske det var en 10 gånger. ....Nej, det var

ett skämt. Nej, men det var kanske en tre gånger. (Stort skratt)
J: Varför sa du 10 då?

E11: Jaja, men sen när jag började på riktigt så var det kanske 5-6 gånger så där.

J: Så totalt så körde du nästan 10 gånger där innan du började i trafiken?

E11: Ja, eftersom jag började och slutade två-tre perioder. Repetition ger färdighet som alla vet.

Och sen så körde jag, sista gången innan jag la av om man säger, så körde jag Kläckebergavägen

och det var det dummaste jag har gjort under min period.

J: Det var kanske därför du la av?

E11: Ja, nej men det blev så fel, för jag hade kört där en gång med pappa och då gick det ganska

bra och sen så skulle jag köra med både mamma och pappa och jag hade aldrig övningskört med

mamma och hon blev så här hispig och satt liksom och hoppade i baksätet av oro, och jag tog det

kolugnt, för det är ju så här stenmur och ganska smal Väg. Ja, vad var frågan?

J: Jag undrade bara vilka miljöer du övningskörde i.
E11: Ja, men då var det nog färdigt.

J: Var det nåt som du övade mer eller mindre på?

E11: Nja, men jag övade ju mest på at köra rakt fram, jag övade allra minst på att backa, och

parkera övade vi inte så mycket på, men jag övade däremot en del på att köra in genom grindhålet.

J: Men av landsvägskörning och stadskörning blev det ungefär lika eller?

E11: Ja, det blev nog lite mindre landsväg, men det är svårt att säga, det jämnade nog ut sigtill
slut.

J: Hur övningskörde du? Om ni planerade vad ni skulle göra på lektionerna eller om det
bara blev som det kom sig?

E11: I början när jag inte var så van så blev det planering, Ja då kan vi kanske köra där och så gör

vi det för jag ska öva på det och jag visste precis var jag skulle köra, och sen lite senare så kanske

det blev att jag körde till Friskis. Då visste jag ju också vart jag skulle köra men det var inte

planerat att Nu ska jag övningsköra till Friskis utan det bara blev 0, jag övningskör! så, eller

om man åkte och handlade 0, jag övningskör! så det var inte sånt vi hade planerat.

J: Om man tänker på innehållet, ni hade planerat att du skulle öva på att backa runt gathörn.

E11: Ja, när jag backade runt gathörn så planerade vi det man annars så planerade vi inte att köra
rakt fram.

J: Och sen så kom det en rondell och då Oj, här var en rondell, då lär jag mig att köra i en
rondell

E11: Ja, det blev så mer.

J: Hade du mest som rediga övningskörningstillfällen eller var det mer att du skulle köra till typ

Friskis?

El 1: I början var det mest såna riktiga övningstillfällen, men sen blev det mest bara att jag skulle
övningsköra för att vi hade nåt annat ärende.

J: Hade ni några anvisningar? Kursplan eller nåt sånt?

E1 1: Nej

J: Saknade ni det?

E11: Nej, eller det kan man ju säga att vi hade när jag gick på körskolan.

J: Ja, men inte innan?

E1 1: Nej

J: Fick du lära dig att köra eller fick du bara köra?

E11: Jag fick lära mig, alltså jag menar lära mig att gasa och växla och bromsa och svänga och så,

det lärde jag mig på Volvo. Det var därför det var, jag fick ju inte göra någonting annat förrän jag

vart på Volvo då, och där hade jag lärt mig att bromsa och stanna och dragläget och ja, så gasa och
bromsa och svänga och Växla.

J: Och när ni kom till en situation där du inte hade varit innan, till exempel en rondell eller så

E11: Då blevjag lite så här hysterisk men det brukade ordna sig.

J: De berättade hur du skulle göra?

E11: Ja, tuta och köra. Och svänga lite så.

J: Hur aktiv tycker du att din handledare var?

E11: Min privata? Hur menar du då?

J: Om du tyckte att de var aktiva, var med på vad du gjorde?
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E11: Ja, i början var de ju så illa tvungna men i slutet var det väl inte så, utan de litade på att jag

kunde, eller de visste ju. Men alltså om det var nåt så här 0, nej vad ska jag göra här då skrek

jag ju och då vaknade de.

J: Men de satt inte och läste tidningen eller så?

E11: Nej, det gjorde de aldrig, det har jag sett en som gjorde, satt och pratade i telefon när han var

handledare, men det gör ju bilkolläraren också.

J: När kom mörkerkörning och halkkörning in i din utbildning?
E11: Jag körde aldrig mörker med körskolan.

J: Men hemma?

E11: Ja, det var på höstlovet när jag skulle köra till Växjö. Då körde jag fram och tillbaka och då

på hemvägen blev det mörkt, men sen har jag kört mörker sen när jag har tagit körkort, men det

räknas inte?

J: Nej. Men innan du körde till Växjö då hade du inte kört någonting när detvar mörkt ute?

E11: Jo, jag har kört typ från Friskis och hem, men det här var mörkerkörning läskig, när man

skulle använda helljus och så. Halkkörningen den kom väl ungefär när jag hade tagit en 7

körlektioner.

J: Den privata?

E11: Jaså du menar så, det var nog aldrig halt, men det haglade mycket en gång. Men nej, det blev

liksom halt när jag hade tagit körkort, så jag tog det själv, skötte mig själv där.

J: Vem var din handledare?

E11: Mest min pappa och min lillasyster (skratt), det var väl mest pappa och minst mamma, det

var min pappa när det var så här organiserat Nu ska vi övningsköra men när det var lite mer

oorganiserat så var det min mamma. Fast jag backade runt gathörn med mamma, men det gick ju

som det gick!

J: Varför var det mest din pappa?

E11: Du, det var nog så att min mamma var lite rädd. Jag har tränat lite på travet också på att köra.

Men mamma var väl lite rädd av sig så hon tyckte att pappa skulle sköta det.

J: Vad har de för erfarenhet av trafik respektive pedagogik?

E11: Ska man veta sånt?

J: Ja, alltså kör de mycket.

E11: Nej, inte överdrivet, de cyklar till jobbet men de kör och handlar och så, de har väl kört. De

är ju inte såna taxichaufförer eller så, men de är okej. Och pedagogik, pappa är ju lärare och

mamma är ju förskollärare och fritidspedagog.

J: Så de har ganska stor erfarenhet av pedagogik med andra ord?

E11: Ja

J: Hur tror du att detta har påverkat din utbildning?

E11: Att de hade stor av pedagogik?

J: Ja och att de hade kört medelmycket.

E11: Jo, men de var väl snälla, de slog mig inte och så där och skällde inte på mig (skratt). Nej,

men de tog det ganska lugnt och försiktigt liksom, jag lärde mig i den takt jag lärde mig, de fick ha

tålamod med det, och sen ja, nej men de var bra.

J: Om du jämför den privata övningskörningen med den i trafikskola, vad ser du då för

skillnader?

E11: Trafikskollärare är ju liksom utbildade, tar det väldigt easy där va, Jamen gör du så och sen

det har de ju dubbelkommando så man är ju nästan alltid säker liksom. Men det var ju alltid
någonting man kände att man var tvungen att klara av och så när man körde på trafikskolan, så

slipper jag ta den lektionen så kostardet inte så mycket det var ju mycket pengarna man tänkte

på. Men när man körde privat då var det liksom inte så att Nu måste jag kunna backa runt

gathörn, annars bara 340 spänn till liksom, så var det ju inte.

J: Och om man tänker på handledarens roll, vad var dt för skillnad då?

E11: Nej, men när man körde med det var väl mest därför jag bara körde rakt fram med mina

föräldrar, för att liksom körskolläraren vet ju precis, kan alla knep hur man ska göra för att liksom

backa runt ett gathörn till exempel, som vi har haft lite problem med, och när man fickparkerar och

parkerar på vanligt sätt, de kan liksom alla knep ja, precis så. Men det är ju inte föräldrarna så bra

på för de kör ju sitt egna race. Det blir ju som det blir.
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J: Upplägget av lektionerna?

E11: Lektionerna följer väl ett visst mönster kan jag tänka mig för alla, det gör de, för att man ska

lära sig det och det ska man kunna och kan man det så kan man. Men jag menar upplägget av

lektionerna hemma, det var ju inget så, det var ju liksom bara för vanans skull jag körde mer, så

kan man säga.

J: Nyttan av de olika formerna? Varför körde du i körskola, varför körde du hemma?

E11: Hemma för att liksom få vanan för att köra, ja, det är ju ganska viktigt att man kan, ja, precis.

J: Och varför körde du i körskola?

E11: För att jag var tvungen, hur fan skulle jag annars få körkort! Nej, men eftersom inte mina

föräldrar kan så var jag ju tvungen liksom för att få körkortet. Och då kompletterade de varandra,

på körskolan lärde jag mig detjag skulle lära mig och hemma då körde jag för att köra. Det var ett

bra svar tyckte jag.

J: Vad tror du det finns för risker vid privat övningskörning?
El 12 Jag tror det är så här, att föräldrarna tycker att det de kan det är bäst, de kan rätt och de kan

allt, men man lär sig ibland lite fel, det blir lite onödigt krångligt. Det var bra på körskolan, för det

kan bli väldigt luddigt och konstigt annars.

J: Har du nåt exempel?

E11: Backa runt gathörn, såsa inte min mamma att jag skulle göra. Men liksom så här va, har man

en förälder som bara kör lite sådär medelmåttigt och inte är så van och så, jag menar har man en

taxichaufför då är det en annan sak, de kör ju liksom varje dag. Och sen så har man inte tid heller

att köra med sina föräldrar varje dag. Jag tror att man lär sig bättre av körskoläraren för man

lyssnar mer på den personen, man tar åt sig av vad den säger, man tar inte åt sig lika mycket av

vad ens föräldrar säger, det gör man faktiskt inte, eller det beror på man kan ju köra privat med en

privat handledare som inte är ens förälder också, med en kompis förälder, då lyssnar man mer tror

jag. Såjag tror att man kanske skiter i att lyssna på en del saker av vad föräldrarna säger, och det

blir ju inte så bra, men man kanske ändå klarar uppkörningen och ja, till exempel högerregeln, nej

jag skojar bara.

J: Det är en risk?

El 11 Nej

J: Det var det som var frågan nämligen, vad finns det för riskervid privat övningskörning.

El l: Oj

J: Men du sa ju en grej från början.

Ell: Mm, vad sajag då, minns inte.

J: Att de privata handledaren ofta tror att de har rätt fast det blir fel.

El 12 Ja, det tror jag är en risk.

J: Nåt annat?

E11: Räcker inte det?

J: Jo, jag bara undrar om du hade nån annan idé.

E11: Jag ska tänka lite.

J: Ska jag sätta på paus eller? (skratt)

E11: Och sen kanske att de lär ut fel också!

J: Men det var ju det du sa.

El 12 Ja, det var ju samma sak.

J: Men du behöver inte komma på nåt mer.

E11: Nej jag kan inte.

J: Kände du dig nånsin osäker när du övningskörde privat?

E11: Ja, en gång, när jag skulle köra in genom grindhålet. Det var så här att jag hade varit ute och

övningskört och så har jag tre småsyskon då. Så satt pappa i bilen och jag, och så satt mina två

äldsta småsystrar i bilen och skrattade. Så skulle jag för första gången köra in genom grindhålet

från fel håll. Från vänster. Och så stod mamma och min lillasyrra och hennes kompis i fönstret och

skulle titta på, och då kändejag mig lite osäker, för jag visste inte hur jag skulle göra. då blev det

liksom helfel och så bara skumpade allting och så kaos. Och en gång när jag körde in i

grindstolpen också.
J: Då kände du dig osäker?

El 1: Ja (skratt), det måste du ju säga att det skulle nog du också göra.

J: Jaja.
E11: Och sen en gång när jag fick motorstopp vid rödljusen, då blev det så här panik.
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För pappa hade sagt så här till mig innan, jag stod bakom en bil men en gubbe och en tant i då, och

så sa han så att man inte ska stå så nära gubbar och tanter för man vet aldrig, de kan få i backen i

stället. Och då kände jag liksom, O yes, det här kan ju jag liksom, det är inga problem för jag

hade stått vid såna innan då, trafikljus. Och sen så när det blev rött, så tänkte jag J amen, shit jag

är ju skitbra på dethär eller grönt blev det då, och då körde bilen och så skulle jag köra, så blev

det motorstopp, och det var ju inte så kul.

J: Kom det bilar bakom eller ?

El 1: Ja, det varju kö.

J: Var det nära att det hände nåt nån gång? Eller hände det nåt nån gång?

E11: Ja, jag körde in i grindstolpen.

J: Vad gjorde din handledare då?

E11: Blev lite arg, men det hände inså mycket, för jag har gjort det en annan gång också, när jag

inte övningskörde, det är lite lätt hänt i stressade situationer. Men jag tror inte det har hänt så

mycket mer, ja motorstopp nån gång sådär. Nej, men det är nog det,. Sen har jag lärt mig tanka

också, och det tycker jag, det är bra.

J: Om det hade varit nära att det hade hänt nåt annat allvarligt, att du hade varit på väg att köra in i

en annan bil eller så på en parkering. Hade din handledare varit med och liksom kunnat förhindra

det då?

El 11 Ja, det beror på hur fort man kör, man kan ju alltid dra i handbromsen liksom.

J: Ja eller dra i ratten.
El 1: Ja, jo men det hade deju gjort.

J: De hade varit med så mycket?

E11: Ja

J: Hur tror du att man skulle kunna göra den privata övningskörningen säkrare och
effektivare? Eller det ena eller det andra?

E11: Så här tycker jag, dethär är ett lite udda förslag. Först och främst skulle man ha en

övningskörningsskylt bak på bilen, som man har, en på varje sida och en fram, så att alla ser att det

är övningskörning.

J: Varför?

E11: Jo, för att det är så några som tar hänsyn till det och då blir man så stressad, då blir det bara

mer fel liksom.

J: Tror du att de tar mer hänsyn om man har en på varje sida?

El 1: Ja, det är så här omkörningar och så.

J: Men om man kör om så kör man oftast bakom från början och då ser manju den som sitter bak.

E11: Nej, för så här är det ibland, om jag kommer och kör så kör det en bakom och den som är

bakom den som är bakom mig kanske kör om och måste ta lite hänsyn och kanske inte bara kan
sticka in fem meter framför mig.

J: Men det spelar väl ingen roll om du har en övningsskylt fram då?

E11: Jo, för då ser han det i backspegeln, den ska stå upp lite så som ett Mercedesmärke, så ska

den vara.

J: Jaha, du menar så, så att han inte kör in farmför dig då?

El 1: Ja, eller dummar sig. Och sen ska de skaffa bättre övningskörningsskyltar, för de där sitter

inte fast så bra på bilen, så kanske att man kunde fästa dem inifrån eller nåt. Sugpropp.

J: Ja, fast de kan ju också trilla ner.

E11: Ja, fast då kan man alltid hitta den där bak, man behöver inte leta i diket längs E221an, det är

inte så kul.

J: Gjorde ni det eller?

E11: Nej

J: Nåt annat?

E11: Man skulle kunna ha dubbelmanövrering i alla bilar.

J: Dubbelkommando?

E11: Ja, det är rätt bra.

J: Varför då?

E11: Jo men jag menar skulle det då rentav hända någonting då kan ju alltid den andra bromsa och

då känner man sig alltid säkrare, för ibland kände man sig lite osäker. Jag menar handbromsen,

den tar inte så jävla mycket. Fast det skulle ju bli väldigt komplicerat och så, det skulle bli väldigt
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dumt. Man skulle kunna ha det så här att det fanns och sen att man kunde koppla bort det när man

inte övningskörde, för annars kan ju nån sitta och dummtrycka på det.

J: Men det tror du skulle vara en bra lösning?

El 1: Ja.

J: Tror du att folk skulle använda det om det fanns att sätta in på ett enkelt och billigt sätt?

E11: Jamen, det ska ingå när man köper en ny bil.

J: Jaha, det var drastiskt.

E11: Du det där var ett jävligt dumt förslag, ta bort det. Men det skulle vara bra.

J: Men man skulle ju kunna montera in det.

E11: Ja, om man kan montera in det för en femhundring eller så.

J: Då tror du att det skulle användas?

E11: Ja, det tror jag för jag tror faktiskt det har hänt saker och ting som man inte får veta, fast det

har hänt i alla fall. Som det kan ha hänt saker som man inte får veta, för jag menar det är ju lätt

hänt, så där första gången.

J: Snabbkurs för handledare, vad tror du om det?

E11: Ja, det skulle vara bra så här, så att de kan tänka på att det de gör inte alltid är bäst och de

måste lära sig det här nya och så för det är ju en del nya regler och så som jag har sagt hemma Oj,

är det så, jajaja oj då .

J: Men om vi skulle säga att det var obligatoriskt med en kurs på vad ska vi säga, en helg kanske

E11: Nej, inte obligatoriskt det kan man inte göra, man får liksom ta till de som är intresserade, för

jag menar en del övningskör ju inte med sina barn, de låter ju dem bara gå i körskola.

J: Ja men då behöver de ju inte gå nån kurs.

E11: Jo, men om den var obligatorisk. (skratt) Jaha du menar så.

J: Tror du att det skulle vara lika många som övningskörde.

E11: Ja, vadå den kan ju vara gratis, de kan ju bjuda på lunch! Nej, men de som verkligen är

intresserade av att lära sina barn till en billigare penning, de skulle gå. För jag menar, körkort, det

slår ju ändå tillbaka på föräldrarna, för det är ju oftast de som betalar. Eller på ett eller annat sätt

har hjälpt till att betala genom kanske ett litet studiebidrag eller så. Men jag menar man kanske

skulle kunna komma en tusenlapp undan, ja tre lektioner säger vi, det är en tusenlapp ungefär. Ja,

det tror jag.

J: Slutsatsen, skulle det vara obligatoriskt eller frivilligt?

E11: Nej, men man får ju ha det frivilligt jag menar de som kan skita pengar de bryr sig ju inte, de

kan ju lika gärna betala för att deras barn ska ta de där extra tre lektionerna.

J: Ja, men om du struntar i om det kostar nånting. Äh, skit samma. Obligatoriskt för att vara

handledare, inte obligatoriskt för vem som helt. Dina föräldrar har ju blivit godkända som

handledare av

E11: Länsstyrelsen.

J: Ja, om det skulle vara ett krav att man har gått en sån snabbkurs på en dag eller en kväll eller

någonting

E11: Nej, jag tycker inte det ska vara obligatoriskt, utan för visat intresse. Obligatoriskt, nej sånt

funkar inte i dagens samhälle, man har så mycket annat att göra.

J: Så om det skulle vara obligatoriskt så skulle det vara färre som blev handledare och färre som

övningskörde hemma?

E11: Ja, det trorjag.

J: Det var det du menade?

E11: Mm. Men sen beror det ju på en del kan ju inte köra bil hemma för att ja...

J: Ja men nu handlar det om de som kör bil hemma.
E11: Jag skulle bara göra ett tillägg.

J: Material liknande det som trafikskolläraren har, med övningar och sånt, om man skulle ha det

hemma i en liten bok?

E11: Ja, det skulle vara rätt bar, men vet i fasen om föräldrarna skulle orka sätta sig in i den. Men

eleven kan ju göra det, jo men det tycker jag skulle vara bra. Men då skulle det vara gratis, men det

kan man liksom alltid finansiera på nåt sätt.

J: Det skulle vara gratis för dig, menar du?

E11: Ja, och för handledaren då. För så här är det ju, att det där jävla lämpet kostar ju en tusenlapp,

och då kunde det ingå en bok och en övningskörningsskylt till exempel, kanske en extra

backspegel. Det skulle vara rätt bra också.
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J: Det gjorde det i mitt lämp för 800 kronor.

E11: Ja, men inte i mitt lämp. Det skulle vara bra.

J: Vad har du för inställning till passagerare under övningskörning?

E11: I början är man liksom själv lite nervös och så där, man vet inte hur man ska göra, så då är

det inte så bra. För jag menar det blir så här Hihi hihi , ja så kan man säga, det är ju lite roligt när

nån misslyckas, det är ju det. Men sen liksom när man har vant sig lite så, så om inte den som

övningskör inte själv bryr sig, om det inte stör den. Men stör det då är det dåligt, och de första

gångerna innan man har kommit ut i trafiken och lite efter där, innan man har vant sig vid trafiken.

J: En lag som skulle förbjuda passagerare under övningskörning, vad skulle hända då?

El 1: Jag tror man skulle bli lite mer skärpt.

J: Bara för att det finns en lag som förbjuder det? Du kan ju säga att du inte vill ha några

passagerare ändå.

E11: Ja, menjag tror inte, jag skulle inte vilja ha en lag. En del koncentrerar sig bättre med mycket

snack omkring sig, och en del mindre, det finns, det vet jag.

J: Så det ska inte vara någon lag?

E11: Nej, det tycker jag inte, det är onödigt.

J: Nåt annat du tror kan göra den säkrare eller effektivare?

E11: ag kom på en annan sak, man kan ha en sån där uppe på bilen, sån där som står och

blinkar Övningskörning . Det skulle vara effektivt också, fast lite dyrt. Nej. Man det var ett

skämt. Jag kände mig aldrig så jätteosäker. Var det nåt mer du ville fråga?

J: Ja, jag glömde en fråga, men jag kan ta den nu. Hur vanligt tror du att det är med olyckor vid

privat övningskörning?

E11: Jag tror att det händer mer än man vet om, eller så, mer än man får höra.

J: Vad vet du om då?

El 12 Jag vet inte om nån, jo olyckan i grindstolpen här, min egna då. Jo sen vet jag en till, men

den vill jag inte säga, det var närdu övningskörde då. Den behöver vi ju inte banda.

J: Nej, det behöver vi inte göra.

E11: Så det har ju hänt liksom bara två här nu då om man säger, jo, men det händer nog lite. Det

händer nog inga allvarliga så kanske att man kör in i ja det kan ju hända liksom när man ska

öva på att parkera, man kan ju hur lätt som helst köra in i en bil liksom, så det händer nog ganska

ofta, tyvärr.
J: Hur mycket är ganska ofta?

E11: Men det vet jag inte

J: Nej, det spelar ingen roll, det här är en dum fråga.

Slut
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