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Förord 
Föreliggande studie har finansierats av Vägverket, Borlänge, med handläggare Hans-
Yngve Berg och VINNOVA, med Joakim Tiseus som handläggare. Projektledare har 
varit Inger Engström, VTI, som tillsammans med Jonna Nyberg, VTI, har författat 
rapporten. 

Förutom Jonna Nyberg, har Susanne Gustafsson, VTI, och Catharina Lewin, VTI, hjälpt 
till med att göra intervjuer och samtliga tre ska ha ett varmt tack för den insatsen. 
Vidare har Gunilla Sjöberg, VTI, svarat för rapportens layout, Margareta Klang, VTI, 
och Annika Norberg, VTI, för projektadministrationen. Anders Nyberg, VTI, har verkat 
som opponent vid ett granskningsseminarie. Även dessa fyra ska ha ett varmt tack. 

Sist men inte minst riktas ett tack till alla de ungdomar som ställde upp på en intervju så 
att vi fick ta del av deras tankar kring vad de anser att en trafiksäker förare är och hur 
förarutbildning bör se ut för att skapa trafiksäkra förare. 

 

Linköping april 2006 

 

 

Inger Engström 

 



 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsseminarium genomfört den 27 mars 2006 där Anders Nyberg var lektör. 
Inger Engström har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus 20 april 2006. 
Projektledarens närmaste chef Pontus Matstoms, har därefter granskat och godkänt 
publikationen för publicering 25 april 2006. 
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Ungdomars uppfattningar av trafiksäkra förare och förarutbildningens 
utformning 
av Inger Engstöm och Jonna Nyberg 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
Föreliggande studie har haft tre syften. Det första har varit att ta reda på variationen av 
uppfattningar, bland unga blivande och nyblivna förare, om vad som karaktäriserar en 
trafiksäker förare. Det andra syftet har varit att ta reda på variationen av uppfattningar, i 
samma två grupper som i första syftet, om hur formen på förarutbildningen ska se ut, 
dvs. hur ungdomarna anser att man ska lära sig att bli en trafiksäker förare. Det tredje 
och sista syftet har varit att göra en jämförelse mellan de unga blivande och nyblivna 
förarnas uppfattningar av vad en trafiksäker förare är och hur formen på förarutbild-
ningen ska se ut. 

För att svara på de tre syftena har en intervjustudie gjorts utifrån en fenomenografisk 
ansats. Fenomenografiska studier syftar till att ta reda på variationen av uppfattningar 
om ett specifikt fenomen. Med uppfattning menas relationen mellan individen och det 
fenomen som studeras. Det finns inget intresse i huruvida uppfattningen är sann eller 
falsk utan det viktiga är hur fenomenet framstår för individen. De olika uppfattningar 
som identifierats presenteras i fenomenografiska studier som s.k. beskrivnings-
kategorier. Fenomenen i den här studien har varit vad som kännetecknar en trafiksäker 
förare och hur förarutbildningen ska vara utformad för att skapa trafiksäkra förare. 

Sammantaget gjordes 37 intervjuer med ungdomar: 19 stycken med 17-åringar med 
körkortstillstånd och 18 stycken med 18-åringar med körkort. Intervjuerna var av 
halvstrukturerad karaktär där samtliga intervjuade fick samma ingångsfrågor men 
därefter anpassades intervjuerna efter respektive respondents svar. 

Resultatet visade att antalet beskrivningskategorier är olika för 17- respektive 
18-åringarna när det gäller uppfattningar av vad en trafiksäker förare är. Gruppen 
17-åringar har fem beskrivningskategorier av uppfattningar (manövrering, laglydighet, 
anpassning, erfarenhet och självinsikt) medan 18-åringarna har sju stycken (manövre-
ring, laglydighet, anpassning, erfarenhet, självsäkerhet, koncentration och engagemang). 
En tolkning av detta skulle kunna vara att 18-åringarna har genomgått förarutbildningen 
och därmed reflekterat mer kring vad det innebär att köra bil, hur man ska bete sig i 
trafiken etc., varför också antalet uppfattningar blir fler. Troligtvis har 18-åringarna 
också själva hunnit med att vistas mer i trafiken än 17-åringarna och på så sätt fått egna 
erfarenheter att relatera till. Fyra av samtliga kategorier hade gemensam benämning för 
de två åldersgrupperna: manövrering, laglydighet, anpassning och erfarenhet. Dessa 
kategorier kan sägas innehålla sådana aspekter som traditionellt anses vara en trafik-
säker förare, så som att vara duktig på att manövrera bilen, följa de uppställda lagar och 
regler som finns, visa hänsyn och anpassa sig till medtrafikanterna och att skaffa sig god 
erfarenhet. De övriga kategorierna, en för 17-åringarna och tre för 18-åringarna, 
handlade mer om hur livet i övrigt påverkar trafiksituationen. 

Även när det gällde hur förarutbildningen ska vara utformad för att skapa trafiksäkra 
förare hade 18-åringarna fler kategorier än 17-åringarna: fyra för 17-åringarna (flexi-
bilitet, professionella utbildare, upplevelse och ordningsföljd) och fem för 18-åringarna 
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(flexibilitet, professionella utbildare, riskmedvetenhet, livslångt lärande och variation). 
Två kategorier hade gemensam benämning och det handlade då om vikten av flexibilitet 
respektive professionella utbildare. Däremot skilde sig de övriga kategorierna åt och det 
verkar här som att 17-åringarna främst diskuterar utbildningens form medan 18-åring-
arna har mer fokus på utbildningens innehåll, i kombination med form. Vidare poäng-
terar 18-åringarna även det egna ansvaret i sammanhanget, både när det gäller upplägget 
av utbildningen och då det gäller själva inlärningen för att bli en trafiksäker förare. Här 
finns t.ex. en tanke om att lärandet är en livslång process, dvs. att man inte blir fullärd 
bara för att man genomgått förarutbildningen. I detta sammanhang har 18-åringarna, 
precis som i några av uppfattningarna av vad en trafiksäker förare är, ett vidare perspek-
tiv än 17-åringarna – hur man är i trafiken är inte isolerat till just trafiken utan har också 
att göra med hur man är som person i det övriga livet. 
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The perceptions of young people as regards what characterises a safe driver, and 
the formulation of driving instruction 
by Inger Engström and Jonna Nyberg 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
This study had three objectives. The first was to find the variation of perceptions as 
regards what characterises a safe driver, between those young people who are learning 
to drive, and those who have recently acquired driving licences. The second objective 
was to find the variation of perceptions in the same two groups as with the first 
objective, as regards how driving instruction should be formulated, i.e. how the young 
people consider one should learn to become a safe driver. The third and final objective 
was to make a comparison between the young learner drivers and those who had 
recently acquired driving licences as regards their perceptions of what a safe driver is 
and how driving instruction should be formulated. 

To obtain answers to the three objectives, a field survey was set up on the basis of a 
phenomenographic approach. Phenomenographic studies are intended to find the 
variation of perceptions of a specific phenomenon. By perception is meant the 
relationship between the individual and the phenomenon being studied. Whether the 
perception is true or false is of no interest, the important thing is how the phenomenon 
appears to the individual. The various perceptions that are identified are presented in 
phenomenographic studies as so-called categories of description. The phenomenon in 
this study has been what characterises a safe driver, and how driving instruction should 
be formulated in order to produce safe drivers.  

In all, 37 interviews were carried out with young people: 19 with 17-year olds who held 
provisional driving licences, and 18 with 18-year olds who held full driving licences. 
The interviews were of semi-structured character in which all those interviewed were 
asked the same initial questions but after that the interviews were adapted to each 
respective respondent’s replies. 

The result showed that the number of categories of description differs between the 
17-year olds and 18-year olds respectively as regards their perceptions of what a safe 
driver is. The 17-year olds have five categories of description of perceptions 
(manoeuvring, obeying the law, adaptation, experience and self-awareness), while the 
18-year olds have seven (manoeuvring, obeying the law, adaptation, experience, self-
confidence, concentration and commitment). One interpretation of this could be that the 
18-year olds have undergone driving instruction and have therefore thought more about 
what driving a car involves, how to behave on the road, etc., for which reason there is a 
larger number of perceptions. The 18-year olds have also presumably managed to drive 
in traffic more than the 17-year olds and thus gained their own experience to relate to. 
Four of all the categories have joint designations for the two age groups: manoeuvring, 
obeying the law, adaptation and experience. These categories can be said to contain 
such aspects as are traditionally considered to constitute a safe driver, such as being 
skilled at manoeuvring the car, complying with set laws and existing rules, showing 
consideration, adapting to fellow road-users and acquiring good experience. The 
remaining categories, one for the 17-year olds and three for the 18-year olds, were more 
to do with how life in general affects the road traffic situation.  
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As regards how driving instruction should be formulated in order to produce safe 
drivers, the 18-year olds again had more categories than the 17-year olds: four for the 
17-year olds (flexibility, professional instructors, experience and order) and five for the 
18-year olds (flexibility, professional instructors, risk-awareness, lifelong learning and 
variation). Two categories had joint designations and they were to do with the 
importance of flexibility and professional instructors respectively. On the other hand, 
the other categories differed from one another, and here it appears that the 17-year olds 
were primarily discussing the form of the instruction, while the 18-year olds were more 
focused on the content of the instruction in combination with its form. The 18-year olds 
also point out individual responsibility in this context, both as regards the arrangement 
of the instruction and as regards the actual learning process for becoming a safe driver. 
Here, for example, is the idea that the learning is a life-long process, i.e. that one does 
not achieve full competence merely through having completed driving instruction. In 
this context, just as in some of the perceptions of what makes a safe driver, the 18 year-
olds have a wider perspective than the 17-year olds – one’s performance in road traffic 
is not isolated to traffic alone, but is also connected to how one is as a person in life in 
general. 
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1 Inledning 
Förarutbildningssystemet har som uppgift att ytterst skapa trafiksäkra bilförare. Vad 
som betraktas som en trafiksäker förare kan man säga definieras i den nationella kurs-
planen eftersom det är där målen finns uppställda över hur en färdig förare ska vara och 
vad han eller hon ska kunna. Definitionen har dock förändrats över åren allteftersom 
innehållet i kursplanen har ändrats. 

Upplägget av förarutbildningssystemet anger på vilket sätt man kan utbilda sig för att bli 
en trafiksäker förare och här har också en utveckling skett över åren. 

Nedan ges en kort beskrivning av vad som har ansetts och anses vara en trafiksäker 
förare när det gäller körkort för behörighet B och hur ramarna ser ut i förarutbildnings-
systemet för att bli en sådan förare.  

 
1.1 Hur synen på vad en trafiksäker förare är har utvecklats 
Vad som betraktas som en trafiksäker förare har växt fram och förändrats under hela 
1900-talet. I en rapport av Franke m.fl. (1995) ges en beskrivning av hur innehållet i 
svensk förarutbildning har växt fram och förändrats och en kort sammanfattning av 
denna utveckling ges nedan. 

I början av 1900-talet behövdes ingen redovisning av kunskap, varken av praktisk eller 
teoretisk karaktär, för att få ett körkort. Allt som krävdes var att en besiktningsman 
utfärdade ett bevis och därefter fick man köra. År 1916 kom den första förordningen 
som angav vilka krav som gällde för att ta körkort. Den blivande föraren skulle då ha 
kunskap om bilens konstruktion, skötsel och manövrering samt kunna de viktigaste 
reglerna i trafiken. Under 1920-talet förstärktes kraven genom att föraren skulle vara 
”väl förtrogen” med kraven som angavs i 1916 års förordning. Dessutom skulle föraren 
vara lämplig som förare vilket kunde bedömas av en besiktningsman. 

På 1940-talet, efter kriget, utvidgades kraven ytterligare på föraren. Förutom kunskap 
om bilen skulle eleven nu lära sig trafikregler, visa hänsyn och vara försiktig så att 
olyckor kunde undvikas. Det poängterades även hur viktigt det var med vanan att köra 
bil, dvs. erfarenheten. Även tanken om att en persons livsstil påverkar bilkörningen 
började växa fram, t.ex. att en person som gillar att ta risker i olika situationer i livet 
överlag även gör det i trafiken. 

Under 1950- och 1960-talen låg fortfarande tyngdpunkten på att lära den blivande 
föraren manövrering av fordonet. Men på 1950-talet lyfts även vikten av den teoretiska 
utbildningen fram, där eleven ska lära sig att ha ett gott omdöme och rätt attityd i 
trafiken. Utvecklingen av de teoretiska delarna fortsätter under 1960-talet men nu 
trycker man på förståelseaspekten. Eleven ska få förståelse för varför saker och ting 
förhåller sig på olika sätt, t.ex. varför de trafikregler som finns faktiskt finns och hur de 
fungerar i praktiken. I en utredning i slutet av 1960-talet konstateras det att de praktiska 
och de teoretiska delarna i förarutbildningen borde integreras och att detta borde 
regleras i en kursplan. Därmed börjar utvecklingen av en nationell kursplan. 

Under 1970-talet blev den nationella kursplanen mer detaljerad och strukturerad i sitt 
utförande och det första obligatoriska momentet infördes 1975 i och med halkutbild-
ningen (numera riskutbildning). Men införandet av halkutbildningen skedde successivt, 
allteftersom halkbanorna byggdes ut runt om i Sverige. 

Under 1980-talet fick olika forskningsresultat allt större betydelse för förarutbildningens 
utformning. År 1984 gjorde VTI och STR en utredning som resulterade i ett VTI 
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meddelande (Spolander m.fl., 1984) där det gavs förslag på hur förarutbildningen skulle 
utvecklas för att minska olyckorna för unga nyblivna förare. De förändringar man bl.a. 
lyfte fram var större inriktning på riskmedvetenhet och vikten av att få de unga blivande 
förarna att inse sin egen begränsade förmåga (Gregersen, 1996). År 1988 fastställdes så 
en ny kursplan för förarutbildningen där begreppet riskmedvetenhet infördes. Kurs-
planen skulle dock fortfarande integrera teori och praktik där fordonskunskap och 
manövrering lärdes in parallellt med teoretiska avsnitt, men där de nya delarna handlade 
om att få den blivande föraren att lära sig om olika förrädiska situationer och om 
människans begränsade förmåga (Franke m.fl. 1995; Gregersen & Nyberg, 2002). 
Denna kursplan reviderades 1996 då miljöaspekter tillfördes, som ett krav från EU 
(Gregersen & Nyberg, 2002). 

Från slutet av 1980-talet och under 1990-talet skedde successivt ytterligare en förskjut-
ning i synen på vad en trafiksäker förare är och framförallt under 1990-talet skedde en 
förändring där man gick från en, i huvudsak, färdighetsinriktad utbildning till en mer 
insiktsinriktad. Detta gällde främst inriktningen inom det då enda obligatoriska 
momentet i svensk förarutbildning, nämligen halkutbildningen som under den här 
perioden bytte benämning till riskutbildning. Den färdighetsinriktade utbildningen hade 
handlat om att en trafiksäker förare var en förare med god manövreringsförmåga och på 
så sätt var skicklig i att ta sig ur olika kritiska situationer (Engström, 1996; Nolén m.fl., 
2000; Nyberg & Engström, 1999). Säkerhetspotentialen i denna typ av utbildning 
ifrågasattes då olika studier visade på ingen eller t.o.m. negativ effekt (Glad, 1988; 
Nolén & Nyberg, 2001). En tolkning av resultaten var att den nyblivna föraren använder 
sin körskicklighet till att minska sina marginaler, genom att t.ex. köra fortare än vad 
som är lämpligt i den givna situationen, istället för att öka säkerhetsmarginalerna 
(Johansson, 1991). Istället för den färdighetsinriktade utbildningen växte en mer 
insiktsbaserad utbildning fram. I den utbildningen räcker det inte med att vara duktig i 
körtekniska färdigheter utan det bör även finnas en förståelse och motivation hos 
föraren om att anpassa sig till rådande omständigheter genom att köra med stora 
säkerhetsmarginaler och på så sätt se till att inte hamna i några kritiska situationer 
(Engström, 1996; Nolén m.fl., 2000; Nyberg & Engström, 1999). 

 
1.2 Vad som idag anses vara en trafiksäker förare 
Sedan kursplanens införande 1988 har ny kunskap producerats om pedagogiska 
metoder, formulering av utbildningsmål och om vad själva körkortsutbildningen bör 
innehålla (Gregersen & Nyberg, 2002). Denna kunskap har lett fram till att en ny 
kursplan för behörighet B togs i bruk den 1 mars 2006. 

Den nya kursplanen utgår från en modell kallad GDE-matrisen (Goals of driver 
education). Denna hierarkiska modell, se tabell 1, definierar vilka kompetenser en förare 
behöver ha för att vara just en trafiksäker förare (Hatakka m.fl., 2002; Engström m.fl., 
2003). 
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Tabell 1  GADGET-matrisen (Hatakka m.fl., 2002) ifylld med exempel på kompetenser 
som kan ligga till grund för definition av utbildningsmål, utbildningsinnehåll och prov. 

 

 

 

 

Kunskaper och 
färdigheter 

Riskhöjande  

faktorer 

Själv- 

kännedom 

Personliga 
livsförutsätt-
ningar och 
strävanden 

 

 

 

• 

• Trafikmoral/etik 

• • 

• 

• 

Samband mellan 
personliga förut-
sättningar såsom 
livsstil/ålder/grupp 
och beteendet i 
trafiken 

 

Riskhöjande 
aspekter av 
personliga 
förutsättningar 
såsom sensations-
sökande, själv-
hävdelse, grupp-
normer etc. 

Introspektiv kompe-
tens 
Egna personliga 
tendenser och 
förutsättningar 
Förmåga att 
kontrollera egna 
impulser och extern 
påverkan 

Resande och 
bilkörning 

 

 

 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Val av färdsätt 
Val av tidpunkt 
Val av färdväg 
Motivens roll 

Riskhöjande motiv 
Alkohol, trötthet 
etc. 
Att resa vid dåligt 
väder, väglag, tät 
trafik etc.  

Egna motiv vid be-
slut om resa 
Självkritiskt tänkan-
de 

 

Körning i  
trafiksitua- 
tioner 

 

 

 

 

 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Trafikregler 
Körning i trafiksitua-
tioner 
Avsökning 
Upptäcka risker 
Samspel, social 
kompetens 
Säkerhetsmarginaler 
Automatisering av 
situationshantering 

Konsekvenser av 
regelbrott 
Trafiksituationer i 
mörker, halka, tät 
trafik etc. 

 

Kalibrering av kör-
förmåga 
Anpassning av kör-
stil efter egen för-
måga 
Självkritiskt tänk-
ande 

 

Fordon och  
fordons 
manövrering 

 

 

 

 

• 
• 
• 

• 

• Naturkrafter 

• 

• 

• 

• Fordonets funktion 
Skyddssystem 
Hantering av fordo-
net, motorisk kom-
petens 
Automatisering av 
fordonsmanövrering 

Fel/slitage på for-
don 
Felaktig använd-
ning av fordons- 
och skyddssystem 
Manövrering i 
halka 

Kalibrering av egen 
manöverförmåga 

 

För att bli en trafiksäker förare räcker det idag inte med att vara skicklig i manövrering 
av bilen utan man måste även vara motiverad till att köra på ett säkert sätt. De två lägsta 
nivåerna i GDE-matrisen, som handlar om manövreringsskicklighet och kompetens att 
klara av olika trafiksituationer, är basen i körandet enligt Hatakka m.fl. (2002), men hur 
dessa kompetenser utvecklas beror på de två övre nivåerna dvs. de personliga förut-
sättningarna man har i livet i övrigt. Det är viktigt att på olika sätt reflektera över sitt 
agerande i trafiken och inställningen man har till körandet avgör hur körandet blir. Men 
precis som de övre nivåerna påverkar de lägre så påverkar de lägre de högre genom att 
en ökad skicklighet i manövrering kan inverka på val av när och hur man ska resa. 

Målen med utbildningen anges i de tre kolumnerna; kunskaper och färdigheter, risk-
höjande faktorer och självkännedom. Kunskaper och färdigheter handlar traditionellt om 
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hur man manövrerar bilen och agerar i trafiken, men med GDE-matrisen tillförs även att 
föraren ska ha kunskap om hur ens egna karaktäristika, såsom t.ex. ålder och livsstil och 
val i olika situationer påverkar förarbeteendet. Kolumn två handlar också om kunskaper 
och färdigheter men i relation till risker, som separeras ut från kolumn ett då de anses så 
viktiga. Det finns potentiella risker i alla fyra nivåerna i hierarkin och det gäller att 
föraren har förmågan att känna igen dem. Resonemanget om insiktsskapande utbildning 
blir relevant här då det handlar om att föraren ska inse var farorna finns och kunna 
hantera dem på olika sätt. Den sista kolumnen tar upp självkännedom eller självvärde-
ring och som handlar om att reflektera över sitt eget agerande i sammanhanget, dvs. sin 
egen körning i trafiken. Det har visat sig vara en viktig del om man ska vara expert 
inom ett område, dvs. vara en trafiksäker förare. Det är t.ex. bra, om man ska vara en 
trafiksäker förare, att man vet om sin egna begränsade förmåga på halt väglag eller att 
man har lätt för att somna bakom ratten för då kan man förhålla sig till det i sin körning 
så att körning blir säker, t.ex. genom att dra ned på farten när det är halt eller stanna och 
ta en tupplur när man blir trött (Hatakka m.fl., 2002). 

I det historiska perspektivet har man i förarutbildningen koncentrerat sig mycket på det 
nedre vänstra hörnet i modellen med inriktning på manövrering av fordonet och trafik-
regler. Men utvecklingen har successivt förflyttat fokus snett uppåt höger för att därmed 
även gälla andra delar med t.ex. den insiktsskapande utbildningen. Tanken med den 
nuvarande kursplanen är att även det övre högra hörnet ska finnas med i utbildningen. 

Genom kursplanen för förarutbildningen finns det alltså angivet vad som kan anses vara 
en trafiksäker förare, men hur ser de unga förarna själva på fenomenet trafiksäker 
förare? Berg (2000) intervjuade ett antal ungdomar för att studera skillnader och likheter 
i hur de uppfattar sig själva som förare beroende på om de varit med om en olycka eller 
inte. Det visade sig att båda grupperingarna reflekterar över sitt sätt att vara i trafiken 
men på olika sätt. De som varit med om en olycka reflekterar mer över detaljer i sin 
bilkörning medan de utan olycka mer reflekterar över sin bilkörning i ett socialt 
sammanhang. Vidare svarade de som inte hade varit med om olycka att de kör lugnt, 
står emot grupptryck och tänker på hur de kör. 

Det verkar alltså som att unga förare tänker olika kring hur man ska vara och bete sig 
som förare i trafiken. Men vad finns det då för uppfattningar bland unga blivande och 
nyblivna förare om vad en trafiksäker förare är och hur blir man en trafiksäker förare? 
Stämmer blivande och nyblivna förares uppfattningar överens med de av samhället upp-
ställda kompetenskraven, dvs. det som är angivet i dokument såsom kursplan B för 
körkort med B behörighet? 

 
1.3 Hur förarutbildningssystemet har utvecklats för att skapa en 

trafiksäker förare 
Förarutbildningen definierar inte bara vad en trafiksäker förare är utan talar även om på 
vilket sätt man blir det genom att ange vad som är tillåtet respektive inte tillåtet på 
vägen fram till körkort. 

Körkortsåldern i Sverige har ända sedan trafikförordningen från 1906 varit 18 år. Under 
1960-talet uppdagades det dock att många ungdomar körde olovligt innan 18 års ålder 
och därför infördes, i slutet av 1960-talet, en åldersgräns för när man fick börja övnings-
köra, vilken fastställdes till 17 år och 9 månader (Franke m.fl., 1995). Denna ålders-
gräns sänktes ytterligare 1989, till 17 år och 6 månader. Sedan 1993 har det i Sverige 
varit tillåtet att börja övningsköra från 16 års ålder med syfte att få eleven att köra så 
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mycket bil som möjligt innan körkortet tas, dvs. den blivande föraren ska skaffa sig så 
mycket erfarenhet som möjligt innan han eller hon kör på egen hand. Sänkningen av 
övningskörningsåldern gav en positiv säkerhetseffekt genom att olyckorna för de unga 
förare som nyttjade 16-årsgränsen gick ned de närmaste åren efter 16-års reformens 
införande (Gregersen m.fl., 2000). 

År 1975 infördes, som nämnts ovan, det första obligatoriet i svensk förarutbildning och 
det var halkutbildningen (Franke m.fl., 1995). Den handlade från början om att eleven 
skulle ta sig ur olika typer av kritiska situationer, dvs. bli duktig i att manövrera bilen 
genom att färdighetsträna. Efter forskningsrön som visade på negativa effekter av 
utbildningar med liknande utbildningsinriktning genomfördes ett förändringsarbete 
under 1990-talet, som resulterade i en ny kursplan den 1 juli 1999. Utbildningen idag 
handlar om att eleven ska få insikt i de risker som finns vid halt väglag och något om 
hur man ska förhålla sig till det. Utbildningen har dessutom bytt benämning från 
halkutbildning till riskutbildning. Detta obligatoriska moment rekommenderas att ske i 
slutet av förarutbildningen, strax innan eleven ska ta sitt körkort (Engström m.fl., 2001). 
Just nu ligger det ett förslag på att utöka riskutbildningen till att även omfatta alkohol, 
andra droger och trötthet. Det har även funnits förslag på andra obligatorier genom åren, 
bl.a. mörkerkörning, men som har avslagits.  

Förutom att övningsköra i trafikskola så är det i Sverige tillåtet att övningsköra privat 
med en privat handledare. Privat övningskörning har varit tillåtet från förarutbild-
ningens start i början av 1900-talet. Det finns krav på vem som får vara handledare 
(Gregersen & Nyberg, 2002). Kravet på handledaren är att det krävs handledarintyg för 
den som vill verka som privat handledare och att denna person måste ha fyllt 24 år och 
haft körkort i minst fem av de senaste 10 åren. Sedan den 1 januari 2006 måste 
dessutom den blivande privata handledaren och eleven genomgå en utbildning, innan 
övningskörningens påbörjande. Denna utbildning tar upp tre områden; körkortsutbild-
ningens mål och innehåll samt regler för övningskörning, planering och strukturering av 
övningskörningen och för trafiksäkerheten viktiga faktorer (VVFS 2005:76). 

Avgörandet huruvida individen är en trafiksäker förare sker vid kunskaps- och kör-
provet som avläggs för körkort. I början av 1900-talet räckte det med att en besiktnings-
man intygade att föraren var tillräckligt bra för att ett körkort skulle utfärdas. Det 
behövdes alltså ingen kunskapskontroll. År 1920 infördes att besiktningsmannen skulle 
genomföra ett skriftligt prov samt en provkörning med den blivande föraren för att på så 
sätt skaffa sig en uppfattning om förarens duglighet som förare. Därmed infördes 
examination för att erhålla ett körkort. Det skedde en fortsatt utveckling i hur man 
skulle examinera och på 1940-talet infördes tre delar i examineringen; en skriftlig, en 
muntlig och ett praktiskt körprov. Detta innebar också att examineringen blev mer 
homogen över landet. I slutet av 1970-talet hade utvecklingen lett till ett skriftligt prov 
och ett praktiskt, precis som idag. Det har genom åren utretts och föreslagits att 
trafiklärarna även ska kunna examinera eleven men detta har aldrig drivits igenom 
(Franke m.fl., 1995). Detta har dock aktualiserats igen genom ett förslag som kallas för 
”släcka tvåan” och som innebär att en elev som har fått en tvåa i protokollet vid 
uppkörningen kan bli godkänd av en trafiklärare istället för en förarprövare. Detta görs 
genom att eleven får genomgå ett antal lektioner så att trafikläraren ser att kunskapen 
sitter istället för att ett nytt förarprov erläggs. 

Efter avlagda prov följer en prövotid med körkort. Denna prövotid är på två år och 
innebär att om körkortet blir återkallat under denna period så måste körkortet tas om 
dvs. nytt prov måste göras (Engström m.fl., 2003). 
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1.4 Studiens syfte 
Det har funnits tre syften med föreliggande studie. Det första syftet har varit att ta reda 
på variationen av uppfattningar, bland unga blivande och nyblivna förare, om vad som 
karaktäriserar en trafiksäker förare. 

Det andra syftet har varit att ta reda på variationen av uppfattningar, i samma två 
grupper som i första syftet, om hur formen på förarutbildningen ska se ut, dvs. hur 
ungdomarna anser att man ska lära sig att bli en trafiksäker förare. 

Det tredje och sista syftet har varit att göra en jämförelse mellan de unga blivande 
förarnas och de unga nyblivna förarnas uppfattningar av vad en trafiksäker förare är och 
hur formen på förarutbildningen ska se ut. 
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2 Metod 
För att uppnå de tre syftena med studien, att ta reda på variationer i uppfattning om vad 
en trafiksäker förare är och hur förarutbildningen bör se ut för att uppnå trafiksäkra 
förare, har den fenomenografiska forskningsansatsen använts. Den fenomenografiska 
forskningsansatsen har fokus just på den variation av uppfattningar som kan ses inom 
en given grupp rörande ett visst fenomen eller aspekter av ett fenomen. Nedan redogörs 
kort för den fenomenografiska forskningsansatsen och dess tillvägagångssätt.  

 
2.1 Den fenomenografiska forskningsansatsen 
2.1.1 Den fenomenografiska forskningsansatsens utgångspunkter 
En grundläggande utgångspunkt inom den fenomenografiska ansatsen är att det är 
möjligt att studera och beskriva människors olika uppfattningar och erfarenheter av 
olika fenomen/företeelser (Alexandersson, 1994). Begreppet uppfattning står härmed i 
fokus i fenomenografiska studier och uppfattning beskrivs som den relation som finns 
mellan en människa och ett fenomen i världen (Marton, 1996). Relationen handlar om 
att skapa mening mellan individen och fenomenet i fråga (Bruce, 1997; Uljens, 1989). I 
och med att det är just denna relation som ska studeras så läggs inte intresse eller ton-
vikt på den enskilde intervjupersonen eller det ämne som är aktuellt. Relationer i dessa 
sammanhang är dynamiska i sin karaktär och kan förändras allteftersom omgivningen 
förändras, dvs. uppfattningen av ett fenomen kan förändras om förutsättningarna ändras 
(Bruce, 1997). 

I fenomenografiska sammanhang sätts inte likhetstecken mellan uppfattningar och 
värderingar eller undermedvetna psykologiska processer (Alexandersson, 1994). 
Däremot kan, enligt ett fenomenografiskt synsätt, uppfattningar bilda en grund för indi-
viders åsikter och resonemang (Larsson, 1986). Detta innebär att människors handlingar 
kan sägas vara återspeglingar av deras uppfattningar eller förståelse av omvärlden, 
varför studier av människors olika uppfattningar av omvärlden också kan bli ett första 
steg för att skapa förståelse och kunskap för hur och varför människor hanterar sin 
omvärld på olika sätt (Marton, 1996). 

Inom fenomenografin utgår man också från att det finns en variation av uppfattningar 
av ett och samma fenomen, hos olika människor. Olika människor har olika erfarenheter 
av ett givet fenomen, vilket visar sig i att relationerna mellan individ och fenomen ser 
olika ut. Som fenomenograf är man intresserad av att studera just dessa olikheter, dvs. 
den variation av uppfattningar som finns av ett visst fenomen. De olika erfarenheterna 
innebär i sin tur att individerna får olika kunskaper av det givna fenomenet 
(Alexandersson, 1994). Just synen på kunskap kan kopplas till att fenomenografin har 
sin grund inom den pedagogiska disciplinen, vilket innebär att stor vikt läggs vid 
inlärning och dess betydelse. Med inlärning avses i fenomenografiska sammanhang 
”vad som lärs in” och inte ”hur mycket som lärs in” (Larsson, 1986). Detta innebär att 
lärande ses som en kvalitativ förändring av individens sätt att erfara och förstå olika 
aspekter i världen (Bruce, 1997). Detta perspektiv på kunskap och lärande benämns 
inom fenomenografin som andra ordningens perspektiv, där forskaren intresserar sig för 
relationen mellan en person och ett fenomen och där relation alltså ska ses som 
detsamma som uppfattning. Utgår man från ett andra ordningens perspektiv intresserar 
man sig inte för om uppfattningarna är sanna eller falska, i och med att det inte är 
fenomenet i sig som undersöks, utan uppfattningarna av fenomenet, dvs. hur någonting 
framstår för individen. Det man som forskare vill komma åt är innebörder, ej 
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förklaringar, samband eller frekvenser (Larsson, 1986). Om en forskare istället utgår 
från första ordningens perspektiv är det själva fenomenet som är i fokus, oavsett vilka 
uppfattningar som finns av detta (Uljens, 1989). Det handlar då om fakta, vad som på 
ett mer objektivt sätt kan observeras utifrån (Larsson, 1986). Ett trafikrelaterat exempel 
på första och andra ordningens perspektiv skulle kunna handla om högerregeln. I en 
vanlig fyrvägskorsning utan anvisningar är det högerregeln som gäller vilket skulle stå 
för första ordningens perspektiv. Med tiden som förare får mer erfarenhet är det vanligt 
att högerregeln inte tillämpas som det är tänkt. En korsning kan t.ex. uppfattas som att 
den ena vägen är större än den andra, kanske för att det är mer trafik på den och att den 
därmed är en huvudled och alla kör som om förarna från den vägen hade förkörsrätt. 
Det skulle då vara andra ordningens perspektiv. 

 
2.1.2 Fenomenografiskt tillvägagångssätt 
Metoden, eller tillvägagångssättet, kan se ut på olika sätt i fenomenografiska studier. 
Denna variation i ansatsen kan också sägas vara ett av fenomenografins kännetecken 
(Alexandersson, 1994). Ett gemensamt drag är dock att det fenomenografiska tillväga-
gångssättet är kvalitativt, med utgångspunkt i djupintervjuer med utvalda personer inom 
den grupp som skall undersökas.  

Eftersom målet i fenomenografiska undersökningar är att finna variationer av uppfatt-
ningar blir det i samband med urvalet av intervjupersoner viktigt att få en så stor bredd 
som möjligt, så att gruppen inte blir alltför homogen. Urvalets utseende styrs av vilka 
karaktäristika – t.ex. ålder, kön, attityder hos intervjupersonen – som anses viktiga för 
den aktuella frågeställningen. Däremot är de urvalskriterier som används, inte av 
intresse vid själva analysarbetet, eftersom det inte är orsakerna till de olika uppfatt-
ningarna som ska undersökas utan uppfattningarna i sig (Larsson, 1986).  

I samband med intervjuerna används s.k. ingångsfrågor, frågor som ska leda in och vara 
ingång till det fenomen som man är intresserad av och som ställs på samma sätt till alla 
intervjupersoner. I övrigt har intervjuerna en relativt öppen karaktär, där samtalen som 
följer efter ingångsfrågorna förväntas utveckla intervjupersonens uppfattning av det 
aktuella fenomenet (Larsson, 1986). Oftast är de fenomenografiska intervjuerna av 
halvstrukturerad karaktär, men det förekommer också att de är öppna, eller tvärtom 
relativt strukturerade. Men oavsett intervjuform så handlar alltid den fenomenografiska 
intervjun om innehållet, dvs. hur själva innehållet av fenomenet uppfattas av den 
intervjuade. Vidare bandinspelas intervjuerna, varefter de transkriberas ordagrant 
(Alexandersson, 1994).  

I analysen och bearbetningen av intervjumaterialet ska forskaren sträva efter att vara så 
förutsättningslös som möjligt, dvs. gå in i studien utan någon given teori. Det finns, som 
ovan nämnts, ingen enhetlig teknik eller metod, utan istället talar man om en viss 
arbetsgång eller tillvägagångssätt (Bruce, 1997). Uljens skriver: ”Hur analysen fram-
skrider och utvecklas samt hur resultatbilden ser ut kan inte definieras på förhand utan 
dessa frågor är beroende av det empiriska materialet och den kontext som frågeställ-
ningen relateras till.” (Uljens, 1989, s. 84). Men det finns dock vissa grundläggande 
utgångspunkter i analysarbetet; 

• Forskaren ska t.ex. under analysarbetet bortse från vem av intervjupersonerna som 
sagt vad i intervjuerna. En och samma person kan också ha olika uppfattning om 
ett och samma fenomen vid olika tillfällen (Limberg, 2001) 
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• Vidare ska intervjusvaren jämföras så att likheter och olikheter utkristalliseras och 
i samband med detta söker man också finna vilka antaganden som finns bakom 
olika resonemang kring det aktuella fenomenet. När så olikheterna ställs mot 
varandra tar slutligen de olika uppfattningarna form, i s.k. beskrivningskategorier 

• De kategorier som framkommit är ordnade och beskrivna i kvalitativt skilda 
grupper så att dessas respektive meningsinnehåll framträder. Med detta menas att 
det inte får finnas några glidande övergångar mellan de olika kategorierna eller att 
de tenderar att överlappa varandra 

• Vidare illustreras varje kategori med ordagranna citat ur intervjumaterialet dels 
för att fördjupa förståelsen av kategorins innebörd, dels för att markera gränsen 
för varje enskild kategori (Larsson, 1986) 

• Uppfattningarna – beskrivningskategorierna – ska också relateras till varandra. 
Relationerna mellan de olika uppfattningskategorierna benämns utfallsrummet 
och detta utfallsrum kan i sin helhet sägas representera det fenomen som studerats 
(Bruce, 1997) 

• Inom fenomenografin förespråkas en oberoende bedömning av de beskrivnings-
kategorier som kommit fram i analysarbetet. Detta innebär att ytterligare en 
person, som själv inte utformat beskrivningskategorierna, gör en bedömning av 
kategoriernas tillförlitlighet och rimlighet – passar t.ex. citaten under den kategori 
där de placerats? Finns det överlappningar mellan de olika kategorierna? Denna 
granskning kan i sin tur innebära att kategorisystemet måste göras om, för att 
säkra analysens tillförlitlighet (Larsson, 1986; Uljens, 1989).  

 
2.2 Urval och urvalsprocess 
Utifrån ett slumpmässigt urval från Riksskatteverkets (nuvarande Skatteverket) folk-
bokföringsuppgifter skickades ett frågeformulär (se bilaga 1) samt ett följebrev (se 
bilaga 2) ut i mars 2004 till 1 000 kvinnor och män i åldern 17 år (födda 1987) och till 
1 000 kvinnor och män i åldern 18 år (födda 1985). I brevet beskrevs kort syftet med 
projektet och en förfrågan om man kunde tänka sig att ställa upp på en intervju som 
handlade om körkortsutbildning och bilkörning. För att vara aktuell för intervju skulle 
gruppen 17-åringar vara sådana som nyligen hade fått körkortstillstånd och i gruppen 
18-åringar skulle man ha tagit körkort. Detta för att kunna se om variationen av upp-
fattningar var olika beroende på om man genomgått förarutbildningen eller ej. 

Av de 1 000 utskickade breven till 17-åringarna kom det in 269 svar och av dessa var 
det 139 stycken som inte var intresserade. Av de 130 intresserade föll 65 stycken ifrån 
pga. att de inte hade något körkortstillstånd. Kvar var 65 stycken 17-åringar som kunde 
tänka sig att ställa upp på en intervju. I gruppen 18-åringar kom det in 264 svar varav 
141 inte var intresserade. Av de 123 intresserade var det 26 stycken som inte hade 
körkort vilket gjorde att den utvalda gruppen i slutänden bestod av 97 stycken 
intresserade 18-åringar. 

Av dessa 65 respektive 97 intresserade valdes 19 personer som var 17 år med körkorts-
tillstånd samt 16 personer som var 18 år med körkort ut för intervju. Urvalskriterierna 
har varit kön, geografisk spridning, social och etnisk bakgrund, bostadsort (tätort eller 
landsbygd) samt upplägg av förarutbildning (för fördelning av urvalskriterierna, se 
bilaga 3). Urvalskriterierna är valda för att i största möjligaste mån få en så stor bredd 
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som möjligt, i syfte att gruppen inte blir alltför homogen (jfr. kapitel 2.1.2, rörande den 
fenomenografiska forskningsansatsen).  

Utöver intervjuer med de 16 ungdomar som var 18 år gjordes ytterligare två intervjuer i 
denna åldersgrupp, då det i samband med det tidiga analysarbetet upplevdes en saknad 
av mättnad i materialet. Av de kvarvarande intresserade var det ingen som uppfyllde de 
urvalskriterier som önskades varför dessa två respondenter valdes genom personliga 
kontakter. Intervjuarna har dock inte själva haft någon relation till personerna i fråga. 
Det slutliga antalet intervjuade 18-åringar var alltså 18 stycken. 

 
2.3 Intervjufrågor och genomförande 
Sammanlagt har 37 intervjuer gjorts med ungdomar, varav 19 stycken är 17-åringar med 
körkortstillstånd och 18 stycken är 18-åringar med körkort.  

 
2.3.1 Intervjufrågor 
I enlighet med den fenomenografiska forskningsansatsen och tillvägagångssättet har 
samtliga av de intervjuade, både 17- och 18-åringar, fått samma frågor, s.k. ingångs-
frågor (jfr. ovan). Endast en fråga, vilken ingår i den del av intervjun som handlar om 
förarutbildningen, har anpassats utifrån vilken åldersgrupp den intervjuade ingick i (se 
nedan). Utöver ingångsfrågorna har även följdfrågor ställts. Intervjuguiderna är 
sammanställda för att underlätta intervjuer av halvstrukturerad karaktär, dvs. ingångs-
frågorna ska ställas till samtliga, men samtidigt har stor frihet getts till varje enskild 
respondent att själv berätta och utveckla det som just han eller hon anser viktigt (se 
bilaga 4 och 5, intervjuguider; frågorna skrivna med fetstil är ingångsfrågor). 

De intervjufrågor som berör ungdomarnas uppfattningar av vad som är en trafiksäker 
förare har formulerats med utgångspunkt i att utifrån olika aspekter och infallsvinklar 
skapa möjlighet att ringa in den variation av uppfattningar som finns rörande fenomenet 
trafiksäker förare. Inledningsvis har de intervjuade fått frågor dels om vad en trafiksäker 
förare ska kunna, dvs. vilka kunskaper och färdigheter som krävs, dels om hur en 
trafiksäker förare ska bete sig i trafiken. Därefter har frågor om betydelsen av förarens 
ålder, kön samt erfarenhet ställts. Respondenterna har även fått frågor som berör den 
yttre trafikmiljön och dess påverkan på hur man är som förare. Slutligen har en fråga 
ställts om vad man anser bör göras för att öka trafiksäkerheten i samhället överlag. 

Två övergripande ingångsfrågor har ställts då det gäller den del av studien som avser 
ungdomarnas uppfattningar av hur förarutbildningen bör se ut för att man ska bli en 
trafiksäker förare. Den ena handlar om förarutbildningens innehåll, medan den andra 
berör förarutbildningens upplägg. För vardera av dessa har följdfrågor ställts. Medan de 
intervjuade 17-åringarna fick frågan om vad de tänker kring och vilka förväntningar de 
har rörande den egna pågående utbildningen fick 18-åringarna svara på frågan vad de 
tänker och tycker om den förarutbildning de just genomgått, dvs. utifrån sina egna 
erfarenheter.  

 
2.3.2 Intervjuernas genomförande 
Intervjuerna genomfördes våren och sommaren 2004 utav tre intervjuare. Längden på 
intervjuerna varierade. Intervjuerna med 17-åringarna varade mellan 25 minuter och en 
timme, medan intervjuerna med 18-åringarna pågick mellan cirka 40 minuter och 
1½ timme. Att intervjuerna med 18-åringarna i genomsnitt var längre än de med 
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17-åringarna beror sannolikt på att 18-åringarna har mer egna erfarenheter att utgå från 
och relatera till.  

Intervjuerna utfördes på intervjupersonernas hemort, i övervägande fall i förbokat 
avskilt rum på bibliotek eller liknande. Inledningsvis informerades intervjupersonerna 
kort om projektet. I samband med detta påpekades det också att deras svar kommer att 
behandlas konfidentiellt. Intervjuerna spelades in på band, vilket det informerades om i 
samband med första kontakten som togs via telefon och vid intervjutillfället. Samtliga 
av de intervjuade har samtyckt till detta. Som tack för deltagandet fick intervjupersonen 
biobiljetter samt erbjudande om reseersättning om så behövdes.  

 
2.4 Analys 
De bandinspelade intervjuerna har skrivits ut ordagrant. I vissa fall har dock texten 
justerats något för att ge en lättare läsning, dock utan att betydelsen av det sagda 
ändrats.  

Intervjumaterialet för 17-åringarna respektive 18-åringarna har analyserats var för sig. 
På samma sätt har de två olika delarna av intervjuundersökningen analyserats 
separerade (dvs. uppfattningar av vad som karakteriserar en trafiksäker förare respektive 
uppfattningar av hur förarutbildningen bör se ut).  

Liksom utformandet av intervjuguiderna har analysen av det empiriska materialet följt 
det fenomenografiska tillvägagångssättet. Analysarbetet har utförts i flera steg; 

1. I en första grovanalys genomlästes samtliga transkriberade intervjuer och svaren 
för varje enskild respondent insorterades utifrån åldersgrupp under vardera in-
gångsfråga i intervjuguiderna. Varje ingångsfråga, för vardera intervjudel, har på 
så sätt fyllts med samliga relevanta svar, i form av citat, från respondenterna 

2. Därefter har de sammanställda svaren för varje ingångsfråga analyserats och 
strukturerats efter i vilken utsträckning det finns likheter och olikheter i de olika 
intervjusvarens meningsinnebörder. Här har, i enlighet med den fenomenografi-
ska forksningsansatsen, ingen hänsyn tagits till vem som sagt vad 

3. När detta gjorts har intervjumaterialet analyserats och strukturerats ytterligare, 
där utgångspunkten i stället för själva ingångsfrågorna varit att se likheter och 
olikheter kring uppfattningar av vad som är en trafiksäker förare respektive upp-
fattningar av hur förarutbildningen bör se ut. Så småningom har de olika citaten 
kunnat grupperas in i olika kategorier som framkommit i analysarbetet, s.k. 
beskrivningskategorier och där valda citat ur intervjumaterialet får representera 
varje enskild kategori 

4. De olika kategorierna har därefter ställts i relation till varandra. Likheter, olik-
heter samt olika nyanser och betydelser av en och samma aspekt beskrivs och 
diskuteras i denna del av analysresultaten som benämns utfallsrum 

5. I studien har också, i enlighet med det fenomenografiska tillvägagångssättet och 
för att säkerställa studiens reliabilitet, en uttolkare först analyserat det empiriska 
intervjumaterialet och skapat beskrivningskategorierna, varefter ytterligare en 
uttolkare kritiskt har granskat dessa. Utfallsrummen samt jämförelserna mellan 
utfallsrum och åldersgrupper har till stor del genomförts på var sitt håll av de två 
uttolkarna, varefter jämförelser och diskussioner har fått avgöra det slutliga 
resultatet. Överensstämmelsen anses dock ha varit god mellan de två uttolkarna. 
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2.5 Definition 
I frågeguiden och således i svaren från respondenterna, förekommer begreppet person-
lighet. Detta begrepp kan stå för en mängd olika saker men i denna rapport menas 
följande med personlighet; en individs egenskaper, både biologiska och psykologiska, 
som kan utvecklas över tid. Exempelvis anses, i denna rapport, anpassningsbarhet, 
ansvarskänsla, stresstålighet vara exempel på personliga egenskaper, precis som 
individens temperament. Det handlar om egenskaper som nödvändigtvis inte har med 
bilkörningen och trafik att göra, utan egenskaper som gäller i övriga livet också. 
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3 Resultat 
I resultatdelen beskrivs de olika kategorier som framkommit i analysarbetet. 
Kategorierna är det huvudsakliga resultatet och beskrivs med fet stil inlagd i en ruta. 
Efterföljande text verifierar respektive kategori med exempel på citat från intervjuerna. 
De kursiverade rubrikerna lyfter fram och tydliggör olika aspekter inom kategorin. De 
efterföljande utfallsrummen visar på hur samma aspekt i olika kategorier uppfattas i de 
olika kategorierna. 

 
3.1 17-åringarnas uppfattningar av vad en trafiksäker förare är 
 
 Kategori 1: Manövrering 

En trafiksäker förare har goda färdigheter i att hantera bilen rent motoriskt i 
olika trafiksituationer. Är föraren bara tillräckligt skicklig i den praktiska 
manövreringen så behövs i princip inga teoretiska kunskaper. Det är viktigt att 
kunna kombinera tanke och handling, dvs. ha ett automatiserat beteende så att 
man klarar av olika typer av trafiksituationer, speciellt kritiska sådana. Den 
trafiksäkre föraren tvekar aldrig, utan agerar snabbt och reflexmässigt. Om 
föraren är tillräckligt skicklig och har snabba reflexer så kan han/hon köra fortare 
än vad som är tillåtet. Kön kan ha betydelse i denna kategori på så sätt att män 
anses ha bättre reflexer än kvinnor och därmed anses de vara skickligare än 
kvinnor på manövrering vilket i sin tur gör dem till mer trafiksäkra förare. 
 
Skicklighet i manövrering 

Fokus i denna kategori ligger på själva manövreringen av bilen. Bara föraren vet hur 
han/hon ska köra/manövrera bilen så är vederbörande en trafiksäker förare. 

Hur föraren behärskar körandet kan hos en del med denna uppfattning innefatta en syn 
där teoretiska kunskaper ses som överflödiga eller åtminstone mindre viktiga. De 
teoretiska kunskaperna tycks, enligt nedanstående citat, mer vara ett sätt att kompensera 
ett trafiksäkert körande hos dem som inte är så skickliga i manövrering av bilen: 
 

IP7:…alltså om man inte vet hur man kör en bil, då kan man inte köra 
säkert. Alltså om man inte vet hur man bromsar, då är det ju helt livsfarligt, 
men alltså jag tror att… nu har ju inte jag läst nån teori alls, men jag tror 
ändå att jag skulle kunna köra liksom. Ja, jag skulle lätt kunna köra 
omkring utan att… Ja, det tror jag. 
I: Ute i trafiken menar du? 
IP7: Ja, precis. Alltså inte när man är… alltså inte innan man är femton 
eller nåt sånt där, då tror jag inte att man kan det. Inte när man är barn så 
klart, då kan det ju hända grejer. Men jag tror att man skulle klara av det.  
I: Du tror inte du behöver läsa teorin? 
IP7: Alltså man måste kunna den också, i och med… Jag pratar mest för 
mig själv då. Jag tror att jag själv skulle, för att… Men alla är ju inte lika, 
liksom. Alla… det är ju bra om man läser teorin också, med tanke på att 
alla inte är lika. 

 

VTI rapport 537 21 



 

Goda reflexer 

Riskfyllda situationer kan av en skicklig och trafiksäker förare hanteras och ”redas upp” 
genom de egna förmågorna, genom ett snabbt och reflexmässigt agerande. Enligt 
följande respondent har män oftare bättre reflexer än kvinnor vilket gör att män anses 
vara trafiksäkra. Män anses dessutom ha så goda reflexer att de behärskar att köra fort, 
utan att utgöra någon trafikfara. Kvinnor däremot kör lugnare för de klarar inte av något 
annat enligt respondenten nedan: 
 

IP14 /…/ Reflexmässigt så ligger nog killar och män lite före, faktiskt. Det 
är så som jag upplever, som jag har vart med om. Så det är helt från person 
till person, sånt där men… Och sen… killar och män verkar ju ha en 
förmåga att kunna köra… fort, fast ändå säkert då, mer hantera det lättare 
då. /…/ Att föraren hänger med och kopplar ihop allting och så där. Men 
det är väl just det att tjejer vill köra lugnare för att dom är ju helt enkelt 
säkrare så att… Männen blir säkra på snabbhet istället. /…/ Att du hinner 
med allting så du inte bara… 

 
Kombinera tanke och handling 

Det är enligt denna kategori viktigt att kunna kombinera tanke och handling. När man 
kan det så är beteendet automatiserat och föraren är därmed också en trafiksäker förare. 
Det är visserligen viktigt att kunna lagar och regler för att undvika en konflikt, men när 
det verkligen gäller så är det ändå skickligheten i manövrering som avgör. Det är också 
viktigt att man håller sig lugn, agerar på ett riktigt sätt och inte får panik i kritiska situa-
tioner. Sunt förnuft nämns som en viktig faktor och likställs med att vara just lugn och 
kall i tanken och snabb i reflexerna – att kunna kombinera tanke och handling: 
 

IP14: Det är ju rätt viktigt med alla reglerna, men det som är viktigast är 
egentligen sunt förnuft. Att du ska kunna behärska dig när en situation väl 
kommer. Det är en sak att veta alla regler och så. Då är man duktig på sitt 
sätt, men det är en annan sak att kunna vara kall i situationen när det 
händer, så man inte blir panikslagen och det händer olyckor. För om man 
märker att det är på väg att hända ska man kunna förhindra det…  
I: Vad tror du det är för egenskap som man behöver… du sa sunt förnuft. 
Kan du ringa in vad det är?  

IP14: Ja reflexer… Att man hinner tänka, så att man inte blir helt still utan 
man går igång direkt, att man tänker på att nu ska jag göra så här och så 
här för att hindra att… så man inte blir helt nollad och bara sitter där, för 
då smäller det ju eller (?) kan hända. 
I: Inte gripas av panik? 
IP14: Ja, att man måste kunna vara lugn och ja, tänka och ha reflexer då. 
/…/ 
I: Vilka färdigheter krävs, vad är det man ska kunna för att köra 
trafiksäkert? 
IP14: Det är väl att kunna kombinera tanke och händelser då, så att man är 
beredd hela tiden, så att man inte bara slappnar av i tankarna och 
koncentrerar sig på körandet, utan att man är beredd på vad som kan hända 
och inte händer och sånt. Kopplar ihop bägge två. Både tänka och köra, 
samtidigt. Kan man kombinera båda två så… kör man ju rätt så säkert.  
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Nedanstående citat belyser ytterligare vikten av att kunna kombinera tanke och handling 
när en kritisk situation uppstår, t.ex. när en älg kommer upprusande framför bilen, och 
på så sätt reda ut situationen: 
 

IP13: Ja… Rätt mycket man ska kunna för att kunna vara riktigt trafik-
säker… det är väl nästan en kombination mellan att kunna manövrera 
fordonet och kunna ta från huvet, göra det i praktiken. Så här sa bilskolan, 
’så här ska du göra om det kommer en älg uppspringande på vägen’… Då 
måste jag kunna göra så också. 
I: I praktiken? 
IP13: Ja, precis. Det som man har lärt in.  

 

Kategori 2: Laglydighet 

En trafiksäker förare följer trafikreglerna. Följer man bara reglerna och håller sig 
inom de givna ramarna så ska också körningen vara trafiksäker. Personlighet, kön 
eller ålder har ingenting att göra med hur trafiksäker man är som bilförare. Följer 
föraren reglerna så behövs inte heller några speciella färdigheter i samband med 
t.ex. körning i olika trafikmiljöer. 
 
Att följa regler och lagar 

Fokus i denna kategori är kunskapen om vilka regler och lagar som finns och vikten av 
att föraren följer dessa så att inga konfliktsituationer uppstår: 
 

I: Vad tycker du att man ska kunna för att vara en trafiksäker förare?/…/ 
IP4: Regler, tror jag. Det är ofta svårt i en korsning, vem som ska köra först 
så inte alla kör på en gång, det händer ju ibland. 
I: Har du varit med om nåt sånt? 
IP4: Nej, men man ser många som tvekar, som tittar och inte vet riktigt… 
I: Och det har att göra med regler? 
IP4: Ja, högerregeln och när gäller den och så. 
I:  Någonting annat? 
IP4: Jag vet inte, inte vad jag kommer på nu i alla fall. 

 

Inställningen är att om bara regler och lagar följs så är föraren trafiksäker och alla kan, 
genom att följa lagarna, bli trafiksäkra: 
 

IP7: Ja… bli säker bilförare tror jag att alla kan bli. Alltså. Det är ju bara 
om man helt enkelt… alltså, det är ju bara att följa alla regler som finns.  

 
Den egna personen har ingen betydelse 

Förutom att vara laglydig så betonas inga andra beteenden hos föraren nämnvärt. Alla 
kan bli trafiksäkra bara de följer reglerna. Varken ålder, kön eller personlighet verkar 
spela någon roll för att vara en trafiksäker förare inom denna kategori: 
 

I: Hur tycker du att man ska vara eller bete sig då man kör bil? Hänger det 
ihop med ens personlighet?  
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IP1: Nej, det tycker jag inte. Bara dom följer reglerna. Inte kör för snabbt. 
Det spelar ingen roll.  
I: Så man kan inte säga att det är en medfödd begåvning, utan det är 
någonting man blir? 
IP1: Nä. /…/ Följa reglerna. Det är bara det.  

 

 Kategori 3: Anpassning 

Att vistas i trafiken är ett samspel med och en anpassning till andra trafikanter. 
En trafiksäker förare anpassar sig till rådande trafikrytm liksom till rådande 
trafikmiljö. Den trafiksäkre föraren är flexibel och har en speciell känsla för 
”rytmen” i trafiken, vilket innebär hänsynstagande till medtrafikanter och den 
aktuella trafikmiljön. Om den rådande trafikrytmen ”kräver” att man ska köra 
fortare än vad som är tillåtet så ska man göra detta, av trafiksäkerhetsskäl. Vidare 
ska föraren vara uppmärksam, ha tålamod och ej bli irriterad på andra 
trafikanter. Fokus ligger på hur man själv ska agera utifrån hur andra agerar 
eller kan tänkas agera, varför förutseende – att ligga steget före – är en viktig 
egenskap hos föraren. 
 
Följa trafikrytmen 

Enligt denna kategori är det viktigt att följa den rådande trafikrytmen så att inga 
störningar uppstår som kan leda till olyckor. Ett exempel på sådan störning är äldre 
människor som kör under givna tillåtna hastigheter och som därmed ses som broms-
klossar i trafiken, vilket stör trafikrytmen och därmed trafiksäkerheten:  
 

IP34: Ja, gamla tanter liksom, dom bara segar ju i trafiken, tycker man ju. 
Men det är ju så med lite äldre män å. 
I: Så det har mer med ålder att göra? 
IP34: Ja. 
I: Men är inte det bra då att man segar i trafiken? 
IP34: Ja, till en viss del då, men det kan ju gå till överdrift. 
I: Vad kan hända? 
IP34: Nej, men att dom liksom blockerar trafiken… 

 

Olika trafikmiljöer kräver olika körbeteende för att en anpassning ska ske. I en stad blir 
vikten av att följa rådande trafikrytm extra påtaglig jämfört med körning på t.ex. 
landsbygd:  
 

IP28: Nä, ja alltså i stan så behöver man… eller tror jag att man behöver 
rytmen, eller att man har känslan för att köra bil, som jag sa tidigare. 
Medan på landsbygden kan man mer… man behöver inte anpassa sig för 
någon annan, man kör som man kör. Då behöver man inte anpassa sig för 
någon annan. Men man är ju som människa anpassningsbar. 

IP24: /…/ Men inne i stan så blir man då anpassad efter trafiken, hur den 
flyter. Du bestämmer ju inte riktigt själv hur snabbt du ska köra, utan du kör 
liksom så att allt ska flyta på.  
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Överskrida hastighetsbestämmelser av trafiksäkerhetsskäl 

Om den rådande trafikrytmen ”kräver” att man kör fortare än tillåten hastighet så är det 
acceptabelt att göra detta. Det handlar om att trafiken ska flyta och kör t.ex. majoriteten 
i snitt 10 kilometer för fort så ska man anpassa sig själv till denna hastighet.  Detta ses 
t.o.m. som mer trafiksäkert än att benhårt hålla på den angivna hastigheten: 
 

IP24: Jag tycker man ska köra efter hur trafiken flyter på, för om alla kör… 
det blir ju lätt… Om man säger så här, standard, så jag tror alla kör liksom 
tio kilometer för fort eller nånting, dom som har körkort typ. Så det är för 
att det ska bli lite mer flyt, i trafiken. Och det är klart, man ska egentligen 
inte göra det, men det är ändå lite bättre. Man vill inte stanna upp liksom, 
så att det blir dåligt tempo, om man säger så. Man vill ju hålla det tempo 
som finns, utan att förstöra, eller vad man ska säga. Det blir nästan trafik-
säkrare också, när du väl har… när du liksom ja, håller det tempo som det 
är liksom, alla håller ungefär samma hastighet. Ska en köra jättefort och en 
köra mycket långsammare, så blir det så stor variation, då är det lätt att 
folk blir stressade och det blir irriterat. Men annars liksom, det ska 
egentligen aldrig vara en nackdel att köra lugnt, men det kan ju bli det, i 
såna fall, om det är mycket trafik och så.  

 
Hänsyn till medtrafikanterna 

Anpassningen kan också bestå i att den trafiksäkre föraren är observant på den övriga 
trafiken och visar hänsyn till sina medtrafikanter. Detta innebär att föraren själv måste 
agera utifrån hur medtrafikanterna beter sig: 
 

IP14: Man ska ta hänsyn till andra. Det är inte bara du själv som är ute och 
åker, det är ju en massa fler. Det är rätt viktigt, det är det. Sen att man ska 
anpassa sig efter resten och så, andra bilars fart och väglag och sånt. Så 
man inte bara tänker på ’ja så här har jag gjort förut så…’. Man ska… ja, 
ta hänsyn och tänka efter.  

 

De regler man har att följa i trafiken täcker inte den typ av hänsyn som åsyftas utan 
föraren måste själv förstå att anpassa sig och visa hänsyn till andra: 
 

IP9: Visa hänsyn. Alltså det är mycket sånt där, regler som man… det finns 
inga regler för… det är omkörningar, man kör lite saktare. Ska inte köra för 
fort, men om man ligger i en lägre hastighet än tillåten och nån vill köra 
om, då åker man åt sidan alltså, då kör man ut på vägrenen, så att man 
lättare kommer om, till exempel. Bara såna saker. 

 
Ha tålamod och vara förutseende 

En trafiksäker förare har tålamod med andra trafikanter och kan behärska det egna 
temperamentet. Kan man inte detta utgör man själv en trafikfara. Som en trafiksäker 
förare måste man också vara förutseende och ha insikter i hur medtrafikanter kan tänkas 
agera: 
 

I: Hur tycker du att man ska vara eller bete sig för att vara en trafiksäker 
förare? 
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IP13: Nej, men försöka ha ett stort tålamod när man kör, framförallt. För 
kommer det ut… vad man säger en gubbe med keps, dom som luskör riktigt 
så här…  
I: Man ska helt enkelt veta vilka dom andra…? 
IP13: Ja, ta hänsyn till, eller va lite så här… hålla ögonen öppna, för vilka 
trafikanter du åker med också. Medtrafikanter på vägen alltså. Så att man 
håller koll lite på att nu kan den bromsa och så där. För annars kan man 
ju… sitter man och blir irriterad på att andra gör misstag, då blir man en 
farlig förare till slut.  

 
 Kategori 4: Erfarenhet 

En trafiksäker förare har erfarenhet och körvana, vilket medför att han eller hon 
inte behöver tänka efter i varje situation – körningen är automatiserad. Genom att 
ha vistats i olika trafikmiljöer och varit med i olika trafiksituationer erhåller 
föraren en riskmedvetenhet. Den egna personligheten har ingen betydelse för om 
man är en trafiksäker förare eller inte, utan genom körvana och erfarenhet ska 
alla kunna bli trafiksäkra förare. Kön kan i detta sammanhang ha betydelse på så 
sätt att män anses mer intresserade av bilkörning och kör oftare än kvinnor och 
därmed blir de också mer trafiksäkra än kvinnor.  
 
Automatiserad körning och riskmedvetenhet 

Med egen erfarenhet och körvana får föraren kunskap om hur man ska bete sig i olika 
situationer. Därmed får man också bättre reflexer och körningen blir automatiserad, 
vilket är viktigt om man ska vara en trafiksäker förare: 
 

I: Tycker du att bilförarens erfarenhet har någon betydelse för hur trafik-
säkert man kör? 
IP33: Ja, definitivt, för då vet man ju hur man ska göra i såna där situa-
tioner, för då gör man ju det reflexmässigt snarare än att man måste tänka 
på det. När det kommer smådjur ut på gatan till exempel… 

 

Egen erfarenhet av mer negativ karaktär såsom olyckor eller riskabla trafiksituationer är 
även de bra eftersom de skapar en medvetenhet om riskerna och om hur dessa ska 
hanteras: 
 

IP14: Har du vart med om olyckor och så… det är ingen bra erfarenhet 
[skratt] men om man vart med om nåt sånt så är du ju mer medveten om 
riskerna som finns, och vad som händer och kan hända och hur det börjar 
och hur det uppstår och så… Nån som aldrig har märkt nåt sånt tidigare. Så 
det… erfarenheten är rätt viktig.  

 

Man blir definitivt påverkad av att ha varit med om en olycka, enligt följande 
respondent. Denna påverkan består i att man tänker efter mer innan man agerar: 
 

IP23: Den som har kört lite och har lärt sig genom… kanske har upplevt det 
mesta, han har ju säkert mycket mer[erfarenhet] än till exempel mig då, 
som inte har upplevt nån olycka eller nödsituation direkt. Ja, det tror jag. 
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I: Men du tror att man blir trafiksäkrare om man har varit med om någon… 
olycka? 
IP23: Ja, man kan bli… man kan bli. Man blir definitivt påverkad, tror jag. 
För du liksom tänker efter mycket innan du kör, och så blir du liksom lite 
avskräckt också, vilket i och för sig inte är så jättebra, men…  

 
Erfarenheten avgör 

Att bli en erfaren och rutinerad förare har inget med personliga egenskaper att göra. 
Erfaren blir man genom att köra, skaffa sig rutin och bete sig s.k. normalt:  
 

IP24: /…/ Jag tror främst det hänger på rutinen, om man säger så. Inte 
riktigt de egenskaper man har, men om man är så pass rutinerad på att 
köra, så tror jag inte det spelar så stor roll om man liksom, bara man … 
normalbeteende, om man säger så… 

I: Men om man är en sån här nervös och stressad människa, tror du man 
kan bli en trafiksäker förare i alla fall? 
IP8: Ja, det tror jag alltså. Om man… alltså får du tillräckligt med 
erfarenhet så är man tillräckligt säker.  

 
Kön kan ha betydelse 

Det viktigaste är att köra mycket bil om man ska bli en erfaren och därmed trafiksäker 
förare. Detta sägs karakterisera män mer än kvinnor, men inte för att de är män i 
biologisk mening utan för att de är mer intresserade av bilar och bilkörning och därmed 
också kör mera: 
 

IP24: Det handlar mycket om hur ofta du kör istället för vilket kön det är. 
Och det kan ju vara grejen då, i såna fall, att killar kör lite bättre i början 
för vi är mer intresserade av att ha körkortet dårå, i början, och det är 
också anledningen till att vi kanske kör ihjäl oss också, i större grad än vad 
dom gör. Men då får vi lite mer vana, för vi är lite så här… vi vill ju ha det 
här liksom. Så då det är klart vi vill köra mycket och så där. Och då blir vi 
ju bättre, om man säger så. Men annars så tror jag det hänger mest på 
liksom hur mycket du kör, det har inget med könet att göra, annars, tror jag. 
Liksom hur bra… att du skulle vara bättre bara för att du är kille, det tror 
jag inte på. Det tror jag bara har med hur mycket du har kört.  

 
 Kategori 5: Självinsikt 

En trafiksäker förare är ansvarsfull och reflekterar över sitt eget fysiska och 
psykiska tillstånd och kan avgöra vid vilka tillfällen/situationer det inte är lämpligt 
att köra. Vidare finns hos föraren inget behov av att hävda sig i trafiken, utan man 
inser sin begränsade förmåga. Med insikt om den egna förmågan utsätter föraren 
varken sig själv eller andra för fara.  
 
Fysiska och psykiska tillstånd 
Alkoholpåverkan, stress, psykisk och fysisk ohälsa är exempel på faktorer som kan 
riskera den trafiksäkra körningen. Den trafiksäkre föraren är dock medveten om sitt eget 
tillstånd, både psykiskt och fysiskt, och agerar därefter genom att avstå från att köra när 
situationen är sådan att det inte är lämpligt: 
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IP7: Ja… Om man är full, så klart, ska man ju inte köra. Eller påverkad av 
nån drog eller… eller nånting sånt… Kanske om man är… ja, om man är 
jättejättelessen, tror jag inte heller är så bra. Ifall man liksom… Ja, 
verkligen är… om det hänt nånting hemskt, om typ nån nära vän eller 
släkting eller nånting har dött och man känner sig helt förkrossad, det tror 
jag inte är bra att man kör bil. Inte bra, nej. 
I: Hänger det också ihop med koncentrationen, eller? 
IP7: Ja, precis. 

Det är inte bara när man är t.ex. alkoholpåverkad eller i psykiskt negativ obalans som 
man ska avstå från att köra. Följande respondent menar att man inte heller ska vara allt 
för glad då man kör. Är man för glad är man också för okoncentrerad för att köra. Det 
handlar om att vara i psykisk balans: 
 

I: Tror du att det finns situationer eller tillfällen när man helt borde avstå 
från att köra bil? 
IP23: Ja… det klart. Till exempel när man är full. Då ska man inte göra det, 
då utsätter man många för fara.  
I: Finns det något annat tillfälle? 
IP23: Ja… Man kan säga dom tillfällen man helt enkelt känner själv att man 
inte borde köra bil, det kan vara vad som helst. Som att man är ledsen… 
arg. Glad! För glad!  

 

Även förarens fysiska form har betydelse för den trafiksäkra körningen: 
 

I: Tycker du det finns något annat som kan störa en trafiksäker körning? 
IP34: Ja, eller om man är liksom i chock eller vad som helst. Om man till 
exempel har fått reda på att någon familjemedlem har dött eller någonting 
då ska man ju absolut inte köra bil. Om man inte är i stabilt tillstånd. 
I: Det kan vara psykiskt och så? 
IP34: Mm. Eller fysiskt liksom om man är skadad eller vad som helst. 

 
Realistisk syn på sig själv 

Den trafiksäkre föraren ska förutom att bedöma sitt eget aktuella tillstånd också ha en 
sund syn på sin egen förmåga så som bilförare och inse sina begränsningar: 
 

I: Har du några synpunkter på hur man inte ska vara eller bete sig för att 
vara en trafiksäker förare?  
IP19: Mm. Man ska väl inte tro att man klarar av allting och att man inte… 
aldrig kan bli skadad och så.  

 

Unga killar är en grupp som inte alltid anses ha en realistisk syn på den egna bil-
körningen. De har ingen reflektion över vad som kan hända om de inte tar det lugnt. De 
vill gärna visa vad de tror sig kunna och anses därmed inte köra trafiksäkert: 
 

IP4: Ja, unga killar är det ju som inte klarar av det riktigt. Jag tror att när 
de har körkort är det jättetufft och nu ska de ut och köra i stan och så blir 
det hetsigt och så är det hög musik och… 
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I: Man har liksom inget medvetande om att det skulle kunna hända något? 
IP4: Nej! De har ju körkortet, så vad kan hända, det är ju bara att köra.  

 

Att vara en trafiksäker förare anses handla om personlig mognad, men den behöver inte 
alls vara bunden till en specifik ålder: 
 

IP8: /…/ Måste vara lite ansvarsfull, fast det beror ju på hur man är också. 
Man har ju ansvar... Så arton är väl rätt bra ålder. 
I: Du tycker att dom flesta som är arton har tillräckligt med mognad för…? 
IP8: Jag vet många artonåringar som inte är mogna för att ta det.  
I: Ja. Men tror du att artonåringar kan vara lika trafiksäkra som dom som 
är lite äldre? 
IP8: Ja, det tror jag. Tror nästan det skulle vara bättre att… inte bara 
åldersgränsen, utan mer alltså hur duktig man är på det. Så man klarar av 
testerna när man är sjutton eller sexton skulle man få det också [syftar på 
körkort]).  

 
3.1.1 Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 17-åringarna 
Inom varje kategori framkommer aspekter som ses som betydelsebärande för vad som 
avses med att vara en trafiksäker förare. Samma aspekter kan finnas med i olika 
kategorier, men har inom respektive kategori olika betydelser eller innebörder, i det 
sammanhang som de används. De framträdande aspekter som har identifierats i 
intervjumaterialet, och som diskuteras i fler kategorier än en, är: hastighetsöverskridel-
ser, automatiserat körbeteende, lagar och reglers betydelse, könets betydelse, person-
lighetens betydelse samt riskmedvetenhet. 

Nedan redovisas de relationer som finns mellan kategorierna – det s.k. utfallsrummet – 
där de olika aspekterna jämförs och ställs i relation till varandra.  

 
Kategori 1 och 3: rätten att överskrida hastighetsgränser 
Enligt uppfattningen i kategori 1 (manövrering) kan föraren, utan att riskera trafiksäker-
heten, köra fortare än vad som egentligen är lagligt om han eller hon behärskar detta. Är 
man snabb i tanken, skicklig i manövrering och kan reagera reflexmässigt så finns inga 
risker. I kategori 3 (anpassning) anses det också att man som förare kan köra fortare än 
tillåtet, men utgångspunkten är då inte hur man själv behärskar körningen, utan istället 
är det anpassningen till den rådande trafikrytmen som står i fokus. Att köra fortare än 
tillåtet i dessa sammanhang är en trafiksäkerhetsåtgärd i det att man inte bromsar upp 
trafiken och irriterar medtrafikanterna så att dessa t.ex. gör farliga omkörningar. Den 
trafiksäkre föraren kör över hastighetsbegränsningarna av hänsyn till sina med-
trafikanter. Att vistas i trafiken ses som ett samspel och ständigt hänsynstagande.  

Resonemanget i kategori 3 (anpassning) utgår från hur andra trafikanter agerar, medan 
den andra, kategori 1 (manövrering), resonerar utifrån det egna sättet att köra och den 
egna förmågan. I kategori 1 (manövrering) förväntas den trafiksäkre föraren att ”reda 
upp” riskfyllda situationer utifrån sin skicklighet, medan den trafiksäkre föraren i 
kategori 3 (anpassning) undviker att överhuvudtaget hamna i sådana situationer genom 
att anpassa sig till den rådande trafiken.  
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Kategori 1 och 4: automatiserat körande 

I både kategori 1 (manövrering) och 4 (erfarenhet) är det automatiserade körbeteendet 
av vikt för att man ska kunna se sig som en trafiksäker förare. Skillnaden är att i 
kategori 4 (erfarenhet) ses det automatiserade beteendet som ett resultat av erfarenhet 
och körvana, medan i kategori 1 (manövrering) läggs tonvikten på den egna förmågan 
att köra, oavsett erfarenhet. Det ses snarare som en begåvning/förmåga hos föraren som 
person som medför ett automatiserat körbeteende. 
 
Kategori 1, 2 och 3: lagar och regler 
Enligt kategori 2 (laglydighet) är lagar och regler mycket viktigt – egentligen det enda 
viktiga. Om alla bara följer de uppställda reglerna så uppstår inga konfliktsituationer. 
Kategori 1 (manövrering) står för att det är viktigt att kunna lagar och regler men att när 
det verkligen gäller, dvs. när det uppstår en kritisk situation, så spelar lagarna ingen roll 
utan då handlar det om förarens skicklighet i att manövrera bilen. I kategori 3 (anpass-
ning) anses det att de lagar och regler som finns inte räcker till för att man ska vara en 
trafiksäker förare. Man måste själv tänka till, visa hänsyn och anpassa sig så att inte 
konflikter uppstår, t.ex. genom att följa trafikrytmen även om den överskrider de 
fastställda hastighetsgränserna.  
 
Kategori 1, 2 och 4: könets betydelse 

I de fall då kön anses spela roll för att vara en trafiksäker förare så handlar det om att 
män är mer trafiksäkra. Enligt svaren i kategori 1 (manövrering) så är män skickligare 
än kvinnor i att manövrera bilen och ta sig ur kritiska situationer eftersom de har 
snabbare reflexer. I kategori 4 (erfarenhet) anses män vara mer trafiksäkra förare efter-
som de har mer körerfarenhet: de är mer intresserade av bilar och av att köra och detta 
intresse gör att de kör mer och därmed skaffar sig mer körerfarenhet. Däremot i kategori 
2 (laglydighet) spelar inte kön någon roll överhuvudtaget utan efterlevs bara reglerna så 
inträffar inga konflikter. 
 
Kategori 2, 3, 4 och 5: personlighetens betydelse 

Det varierar i kategorierna huruvida personligheten har betydelse eller inte. I kategori 2 
(laglydighet) och 4 (erfarenhet) spelar inte personligheten någon roll utan det är efter-
levnad av regler och lagar respektive uppbyggnad av erfarenhet som spelar roll och 
detta anses inte ha med personlighet att göra. Däremot i kategori 3 (anpassning) och 5 
(självinsikt) tas personlighetens betydelse upp. I kategori 3 (anpassning) påtalas att 
föraren själv ska förstå hur man ska agera för att vara trafiksäker utöver att följa lagar 
och regler. Man hänvisar till att föraren ska var flexibel och anpassningsbar och att man 
ska kunna behärska sitt temperament om så behövs så att man inte stör sina med-
trafikanter. I kategori 5 (självinsikt) handlar personlighet om att man har självinsikter 
dvs. man är så pass mogen att man kan bedöma sin egen kapacitet och förmåga, t.ex. när 
man ska köra alternativt avstå. 
 
Kategori 1, 2, 3, 4 och 5: synen på risker i trafiken 

I kategori 2 (laglydighet) ser man inte riktigt riskerna i trafiken, utan risker och konflikt-
fyllda situationer undviks helt enkelt genom att alla följer de lagar och regler som finns. 

Enligt kategori 3 (anpassning) och 5 (självinsikt) kan man undvika riskerna i trafiken 
genom eget agerande. I kategori 3 (anpassning) anpassar man sig till medtrafikanterna 
genom att visa hänsyn och att vara förutseende, dvs. att agera utifrån hur man tror att 
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medtrafikanterna kommer att agera. I kategori 5 (självinsikt) handlar det egna agerandet 
om att man väljer att avstå från att köra ibland, dvs. när de fysiska och psykiska förut-
sättningarna inte är optimala, för att på så sätt undvika riskerna i trafiken. 

I kategori 1 (manövrering) förhåller man sig till riskerna genom att tala om hur man ska 
ta sig ur dem och inte hur man ska undvika dem. Man hanterar risker genom att vara så 
skicklig som möjligt på att hantera och manövrera bilen. 

Till sist menas det i kategori 4 (erfarenhet) att erfarenheten ger en medvetenhet om 
riskerna i trafiken. Med ökad erfarenhet får man en förståelse om hur riskerna i trafiken 
uppstår och hur man ska agera för att hantera dessa riskfyllda situationer. Det fram-
kommer dock inte direkt hur detta beteende ska gå till så att riskerna undviks. 

 
3.2 18- åringarnas uppfattningar av vad en trafiksäker förare är  
 
 Kategori 1: Manövrering 

En trafiksäker förare har goda färdigheter i att manövrera bilen och kan därmed 
hantera de olika situationer som kan uppstå i trafiken. För detta krävs även kun-
skaper om själva bilen samt förståelse för hur bilen beter sig i olika situationer. 
Den trafiksäkre föraren kännetecknas av att ofta vara motorintresserad, vilket ger 
ett naturligt förhållningssätt till bilkörning och trafik vilket ses som viktigt. Detta 
gäller främst män som därmed anses vara mer trafiksäkra än kvinnor. 
 

Kunskaper om bilen och dess hantering 

En trafiksäker förare har goda kunskaper om hur bilen han eller hon kör fungerar och 
hanterar den utifrån dessa kunskaper, i de olika situationer som kan uppstå. Man måste 
kunna hantera och manövrera bilen annars är man ingen trafiksäker förare och bör inte 
heller köra bil: 
 

I: Vad tycker du man ska kunna för att vara en trafiksäker förare?  
IP11: Ja, det är att kunna ha kontroll över bilen, vad man än gör och hur 
man än… vart man än åker och så. 

IP22: Du ska ju kunna bilen. Framförallt. Överhuvudtaget att man inte får 
en massa motorstopp mitt i och veta svängradierna och parkera och allt 
sånt där. Så man ska kunna vad man sitter i för bil. /…/ Om man är osäker 
på bilen, om den är för stor för en, då ska man inte köra. /…/ Jag vet inte 
riktigt vad som är viktigast för att vara en bra förare. Men det är framförallt 
att dom vet vad bilen är och hur bromssträckor och sånt där. Hur bilen 
behandlar sig själv, om man säger så, på halt underlag och allt sånt där. 

 

Både citaten ovan och nedan påtalar vikten av att kunna manövrera bilen på ett bra sätt i 
olika situationer. Detta kan kopplas till att det också ses som viktigt att veta hur bilen 
fungerar och reagerar i olika situationer för att kunna köra på ett trafiksäkert sätt när det 
t.ex. är halt väglag. Det är inte bara det egna manövrerandet av bilen som spelar roll 
utan även vad bilen är utrustad med, t.ex. vilka däck som sitter på: 
 

IP6: /…/ Det är också så där att man ska kunna veta hur bilen reagerar. En 
sak som jag tror är jätteviktig att man ska kunna, det är att du måste 
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kunna… alltså du måste veta hur bilen ser ut, hur den fungerar. Alltså det 
är typ en av de viktigaste sakerna för att du ska kunna köra säkert också. 
Du måste… det här med däck, alltså om du inte har rätt däck och liksom 
såna saker. Det kan ju vara jätteförödande. Och kunna veta vad som händer 
när det är snö, när det är… vad det är som påverkar bilen och hur det 
påverkar och såna där saker. Så att självklart, det är jätteviktigt.  

 
Motorintressets betydelse 

Det ses som viktigt att själva bilkörningen känns naturlig för föraren, eftersom detta 
många gånger innebär att föraren har kontroll över körningen. Följande respondent 
menar att killar/män oftare har ett mer naturligt förhållningssätt till bilkörning och 
fordon än vad tjejer/kvinnor har, vilket kan bero på att killar/män ofta är mer 
intresserade av just bilar och bilkörning: 
 

IP16: Det låter väl kanske dumt om jag säger att jag tycker att killar kör 
bättre än tjejer, men alla killar som jag åkt med tycker jag kör… inte alltså 
att dom kör säkrare, alltså en del… men så länge man inte kör jättefort och 
allting sånt, så känns det som att ja, i genomsnitt tycker jag att killar känns 
som dom har mer koll på bilen. Alltså mer kontroll över bilen och inte lika… 
jag vet inte, jag har fått för mig att det känns som det är mer naturligt för 
dom.  

 

I detta sammanhang kan förarens bakgrund och uppväxtmiljö ha betydelse för huruvida 
man blir en trafiksäker förare eller inte. Intresse för bilar och bilkörning kan t.ex. vara 
knutet till den egna uppväxten. Är man uppväxt i en familj med stort fordonsintresse är 
troligtvis föräldrarna också engagerade i barnens körkortsutbildning, dvs. att man får 
uppmuntran och hjälp i detta. Detta intresse inom familjen kan t.ex. medverka till att 
man blir speciellt skicklig i att manövrera bilen: 
 

IP6:/…/ men om man är född i en miljö där pappan är jättebilintresserad så 
kanske man kommer igång fortare, föräldrar som är intresserade av att 
barnen tar körkort, och då blir man kanske bättre körare och allting. Dom 
är engagerade i en liksom, och vill att man ska bli jätte(?). Så att jag tror 
att det är mer miljön man själv lever i. Eller jag vet inte riktigt det här med 
född till… man har ju olika personligheter, och det föds man säkert med, i 
alla fall till viss del. Och vissa saker ligger ju genetiskt och sånt där. Men 
jag tror framförallt miljön. Jag menar man märker ju det dom som bor på 
landet, dom har ju jättebra… mer körvana, för att dom har ju liksom kört 
traktor, dom har kört moppe, för dom har haft behov av det liksom. Så att… 
Framförallt manövreringen och sånt. 

 
 Kategori 2: Laglydighet 

Den trafiksäkre föraren har kunskap om vilka regler och lagar som gäller i 
trafiken och följer dessa. Förutom kunskap och efterlevnad av de lagar och regler 
som finns är det viktigt att den trafiksäkre föraren har en förståelse för varför 
gällande lagar och regler är utformade som de är. Genom att förstå och följa 
reglerna och köra på ett lugnt sätt undviks risker och olyckor och körningen blir 
trafiksäker. 
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Efterlevnad 

Trafikregler och vägmärken är det mest grundläggande att kunna för att vara en trafik-
säker förare: 
 

IP5: Ja, vägmärkena måste man kunna, och trafikregler. 
I: Och det är grundläggande? 
IP5: Precis. Ja, det bör man i alla fall veta. 

 

Att kunna och att följa rådande trafikregler är väsentligt för att man ska vara en 
trafiksäker förare, men det gäller också att man som förare verkligen förstår innebörden 
av de olika reglerna: 
 

IP29: Först och främst måste man ju kunna alla regler. Men också vad som 
ligger bakom reglerna, varför de finns, inte bara att här får man högst köra 
70 utan det är varför det är, varför det inte är 110 på den här vägen. Att 
man förstår bakgrunden, lite djupare kunskap. 

 

Alla trafikanter måste vara insatta i vilka regler som råder. Men regler kan tolkas olika 
av olika individer. Ovissheten om vad som gäller i en given situation kan innebära att 
missförstånd uppstår mellan trafikanter och att riskfyllda situationer inträffar. Därför är 
det av stor betydelse att föraren är informerad om vad som verkligen gäller: 
 

IP37: Det bygger ju på att alla ska kunna samma regler också. Men det tar 
man som sån självklarhet, men det är ju inte alltid alla kan heller. 
I: Nej, det är inte så självklart att man kan? 
IP37: Ja, jag tycker att det är så självklart att ska man ut i trafiken så ska 
man kunna reglerna. Högerregeln, det är det många som skiter i det, i alla 
fall hemma. /…/ 
I: Så det är att alla ska tänka likadant? 
IP37: Mm, precis. För om vissa kör med högerregeln och andra skiter i det 
och kör (?) då blir det ju farligt. 

 
Inga personliga egenskaper krävs 

I följande citat framgår synen att det i ”vanlig” trafik inte krävs några speciella person-
liga egenskaper, utan det viktiga är att de regler som gäller följs. Om det däremot gäller 
bilkörning som t.ex. rally så är den egna personligheten och speciella talanger av vikt, 
och fokus ligger då mer på att kunna hantera bilen: 
 

IP37: Ja, att köra i vanlig trafik, det kan väl vem som helst bli bra. Det tror 
jag. /…/ Bara man kan reglerna och vet vad man ska göra.  
I: Det som inte är vanlig trafik, det är…? 
IP37: Det är när man ska ut och köra rally på vägar, då är det ju bra att 
kunna hantera bilen. Då är det ju inte trafik längre, då är det en helt annan 
sak. 
I: Då krävs det att man har en speciell… 
IP37: Då ska man ha talang för det. Och då behöver man inte kunna några 
trafikregler heller, för då är det bara… Har inget med trafik att göra. 
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I: Som vanlig förare, då är det koncentration, då pratar man inte medfödd 
begåvning utan då är det andra…? 
IP37: Ja, lära sig reglerna och…   

 
 Kategori 3: Anpassning 

En trafiksäker förare följer rådande trafikrytm, oavsett hastighet, vilket innebär 
att man måste kunna läsa av trafiken och ha fantasi att föreställa sig/förutspå hur 
medtrafikanter kan tänkas agera. Föraren kör på ett lugnt och uppmärksamt sätt 
så att hänsyn kan tas till medtrafikanterna. Anpassning till rådande trafikrytm 
måste vara så god att andra förare inte blir irriterade och därmed kör 
trafikfarligt.  
 
Följa trafikrytmen 

En trafiksäker förare anpassar sig till den rådande trafiksituationen och trafikrytmen: 
 

IP20:… utan jag tror man måste anpassa sig väldigt mycket efter trafik-
situationen och trafikrytmen och så vidare. 

 

Att följa trafikreglerna borde vara självklart, men i och med att inte alla gör det måste 
man ta hänsyn och anpassa sig till sina medtrafikanter. Det innebär att man själv inte 
alltid kan – eller snarare bör – följa reglerna stenhårt, utan det viktiga är att trafikrytmen 
flyter. Om majoriteten av bilförarna kör fortare än lagligt så får de övriga trafikanterna 
ta hänsyn till detta: 
 

IP22: /…/ Och sen så ska man kunna följa trafiken. Man ska inte avvika 
från alla andra trafikanter att man kör precis på den gränsen, om alla 
andra kör 90 på en… om vi säger att alla andra kör 60 på en 50-väg, mitt 
inne i stan. Och det är den enda personen som kör i 50 eller 55. Då kan 
bara det bli en fara, fast man… fast det är olagligt att köra… Man måste 
hela tiden följa med i strömmen, man kan inte avvika för mycket.  
I: Vad skulle hända om det är någon som kör då i femti? 
IP22: Alltså det är bara ett exempel, men... Typ hela trafiken stannar ju upp 
och många blir irriterade. Kanske några dumma omkörningar kommer och 
föraren blir ännu mer osäker när (?) på sig eller vad som helst. 
I: Är det det att man irriterar andra så att andra kan göra dumma saker? 
IP22: Ja. Det är ju… personen ifråga själv är ju inte i nån fara, men det blir 
ju runt om, för det är många som är irriterade, kanske nån har bråttom till 
jobbet eller nåt sånt där. Man ska följa med hela trafiken.  

 

Trafikfaran ligger alltså inte i att köra för fort, utan det är att en del trafikanter inte är 
uppmärksamma och anpassar sin körning efter den hastighet som majoriteten av bilister 
kör i, oavsett vilken fart det är:  
 

IP30: Ja, jag blir mycket irriterad på folk som svänger ut framför mig när 
jag håller på och kör om då, när man kommer lite för fort. Men jag vet 
inte… 
I: Varför gör de det tror du? 
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IP30: Men det är ju folk som inte kollar i backspegeln eller som inte räknar 
med att det finns folk som kör över laglig hastighet. Och det är rätt så 
många som gör. 
I: Och då kommer du så snabbt så dom har inte…? 
IP30: Ja, nä så dom har inte… äh det blir aldrig, man kör inte så fort så att 
man inte hinner bromsa, men man blir ju irriterad.  När det inte flyter på 
helt enkelt, folk som … för mig handlar det inte om att hålla 
hastighetsbegränsningen till hundra procent, utan det handlar mer om att få 
det att flyta.  

 

Inte köra för sakta 

Precis som i citatet ovan menar följande respondenter att man inte ska irritera sina 
medtrafikanter. En trafiksäker förare irriterar inte andra trafikanter genom att t.ex. köra 
för sakta. Kör man sakta så ska man köra åt sidan så att andra bilar kan passera utan att 
trafikrytmen störs:  
 

IP31: Men om man tänker på att man inte behöver ligga i kanske 30 på en 
50-väg, då är det ju lätt att de blir lite sura då de som är bakom.  Nej, men 
det är väl att man har koll på det som är runtomkring och är uppmärksam. 
I: Och anpassar sig lite efter andra? 
IP31: Ja, precis. 
 
IP17: Ja, om man kör för lugnt så är det klart att det kan uppstå faror. Det 
kanske är många andra bakom som blir irriterade också. Så att dom gör 
onödiga omkörningar eller vad som helst. Så man ska väl flyta med i 
trafikrytmen. 

 

Äldre förare pekas ut som en problemgrupp när det gäller att inte anpassa sig till de 
rådande omständigheterna. De anklagas för att ofta köra för sakta så att det stör andra 
bilisters körning, vilket i sin tur kan leda till trafikfara: 
 

IP16: Fast ändå så tycker jag när man får sådana som är gamla, som 
börjar tappa liksom olika förmågor vad det nu är de börjar tappa… ja, syn 
och hörsel och sådant där… Alltså dom kör ju inte fort, men det är många 
gånger som man liksom sett många som ligger och kör kanske i 60 på en 90-
väg, och det är ju lika… alltså det kan ju hända mycket också om man kör 
så himla sakta. 
I: Man utsätter andra för fara då också? 
IP16: Ja, det blir ju långa köer och det är ju heller inte bra. 
I: Vad gör man när man hamnar i sådan kö då? 
IP16: Risken är att många som blir stressade kör om när det är lite olämp-
ligt. /…/ Det har ju varit sådana som är jättegamla som har kört jättesakta 
eller kört vingligt typ och så där. Då blir man ju lite… att dom får ha kvar 
körkortet? Det är ju minst lika farligt som att köra fort, att man vinglar på 
vägen.  
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Visa hänsyn 

Grunden för en trafiksäker körning är att visa hänsyn gentemot medtrafikanterna och 
inte köra egoistiskt dvs. köra sitt eget ”race”. Även i detta fall handlar det om att 
anpassa sin körning till den rådande trafikrytmen: 
 

I: Hur ska man vara, bete sig för att vara en trafiksäker förare? 
IP30: Visa hänsyn. Och respektera att det finns annat folk än sig själv på 
vägen. Och… ja det är väl det. 
I: Och med folk, vad menar du då? 
IP30: Ja, alltså att det finns fler bilar på vägen. Så att man inte kör sitt eget 
race och låter de andra flytta på sig.  

 

Det är alltså viktigt att inte avvika från det ”allmänna” beteendet utan istället känna av 
trafiken och anpassa sig: 
 

IP6: /…/ För att om man är en sån person som är lite egoistisk, för det finns 
ju en sån körstil också, att man är lite egoistisk, då har man ju ingen som 
helst uppfattning om trafiken runtomkring. Då tänker man ju bara ’jag ska 
fram här’ liksom. Så att självklart har det en stor betydelse. 

 
 

Kategori 4: Erfarenhet 

En erfaren förare är en trafiksäker förare. Erfarenhet innebär att körningen är 
automatiserad. Genom erfarenhet och körvana läser föraren av trafiken auto-
matiskt och fokuserar på rätt saker. Erfarenhet och körvana gör också att föraren 
kan bedöma när man eventuellt kan bryta mot trafikreglerna, även om det inte är 
riktigt att göra det. Erfarenheten kan också kompensera för bristande kunskap 
om regler. Vidare har erfarenhet ingenting med förarens personlighet att göra, 
utan är något som nås genom vistelse i trafiken. 
 
Automatiserad körning 

En erfaren förare är en trafiksäker förare och det betyder att körningen är automatiserad. 
Den vane föraren behöver inte tänka på vad han eller hon ska göra: 
 

IP15: Man läser av automatiskt om man har erfarenhet lite mer. Jag kollar 
ju väldigt mycket det där. För att mer… nästan… inte tvinga mig själv, men 
jag tänker mycket på det i alla fall. Jag tror att en erfaren körare, dom har 
väldigt automa… dom behöver inte sitta och tänka på det liksom.  

 

Erfarenheten är viktig eftersom det innebär att föraren hinner med att både framföra 
bilen och ha kontroll över vad som händer runt omkring, dvs. ”det sitter i ryggmärgen”: 
 

IP22: Det kommer med erfarenheten, man håller blicken längre fram. 
Kanske i början så ligger man och kollar på bilen framför, till slut så ligger 
man uppe i kurvan där borta och kollar! Så erfarenheten är väldigt viktig. 
Bland det viktigaste. /…/ I början kanske man hade lite svårt att hålla koll 
på alla orienteringstavlor, exempelvis, och sånt där. Men nu sitter det i 
ryggmärgen, man behöver ju bara erfarenhet. Hinna med, alltså att man 
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inte bara har koll på väg… Ja, det är erfarenhet. Så en erfaren förare är en 
säker förare.  

 
Erfarenheten viktigare än egna personligheten 

Personlighet har ingen avgörande betydelse för om du kör trafiksäkert. Istället är det 
genom erfarenhet och körvana som man formas till en trafiksäker förare: 
 

IP31: Nej, jag tror… det blir ju vartefter att man kör, vare sig man har 
körkort eller inte blir man ju van i bilen, och då tror jag att man ändå 
påverkas av trafiksituationen. För att man märker att man kan inte bete sig 
hur som helst i trafiken. Så jag tror inte att man behöver ha någon speciell 
personlighet, utan jag tror man formas. För människan är så formbar, att 
hon formas efter det. 

 
Erfarenheten viktigare än kunskaper om trafikregler 

Erfarenhet ses som viktigare än att kunna alla trafikregler som gäller, just med tanke på 
en automatiserad körning, att ha det i ”ryggmärgen” och att kunna läsa av trafikmiljön. 
Äldre har kanske inte alltid nya regler uppdaterat, men är ändå trafiksäkrare förare än 
yngre eftersom de har mer körvana och kan hantera olika situationer då de kanske har 
varit med om liknande sådana tidigare: 
 

IP15: /…/ Mamma, det var ju längesen hon tog körkort då. Det är ju nya 
regler och liksom olika som dom inte kommer ihåg. Men dom är ju ändå en 
bättre förare än vad jag är, för dom har ju mer koll, jag försöker ju ha koll 
hela tiden bara för att jag inte har det i ryggmärgen än liksom. Men dom 
har ju det, så dom blir ju bättre på så sätt. 
I: Och klarar sig bra, fast dom kanske inte… 
IP15: Ja. Precis. Så jag tror det är väldigt viktigt faktiskt. Det viktigast 
kanske framförallt [erfarenhet]. 

 
IP11: Sen är det mycket… det märker jag när jag och pappa åker, att han 
inte riktigt har koll på om det har kommit till nya regler eller såna nya 
grejer som vi har fått lära oss på utbildningen. Och det är ju mycket såna 
saker, men annars så vet jag ju att han kör ju mycket bättre än jag gör, för 
han har kört så pass länge. Och han är mycket… han är ju så van så han vet 
hur han ska göra om han får sladd på bilen, för han har fått det förut och så 
där.  

 
Erfarna förare kan överskrida regler 

Förare som har erfarenhet har kontroll över trafikmiljön och kan avgöra från situation 
till situation hur de ska köra. Inom denna kategori finns även en syn på erfarenhet som 
innebär att föraren pga. sin körvana kan bryta mot vissa regler, t.ex. köra för fort, utan 
att trafiksäkerheten hotas:  
 

IP29: /…/ för vissa, visserligen vissa, män och kvinnor i 40-årsåldern, de 
kan också vara lite nonchalanta och gasa på, men på sätt och vis känns det 
som att även om de kör för fort, så vet de vad de gör. Att de kör för fort där 
det ändå är hyfsat säkert att köra för fort och är det folk i närheten eller 
liknande, då gör de inte det, utan de kan avgöra situationen /…/. De vet när 
de kan bryta regler och vilka regler de kan bryta. Även om man inte kan det 
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egentligen kanske, det kan ju komma upp en älg överallt, men ändå, att dom 
ändå har ganska bra bedömning av det. 

 

 Kategori 5: Självsäkerhet 

En trafiksäker förare har en inre trygghet och självsäkerhet som även avspeglar 
sig i övriga livet och inte endast i trafiksammanhang. Den trafiksäkre föraren är 
tydlig i sitt agerande i trafiken, är handlingskraftig, vågar ta för sig samt känner 
sig bekväm och säker i körningen. Tydlighet är viktigt – om föraren velar eller 
tvekar skapas förvirring hos medtrafikanter vilket kan leda till olyckor. Män anses 
överlag ha bättre självförtroende än kvinnor och är också mer intresserade av 
bilar vilket ger en bekvämlighet i bilen och därmed en trafiksäkrare bilkörning. 
 
Självförtroende  

Det krävs att föraren har ett gott självförtroende för att vara trafiksäker. Denna inre 
säkerhet gäller inte endast så som bilförare, utan även hur man är i det övriga livet. Har 
man överlag ett gott självförtroende så avspeglas också detta på ett positivt sätt i 
körstilen. Om föraren har en inre säkerhet och trygghet så faller t.ex. inte han eller hon 
för grupptryck: 
 

IP22: Man ska vara säker. Säker på sig själv.  
I: Kan du beskriva hur en sån person är? 
IP22: Ja, man ska… Det är en mogen förare. Man lyssnar inte på vad dom 
andra säger i bilen, exempelvis. 
I: Man faller inte för grupptryck? 
IP22: Nej. Det är en säker förare. Som vet själv, oavsett om hela gänget 
sitter och ’kör fortare, kör fortare’. Man vinner ingenting på det, jag vinner 
två minuter eller så blir jag av med körkortet liksom. Det är inte värt det. 

 

Vet man med sig att man lätt faller för grupptryck så ska körning där sådant kan tänkas 
förekomma undvikas:  
 

IP6: Jo, alltså man ska inte köra heller om man vet att man blir påverkad av 
andra människor, i bilen. Alltså om du vet att du faller för grupptryck och 
att du är… och att dina kompisar… /…/ För att det kan också va så att dom 
säger ’men kör på, kör på, fortare, fortare’. Om man vet då att man inte 
pallar grupptryck, så ska man inte köra när det är mycket… man ska 
undvika såna situationer. Framförallt då när man har packade personer i 
bilen. För att då kanske det blir ännu mer. Så att det råder jag i alla fall 
dom som känner att de faller för grupptryck. /…/ Det är faktiskt viktigt 
också, det är en bra bilförare, att du inte faller, du ska stå på egna ben. Du 
måste vara… ja, det är också en viktigt, att du kan ’det här är mitt beslut, 
jag kör så här nu, om inte du inte vill sitta i bilen…’.  

 
Vara tydlig och bestämd 
Som förare får man inte vara osäker och tveka i olika situationer. Man måste vara tydlig 
och man måste våga handla – föraren ska vara säker på sig själv och våga ”ta för sig”, 
just för att inte skapa förvirring i trafiken. Genom att vara tydlig och säker i sitt 
handlande så kan missförstånd grundat i bilförares tvekan och veliga körstil undvikas: 
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IP6: /…/ Men man får inte verka osäker i trafiken heller. Du måste ju vara 
säker. När du liksom har bestämt dig, då gör du det liksom. Och att du inte 
velar hela tiden, för det kan skapa väldigt stor virrighet i trafiken, bland 
andra medtrafikanter och så där. /…/ Eller att man missuppfattar varandra 
och så där. Så man ska vara tydlig i trafiken, tror jag.  

 

En bilförare måste köra lite aggressivt i vissa trafiksituationer, men detta innebär inte att 
föraren ska vara egoistisk och att hänsyn inte tas till medtrafikanterna. I följande citat 
talas det om ”den osynliga gränsen”, dvs. att ta för sig utan att gå över gränsen så att 
körningen blir alltför aggressiv, eller tvärtom om, alltför velig: 
 

I: Om du kommer in i en stor stad, det är ganska hetsligt tempo…? 
IP2: Ja, man får inte köra för mesigt, det har jag varit med om, det är… 
Man måste ha så pass stor säkerhet att man hela tiden… man får inte 
tumma på säkerheten, men man måste känna sig så pass bekväm och säker 
och så att man kan köra rakt ut i en korsning utan att tveka för länge. 
I: Du har kört inne i Stockholm? 
IP2: Ja. Jo, men man måste ta för sig lite grann, annars hinner man inte 
byta filer och sånt eller hamnar man på fel ställen. Det är ganska 
tidsödande! Så till en viss mån så måste man nog kunna ta för sig lite, man 
får inte va för mesig, om man säger så. Men ändå… då krävs det att man 
har bättre koll. Krävs(?) ytterligare.  
I: Även om man då kan alla trafikregler jättebra och manövrera bilen, men 
man är lite försiktig av sig, då kanske det inte är så himla bra i 
storstadsmiljö, i rusningstrafik? 
IP2: Nä, då kan det faktiskt bli osäkert på ett annat sätt då, så att det 
uppstår missförstånd mycket lättare har jag märkt, om man tvekar för 
mycket och så, utan man…/…/ Fast det får inte gå till överdrift, det finns 
nån slags osynlig gräns där, man får inte gå över gränsen, få då blir det för 
aggressivt, och då… då hjälper inte det heller. 

 
Män mer trafiksäkra än kvinnor 

Känner man sig bekväm och säker i sin roll som förare så blir också körningen trafik-
säker. Män anses vara mer trafiksäkra än kvinnor, vilket beror på att de är mer 
intresserade av bilar och därmed känner sig mer bekväma i bilen. Man får bara se upp så 
att man inte blir för säker: 
 

IP2: Jag tror att mycket… just intresset för bilar, vilket är helt klart större 
hos de flesta män, ger en större säkerhet. Man känner sig mer bekväm, i 
bilen, än vad kanske många kvinnor gör. Vilket borde ha givetvis för- och 
nackdelar. Man kan väl känna sig lite för säker, tar allting för givet, i vissa 
situationer. 
I: Det är inte bra att vara alltför säker? 
IP2: Nej. Men överlag tror jag att många män känner sig betydligt mer 
bekväma i att köra. 

 

Självförtroende och förmåga att kunna ta för sig i trafiken är en nödvändighet. Män 
anses ofta ha bättre självförtroende än kvinnor överlag, och detta blir också märkbart i 
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deras körning, i det att de känner sig mer bekväma som förare än vad kvinnor gör. 
Kvinnor anses mer lugna i sin körning men osäkra:  
 

IP22: /…/ Plus att det brukar ofta va så att killarna märks mer än tjejerna. 
Det kan man se även i klassrummen eller i stan, att det är killar som låter. 
Men många av dom, som jag, är ju säkra på sig själva också. Tjejerna 
kanske inte vågar ta för sig riktigt ordentligt i trafiken heller. Det gör 
killarna. Ta för sig måste man göra. Annars går det inte att köra bil. 
I: Så tjejernas fördel är att dom kanske kör lite lugnare. Nackdelen är att 
dom är osäkra? 
IP22: Ja precis. Lugna men osäkra. Och vi är galna men säkra! Ungefär…  
I: Vad är värst och vad är bäst? 
IP22: Ja, det vet jag inte, det är väl lika dåligt båda två. Man ska nog hitta 
nån balans mellan dom två. Lugn och säker. Är man jätteblyg och håller sig 
lite i bakgrunden, då kanske man inte är så där… aggressiv. Man måste 
samtidigt vara aggressiv i trafiken. Inte dåligt aggressiv, man ska vara bra 
aggressiv. Man ska ta initiativ, inte avvakta för mycket och sånt där. 
I: Hänger det ihop med det här som du sa om att man ska vara säker? 
IP22: Precis. Och det är kanske inte så lätt för den personen, om man är 
jätteblyg och så där. För det måste man kunna lära sig. Det finns ju kurser 
för sånt där också. Ska man ha körkort då ska man veta vad man ger sig in 
på. /…/ Men man kan väl… många är ju född med utstrålning och karisma 
och allt sånt där, och det smittar väl av sig lite i bilkörningen också kanske.  

 

 Kategori 6: Koncentration 

En trafiksäker förare kör lugnt och försiktigt och stressar ej. Detta för att kunna 
vara koncentrerad och fokuserad på körningen och för att kunna ta hänsyn till 
medtrafikanter. Tappas koncentrationen kan det lätt hända en olycka. Att vara 
koncentrerad innebär i sin tur uppmärksamhet på olika faktorer som kan störa 
körningen och innebära risker, dels handlar det om det egna fysiska och psykiska 
tillståndet, dels om yttre faktorer som t.ex. mörker, halka eller olika trafikmiljöer. 
Den trafiksäkre föraren måste också vara uppmärksam på andra trafikanter och 
kunna förutse deras handlanden, allt för att inte riskfyllda situationer ska uppstå. 
 
Den lugne och försiktige föraren 

Det som kännetecknar en trafiksäker förare är att denne är lugn i sin bilkörning och ej 
stressar: 
 

I: Vad tycker du man ska kunna för att vara en trafiksäker förare? 
IP5: Ja, man ska kunna ta det försiktigt, kunna köra lugnt, ha gott om tid, 
tänka sig för. 
I: Varför? 
IP5: Ja, så man inte kör på någon cyklist, gående eller något annat fordon. 

 

Förare som inte är lugna utan alltid har bråttom och kör för fort etc. kan skapa en 
otrygghet i omgivningen, dvs. hos andra förare: 
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IP11: Man ska inte vara så hetsig tror jag, som många är. Att dom kör och 
har bråttom och kör fort hela tiden. Att man ska kanske lugna ner det lite. 
För jag tycker att det är väldigt många som alltid har väldigt bråttom. /…/ 
Men jag tycker det känns väldigt otryggt att veta att vissa, dom visar ingen 
hänsyn alls, dom vill bara komma fram så fort som möjligt.  

 
Vara koncentrerad  

För att undvika riskfyllda situationer och olyckor måste föraren vara koncentrerad på sin 
körning. Sådant som kan störa koncentrationen hos föraren kan vara passagerare eller 
att föraren själv ägnar uppmärksamheten på t.ex. bilstereon istället för på trafiken: 
 

I: Har du varit med om någon situation där du har tänkt att den här 
personen beter sig på ett sätt som inte är trafiksäkert? 
IP37: Ja, det har jag. Men det är på grund av att dom inte koncentrerar sig 
tillräckligt. Jag har en kompis som skulle svänga ut… han hade 
väjningsplikt och han kollade åt det hållet och han kollade åt det hållet, så 
körde han ut och då kom det en lastbil. Svängde. Då hade han inte 
koncentrerat sig tillräckligt för att kolla om det var någon mer trafik.  Ja, 
han visste ju att han skulle stanna och lämna företräde, så det vara bara att 
han koncentrerade sig inte. /…/ Så länge man… om man säger kör på en 
landsväg, så länge man sitter och koncentrerar sig, då kör man ju inte av 
från vägen. Det är när man tappar koncentrationen eller ska pilla på 
stereon eller nånting…  
IP16: Det är väl andra i bilen som kan störa ganska mycket. Speciellt om 
man nyss har fått körkort så är det väldig skillnad, för då behöver man 
verkligen koncentrera sig på att köra. Då är det inte bra om det händer för 
mycket i bilen. 
I: Även om bara de andra pratar med … 
IP16: Ja, man vill vara med och lyssna och kan hända att man börjar tänka 
på annat, och i början så behöver man i alla fall koncentrera sig på att 
köra.  

 

En annan fara som kan störa koncentrationen är monotoni. När ingenting händer på en 
raksträcka så tappas koncentrationen: 
 

IP16: /…/ Någonting som också kan vara farligt det är om man sitter och 
kör på en sträcka som är alldeles för rak eller liksom något sådant, alltså 
man blir så … det är lätt att man börjar tänka på annat och så märker man 
inte att den där framme både ska svänga och saktar in och så… 
I: Det måste hända någonting? 
IP16: Ja, det ska hända någonting och… 
I: Eller att det är omväxlande… 
IP16: Ja, omväxlande miljö lite granna så där, det svänger lite. 

 
Ej irritera sig över andras körning 

Att vara lugn så som bilförare innebär att man inte stressar upp sig över andras sätt att 
köra. Är man en sådan person som lätt brusar upp pga. andra trafikanters körbeteende så 
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kan detta innebära att man själv tappar koncentrationen och att olika riskfyllda 
situationer uppstår: 
 

IP16: Det är många… ibland känner man ju verkligen att även om det inte 
händer något speciellt så kan man ju känna att man verkligen inte känner 
sig trygg med den man åker. Det känns som att den inte har riktigt kontroll, 
det är svårt att säga någon speciell grej som den gör, men man känner att 
man inte kan slappna av riktigt när man sitter med. 
I: Vad är det för typ av person? 
IP16: I alla fall tycker jag att det är sådana som oftast stressar upp sig på 
sådana runt omkring också som… även om dom själva… Jag kan tycka att 
dom kanske inte kör så himla bra, men sitter dom och ’nu gör den så och 
den så’. Det känns som dom hetsar upp sig så över vad alla andra gör och 
då blir det som dom själva… 
IP35: Ja… man ska inte brusa upp och bli arg om nån råkar göra fel eller 
nånting. Behålla lugnet. 
I: Vad är det som kan hända? 
IP35: Man kan bli så arg att man gör samma sak själv. Och förlorar 
uppsikten hur man ska göra. 

 
Ignorera medtrafikanters irritation 

Lika väl som den egna koncentrationen kan försämras därför att man irriterar sig på 
andra trafikanter, lika väl kan man själv bli stressad och nervös av att andra trafikanter 
irriterar sig på den egna körningen. Resultatet blir det samma i båda situationerna, dvs. 
föraren tappar koncentration och fokus, vilket kan ge upphov till en osäker körning: 
 

I: Hur ska man inte bete sig när man kör bil?  
IP11: Jo, folk som blir väldigt arga och väldigt upprörda, andra gör fel, 
eller så. Eller när det är bilköer och dom blir väldigt arga och tutar eller 
ger fingret eller nånting. Det är väldigt störande och väldigt stressande för 
alla andra. Och om det är nån som… alltså om man är i en korsning och 
man släpper förbi nån annan, det är inget fel, det är bara bra. Men så är det 
alltid nån bakom som tutar eller blir irriterad för dom får vänta lite extra, 
och det är väldigt stressande. 
I: Vad är som kan hända om man blir så stressad, när det är nån som tutar 
och så? 
IP11: Mm, då tappar man ju uppmärksamheten på det man borde ha tittat 
på, kanske kör rakt ut istället för att titta en extra gång. 

 
I: Du nämnde lite det här om personliga egenskaper, som lugn och så där. 
Är det några andra såna personliga egenskaper? 
IP17: Ja, stresstålig kanske, om det ligger massa bilar bakom. Att man 
kanske inte blir stressad av det och stirrar sig blint i backspegeln. /…/ 
I: Man tappar koncentrationen? Kan man göra något annat dumdristigt när 
man blir stressad? 
IP17: Ta onödiga risker till exempel. Sticka före i korsningar och så där 
kanske. Eller köra över någon väg…  
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Det egna tillståndet 

Trötthet, alkohol och den egna hälsan är faktorer som kan påverka förarens körning och 
göra den osäker, eftersom föraren i dessa tillstånd kan tappa koncentrationen:  
 

I: Finns det vissa situationer då man borde avstå från att köra bil, på grund 
av…? 
IP2: Ja, om du är fruktansvärt förbannad eller nåt, då tror jag att man 
tänker inte tillräckligt mycket. Eller om man… ja, väldigt deprimerad eller 
påverkad av alkohol eller någonting, då ska man givetvis avstå.  

 

IP22: Ja, stress och trötthet, allt sånt där. Det har ju självklart… spelar in.  
I: Finns det någon situation när man borde avstå att köra?  
IP22: Ja, direkt efter krogen är inte så där jättebra kanske! Ja, när man 
precis har vaknat. /…/ När man har suttit och gjort nånting länge och 
monotont. Ja… Man ska va pigg när man kör, det är viktigt.  
I: Så det är ganska viktigt hur man mår som person… 
IP22: Ja! 
I: …vid ett specifikt tillfälle?  
IP22: Ja, det är hur viktigt som helst.  

 

Kategori 7: Engagemang 

Att köra bil innefattar så mycket mer än att bara kunna framföra ett fordon. 
Föraren måste vara engagerad i sin körning och inte bara se bilen som ett 
transportmedel. Den trafiksäkre föraren tänker medvetet på att köra 
trafiksäkert och respekterar de regler som gäller. Vidare är han eller hon 
ansvarsfull och har stor vilja att hela tiden bli en bättre förare. Förarens 
uppväxt och bakgrund kan ha betydelse: kommer man från ett hem som gett 
goda förebilder och goda moraliska värderingar inför livet överlag så finns 
också stora förutsättningar för att man ska bli en trafiksäker förare. 

 
Ansvar 

Den trafiksäkre föraren är ansvarsfull och tar bilkörningen på allvar. Detta innebär ett 
engagemang där bilen inte endast ses som ett transportmedel för att ta sig från en punkt 
till en annan: 
 

IP15: Har man inte intresset av att lära sig [skrattar till] vara en 
trafiksäker förare, utan mest tycker om att skryta med att hänga på 
gaspedalen liksom. Men alla kan ju lära sig, om man vill.  
I: Det hänger på viljan? 
IP15: Ja. /…/ Sen tror jag intresset av… vissa har det bara som ett A till B 
liksom. Men jag tror att för att komma från A till B måste man va engagerad 
i det också och lära sig köra. 

 
IP2: /…/ Och sen… Ja, att man känner nån slags ansvar, för det är ändå ett 
stort ansvar tycker jag, att framföra ett fordon som en bil. 
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I: På vilket sätt kan man uppfylla det ansvaret?  
IP2: Ja, inte köra för häftigt, ta det lugnt och hela tiden planera och tänka 
igenom, vad man gör. Inte tar det för flyktigt. Hela tiden ha kontroll på vad 
man gör. 

 
Allmän moraluppfattning 

Att köra trafiksäkert innebär ett moraliskt ansvar. Den moraliska aspekten kan i detta 
sammanhang inte begränsas till endast bilkörningen. Synen på vad som är rätt 
respektive fel i övriga livet återspeglas i synen på vad som är en trafiksäker körning, 
vilket i realiteten innebär att trafikkörskolan inte alltid kan nå alla. Uppväxt och 
uppfostran får en stor roll: 
 

I: Den enskilde individen ska egentligen ansvara för… [att köra 
trafiksäkert]? 
IP15: Ja. Så länge som man inte gör det så spelar det ingen roll hur mycket 
man bygger, hur mycket pengar man lägger ner på gupp och avsmalningar 
och… /…/ Så att så länge folk bara lär sig köra som dom ska, tycker jag…  
I: Hur lär man sig sånt, tror du? 
IP15: Dels… jag tror det har väldigt mycket med att man ska redan som 
barn, rätt uppfostran, det har ju med allting att göra. Moraler och att 
man… Det finns ju vissa regler. De flesta vet ju ändå att man inte ska skjuta 
en människa. Jag tycker det är viktigt, såna regler måste man följa. Det är 
ju självklart. Det är inte lika självklart att man håller 50, utan man ligger 
på 60 på en 50-väg. Det tycker jag också ska… att man respekterar regler, 
det är nog viktigt, och att man har rätt moral. Och det tror jag ligger mycket 
på uppfostran, redan från barn. Och sen… Sen är det självklart att 
körskolan har lite så med, men har man inte den uppfostran ändå så är det 
bara… då bryr man sig inte om vad som sägs ändå, tror jag. /…/ Lär man 
sig från början att gör inte så och gör inte så, då spelar det ingen roll om 
det är trafik, då har man dom här spärrarna, moralspärrar som säger åt en 
att är det en regel så bryter man inte den. Har man bra grunder va, så tror 
jag man… då kan man lära sig mycket mycket mer på körskolan än vad 
många gör idag, som inte bryr sig om det, utan… Nu låter jag som värsta 
regelmänniskan så! Men finns det bara där i bakhuvét hela tiden, vad 
man… så tror jag att man inte ens behöver tänka på att inte bryta reglerna, 
då försöker man följa det.  

 
3.2.1 Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 18-åringarna 
Samma aspekter framkommer i olika beskrivningskategorier, men har olika innebörder i 
de sammanhang som utgör varje enskild beskrivningskategori. De aspekter som fram-
kommit är könets betydelse, det egna bilintressets betydelse, uppväxtens betydelse, 
synen på moral, synen på stress, betydelsen av uppmärksamhet och koncentration, 
betydelsen av laglydighet samt den egna personlighetens roll. Nedan redovisas de 
relationer som finns mellan kategorierna. 
 
Kategori 1 och 5: könets betydelse 

Kön anses spela roll i två kategorier och det är i nummer 1 (manövrering) och 5 (själv-
säkerhet) och då handlar det om att män är mer trafiksäkra som förare än kvinnor.  
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I kategori 1 (manövrering) ses män som mer trafiksäkra därför att de har ett starkare 
intresse för bilar än kvinnor. Detta innebär att de kör mer och därmed blir skickligare på 
att manövrera bilen än kvinnor.  

I kategori 5 (självsäkerhet) däremot anses männen vara mer trafiksäkra förare än 
kvinnor därför att de har ett bättre självförtroende. Detta återspeglas i livet i stort, vilket 
gör att de vågar ta för sig mer i trafiken – något som anses nödvändigt för att bli just en 
trafiksäker förare. 

 
Kategori 1 och 7: det egna bilintressets betydelse 
Kategori 1 (manövrering) och 7 (engagemang) har det gemensamt att det egna intresset 
för bilkörning ses som betydelsefullt för om man kör trafiksäkert eller inte. 

I kategori 1 (manövrering) är det själva bilkörningen det handlar om, att man genom sitt 
intresse för bilar, motorer och bilkörning även förvärvar en skicklighet i manövrering 
och överhuvudtaget en förståelse för bilkörning.  

I kategori 7 (engagemang) handlar det istället om att vara intresserad av att faktiskt vara 
en trafiksäker förare, att uppvisa engagemang och ansvar i bilkörningen och lära sig 
saker om bilar och motorer därför att det är viktigt just ur en trafiksäkerhetsaspekt. 
 
Kategori 1 och 7: uppväxtens betydelse 

I kategori 1 (manövrering) menar man att uppväxten har betydelse för att bli en trafik-
säker förare på så sätt att om familjen är motorintresserad så finns ett engagemang hos 
föräldrarna som gör att man får uppmuntran och stöd kring sin bilkörning. Engage-
manget består i att man får mycket träning tidigt vilket gör att man blir skicklig på 
manövrering av bilen. 

I kategori 7 (engagemang) talas också om ett engagemang från hemmet, men nu handlar 
det mer om en allmän moraluppfattning, om vad som är rätt och fel överlag. Får den 
blivande föraren med sig goda moraliska värderingar och förebilder från uppväxten så 
applicerar man dessa också i trafiken och blir därmed en trafiksäker förare. 
 
Kategori 2 och 7: moral 

I kategori 7 (engagemang) är moral ett ledord för vad som utmärker en trafiksäker 
förare. Moral innebär bl.a. att man följer de regler som finns fastställda. Diskussionen 
kring detta ämne är komplext och ses i ett större sammanhang i livet i stort.  

Även i kategori 2 (laglydighet) kan man tala om moraluppfattning, om man sätter 
likhetstecken mellan moral och laglydighet. Men i denna kategori gås det inte djupare in 
på vad det egentligen innebär att följa lagar och regler, och det sätts inte heller in i ett 
större sammanhang, så som det görs i kategori 7 (engagemang).  
 
Kategori 3 och 6: stress 

I kategori 3 (anpassning) ska den trafiksäkre föraren anpassa sig till trafiken så att inte 
andra förare blir stressade. Genom att inte köra t.ex. för sakta så riskerar man inte heller 
att irritera och stressa andra bilförare runt omkring.  

I kategori 6 (koncentration) ligger istället betoningen på att inte själv vara stressad, utan 
istället ska föraren köra lugnt och försiktigt så att inte koncentrationen tappas. Tappas 
koncentrationen kan det nämligen leda till riskfylld körning. Detta innebär också att 
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man ska ignorera andra bilförares irritation och stressande beteende, just för att inte 
själv bli stressad.  
 
Kategori 3 och 6: uppmärksamhet och koncentration 

Både kategori 3 (anpassning) och 6 (koncentration) ser uppmärksamhet och koncentra-
tion som viktiga egenskaper hos den trafiksäkre föraren. Men det finns en viss nyans-
skillnad i de två kategorierna. I kategori 3 (anpassning) är dessa båda egenskaper 
relaterade till att föraren ska anpassa sin körning till den rådande trafikrytmen, medan 
det i kategori 6 (koncentration) mer hänger samman med att vara uppmärksam och 
koncentrerad på en mängd olika faktorer i trafikmiljön – att vara uppmärksam och 
koncentrerad i sin körning innebär en riskmedvetenhet som inte bara ska relateras till 
trafikrytmen, utan till trafikmiljön i sin helhet samt det egna fysiska och psykiska 
tillståndet. 
 
Kategori 1, 2, 3 och 4: synen på laglydighet 

Synen på vikten av att vara laglydig för att vara en trafiksäker förare skiljer sig ganska 
markant mellan kategori 2 (laglydighet) och 3 (anpassning).  

I kategori 2 (laglydighet) är laglydighet en nödvändighet för att körningen ska vara 
trafiksäker. En laglydig förare är en trafiksäker förare. Enligt kategori 3 (anpassning) 
däremot så kan en ”obstinat” laglydighet tvärtom innebära stora risker i trafiken. Här är 
det den anpassningsbara föraren som är trafiksäker, om det så innebär att föraren an-
passar sig till en trafikrytm som överskrider tillåten hastighet. Det gemensamma för de 
båda kategorierna är att den enskilde föraren sätts i ett sammanhang, där samspelet med 
medtrafikanterna blir mycket tydligt. Med uppfattningen i kategori 2 (laglydighet) utgår 
man från att trafiksäkerheten skulle öka om bara alla följde de lagar och regler som 
finns – tillsammans skapar man en trafiksäker miljö. I kategori 3 (anpassning) bidrar 
den enskilde föraren till en trafiksäker miljö genom att anpassa sin körning till den 
rådande trafikrytmen. 

Även i kategori 4 (erfarenhet) anses det att föraren ibland kan bryta mot vissa regler 
därför att man har så pass mycket körvana och erfarenheter i trafiken att man behärskar 
detta, utan att riskera trafiksäkerheten. Tankegången här är att erfarenheten utvecklar en 
skicklighet i manövrerandet. 
 
Kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7: den egna personlighetens betydelse 

I kategori 1 (manövrering), 3 (anpassning), 5 (självsäkerhet), 6 (koncentration) och 7 
(engagemang) får förarens egen person stor betydelse i uppfattningen av vad som är en 
trafiksäker förare.  

I kategori 1 (manövrering) är det förarens specifika förmågor och talanger – färdigheter 
– i bilkörning som står i centrum, medan det i kategori 5 (självsäkerhet) istället handlar 
om att det är den trafiksäkre förarens inre säkerhet, självsäkerhet överlag i livet, som är 
viktigt. En viss koppling kan finnas mellan de båda kategorierna, i det att man kan anta 
att en talangfull förare också har ett gott självförtroende.  

I kategori 5 (självsäkerhet) och 7 (engagemang) betonas egenskaper som är viktiga för 
att vara en trafiksäker förare men som också ses som egenskaper som måste vara så pass 
”förankrade” att de även existerar s.a.s. utanför bilen, i det övriga livet och i andra 
sammanhang än i trafiken. I kategori 7 (engagemang) är det moral som diskuteras, i 
kategori 5 (självsäkerhet) är det det egna självförtroendet som poängteras. Det gemen-
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samma är att båda dessa egenskaper är något som inte specifikt kan kopplas till endast 
själva bilkörningen. Den egna personen får härmed en mycket stor betydelse för den 
trafiksäkra körningen. 

I kategori 3 (anpassning) och 6 (koncentration) handlar det om att vara en lugn förare, 
att behålla lugnet i olika situationer för då blir det en säker körning. I kategori 3 
(anpassning) menas det att man som förare ska vara lugn och visa hänsyn och på så sätt 
anpassa sig till andra trafikanter så att de inte blir störda och irriterade. Även i kategori 
6 (koncentration) tas det upp att man inte ska irritera andra trafikanter men mer ur 
perspektivet att man som förare ska vara lugn för att inte tappa den egna koncentra-
tionen. För tappar man den uppstår lätt kritiska situationer och det påverkar självklart 
medtrafikanterna som därmed blir störda och irriterade. 

I kategori 2 (laglydighet) och 4 (erfarenhet) räknas överhuvudtaget inte den egna 
personens betydelse in i huruvida man är en trafiksäker förare eller ej. Det väsentliga är 
att följa lagar och regler respektive vilken erfarenhet av bilkörning man har hunnit 
skaffa sig. 

 
3.3 Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 17- och 

18-åringarna 
Bland 17-åringarna har fem kategorier utkristalliserats, medan det hos 18-åringarna 
finns sju kategorier. De fyra första kategorierna har samma rubrik för både 17- och 
18-åringarna. Även om rubrikerna och innehållet till viss del är detsamma så finns det 
vissa vinklingar som är olika. Oftast handlar det om att 18-åringarna har ytterligare 
någon dimension som inte 17-åringarna har. Nedan följer en jämförelse mellan 17- och 
18-åringarnas kategorier, dels mellan de som har överensstämmande rubriker, dels 
mellan övriga kategorier där vissa aspekter i olika kategorier kan jämföras. I detta 
utfallsrum, där de båda åldersgrupperna ställs mot varandra, är det alltså inte olika 
aspekter inom respektive kategori som jämförs, på det sätt som gjorts tidigare i 
utfallsrummen för respektive åldersgrupp. Istället är det kategoribeskrivningarna i sin 
helhet som behandlas och jämförs.  

 
3.3.1 Jämförelser mellan kategorier 
Kategori 1: manövrering 

Kategorin handlar, i båda åldersgrupperna, om att vara duktig i att manövrera och 
hantera bilen. Är man det är man en trafiksäker förare eftersom man då klarar av olika 
typer av situationer och framförallt kritiska sådana. 

Skillnaden mellan grupperna är att 17-åringarna trycker på att man ska ha goda reflexer 
och kunna kombinera tanke och handling, dvs. manövrerandet ska vara automatiserat. 
För att vara duktig i manövrerandet menar 18-åringarna att man även måste ha kunskap 
om hur bilen reagerar och fungerar i olika situationer samt ha en rätt utrustad bil, t.ex. 
rätt typ av däck vid halt väglag. Inte pratar 18-åringarna om automatisering på det sätt 
som är märkbart bland 17-åringarna. 

En likhet mellan grupperna är att kön har betydelse för hur skicklig man är att 
manövrera bilen i kritiska situationer. Män anses vara bättre på manövrering än kvinnor 
men förklaringen är olika i de två åldersgrupperna; 18-åringarna menar att män har ett 
motorintresse från början som gör att de får ett naturligt förhållningssätt till bilar och 
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bilkörning, medan 17-åringarna menar att män helt enkelt har bättre förmåga till 
manövrerandet då de t.ex. har snabbare reflexer än kvinnor. 

 
Kategori 2: laglydighet 

Båda grupperna inom denna kategori menar att bara alla i trafiken följer de uppställda 
regler och lagar som finns så uppstår inga konflikter och heller inga olyckor och trafiken 
blir säker. Båda grupperna påpekar att det inte handlar om personliga förutsättningar för 
att bli en trafiksäker förare utan det handlar egentligen bara om att följa lagar och regler. 

Dock vidgar 18-åringarna resonemanget och menar att det inte bara handlar om att följa 
lagarna utan man måste även förstå innebörden av dem. 
 
Kategori 3: anpassning 

I denna kategori pratar båda åldersgrupperna om att en trafiksäker förare är en förare 
som anpassar sig till rådande omständigheter, framförallt den rådande trafikrytmen. 
Man menar att det är okej att bryta mot lagar och regler och t.ex. köra för fort om trafik-
rytmen kräver det för att en anpassning ska ske. Det är däremot inte lika accepterat att 
köra långsamt för då är man i vägen och måste se till att flytta på sig så att man inte 
irriterar andra trafikanter. Man får inte heller vara för burdus utan måste visa hänsyn till 
andra medtrafikanter. 
 
Kategori 4: erfarenhet 

Ytterligare en kategori där de båda åldersgrupperna har liknande syn. En trafiksäker 
förare är en förare som är erfaren och har körvana. Detta blir man genom att vara med 
om många olika situationer så att beteendet blir automatiserat. Personligheten spelar 
ingen roll i detta läge utan det handlar bara om att vistas så mycket som möjligt i 
trafiken så att man är med om så mycket som möjligt och därmed bygger upp sin 
erfarenhet. 

Det som skiljer åldersgrupperna åt är att 18-åringarna anser att en erfaren förare har en 
god bedömningsförmåga över situationerna och därför kan bryta mot lagarna ibland. 
Detta gör honom eller henne inte till någon farlig förare eftersom de inte gör det när 
som helst, utan när det ses som lämpligt och inte trafikfarligt. Detta resonemang tas inte 
upp bland 17-åringarna.  

I detta sammanhang har 17-åringarna en tanke om att män är mer trafiksäkra förare än 
kvinnor, eftersom män kör mer bil än kvinnor och därmed skaffar sig mer erfarenhet. 
 
Kategori 5: självinsikt (17-åringarna) och kategori 6: koncentration (18-åringarna) 

I dessa två kategorier tas det egna psykiska och fysiska tillståndet upp och hur det kan 
påverka bilkörningen. Det handlar om vilken negativ inverkan t.ex. trötthet, alkohol-
påverkan etc. har på bilkörningen genom att koncentrationen blir sämre och att man 
därför bör avstå från att köra under sådana omständigheter, om man är en trafiksäker 
förare.  

Innebörden i bägge kategorierna har mycket gemensamt, förutom att fokus i 17-åring-
arnas resonemang ligger på förarens självinsikter om det egna tillståndet medan man 
bland 18-åringarna mer tydligt poängterar de risker och konsekvenser som kan uppstå 
om inte denna självinsikt finns hos föraren.  

48 VTI rapport 537 



 

Båda åldersgrupperna resonerar alltså kring olika tillstånd hos föraren, men 18-åring-
arna kopplar på ett mer tydligt sätt samman detta med betydelsen av koncentration hos 
föraren, dvs. att det är koncentrationen som störs av att t.ex. föraren är trött, alkohol-
påverkad eller liknande, vilket i sin tur kan innebära risker.  

Utöver dessa kategorier som jämförts ovan finns bland 18-åringarna ytterligare två 
kategorier; kategori 5: självsäkerhet och kategori 7: engagemang. Dessa två kategorier, 
med dess innebörder, kan dock inte jämföras med någon av 17-åringarnas kategorier, 
varför de inte tas upp vidare här. Möjligen kan en jämförelse göras mellan dessa två 
kategorier och övriga kategorier inom båda åldersgrupperna: kategori 5 (självsäkerhet) 
och kategori 7 (engagemang) kännetecknas av att handla om ett vidgat perspektiv som 
sträcker sig längre än till bara bilkörning, och som präglas av resonemang som inte 
framkommer i de övriga kategorierna.  

 
3.4 17-åringarnas uppfattningar av förarutbildningen  

 

Kategori 1: Flexibilitet 

Förutsättningarna för att lära sig bli en trafiksäker förare är mycket individu-
ella, varför körkortsutbildningen måste vara flexibel så att den går att anpassa 
till den enskilde individen. Detta innebär i praktiken att det är elevens eget 
ansvar att lägga upp körkortsutbildningen på bästa tänkbara sätt och att 
utveckla sin egen körstil. 

Flexibel utbildning 

Med en flexibel utbildning följer uppfattningen att det inte spelar någon roll i vilken 
ordning de olika momenten kommer – eleven lägger upp det så det passar henne/honom 
bäst. I slutänden måste man ändå kunna både teori och praktik: 
 

I: Hur tycker du att körkortsutbildningen ska vara upplagd?  
IP28: Jag tycker att man ska kunna få göra lite som man vill. /…/ 
I: Men du tycker inte att det spelar någon roll när man läser in teorin i 
förhållande till…? 
IP28: Du menar att man ska läsa teorin först och sen köra upp? Nej, det 
tycker inte jag. Man ska ändå kunna båda delarna, så om det kommer före 
eller efter varandra det spelar ingen roll. 

 

Det ska inte heller vara nödvändigt att göra vissa obligatoriska moment. Anser man sig 
t.ex. duktig på att köra så finns det ingen anledning att ta körlektioner: 
 

I: Borde det vara obligatoriskt att gå på vissa lektioner? 
IP34: Det får man göra som man vill. Känner man att man är duktig att 
köra och liksom klarar av att köra och kan liksom klara proven, då menar 
jag varför ska man då gå på körskola för? 
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Finna sin egen körstil  

Väljer man att köra som privatist så ges möjlighet att finna en egen körstil vilket ses 
som positivt:  
 

I: Vilka är fördelarna?[att köra upp som privatist] 
IP9: Det är att man får en annorlunda, får en flexibel utbildning. Då är det 
väl större risk att man får ha lite sin egen körstil och sånt där. 
I: Men det är bra alltså? 
IP9: Ja, det tycker jag. 

 

Körkortsutbildningen ska inte fokusera på saker som man som förare inte kommer att ha 
nytta av i framtiden. Att lära sig att sitta på ett visst sätt i bilen har t.ex. ingenting att 
göra med hur man är som förare. Sådana detaljer måste föraren själv få bestämma efter 
vad som känns bäst, vilket t.o.m. kan innebära en säkrare körning:  
 

IP9: Och sen… Bilkörning, det är mycket på sitt eget sätt. Man gör mycket 
på sitt eget sätt, det är inte ’Du ska göra så här, du ska titta i backspegeln, 
först höger sen vänster, sen ska du lägga i backen…’ [ironisk röst]. Ja, det 
är inte riktigt så. Vissa kanske tittar ut genom rutan eller vissa tittar där 
bak, vissa tittar i backspegeln. De [trafikskolan] kör stenhårt, ’man ska titta 
genom bakrutan’. Det tycker ju dom är viktigt. Medan… där är det mycket 
en själv…  
I: Du tror inte att det spelar någon roll för trafiksäkerheten att man har lite 
olika…? 
IP9: Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror det är nog viktigare att man ska 
göra mycket på sitt eget sätt, det är nog… hör en del till säkerheten att man 
inte ska göra som alla andra tycker och så, om det är obekvämt. Du sitter 
med sånt här avstånd [till ratten]. Om du tycker det är jätteobekvämt, då 
gör man väl på sitt eget sätt.  
I: Utan att riskera trafiksäkerheten, eller? 
IP9: Ja, om man tycker det är mycket skönare till exempel att köra med 
bara en hand. Ja, då tycker jag absolut att man ska få göra det, det ska inte 
vara nåt problem. 

 
Alternativ till det skriftliga teoriprovet 

Teoriprovet borde också vara mer flexibelt upplagt av den anledningen att olika indi-
vider har olika sätt att lära sig på. Det borde t.ex. finnas ett mer praktiskt alternativ till 
det skriftliga teoriprovet för den som har dyslexi: 
 

IP28: Man kanske skulle kunna göra… en större del av teoriprovet kanske 
man skulle kunna göra praktiskt? Så att man gör live, eller alltså, förstår du 
vad jag menar? /…/ Jag har ju inte sett något körskoleprov, men alltså ifall. 
Det är mycket hur man beter sig i en rondell till exempel. Det lär ju vara 
någon fråga på det. Att man skulle kunna visa det, man skulle kunna… vissa 
av frågorna skulle man kunna välja om man vill svara på papperet, eller 
ifall ’Men det här skulle jag vilja ta när jag kör upp med dig’. Sådär! Man 
har några frågor som man får välja på, där skulle jag vilja ta, för att jag är 
bättre på… för jag har dyslexi till exempel, så jag är bättre på att visa 
fysiskt än att sitta och skriva eller sitta och förklara för någon. Så! 
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Lärande även i trafiken 

Det man inte lär sig under körkortsutbildningen kan man mycket väl lära sig sen ute i 
trafiken. Detta menar t.ex. följande respondent, som också anser att nuvarande 
utbildning fokuserar på saker som man ändå inte har någon användning för i trafiken: 
 

I: Men det finns ju dom andra trafiksäkerhetsbitarna, tror du man lär sig 
dom privat? Med risker och vilka konsekvenser?  
IP34: Dom lär man sig väl allt eftersom ändå i trafiken. Fast det är ju bra 
att kunna, det är det ju.  
I: Du tycker inte att man behöver lära sig då på utbildningen?  
IP34: Jo, det viktigaste det ska man ju kunna, det är ju självklart, men det 
är väl mycket som egentligen är struntsaker tror jag, fast jag vet inte. Jag 
kan tänka mig att det är mycket liksom som man egentligen inte har någon 
större nytta av i trafiken.  
I: Vad tror det skulle kunna vara för någonting?  
IP34: Ja, jag har ingen aning. Men det finns säkert sådana saker, det tror 
jag.  

 
 Kategori 2: Professionella utbildare 

Körkortsutbildningen bör innebära att man som elev tar del av undervisning med 
professionella utbildare eftersom de är experter på trafiksäkert beteende. De anses 
besitta mer och färskare kunskap än de privata handledarna om t.ex. regler och 
risker i trafiken som man som trafiksäker förare behöver. Dessutom anses 
kunskapen tas till vara bättre av eleven om den lärs ut av en professionell 
utbildare. 
 
Trafiklärarens roll 

Utbildningen ses som mycket viktig för att man ska bli en trafiksäker förare. Som 
blivande förare behöver man ledsagas av utbildade trafiklärare, istället för att själv lära 
sig genom eventuella misstag. Att bara övningsköra privat med handledare, t.ex. en 
förälder, är ej tillräckligt. Trafikskollärarna anses kunna mer än vad de privata hand-
ledarna kan varför de blir mycket viktiga för att lära sig det man behöver för att bli en 
trafiksäker förare: 
 

I: Vilken roll eller vilken betydelse tycker du att körkortsutbildningen ska ha 
för att man ska bli en trafiksäker förare? 
IP33: Väldigt stor roll så där, för att det är ju dom som utbildar en. Lär 
man sig det inte där så är väl risken stor att man inte lär sig det alls. Eller 
genom misstag man gör då, och det är bättre att man lär sig det på skolan 
än att man gör sådana misstag. 

 

I: Vilken betydelse tycker du att körkortsutbildningen har? 
IP34: Det spelar väl stor roll för hur man ska klara körkortet liksom.  
I: För att vara en trafiksäker förare då?   
IP34: Ja, man får ju lära sig liksom trafikvett där.  
I: Du tror man lär sig där mer än om man kör privat? 
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IP34: Ja, för liksom om man kör med föräldrar hela tiden, dom kan ju 
liksom inte lika mycket som dom utbildade trafikskolelärarna kan. 

 

Det är bra att få utbildning, teoretiskt och praktiskt, för det är då lättare att lära sig att 
förstå inte bara hur man ska göra, utan även varför man ska göra det: 
 

IP13: Det är rätt bra att ha utbildning på det du gör. /…/ Du förstår inte 
riktigt varför man gör dom här…  till exempel om du ska kolla över bilen 
innan du ska ut och köra. Det är det ju inte många som gör. Men varför? 
Det är det inte många som förstår egentligen. För dom har inte fått 
utbildning på det. 

 
Kunskaper som fastnar 

Det är viktigt med teorilektioner, bl.a. för att få färska kunskaper om trafikregler och om 
risker i trafiken. Just detta om risker i trafiken är något som kanske går förlorat om man 
kör upp som privatist. På trafikskolan ”tjatar” trafiklärarna mer om t.ex. risker än vad en 
handledare gör, vilket innebär att kunskaperna fastnar bättre:  
 

I: Vad tycker du att den idealiska körkortsutbildningen ska innehålla? 
IP18: Det är ju alla risker och regler och vad man ska tänka på och så. 
Även att läraren är noga med att så och så ska du göra och sedan att man 
visar exempel på vad som kan hända och vad man inte ska göra. Vad de 
vanligaste felen är. 
I: Tror du att det är någon skillnad på om man gått i trafikskola eller bara 
övningskört privat för att få det där tänket om alkohol och alkoholens fara? 
IP18: Ja, det tror jag nog. Man vet ju mer om riskerna när man går på 
trafikskola, för dom lär ju ut. Alltså jag tror dom tjatar mer om det. Skulle 
jag läsa hemma så skulle jag bara lära mig allting så att jag klarar provet. 
Jag tror att man får mer kunskap som stannar när man går på trafikskola. 

 

 Kategori 3: Upplevelse  

Det är viktigt att själv få uppleva vissa situationer och miljöer i trafiken för att bli 
en trafiksäker förare. Därför föreslås vissa moment vara obligatoriska så att 
eleven får större förståelse för olika konsekvenser av beteenden samt kunskaper 
om hur man ska bete sig i olika miljöer och situationer. Genom obligatoriska 
moment får också alla samma möjligheter och förutsättningar till att bli 
trafiksäkra förare. 
 
Obligatoriska moment 

Riskutbildningen är ett moment i utbildningen som anses vara så viktigt att det ska vara 
obligatoriskt att ha genomgått den. Det är ju inte alla som har möjlighet att få prova på 
att köra bil på halt väglag ”till vardags”: 
 

IP28: Det är jättebra, tycker jag. För att jag vet inte, men det är självklart 
att det ska vara obligatoriskt. För det är inte alla som… jag kommer 
uppifrån. Och det är ju inte alla som… om man kör upp där på vintern då 
har man ju halkan, men då är det ju liksom redan kirrat. Men nu när jag 
måste köra upp härnere i Stockholm så kommer det bli alltså… om jag sen 
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åker upp dit så är jag helt ovan med underlaget. Men det är ju en 
självklarhet, det ska bara vara så. 

 

Det anses vara bra att själv få prova på hur det känns att köra på halt väglag så att man 
vet vad det innebär: 
 

I: Halkutbildningen då, ska den vara obligatorisk? 
IP18: Det ska den nog. Det är bra att man känt på det liksom, hur det kan 
vara. 

 

Följande respondent anser att riskutbildningen är så viktig att man kan göra den flera 
gånger, så att man verkligen får uppleva känslan av att köra på halt väglag: 
 

IP9: /…/  Alltså det kan man gärna köra, tre fyra gånger [halkutbild-
ningen]. Att man bara får känna på. Alltså det behöver inte vara 
jättemycket, men alltså att man får känna på, hur det är, att det bara 
släpper, totalt. Det är många som inte vet det. Dom kör för fort och så där. 
Så bara släpper det! Dom har ju aldrig varit med om det riktigt. Ja. Ingen 
aning. Dom vet inte att det kan hända. 
I: Nej.  Så det gäller att man själv får uppleva känslan? 
IP9: Ja, exakt. 

 
Olika trafikmiljöer och trafiksituationer 

Riskutbildningen är bara ett exempel på vad som anses ska vara obligatoriskt i den 
praktiska delen av körkortsutbildningen. Körlektioner borde överlag delas in i olika 
moment, med syfte att eleven får prova på att köra i olika trafikmiljöer och under olika 
omständigheter: 
 

I: Det borde vara obligatoriskt att köra i vissa trafikmiljöer också? Stad, 
landsbygd, motorväg? 
IP25: Ja, det borde det ju. När man får körkortet så innebär det ju att man 
får köra direkt i en storstad till exempel, och det kanske man inte klarar av. 
Så det borde man ju få pröva på. I alla fall en liknande situation. 

 

I: Finns det nåt annat i körutbildningen som du tycker ska vara obliga-
toriskt?  
IP19: Stadskörning, i så fall.  
I: Och varför då? 
IP19: Får lära sig att köra där det är mycket trafik. 

 

Att få prova på olika underlag ses som viktigt, så som till exempel halka och regn. Det 
är också viktigt att veta hur det känns att köra på grus och även detta borde vara 
obligatoriskt. Erfarenheter från att ha kört EPA-traktor har gett följande respondent 
denna fundering: 
 

I: Finns det något annat man borde pröva på att få köra, som borde vara 
obligatoriskt? 
IP18: Typ grus och sådant. 
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I: Tycker du det? 
IP18: Ja, jag märker ju det när jag kört EPA:n, att det är mycket svårare att 
ratta och så. Det slirar litet. 

 

Det finns fler situationer som de intervjuade 17-åringarna tycker borde vara obliga-
toriska att uppleva och det handlar då framförallt om situationer där man lätt kan få 
panik: 
 

I: Finns det andra delar som du tycker borde vara obligatoriska? 
IP23: Ja, hur man hanterar olika typer av olyckor, som till exempel om det 
kommer en gammal dam, springer ut en hund… Om det kommer en boll 
flygande eller… Mycket såna här vad man ska göra i paniksituationer, helt 
enkelt. 

 

 Kategori 4: Ordningsföljd 

Ordningsföljden av de olika momenten i körkortsutbildningen har stor betydelse 
för huruvida man lär sig att bli en trafiksäker förare. Kunskaperna blir bättre 
bevarade i minnet om de olika momenten kommer i ”rätt” ordning. En del 
budskap är man t.ex. inte mottaglig för förrän man har lärt sig andra saker först. 
Exakt i vilken ordning de olika momenten bör komma finns det dock olika tankar 
kring. 
 
Början av körkortsutbildningen 

Övningskörning med handledare är ett moment som det anses vara bäst att börja med. 
Det är också detta moment som samtliga i praktiken själva har börjat med, oavsett syn 
på ordningsföljden:  
 

IP25: … när man ändå bara ska koncentrera sig på att få igång bilen och 
börja rulla liksom så behöver man nog ingen körlärare, utan det går nog 
bra om föräldrarna sitter i bilen eller någon annan.  

 

Ett alternativ är att börja med att läsa teorin: 
 

IP24: Först teorin, tycker jag. För det… eller okej, om du är helt blåbär på 
att köra, har aldrig kört, om man säger så, så det är klart att du ska köra 
lite grann. Men ändå, teorin ska ändå komma först, för det är det du måste 
kunna när du ska köra. Så det är klart.  

 

Man behöver dock inte vara fullständigt klar med teorin innan man börjar övningsköra. 
Det som avses är istället de mer grundläggande kunskaperna: 
 

IP33: Ja, rent tekniskt borde man börja med teori eller så där. Ja, precis så 
där de mest grundläggande trafikreglerna, när man ska svänga och 
rondeller och sånt. Det borde man egentligen börja med totalt.  
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Körlektioner när man kommit en bit 

Har man börjat körkortsutbildningen med att övningsköra med handledare så har man 
också lite baskunskaper inför eventuella körlektioner. Då förstår man lättare vad 
trafikläraren pratar om: 
 

IP25: Så jag tycker körlektioner… jag tror att det är bäst när man kommit 
en bit. När man förstår vad de pratar om liksom. Om man har chans… även 
om det är svårt så kan man rätta till vissa saker som man inte kan tänka på i 
början  

 
Riskutbildningen i slutet 

Ett annat moment som anses bör vara i slutet av körkortsutbildningen är riskutbild-
ningen, eftersom man inför detta moment måste vara säker på manövreringen av bilen 
överlag: 
 

IP14: /…/ Och sen halkträningen, den kan du köra liksom som… det är lite 
grann en avslutande grej, jag vet inte, det kanske är det nu också, men 
ändå… För att du ska ju liksom… du måste ändå kunna vara så säker på 
bilen så du kan kontrollera den även fast att du inte har kontroll på den när 
du har sladd eller spinn eller nånting. Så det borde väl va nånting som sitter 
i slutet i såna fall, och teorin då i början, för det behöver du när du ska ut 
sen så. Det är ju inge bra om man kör tvärtom. Det känns fel ordning, 
tycker jag. 

 
Avsluta med uppkörning 

Att uppkörningen ska finnas och att den är i slutet av utbildningen är egentligen en 
självklarhet för de intervjuade 17-åringarna. Däremot menar följande respondent att 
man borde ha möjlighet att göra uppkörningen innan man fyllt arton år, om man är 
mogen för detta. I praktiken borde man alltså, enligt detta resonemang, kunna ha 
möjlighet att ta körkort före 18 års ålder: 
 

IP28: Nämen, jag har tänkt på att… fast jag vet inte om man får göra det, 
för att nu så säger vi att jag skulle övningsköra jättemycket och känna mig 
jättesäker fram till jul och jag skulle vilja köra upp och fixa mitt körkort då, 
så att jag har det på min artonårsdag femte april nästa år /…/. För på något 
vis känner jag, för att jag är i och för sig en ganska så impulsiv människa, 
men att när jag känner så här att ’nu kan jag det här, nu vill jag göra det’, 
jag vill inte sitta och vänta så här, för det vore så skönt, när man fyller 
arton, ja då tar man bilen och kör iväg. Eller sådär. /…/ Jag tycker att man 
borde få köra upp och fixa allting innan man fyller arton. 

 
Teori och praktik parallellt 

Ytterligare en aspekt på vilket som är det bästa upplägget av körkortsutbildningen för 
att man ska bli en trafiksäker förare, är att teori och praktik ska genomföras parallellt. 
Teori och praktik hänger samman och är beroende av varandra: 
 

IP13: Jag tycker att man ska blanda lite, teori och… För då sitter man och 
får lite så här aha-upplevelser, ’Jaha, det var den skylten!’. Man förstår 
mer och mer vad alla linjer och sånt betyder. /…/ Jag tycker det, att man 
skulle kunna ha blandat, för jag har lättare för att lära mig, om man säger 
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förstå ordentligt, om man får göra både och. /…/ För att om man säger… 
du sitter och läser samtidigt och sen så kör du samtidigt. Då kan du liksom 
översätta det där i praktiken, det du pluggar in, och då är det lättare att 
förstå.  

 

IP14: Blanda mer teori och praktik, det är nog bara… Först sitta och läsa 
till körprovet och sen ut att åka. Det är bättre att blanda ihop det så att man 
får på en gång, istället för först teori och sen köra. Mer så här typ nästan ha 
teorin medan man kör, att man får lära sig då.  
I: Att man gör det parallellt?  
IP14: Ja, typ att ’först måste du läsa, annars får du inte iväg att köra’, men 
att du då när du är ute och åker, att du vet att han kan sitta och förklara att 
’ja, där har du så och så, vad ska du göra nu?’. Man får teori samtidigt som 
man kör. 

 

Det är viktigt att göra teori och praktik parallellt eftersom de hänger så intimt ihop och 
för att man inte så lätt ska glömma bort det man lärt sig: 
 

IP21: Alltså allting går ihop i att köra bil, så därför känns det viktigt att 
köra allt samtidigt. 

 

IP19: Jag tror att man ska blanda lite med teori och övningskörning, så att 
man inte glömmer bort nånting som man har lärt sig.  

 
3.4.1 Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 17-åringarna 
Samma aspekter framkommer i olika beskrivningskategorier, men har olika innebörder i 
de kontexter/sammanhang som utgör varje enskild beskrivningskategori. Fyra huvud-
sakliga aspekter framträder i intervjumaterialet och som det finns olika vinklingar på 
beroende på i vilken kategori de ingår i. Aspekterna är: övningskörning privat, obliga-
toriska moment, ordningsföljd av moment samt grad av självbestämmande. Nedan redo-
visas de relationer som finns mellan kategorierna, med utgångspunkt i de ovan nämnda 
aspekterna. 
 
Kategori 1 och 2: övningsköra privat 

I kategori 1 (flexibilitet) förespråkas det individuella valet i körkortsutbildningen. 
Individer är olika och därför ska man själv avgöra hur utbildningen ska utformas och 
vilken körstil man ska ha. Att övningsköra privat är då en bra variant som dessutom ger 
mervärdet att man kan finna sin egen körstil. 

I kategori 2 (professionella utbildare) däremot menar man att det inte alls är tillräckligt 
att bara övningsköra privat. Man behöver definitivt ledsagas av professionella utbildare, 
dvs. trafiklärare, för att få de rätta kunskaperna för att bli en trafiksäker förare. Man 
avfärdar dock inte privat övningskörning utan menar att en kombination av privat och 
professionell utbildning kan vara bra. 
 
Kategori 1 och 3:obligatoriska moment 

För att bli en trafiksäker förare behöver man förstå och uppleva vissa situationer i 
trafiken, så som t.ex. halt väglag. Därför är det nödvändigt med obligatoriska moment i 
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körkortsutbildningen menar de svarande i kategori 3 (upplevelse), så att alla med 
säkerhet har fått uppleva dessa situationer. 

Kategori 1 (flexibilitet) menar dock att det inte alls behövs några obligatoriska moment 
eftersom vi är olika och en del individer kanske anser att de är så pass bra på bilkörning 
att de inte behöver utbildning i vissa delar och då ska de inte heller behöva göra dessa. 
 
Kategori 1 och 4: ordningsföljden av olika moment 

I vilken ordning man lär sig saker och ting i körkortsutbildningen spelar ingen roll 
enligt de svarande i kategori 1 (flexibilitet). Allt måste ju läras in, både teori och praktik 
och i vilken ordning de då kommer är av underordnad betydelse. 

I kategori 4 (ordningsföljd) däremot menar respondenterna att ordningsföljden har 
betydelse men exakt hur den ska se ut råder det delade meningar om. Oenigheten rör sig 
i huvudsak om hur man ska påbörja sin utbildning. Olika tankar förekommer om huru-
vida teori eller praktik ska komma först och hur mycket man måste ha av det ena eller 
andra innan man kan kliva vidare i utbildningen. En alternativ lösning inom denna 
kategori är att läsa teori och praktik parallellt. 
 
Kategori 1, 3 och 4: grad av självbestämmande 

I kategori 1 (flexibilitet) är graden av självbestämmande mycket stor. Det är upp till den 
enskilde individen att lägga upp sin utbildning eftersom vi är så olika. Till viss del ska 
man också hitta sin egen körstil och inte bara göra som alla andra gör utan känna efter 
själv. 

I kategori 4 (ordningsföljd) menar man att ordningen på de olika momenten i utbild-
ningen är viktig men det finns flera varianter nämnda om vilken ordning som är bäst. Så 
det är upp till individen att lägga upp ordningen själv men det gäller då att förstå vilken 
ordning som är den bäst lämpade för just mig. 

I kategori 3 (upplevelse) förespråkas obligatoriska moment vilket inte ger något 
självbestämmande alls. Poängen med dem är just att alla ska uppleva dem och på 
samma sätt eftersom de anses nödvändiga för att bli en trafiksäker förare.  

 
3.5 18-åringarnas uppfattningar av förarutbildningen 

 
Kategori 1: Flexibilitet 

De olika momenten i körkortsutbildningen ska kunna läggas upp och utformas på 
det sätt som passar den enskilde individen bäst, efter dennes förutsättningar och 
behov. Detta innebär en flexibel och individanpassad körkortsutbildning. 

 
Olika förutsättningar  

Alla individer har olika förutsättningar att t.ex. lära sig saker. Körkortsutbildningens 
upplägg ska därför vara flexibelt så att det kan läggas upp efter den enskilde individens 
behov och förutsättningar, på det sätt som passar henne/honom bäst:  
 

IP15: Man är ju olika som person, kan olika mycket, man lär sig olika 
snabbt och man har… Jag tror att det är bra att det är flexibelt.  
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I citatet nedan framkommer just tanken på individers olika förutsättningar och behov, 
vilket också är det som gör det svårt för respondenten att beskriva hur körkortsutbild-
ningen borde se ut för att skapa trafiksäkra förare:  
 

I: Hur ska körkortsutbildningen se ut för att man ska bli en trafiksäker 
förare? 
IP2: Det tror jag är väldigt svårt, i och med att det är väldigt olika från 
individ till individ, vad man behöver och vad man behöver öva mycket på. 
En del kanske behöver öva mer på själva tänkandet… ja, dom yttre 
omständigheterna. En del kanske behöver… har det väldigt klart för sig, 
behöver mer träning på just manövrering, manövrera bilen och så vidare. 
Det tror jag är väl svårt i och med att det är så pass individuellt. 

 

Att köra upp som privatist kan visserligen innebära att man missar fördjupade 
kunskaper om t.ex. risker, men med utgångspunkt i antagandet att varje individ har 
olika förutsättningar för att lära så är det ändå inte helt omöjligt. Man kan mycket väl bli 
en trafiksäker förare genom att köra upp som privatist. Förutsättningen är dock att man 
är ambitiös och att man har duktiga handledare:  
 

I: Tror du att man kan bli en trafiksäker förare utan att gå en sådan 
körkortsutbildning i en skola? 
IP31: Du menar om man bara kör hemma? 
I: Ja. 
IP31: Ja, det kan man säkert. Det beror ju på hur man är som person. Och 
vad man har för ambitioner. Och hur dom är därhemma, dom som jag kör 
med och så där.  

 

I följande citat framkommer en tankegång att det är den enskilde individen själv som i 
slutänden avgör vad som är bäst och mest lämpligt, för just henne/honom:  
 

I: Jag tänker om man är privatist, då missar man ju allt det här 
[information om alkohol mm]. Skulle det vara obligatoriskt istället? 
IP32: Det skulle det väl? Fast det är ju också det att det är ju så olika hur 
man är, och känner man själv att det går riktigt bra och att man klarar det 
jättebra, om man kör själv utan trafikskola, så är det väl bra det med.  

 

Intensivkurs kan vara ett bra alternativ, men det är inte säkert att det är det bästa valet 
för alla. Mycket beror på vilka förutsättningar man har av att lära på kort tid: 
 

I: Tror du att du har lärt dig mer, om du jämför med någon kompis som har 
gått på en vanlig trafikskola?  
IP32: Det kan jag nog tycka faktiskt, i vissa… faktiskt. Men sen så tror jag 
att det är väldigt upp till var och en också, vad man har lättast för att lära 
sig. Tycker man det är lättare att gå på en vanlig trafikskola, för att man lär 
sig bättre med tiden… /…Så jag tror att det är väldigt upp till var och en, 
var man är, hur man är som person liksom, hur mycket man klarar av. Men 
jag kan känna att det här, just intensiv för mig, det var det bästa. För att det 
var verkligen… man blev proppad med information och allting. 
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Upplägget spelar ingen roll 

I slutänden spelar det egentligen ingen roll om man tar körkort så som privatist eller 
genom en trafikskola. Det är ändå alltid den egna personen, dvs. de individuella 
förutsättningarna, som avgör om du som förare är trafiksäker eller ej och uppkörningen 
avslöjar om du lärt dig bli en trafiksäker förare, oavsett typ av utbildningsupplägg: 
 

IP22: Ja… det enda trafikskolorna lär, det är det man precis ska lära sig. 
Väljer man att ta en annan väg, då ska man ju lära sig det som dom… Har 
man köpt teoriboken då får man ju lära sig precis allting. Sen visar ju det 
sig när man övningskör privat. För det är väl ingen som kan köra utan att 
ha provat att ha kört. Så på nåt sätt får man alltid reda på hur saker och 
ting ska gå till, så då blir man en säker förare. Sen är det upp till var och en 
hur man behand… behärskar det. Det är inte säkert att dom som har gått de 
här tjugo lektionerna på trafikskolan blir en säker förare. Och det är inte 
heller säkert att dom som inte ens har gått en lektion blir osäkra.  
I: Nej. Är det… 
IP22: Det är också individuellt. 
I: Ja just det, den man är överlag?  
IP22: Ja. Precis.  

 

Även ordningen av de olika momenten i utbildningen ska kunna anpassas efter egen 
smak och tycke: 
 

I: Hur borde det ligga tidsmässigt då, om man ska köra en idealisk 
förarutbildning? Vad borde man börja med och när ska teorin komma in?  
IP5: Man kan väl… Spelar nog ingen roll riktigt vilket man börjar med 
egentligen. Det var en sån här smaksak egentligen.  

 

Riskutbildningen borde inte behöva ligga i slutet av körkortsutbildningen, så som den 
gör i dagens utbildning, utan istället vara mer individuellt anpassad. Övningskör man 
t.ex. mycket under vintern så skulle det ha varit bättre att få göra ”halkan” i samband 
med detta istället, dvs. utifrån det egna upplägget: 
 

I: /…/ Halkutbildningen, när bör den komma in?  
IP11: Den tycker jag skulle ha varit lite tidigare. Så fort man har lärt sig 
det här… behärska bilen. Så tycker jag vi borde haft den. För jag övnings-
körde ganska mycket då på vintern. Och då hade jag inte kört halkbanan, 
för den körde jag på våren, när det inte var halt längre. Och då tycker jag 
att då kunde jag ha gjort det på hösten istället, för i fall jag hade kommit i 
en sån situation när jag övningskörde att det var väldigt halt… Men istället 
gjorde jag det efteråt, och jag vet inte… I: Nej… Är det så att man kanske 
borde kunna lägga upp det efter när man själv övningskör? Som du då, som 
började övningsköra när det var vinter… 
IP11: Men jag fick inte göra det förrän jag hade klarat teoriprovet. Och det 
tog ju lite tid, så då fick jag vänta väldigt länge med det.  
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 Kategori 2: Professionella utbildare 

Körkortsutbildningen bör innebära att man som elev får undervisning av 
professionella utbildare eftersom det är de som är experterna på trafiksäkert 
beteende. Kontakten och interaktionen mellan lärare och elev är mycket 
betydelsefull i detta sammanhang. Att köra som privatist kan betyda att man 
missar väsentliga delar för att bli en trafiksäker förare då de privata handledarna 
inte anses ha lika goda insikter som professionella utbildare. 
 
Obligatorier 
Det borde vara obligatoriskt att genomföra både teoretiska och praktiska moment i 
trafikskola så att alla får undervisning av professionella utbildare. Risken med att t.ex. 
inte ta körlektioner är att man lär sig fel av sina privata handledare:  
 

I: Jag tänker på ordningsföljden, var det bra när du började på en 
trafikskola?  
IP27: Jo, det var det. Då fick jag lära mig grunderna på en gång. Hur det 
skulle vara. För jag vet många som har kört, dom har lärt sig på ett sätt och 
sen i trafikskolan får dom jobba jättemycket med att verkligen försöka 
förändra det. För föräldrarna tänker ju inte på om det är något om 
kopplingen till exempel.  Det där att man ska bromsa först och sen ner med 
kopplingen. Många sätter ner kopplingen först och sen bromsar och det är 
väl fel. Det vet jag många som fick jobba på att försöka rätta till, men det 
fick ju jag lära mig på en gång, vad som var rätt.  

I: Borde det vara obligatoriskt att gå körkorts… både praktiskt och 
teoretiskt? 
IP27: Ja, det tycker jag nog att det borde vara. Det är ju det bästa. För då 
får man ju verkligen lära sig ordentligt. Hur det ska vara. 

 

Att inte gå på trafikskola innebär att man missar mycket viktig kunskap som trafik-
lärarna besitter. Det i sin tur betyder ytterst att man inte blir en trafiksäker förare:  
 

IP15: Alltså det finns ju en del som kör privat då… tar lite körlektioner. Jag 
tror man går miste om väldigt mycket. Fast man klarar uppkörning och man 
kan bli en bra förare, så tror jag man missar väldigt mycket, ändå, på vad 
man lär sig, för dom har ju… en förälder som kör och har körkort, dom kan 
ju inte allt, som körskolsläraren kan, för dom är ju utbildade för och har ju 
otroligt mycket mer koll kanske på saker och ting, olika körsätt och… både 
tekniskt och teoretisk, hur man ska göra. Och jag tror att den delen missar 
man nog, och den är nog svår att knäcka själv, att man kommer på vissa 
saker… Jag tror att… det är bra att gå på körskola, för man lär sig… mer 
om mycket, liksom.  
I: Så den har ganska stor roll ändå, körskolan, eller? Att man kör 
trafiksäkert? 
IP15: Ja. Jag tror det, faktiskt. 
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Även om det anses att det borde vara obligatoriskt att gå i trafikskola för att få rätt 
utbildning så behöver inte omfattningen vara reglerad. Istället bör det vara trafiklärarens 
ansvar att bedöma detta från fall till fall: 
 

IP36: Ja, enligt mig så tycker jag att det här jag har gjort… [fjorton 
körlektioner] tycker jag är det minsta man borde göra.  
I: Ja. Borde det vara obligatoriskt egentligen, eller? 
IP36: Ja. Inte just antalet, utan man ska ha ett visst antal teorilektioner så 
man går igenom det mesta, och sen det här med faserna på datorn. Det 
tycker jag också är bra. Sen är det antalet körlektioner, det beror helt på 
hur föraren beter sig. Det är trafiklärarens roll som bestämmer ’så här 
många måste du ta’. Det är upp till trafikläraren. Så att… Det andra, tycker 
jag, ska vara obligatoriskt. För mig kändes det ruggigt bra att få det hära… 
och jag kände att jag lärde mig massor. 

 
Relationen till trafikläraren 

Det är mycket viktigt att man som elev känner sig bekväm med sin trafiklärare. Risken 
är annars att eleven blir nervös och fokuserar på fel saker i körningen, med påföljd att 
körningen blir dålig: 
 

IP6: Jag är ju en sån här person som blir jättenervös. Och att nån ska 
bedöma mig, det är jättejobbigt. Och jag trodde ju inte att jag skulle klara 
det! [skratt] Och dessutom så här sista veckan, så jag tänkte, jag kör med 
körskolan två gånger sista veckan. Jag hade uppkörning på fredan och så 
på måndan skulle jag köra med henne. Och jag var ju inte så himla tajt med 
henne, jag tyckte ju inte om henne så jättemycket. Och det första då hon sa 
det var det här med parkeringen, liksom att så fort jag körde ut så ba ’Nä 
men är det verkligen smart att backa ut så här?’. /…/ Och då blev allting 
fel! Jag stannade inte för en gående person, hon fick typ bromsa åt mig. 
Och då hade jag kommit… då förstod jag efteråt… jag började gråta 
[fniss]. Efteråt… jag förstod. Okej. Jag fick en blackout. Jag hamnade i det 
här… jag gjorde ett fel! Ett fel. Så gjorde jag allting annat fel. /…/ Då blev 
jag orolig, ’tänk om det här händer på uppkörningen, liksom. Det får inte 
hända!’. Så jag avbokade tiden dagen innan med henne. För jag ville inte 
liksom… Och jag visste att hon… jag kände mig inte bekväm med henne. 
För jag kände mig så uttittad. /…/ Men det gick jättebra på uppkörningen, 
jag gjorde inte ett enda fel [skratt]. Då var jag liksom så här jätteglad, att 
jag hade klarat det.  
I: Det är viktigt det här med relationer, vem som man kör med?  
IP6: Ja. Ja. 

 

Det skulle vara bra att få köra upp med den person som varit ens trafiklärare på 
trafikskolan. Det skulle innebära att man vid uppkörningen är mindre nervös och gör en 
bättre körning. Det är också trafikläraren som bäst vet när man har blivit en så bra förare 
att man är berättigad till körkort:  
 

I: Hade du olika körlärare? 
IP11: Nej, jag körde bara med en. Det var skönt, för då kunde jag vänja mig 
vid det och sen så… Då är man inte nervös heller. Men det jobbigaste var ju 
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att köra upp. För då skulle man köra med en helt annan och då gick det inte 
alls bra. Så det hade vart mycket lättare ifall man hade fått köra upp med 
den som man hade övat med. Om man har varit på körskolan. För då skulle 
man inte alls varit nervös, då skulle man kört mycket bättre.  
I: Så det var det det hela hängde på, att du var nervös? 
IP11: Ja för mig så var det så, jag var så himla nervös, så jag kunde inte... 
jag kunde inte köra alls bra. Bara för att jag visste att hon satt bredvid och 
kontrollerade… 

 
 Kategori 3: Riskmedvetenhet 

Det väsentliga i körkortsutbildningen är att eleven ska bli riskmedveten och få 
fördjupade insikter om faror i trafiken. Detta nås genom olika pedagogiska 
metoder, t.ex. att eleven själv får uppleva och prova på att köra i olika situationer 
och miljöer eller genom demonstrationer av olika slag.  Riskmedvetenhet anses 
som så viktigt att vissa moment borde vara obligatoriska. 
 
Inse risker och konsekvenser 

Körkortsutbildningen ska lära ut om risker i och konsekvenser av olika sätt att agera på i 
trafiken. Detta görs genom att olika situationer och scenarier studeras på olika sätt:  
 

IP11: Ja. Det är ju… jag tycker att det är mycket att studera olika 
situationer, vad som kan hända i såna här korsningar, eller vad som händer 
om nån kör mot rött här eller vad händer ifall inte den bilen stannar vid 
övergångsstället. Studera olika situationer för att se… olika scenarier, hur 
det kan bli. 
I: Hur tycker du man ska göra det, ska det vara lektioner eller ska man läsa 
det i en bok eller ska man visa en film eller demonstrera det på nåt sätt?  
Eller hur kan man nå det bäst? 
IP11: Ja… Eller att en bok brukar inte ge så mycket. 
I: Nej… 
IP11: Så… Jag vet inte! [skratt] Film eller så borde vara bra. 
I: Ja.  
IP11: Tror jag. För det fastnar väldigt väl då om man både ser och hör. 

 
Själv få prova på och uppleva med alla sinnen 

Det bästa sättet att förmedla kunskap om riskerna i trafiken är att eleven får se 
konsekvenserna av en olycka men även själv få prova på olika situationer som t.ex. att 
ta sig ur en bil som åkt av vägen: 
 

IP17: /…/ Och även då mycket sån där skrämselpropaganda, att man får se 
kraschade bilar och olyckor och även testa liksom komma ut ur vurpade 
bilar och sånt där. 
I: Har du fått göra det i din … 
IP17: Nej. /…/ Men jag vet att man har sett dom här NTF eller vilka det är 
som har vurpade bilar som man får testa klättra ur. Dom vänder på den och 
så får man åka i en stol i 5 kilometer i timmen och känna hur det känns, 
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tvärstopp och så där. Lite sånt tror jag det skulle vara, så att man tänker till 
och det sätter sig i huvudet lite. 
 

I: Kan du ringa in i din utbildning något specifikt som har gjort att du 
tycker att du är en trafiksäker förare? 
IP22: Halkkörningen. Hur lite man har att säga till om när man får sladd 
på bilen. Man sitter där i 1200 kilos åbäke och kan inte göra ett skit. 
Snurrar bilen så snurrar bilen, man kan inte gå ut och stanna liksom. Man 
är helt hjälplös. Det hjälpte mig faktiskt väldigt mycket. För då vet man… 
måste ta det lugnt, speciellt när det är halt. 

 

Om det inte är möjligt att själv få prova på riskfyllda situationer i verkligheten så är det 
ändå viktigt att man får se konsekvenserna och att man inte bara pratar om dem. Det 
anses vara lättare att ta budskapet till sig om man både har hört och sett – ju fler sinnen 
som är inblandade desto lättare är det att ta till sig budskapet: 
 

IP27: Jo, vi fick se en bil där som hade krockat en älg. Hur bilen såg ut och 
… 
I: En riktig bil? 
IP27: Mm precis, och den var helt täckt av älghår överallt och var helt 
förstörd. Så det var… jo, man var förvånad att en älg kan göra så stor 
skada liksom. Se hur bilen ser ut. 

 
IP5: Ja, fick se filmer om trafik… ja, såna där alla kör för fort i regn, till 
exempel. Fick man se olyckor och sånt där. /…/ Man tar nog mer åt sig om 
man får se det. Om man bara pratar om det så förstår nog inte många det. 
Man måste… se det också!  

 
Obligatoriska moment 

Som blivande förare måste man verkligen förstå betydelsen av trafikregler och vilka 
risker som finns i trafiken, varför det borde vara obligatoriskt för alla att ta teori-
lektioner: 
 

I: Skulle det behövas att man måste gå på lektioner? Som privatist behöver 
du ju inte gå för att ta några lektioner. 
IP16: Mm, det skulle kunna vara… alltså kanske inte just om hur bilen 
funkar och sånt, det behöver man kanske inte gå på. Men om olika risker 
och ja, varför dom olika reglerna finns och sånt. Det tycker jag kanske det 
borde va. 
I: Det kanske är många som missar just det här med riskmedvetande och 
sådant? 
IP16: Ja. 
I: Du tycker det är viktigt? Hur ska man få in det i utbildningen? Eller så att 
alla får del av det? 
IP16: Ja, nämen dom borde väl vara obligatoriska.  

 

Även riskutbildningen ska vara obligatorisk, så att alla får möjlighet att känna på hur det 
är att köra på halt väglag och därmed får insikter om farorna:  
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IP22: /…/ Man ska i alla fall få veta vad som kan hända. Så det finns ett 
moment på halkkörningen…. Det var när man fick sitta i en stol. Och du 
skjuter fram den i sju kilometer i timmen. Och så har dom bälte på sig och 
får känna hur det känns att bara få tvärstopp, som när man krockar, i sju 
kilometer. Och alla… det finns inte nån som inte tar sig för axeln eller 
magen eller nånting som går därifrån. För det gör verkligen ont. I sju 
kilometer, fatta att krocka i sjutti…! 
I: Ja. 
IP22: Då är det inte mycket kvar av en. Så det, det tycker jag ska vara ett 
obligatoriskt moment på varenda halkbana, att man ska få känna på hur det 
känns. Krockar framförallt, så man vet vad man ger sig in på. Det är ingen 
barnlek att ge sig in i en bil och ut i trafiken, vad som helst kan ju hända. 
/…/ 
I: Tror du att det innebär, om man har fått uppleva det här, att man får ett 
annat sätt att tänka? Är det det som är bra, att man lär sig att… 
IP22: Man ska veta vad som kan hända. Det är nånting dom ska lägga stor 
tyngd på. Speciellt halkkörning. Man ska veta vad som händer, i fall att man 
krockar. I fall man får sladd. 
I: Är det bästa sättet att lära ut, att man får göra det själv, eller är det sånt 
som man kan stå och föreläsa om? 
IP22: Nej, man ska inte föreläsa, för det är oftast såna lektioner man 
somnar på. 

 
 Kategori 4: Livslångt lärande 

Det är inte bara trafikskolans ansvar att forma trafiksäkra förare. Mycket hänger 
på den enskilde individens eget ansvar, att verkligen vilja bli en trafiksäker förare. 
Därför är det viktigt att inte bara läsa teorin inför provet, utan verkligen lägga ner 
tid på att lära sig och förstå. Det är också viktigt att föraren även efter taget kör-
kort kör kontinuerligt och håller sig à jour med t.ex. nya regler. Kontroller av 
förarens kunskaper och färdigheter borde därför utföras även efter taget körkort. 
 
Läsa för att lära 

Det är mycket den enskilde individens ansvar att verkligen vilja lära sig bli en bra 
bilförare. Teorin ska t.ex. tas på allvar och inte bara läsas in inför teoriprovet: 
 

IP15: Jag ville ha läst allt innan jag började köra egentligen. Innan jag 
började teorilektionerna med, så hade jag ju koll. Tänkte jag att då får man 
kanske ut mer av lektionerna, sen var det många som inte hade tänkt så… 
Det blev inte riktigt (?)! Men det här att man har nytta av det. Jag tror att 
det är mycket av vad man lägger ner. Man kan inte lägga allt på körskolan 
utan man… Jag vill gärna ha min liksom teorikunskap… 
I: Lite förberedd? 
IP15: Ja, och även att jag känner det att jag kan det bättre än dom som tagit 
körkort i förra månaden, eller skrev upp förra månaden. /…/ 
I: Har det med inlärning att göra, att du inte bara råpluggar inför ett 
teoriprov, utan du hade först läst igenom en grund, sen tog du lektioner, 
kunde anpassa det medan du körde och… 
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IP15: Ja, jag läste väldigt mycket. Jag hade som mål att läsa igenom boken 
tio gånger liksom… /…/ och kände att teorin kan jag. Den kommer jag 
aldrig att släppa! Förhoppningsvis. 

 
Kontinuerlig körning 

Körkortsutbildningen ska vara kontinuerlig och inte innehålla en massa avbrott så att 
kunskaper tappas. Det gäller alltså att individen planerar sin utbildning: 
 

IP22: Så hela tiden lägga upp det så att det går på ett löpande band, så det 
inte är en massa stopp, mitt i utbildningen. Det ska gå på ett löpande band.  

 

I: Om du skulle göra om allting idag [körkortsutbildningen], finns det 
någonting du skulle göra annorlunda? 
IP29: Jag skulle börja tidigare, som första sommaren. Jag kanske skulle 
kört lite mer hemma. För jag körde ganska mycket, men det har bara blivit 
periodvis så att då kanske jag kanske körde fyra dar i två veckor i rad, 
alltså åtta gånger, och sen kanske det gick två veckor och så körde jag en 
gång, och så där. Så att jag hade fått lite mer kontinuerligt och kört mer 
hemma.  

 

Men det gäller att köra kontinuerligt även efter att man tagit körkort, så att inte 
kunskaper och färdigheter glöms. De som tar körkort bara för att ha det men sen inte 
använder det kan inte sägas vara trafiksäkra förare: 
 

IP15: /…/  Jag förstår inte riktigt på ett sätt dom som har bråttom med det 
[körkortet], om dom liksom inte är intresserade. För jag har en kompis 
flickvän som vill ha… eller som tog körkort ganska nyligen, men då vet jag 
ju det, hon har kört bil tre gånger kanske sen dess, och hon kommer inte 
köra mycket mer. 
I: Nej. Det är bara för att man ska ha? 
IP15: Ja. Och då känns det så onödigt, för då har man sitt körkort, men 
man behärskar inte att köra bil. Man har körkort och sen sätter man sig 
efter några år och kör igen.  
I: Och kanske inte är så trafiksäker? 
IP15: Nej, det tror jag inte hon är, jag skulle inte vilja möta henne i 
trafiken… 

 
Kunskapstest efter taget körkort 

Citatet ovan speglar en tanke om att lärandet inte är färdigt efter det att man har fått 
körkortet. Det är, kan man säga, ett livslångt lärande. Det är inte endast viktigt att 
kontinuerligt köra, utan föraren måste också hålla sig à jour med vad som händer i olika 
frågor rörande trafik. Har man haft körkortet ett tag kanske man dels har glömt olika 
regler och skyltar, dels inte är uppdaterad på sådant som har ändrats sedan man tog sitt 
körkort. Många äldre har t.ex. inte genomgått riskutbildning. Därför borde man få 
genomgå ett kunskapstest, efter det att man har fått sitt körkort. Detta behöver dock inte 
vara obligatoriskt: 
 

IP11: Men jag vet ju att mina föräldrar, dom skulle ju behöva en 
uppdatering på nya trafikregler och sånt som är inne i stan. /…/ För det 
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verkar vara många äldre… eller de behöver inte vara så gamla, förti, femti, 
som inte har riktigt koll på det, för det var så länge sen. 
I: Borde det vara obligatorisk kunskapstest efter ett visst antal år, eller? 
IP11: Jag vet inte om det skulle vara en test eller om det bara skulle vara en 
uppdatering av [ej hörbart].  
I: Att man inte behöver göra prov men att man… 
IP11: Nej, men att man får reda på hur saker… Eller ja, det är inte alla som 
har kört halkbana och så där. Det tror jag kan vara en bra grej.  

 

 Kategori 5: Variation 

För att bli en trafiksäker förare ska man ha en variation i sin utbildning för att på 
så sätt kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt. Man ska övningsköra både 
privat och i trafikskola. Det är bra att få kunskaperna utav de som verkligen kan 
det på trafikskolan, samtidigt som det är viktigt att träna mycket med den privata 
handledaren. Det är också viktigt att övningsköra i olika miljöer och 
trafiksituationer. 
 
Trafikskolan har kunskaperna 

Det anses vara bra att övningsköra både privat och på trafikskola eftersom de två olika 
tillvägagångssätten har olika fördelar. Trafikskolans lärare anses ha de korrekta 
kunskaperna och de är pedagogiska och kan förklara, vilket gör att det är bra att lära sig 
grunderna där:  
 

I: Körde du rätt mycket på trafikskola, eller? 
IP11: Jag tog, tror jag, tretton lektioner Det var jättebra. 
I: Övningsköra med både körskola och privat? 
IP11: Mm. För det är sån himla skillnad, för dom kan ju alla trafikregler 
och vet precis vad man ska göra. Kan förklara det på ett bra sätt. Det är 
mycket pedagogiskt, behöver höra det förklarat istället för att pappa ska 
sitta och säga att ’nä, du gjorde fel’. För det får man inte ut så mycket av. 

 

Kör man privat så är det mycket viktigt att handledarna är bra, eftersom man som elev 
tar efter deras sätt att köra. Väljer man att ta körlektioner så är det ändå bra att man har 
övningskört en del innan, eftersom det är lättare att ta till sig det körskolan lär ut om 
man inte är helt okunnig, enligt följande respondent: 
 

IP17: /…/ Om man bara kör privat, då gäller det ju att du har bra föräldrar 
som kör på ett väldigt bra sätt, som du tar efter då. Jag tror att för att bli en 
trafiksäker förare så ska man köra mycket privat innan man börjar på 
körskolan, för jag tror att dom som är nybörjare som börjar på körskolan, 
och som tar kanske tjugo tretti lektioner… ger inte så där jättemycket, utan 
man ska ha en körvana innan man sätter sig på körskolan, så man kan ta till 
sig det de säger och tillämpa det med en gång eller så. 

 

När det gäller trafikskolans lärare är det viktigt att de är pedagogiska och kopplar 
lektioner till själva övningskörningen: 
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I: Du sa att du var nöjd med den utbildning som du själv har fått. Vad var 
det som var bra med den? 
IP29: Ja, det var att läraren trivdes jag väldigt bra med. Han var pedago-
gisk, han förklarade väldigt bra och han kopplade ihop lektionerna med 
själva bilkörningen. Och sen efter varje lektion så gav han mig någonting 
jag skulle öva på hemma. Så att jag kunde känna att nu övar jag på det och 
sen när jag kunde det så kunde vi gå vidare till nästa steg.  

 
Körning i olika trafikmiljöer 
Att övningsköra mycket i olika slags miljöer är viktigt. Följande respondent menar t.ex. 
att körning i mycket trafik är bland det viktigaste i körkortsutbildningen: 
 

I: Vilka moment tycker du är viktigast som ingår i  körkortsutbildningen? 
IP20: Jag tror att körning i mycket trafik, tror jag att man kan säga är 
nästan det viktigaste. Men sedan också sådana situationer som man ska 
fickparkera när det är mycket trafik, så att man inte stressar upp sig själv 
som man lätt kan göra annars. 

 

Omkörningsövningar, t.ex. i samband med att riskutbildningen ska göras, anses positivt 
att få prova på: 
 

I: Hur tycker du att den idealiska körkortsutbildning… eller vad ska den 
innehålla för att man i slutänden ska bli en trafiksäker förare? 
IP15: Ja… Den jag fick alltså på [namnet på körskolan], häruppe, det 
tycker jag var jättebra alltså. Innefattade mycket, man ska köra mycket 
olika, mycket stadstrafik, landstrafikkörning och vi hade 
omkörningslektioner då vi var ute två bilar, det kanske är obligatoriskt, det 
vet jag inte. 
I: Vad sa du, om…? 
IP15: Omkörningslektioner. På väg till halkan, istället för att åka ut till 
halkan hade vi heldag då man får börja nio eller vad det var, så hade vi 
omkörningslektion, man var ute två bilar, så var det liksom fullsatt om man 
säger, tre elever och en lärare. Och så växlade man så man fick 
omkörningsteknik, inte bara i teorin. /…/  Det tyckte jag var jättebra liksom. 

 
3.5.1 Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 18-åringarna 
Samma aspekter framkommer i olika beskrivningskategorier, men har olika innebörder i 
de kontexter/sammanhang som utgör varje enskild beskrivningskategori. Nedan redo-
visas de relationer som finns mellan kategorierna. 
 
Kategori 1 och 4: det egna ansvaret 

Bland gruppen 18-åringar finns det uppfattningar av att individen har ett eget ansvar att 
lära sig bli en trafiksäker förare. Det hänger inte bara på förarutbildningen, utan det 
måste finnas ett eget intresse också. 

I kategori 1 (flexibilitet) förespråkas att det är individen själv som ska lägga upp utbild-
ningen eftersom vi har så olika förutsättningar att lära oss. Därmed blir det också indi-
videns ansvar att se till att bli en trafiksäker förare. Även i kategori 4 (livslångt lärande) 
menar man att det är den egna individens ansvar att bli en trafiksäker förare, men här 
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talar man mer specifikt om hur man ska göra för att bli en trafiksäker förare, såsom att 
övningsköra regelbundet och lära sig teorin ordentligt. I denna kategori drar man det 
t.o.m. längre än fram till körkortstagandet och menar att man har ett livslångt ansvar att 
se till att vara en trafiksäker förare genom att hålla sig à jour med vad som händer med 
t.ex. lagar och regler – att bli en trafiksäker förare kan sägas vara ett livslångt lärande.  
 
Kategori 2 och 5: köra på trafikskola 

Att ta lektioner på trafikskola anses som bra bland 18-åringarna, men inom gruppen 
finns vissa skillnader. I kategori 2 (professionella utbildare) betonar man körandet på 
trafikskola eftersom lärarna där är experter på området och att inte köra med dem är 
detsamma som att missa viktig och nödvändig kunskap. Även i kategori 5 (variation) 
förespråkar man att övningsköra på trafikskola, men här menar man att det ska ske i 
kombination med att även övningsköra privat. Tanken är att ta del av den kunskap som 
finns hos trafiklärarna och att sedan träna på det hemma med den privata handledaren. 
Det är just kombinationen av dessa två delar som är poängen. 
 
Kategori 1, 2 och 3: obligatoriska moment 

När det gäller obligatoriska moment finns det olika uppfattningar huruvida de ska 
förekomma eller inte. Enligt kategori 1 (flexibilitet) behövs det inga obligatoriska 
moment då det är upp till individen själv att bedöma vad han eller hon behöver. Det 
hänger ju på hur duktig individen är och vilka förmågor vederbörande har. Detta innebär 
i praktiken att mycket vilar på den enskilde individens eget ansvar att kunna bedöma 
hur körkortsutbildningen ska se ut för just henne/honom.  

Däremot i kategori 2 (professionella utbildare) och 3 (riskmedvetenhet) anser man att 
det ska finnas obligatoriska moment. Betoningen i kategori 2 (professionella utbildare) 
ligger på att det är viktigt att få rätt utbildning och därför måste det finnas obligatorier 
så att alla kan garanteras detta. Privata handledare kan lära ut fel vilket inte är bra. 
Individen får också den nödvändiga kunskap man behöver om man har obligatorier, 
vilket man annars kanske riskerar att missa. Anledningen till att obligatorier ses som 
viktigt i kategori 3 (riskmedvetenhet) är att det är nödvändigt för att individen verkligen 
ska förstå riskerna i trafiken. Om inte dessa förstås på ett bra sätt blir individen ingen 
trafiksäker förare. 

 
3.6 Utfallsrummet – relationer mellan kategorierna för 17- och 

18-åringarna 
Några kategorier har samma rubrik för både 17- och 18 åringarna. Även om rubrikerna 
och innehållet till viss del är detsamma så finns det vissa vinklingar som är olika. Nedan 
följer en jämförelse mellan 17- och 18-åringarnas kategorier.  

 
3.6.1 Jämförelser mellan kategorier 
Kategori 1: flexibilitet 

Både 17- och 18-åringarna inom denna kategori menar att förarutbildningen måste vara 
flexibel, vilket betyder att individen själv ska kunna bestämma upplägget i utbildningen. 
Anledningen till denna önskvärda flexibilitet är att man anser att individer har så olika 
förmågor och förutsättningar att lära sig saker att utbildningen måste individanpassas. 
Båda grupperna tar upp effekterna av att köra som privatist och 17-åringarna uppfattar 
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det som positivt eftersom man då har chans att hitta sin egen körstil. Visserligen kan det 
innebära att man missar viktig kunskap om man kör som privatist menar några av 
18-åringarna, men att om individen själv är tillräckligt ambitiös och den privata hand-
ledaren är tillräckligt bra så går det att kompensera för.  
 
Kategori 2: professionella utbildare 

Att ta del av trafiklärarnas kunskaper anses som mycket viktigt av båda grupperna enligt 
denna kategori. Det är ju trafiklärarna som är experter på trafiksäkert beteende. De har 
den bästa, mesta och färskaste kunskapen om risker och regler i trafiken och de kan 
dessutom lära ut med bra pedagogiska metoder. Det som skiljer de båda ålders-
grupperna är att18-åringarna t.o.m. menar att det borde vara obligatoriskt att både köra 
och ha teori på trafikskola så att man inte lär sig fel eller missar något väsentligt i ut-
bildningen. Men de obligatoriska momenten behöver inte vara förutbestämda i omfatt-
ning. Bland 18-åringarna finns också en tanke om att man ska få köra upp med sin 
trafiklärare eftersom den personen har god kontroll på vad det är man kan och inte kan. 
Detta skulle också innebära att eleven är mindre nervös under sin uppkörning och 
därmed bättre klarar av denna.   
 
Kategori 3: obligatorier (17-åringarna) och kategori 3: riskmedvetenhet (18-
åringarna) 

Båda grupperna nämner nödvändigheten av obligatoriska moment. I intervjumaterialet 
för 17-åringarna har detta en framträdande roll i kategori, nr 3 (upplevelser). Här anses 
obligatoriska moment vara viktiga för att alla blivande förare ska få samma kunskaper 
och för att det är viktigt att få ha provat på olika typer av situationer som man annars 
kanske inte skulle stöta på så ofta. Ett enskilt moment som båda grupperna menar ska 
vara obligatoriskt är riskutbildningen. Här menar 18-åringarna, precis som 17-åringarna, 
att det är bra att få prova på situationen med halt väglag, men 18-åringarna menar också 
att det är viktigt med obligatorier för att förstå riskerna i trafiken vid t.ex. halt väglag 
(kategori 3, riskmedvetenhet). I detta sammanhang kopplas obligatorier mer tydligt 
samman med riskmedvetenhet än vad det gör hos 17-åringarna. Riskmedveten står här i 
fokus, och det är av denna anledning som kategori 3 fått olika benämningar i 
åldersgrupperna.  

Utöver dessa kategorier som jämförts finns det ytterligare en kategori för 17-åringarna, 
kategori 4 (ordningsföljd) och ytterligare två kategorier för 18-åringarna; kategori 4 
(livslångt lärande) respektive kategori 5 (variation). Den jämförelse som möjligen kan 
göras här är att 17-åringarnas kategori 4 (ordningsföljd) och 18-åringarnas kategori 5 
(variation) handlar om förarutbildningens form och upplägg. I kategorin för 18-åring-
arna resoneras det dock mer om innebörden av upplägget, dvs. varför just detta upplägg 
är bra, vilket inte är lika märkbart bland 17-åringarna. I 18-åringarnas kategori 4 (livs-
långt lärande) finns ett vidare perspektiv, som sträcker sig utöver tiden för själva förar-
utbildningen. Ett sådant vidgat perspektiv relaterat till förarutbildningen finns inte bland 
gruppen av 17-åringar.  
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4 Diskussion 
Inledningsvis diskuteras de olika uppfattningar som framkommit rörande vad som 
kännetecknar en trafiksäker förare. Därefter leder diskussionen in på uppfattningarna av 
hur förarutbildningen bör se ut för att avslutas med en metoddiskussion. 

 
4.1 Trafiksäker förare 
Resultatet visar att antalet beskrivningskategorier är olika för 17- respektive 18-åring-
arna när det gäller uppfattningar av vad en trafiksäker förare är. Gruppen 17-åringar har 
fem kategorier, medan 18-åringarna har sju stycken, vilket betyder att de äldre ung-
domarna med körkort har fler uppfattningar än de yngre. Detta skulle kunna bero på att 
de har genomgått förarutbildningen och därmed reflekterat mer kring vad det innebär att 
köra bil, hur man ska bete sig i trafiken etc. Troligtvis har 18-åringarna också själva 
hunnit med att vistas mer i trafiken än 17-åringarna och på så sätt fått egna erfarenheter 
att relatera till. Därutöver finns en förklaring i det faktum att 18-åringarna är just ett år 
äldre och har något mer livserfarenhet och mognad än 17-åringarna överlag. Denna sista 
förklaring har förmodligen inte alls lika stor tyngd som de två övriga men bör ändå 
finnas med som en reflektion. 

Det är intressant att se att det är fyra kategorier som har likadan benämning för de båda 
åldersgrupperna och att tre av dem handlar om sådana aspekter av bilkörning som tradi-
tionellt och historiskt har ansetts som viktigt, nämligen; manövrering, laglydighet och 
erfarenhet. Att kunna manövrera bilen och följa uppställda regler och lagar var det 
första som angavs som viktiga kunskaper i den första förordningen från 1916. Betydel-
sen av att ha rutin på att köra bil kom också tidigt in i resonemanget, redan på 1940-
talet. En annan gemensam kategori, anpassning, handlar om och berör hänsyn, att man 
ska visa hänsyn till sina medtrafikanter så att de inte blir irriterade och störda. Detta ska 
undvikas genom att den trafiksäkre föraren är förutseende och anpassar sig till de 
rådande omständigheterna. Hänsyn är också något som på 1940-talet tas upp som en 
viktig aspekt för att olyckor skulle undvikas (Franke, 1995). 

När det gäller de resterande kategorierna (en för 17-åringarna och tre för 18-åringarna) 
så handlar dessa mer om att reflektera över sitt eget beteende i trafiken och hur övriga 
livet påverkar ens varande i trafiken. Det handlar om att inte köra bil när man är i 
psykisk eller fysisk obalans eftersom risken då är stor att man utsätter både sig själv och 
andra för fara. Detta handlar ju faktiskt om att fatta beslut innan man är i själva trafik-
situationen, dvs. ett planerande inför bilkörningen. Här trycker också 18-åringarna på, 
att hur man är i livet i övrigt även påverkar ens beteende och agerande i trafiken, dvs. är 
man en säker person överlag så blir man också en trafiksäker förare för då är man 
tillräckligt bestämd och tar för sig, om än i lagom mängd. Det är självklart bra att vara 
säker och bestämd i trafiken, bara det inte slår över till en övertro på den egna förmågan 
som då snarare skapar risker än säkerhet i trafiken. Det är också intressant att 18-åring-
arna pratar om ett personligt engagemang, att man måste vara engagerad i bilkörningen 
för att bli trafiksäker. Detta går att jämföra med de resultat som Berg (2001) fann, där 
resultaten visade att ungdomar som inte hade varit med om olycka reflekterade över sin 
bilkörning i ett större socialt sammanhang än ungdomar som hade råkat ut för olycka. 
Engagemanget som 18-åringarna talar om handlar ju om att se bilkörningen som något 
mer än bara att framföra fordonet. Det handlar om hur man tänker och är i övriga livet 
vad gäller t.ex. moraliska aspekter och också hur ens bakgrund och uppväxt kan vara 
påverkande. 
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4.1.1 Jämförelse med GADGET-matrisen 
Om man placerar in och jämför alla kategorierna, för båda åldersgrupperna, med 
GADGET-matrisen (Hatakka et al., 2002) kan man se att de gemensamma kategorierna 
är de som hamnar långt ned i det vänstra hörnet, dvs. de mer traditionella synsätten, 
medan de övriga kategorierna rör sig snett uppåt höger i modellen (se tabell 2 nedan). 
Nu ska inte placeringarna av kategorierna i modellen tas för absoluta eftersom en 
kategori kan spänna över mer än en ruta, men det intressanta här är att se just mönstret 
med de traditionella kategorierna nere i vänstra hörnet och framförallt 18-åringarnas, 
men även 
17-åringarnas, ”extra” kategorier med dragning upp åt högra hörnet. 

 
Tabell 2  GADGET-matrisen (Hatakka m.fl., 2002) ifylld med kategorierna från 17- 
och 18-åringarnas svar. 

 

 

 

Kunskaper och 
färdigheter 

Riskhöjande  

faktorer 

Själv- 

kännedom 

Personliga 
livsförutsätt-
ningar och 
strävanden 

 

Kategori 7: 18 år 
      Kategori 5:18 år 

Resande och 
bilkörning 

 

 

 Kategori 5: 17 år 
Kategori 6: 18 år 

 

Körning i  
trafiksitua- 
tioner 

 

 

 

Kategori 2: 17 år 
Kategori 2: 18 år 
Kategori 3: 17 år+18 år 
Kategori 4:17 år+18 år 

  

Fordon och  
fordons 
manövrering 

 

Kategori 1: 17 år+18 år   

Kategori 1 (manövrering) placeras, för båda åldersgrupperna, längst ned i vänstra 
hörnet, i kolumnen ”Kunskaper och färdigheter” och raden ”Fordon och fordons-
manövrering” eftersom det handlar om att ha kunskap och färdighet i att klara av att 
manövrera bilen. Men kategorin spänner också över rutan bredvid eftersom de 
intervjuade även menade att man ska vara så skicklig på att hantera bilen att man klarar 
av olika typer av situationer, även riskfyllda sådana. 

Kategori 2 (laglydighet) placeras för båda åldersgrupperna i kolumnen ”Kunskaper och 
färdigheter” och raden ”Körning i trafiksituationer” eftersom de handlar om att kunna 
och följa de rådande reglerna och lagarna. Gruppen 17-åringar är tydliga på att det 
räcker med detta, medan 18-åringarnas kategori även har en dragning till kolumnen 
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bredvid till höger, dvs. ”Riskhöjande faktorer”. Det är dessutom viktigt att ha förståelse 
för lagarna och dess konsekvenser, menar 18-åringarna. 

Kategori 3 (anpassning) placeras för båda åldersgrupperna i samma ruta som kategori 2 
(laglydighet), men här har båda åldersgrupperna en dragning till kolumnen bredvid åt 
höger, ”Riskhöjande faktorer” och även bort till kolumnen ”Självkännedom”. Det 
handlar om att ha kunskap och färdigheter i att samspela med andra medtrafikanter men 
även på ett sådant sätt att inga kritiska situationer uppstår. Dessutom handlar det om att 
kunna anpassa sig till andra och för att kunna det så måste man försöka förutse hur 
andra medtrafikanter kommer att agera för att därefter kunna anpassa sitt eget körsätt. 

Kategori 4 (erfarenhet) placeras precis som kategori 2 och 3 ovan. Den erfarna föraren 
har ju kunskap och färdigheter i hur man ska agera i trafiken och de har även skaffat sig 
en erfarenhet om hur man agerar i olika typer av situationer eftersom de har varit med 
om så många olika sådana, varför även denna kategori har en dragning till höger, till 
kolumnen ”Riskhöjande faktorer”.  

Kategori 5 (självinsikt) för 17-åringarna flyttar upp ett hack, både i sid- och höjdled. 
Den hamnar i kolumnen ”Riskhöjande faktorer” och raden ”Resande och bilkörning” 
eftersom det handlar om att kunna bedöma när det är lämpligt respektive inte lämpligt 
att köra bil så att man inte utsätter sig själv eller andra för fara. Det handlar också om att 
inte hävda sig själv i trafiken utan reflektera över den egna förmågan och vilken 
betydelse den har för att ev. utsätta både sig själv och andra för fara. Därför har denna 
kategori en förskjutning till höger, till kolumnen ”Självkännedom”. 

Kategori 5 (självsäkerhet) för 18-åringarna hamnar högst upp, i kolumnen ”Självkänne-
dom” och på översta raden ”Personliga livsförutsättningar och strävanden”. Att ha en 
inre trygghet och vara självsäker handlar om vilka personliga livsförutsättningar vi har 
och i det här fallet ska, enligt 18-åringarna med denna uppfattning, denna egenskap 
användas av den trafiksäkra föraren så att inga riskfyllda situationer uppstår. Därför blir 
det en dragning åt vänster till ”Riskhöjande faktorer”. 

Kategori 6 (koncentration), som endast finns för 18-åringarna, placeras i samma ruta 
som 17-åringarnas kategori 5 (självsäkerhet). Detta eftersom de har det gemensamt att 
det handlar om att själv kunna bedöma när det är lämpligt respektive inte lämpligt att 
köra för att inga riskfyllda trafiksituationer ska uppstå. Men kategori 6 (koncentration) 
handlar också om att klara av att köra vid olika typer av trafiksituationer varför den 
även har en dragning åt rutan under. 

Kategori 7 (engagemang) placeras längst upp i vänstra hörnet men med en dragning till 
kolumnen längst till höger ”Självkännedom” eftersom det handlar om att reflektera över 
bilkörningen mer än bara som ett transportsätt. Man ska vara engagerad i sin körning, 
man ska ha en god moraluppfattning, som man får med sig från barnsben, vilket gör att 
det handlar om vilka personliga livsförutsättningar man har. 

Den fjärde nivån (personliga livsförutsättningar och strävanden) är en ny aspekt på vad 
som är viktigt för en blivande förare att ta i beaktande. Det är dock bara ett par av 
18-åringarnas kategorier som hamnar uppe på personliga livsförutsättningar och 
strävanden, medan det bland 17-åringarna överhuvudtaget inte finns någon kategori som 
passar här. Antingen har 18-åringarna hunnit reflektera mer över livssituationen just 
därför att de är ett år äldre än 17-åringarna eller så är det så att man i förarutbildningen 
redan tar upp en del sådana aspekter, dvs. att 18-åringarna har fått det berört under sin 
utbildning.  
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4.1.2 Ytterligare aspekter av resultatet 
Det är intressant att se att män anses vara mer trafiksäkra än kvinnor, om något av 
könen framhålls, och att betoningen då främst ligger på skicklighet i manövrering 
(kategori 1, manövrering). Diskussionen finns både hos 17- och 18-åringarna samt både 
hos män och kvinnor. I kategorin för 17-åringar fokuseras det på snabba reflexer, vilket 
tillskrivs män. Utifrån detta resonemang torde alltså män vara mer trafiksäkra förare än 
kvinnor, i det att män skickligt och snabbt kan förhindra att en olycka sker i kritiska 
trafiksituationer. Bland 18-åringar inom denna kategori finns ett något mer förklarande 
resonemang, där man gör en koppling till att skicklighet i manövrering ofta beror på 
förarens personliga motorintresse och som kan tillskrivas just män. I samtliga av dessa 
diskussioner, både bland 17- och 18-åringarna, handlar det om att ta sig ur och hantera 
en kritisk trafiksituation, inte om att se till att överhuvudtaget inte hamna i sådana 
situationer, vilket utbildningen idag handlar mer om. Skifte i fokus har ju skett just 
därför att manövreringsskicklighet lätt leder till en övertro på den egna förmågan och att 
man därmed kör med mindre säkerhetsmarginaler vilket ökar riskerna till olyckor. 
Tyvärr är det ett problem bland unga, framförallt unga manliga förare, som också är de 
mest inblandade i olyckor.  

Bland de intervjuade 18-åringarna framkommer det även i kategori 5 (självsäkerhet) att 
könet kan ha betydelse. Fokus i denna kategori ligger på förarens självförtroende och 
inre säkerhet, både som förare och livet i övrigt, och dessa egenskaper är något som 
främst män anses ha, varför också män ses som mer trafiksäkra förare än kvinnor. 
Tveksamhet och otydlighet å andra sidan, som ses som mer vanligt bland kvinnor, kan 
få till följd att olyckor inträffar. Det är intressant att det återigen är det mer offensiva 
som anses vara det mer trafiksäkra, och att kvinnors sätt att vara i trafiken inte är lika 
bra, trots att det faktiskt är de som har den lägre olycksstatistiken. 

Gruppen 17-åringar är även inne på att män skulle vara mer trafiksäkra som förare i 
kategori 4 (erfarenhet). En förare med erfarenhet är en trafiksäker förare och erfarenhet 
skaffar man sig genom att köra mycket bil. Eftersom män är mer intresserade av att köra 
bil så får de mer erfarenhet än kvinnor och anses därmed som mer trafiksäkra.  

Både bland 17- och 18-åringarna finns kategori 2 (laglydighet), där fokus ligger på att 
föraren ska följa de regler och lagar som finns. Hos 18-åringarna märks dock en 
betydlig skillnad i relation till 17-åringarna, då 18-åringarna betonar vikten av att 
faktiskt förstå reglerna och lagarna och varför dessa finns. I samband med detta kan 
man säga att det inom denna kategori finns en större riskmedvetenhet bland 18-åring-
arna än hos 17-åringarna. Bland 17-åringarna saknas en djupare förståelse eller 
problematisering kring betoningen på laglydighet. Den fördjupade insikten bland 
18-åringarna då det gäller laglydighet kan också till viss del kopplas till kategori 7 
(engagemang), dvs. en kategori som inte finns representerad bland 17-åringarna. I denna 
kategori hos 18-åringarna har förarens moraluppfattning stor betydelse, vilket också 
innefattar respekt för rådande lagar och regler. Detta kan i sin tur jämföras med 
17-åringarnas kategori 2 (laglydighet): om det bara är att följa lagarna så behöver man 
inte ta något som helst eget ansvar. Detta kan aldrig vara bra i ett system där vi ska 
samverka med varandra och där viktiga och avgörande beslut måste fattas och det 
snabbt ibland. 

I båda åldersgrupperna framkommer det att det i vissa situationer är acceptabelt att 
överskrida rådande hastighetsbestämmelser. I kategori 3 (anpassning) ses det t.o.m. som 
trafiksäkrare att följa en rådande trafikrytm som överskrider hastighetsgränsen än att 
hålla denna. Här är det yttre faktorer, dvs. utanför den egna personen, som får betydelse 
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för ”rätten” att överskrida hastighetsgränser. Ett annat resonemang, även det inom båda 
åldersgrupperna, utgår istället från förarens förmåga och skicklighet i framförandet av 
fordonet. För 17-åringarna är detta märkbart i kategori 1 (manövrering) medan det bland 
18-åringarna tas upp i kategori 4 (erfarenhet). I båda fallen handlar det om förarens 
skicklighet, men 18-åringarna utvecklar resonemanget och menar att denna skicklighet 
är något som kommer i och med den egna erfarenheten och körvanan. 

Det är intressant att det tas upp att anpassa sig efter rådande omständigheter, men det är 
även intressant att det då bara handlar om att överskrida hastighetsbestämmelserna. Det 
borde vara lika viktigt att anpassa sig åt andra hållet dvs. dra ned på farten när så behövs 
t.ex. vid häftiga väderomslag. En annan fråga är var gränsen går för denna anpassning. 
Att köra 10 km/h för fort kanske inte uppfattas som så mycket och speciellt inte på en 
motorväg, men om hastighetsöverträdelserna handlar om 30 km/h för mycket på en 
50-väg, är det då fortfarande trafiksäkert att anpassa sig till trafikrytmen? 

Koncentration, uppmärksamhet och medvetenhet om risker betonas tydligt bland 
18-åringarna, främst i kategori 6 (koncentration), och insikter om faror framträder här 
mycket konkret. Bland 17-åringarna saknas dock inte aspekter kring riskmedvetenhet, 
men framkommer inte lika tydligt. I kategori 5 (självinsikter) betonas t.ex. inom denna 
åldersgrupp självinsikter, som i sin tur ska leda till att risker och olyckor förhindras. 
Även den för åldersgrupperna gemensamma kategorin 2 (laglydighet) berör givetvis 
riskmedvetenhet och här märks, som redan påpekats, att 18-åringarna har betydligt mer 
insikter i vikten och förståelsen av varför man bör efterleva dessa: man ser 
konsekvenserna av vad som kan hända om inte reglerna efterlevs. 

När det gäller synen på risker och ungdomarnas riskmedvetenhet kan en parallell även 
göras till synen på ”rätten” att i vissa situationer överträda hastighetsgränser. Enligt 
ungdomarna för kategori 3 (anpassning) ses det inom båda åldersgrupperna som en 
trafiksäker handling att anpassa hastigheten efter rådande rytm, även om detta innebär 
lagöverträdelse (jfr. diskussionen ovan). Anpassningen ses som ett sätt att förhindra 
risker. Däremot saknas i dessa sammanhang inom båda åldersgrupperna ett resonemang 
och en reflektion över att risker torde minska om alla faktiskt följer hastighetsgränserna, 
dvs. om ingen kör fortare än vad som är tillåtet.   

 
4.2 Hur förarutbildningen ska se ut 
Precis som i resultatet av vad en trafiksäker förare är, har 18-åringarna fler antal katego-
rier än 17-åringarna när det gäller hur förarutbildningen ska vara upplagd och vad den 
ska innehålla för att man ska bli en trafiksäker förare. Skillnaden i antalet kategorier är 
dock mindre än tidigare; fyra för 17-åringarna och fem för 18-åringarna. De två första 
kategorierna har gemensam benämning; flexibilitet respektive professionella utbildare. 
Däremot skiljer sig de övriga kategorierna åt och det verkar som att 17-åringarna främst 
diskuterar utbildningens form medan 18-åringarna har mer fokus på utbildningens 
innehåll i kombination med form. För att bli en trafiksäker förare poängterar 18-
åringarna även det egna ansvaret i sammanhanget, både när det gäller upplägget av 
utbildningen och då det gäller själva inlärningen. Här finns t.ex. en tanke om att lärandet 
är en livslång process, dvs. att man inte blir fullärd bara för att man genomgått förar-
utbildningen. De har precis som i uppfattningarna av vad en trafiksäker förare är ett 
vidare perspektiv än 17-åringarna och som sträcker sig ut i livet i stort. Hur man är i 
trafiken är inte isolerat till just trafiken utan har också att göra med hur man är som 
person i det övriga livet. 
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Den första kategorin handlar för båda åldersgrupperna om flexibilitet, dvs. att det är upp 
till individen själv att lägga upp sin utbildning. Resonemanget grundar sig på att vi alla 
är olika individer med olika förutsättningar och därmed behöver vi också olika typ av 
utbildning. Detta ligger i linje med en del tankar som finns i trafikutbildningssamman-
hang och då framförallt i en utbildning kallad ”Själv Säker”. Denna form av utbildning 
grundar sig i ett forskningsprojekt där man utvecklat ett instrument som mäter olika 
typer av personligheter med ett antal frågor och beroende på vilken typ av person man 
är får man olika utbildning (Linderholm, 1999). 

Båda åldersgrupperna har också en kategori som handlar om vikten av att övningsköra 
med professionella utbildare. Man anser att det är trafikskolelärarna som är experterna 
på trafiksäkerhet och att man därför bör nyttja dem. Här är 18-åringarna ännu tydligare 
än vad 17-åringarna är på detta, vilket troligtvis hänger ihop med att de faktiskt har gått 
igenom förarutbildningen och därmed har skaffat sig erfarenhet av att köra med både 
trafikskolelärare och privat handledare. De inser och uppskattar värdet av den 
professionella utbildningen, eller kanske t.o.m. kombinationen av att köra både med 
trafikskolelärare och privat handledare. 

Liksom då det gäller jämförelsen mellan åldersgrupperna av uppfattningar av vad som 
karaktäriserar en trafiksäker förare märks även i uppfattningarna av förarutbildningen 
ett mer fördjupat och problematiserande resonemang bland 18-åringarna. I kategorierna 
för 18-åringarna finns kategori 4 (livslångt lärande), vilken saknas hos 17-åringarna. 
Här poängteras vikten av det egna ansvaret och här finns ett vidgat perspektiv som 
sträcker sig utanför själva förarutbildningen – det är varje enskild individs skyldighet att 
t.ex. fortlöpande hålla sig à jour kring frågor rörande trafiksäkerhet. 

Båda åldergrupperna tar upp vikten av att ha obligatoriska moment men från olika 
utgångspunkter. I kategori 1 (flexibilitet) och kategori 3 (upplevelser) menar 17-åring-
arna att det är nödvändigt med obligatoriska moment för att alla ska ha provat på en viss 
typ av situation, medan 18-åringarna i kategori 3 (riskmedvetenhet) verkar ha en något 
djupare syn på detta. De menar i denna kategori att det är viktigt att man som trafiksäker 
förare är medveten om de risker som finns i trafiken och ett sätt att uppnå detta skulle 
kunna vara att göra vissa moment obligatoriska. 

Riskutbildningen, teoriprovet och uppkörningen är idag redan obligatoriska och väl 
accepterade och etablerade överlag, i båda åldersgrupperna. Det övriga, så som t.ex. 
teorilektioner, är frivilligt och därmed tycks det också uppstå fler åsikter och mer 
tyckande. Hur skulle ungdomarna se på riskutbildningen, teoriprov och uppkörning om 
detta inte var obligatoriskt, så som det är idag? Och omvänt, hur skulle de se på t.ex. 
teorilektioner, körlektioner, mörkerkörning etc. om detta i dagsläget också var 
obligatoriska moment?  

 
4.3 Metoddiskussion 
Genom den fenomenografiska forskningsansatsen ska variationen av uppfattningar av 
ett fenomen studeras. Ansatsen har setts som mycket användbar och lämplig i denna 
studie, vars syften handlat om att ringa in förekommande variation av uppfattningar hos 
ungdomar rörande två givna fenomenen, trafiksäker förare respektive förarutbildningen. 
Nackdelen är att man inte vet hur stor del av populationen som står för den ena eller den 
andra uppfattningen. Men detta, att ta reda på kvantitet och frekvens, är inte heller den 
fenomenografiska forskningsansatsens uppgift. Istället handlar det om att fånga in just 
variation av uppfattningar, oavsett hur många i den aktuella gruppen som står för den 
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ena eller andra av de kategorier som framträtt. En fenomenografisk studie ger s.a.s. en 
bild och beskrivning – en karta – av vilka uppfattningar som existerar om ett givet 
fenomen och inom en given population. Det kan vara så att det är ett par av de 
framkomna kategorierna som nästan alla i populationen står för, medan resten av 
kategorierna är marginaliserade. Alternativt är det så att fördelningen är lika över 
samtliga kategorier. 

Ytterligare en fördel med att använda denna metod har varit att man får ut omfattande 
och rik data som går bra att använda vid konstruktion av enkätfrågor till denna ålders-
grupp. 

För att få tag på personer som ville ställa upp och bli intervjuade skickades en förfrågan, 
via enkät, ut till 1 000 17-åringar och 1 000 18-åringar. Svarsprocenten var knappt 
27 %, för respektive grupp, vilket är lägre än det brukar vara vid enkätutskick till denna 
åldersgrupp (brukar vara omkring 60–70 %). Det man bör fråga sig och som alltid bör 
ifrågasättas är vilka det är som svarar. Är det en speciell typ av person, vilket gör att vi 
egentligen inte fångar hela gruppen? Eller är gruppen svaranden ett representativt urval 
för populationen? Att svarsprocenten var så låg och lägre mot vad det brukar vara i 
denna studie beror förmodligen på att insatsen var större än att bara skicka in enkäten. 
Man skulle dessutom avsätta tid för en intervju. Man kan anta att det var många som 
inte kände att de hade tid för detta då tiden för intervjuernas genomförande låg i slutet 
av vårterminen. 

Intervjuarna var tre till antalet vilket har både för- och nackdelar. Fördelarna kan t.ex. 
vara att det inte blir så betungande för var och en, att man kan diskutera och ge varandra 
tips om hur man ska lösa olika situationer. Nackdel kan vara att frågorna ställs på lite 
olika sätt och att intervjun därmed blir olika beroende på vem det är som intervjuar. 

Analyserna har, som tidigare nämnts, gjorts av två personer oberoende av varandra. Det 
är en styrka i det, då det går att jämföra om man kommer fram till samma resultat. I 
denna studie har det varit en klar fördel då samstämmigheten mellan de två forskarna 
har varit god och att dessa två har haft något olika infallsvinklar. Den ena har haft god 
inblick i den fenomenografiska metoden medan den andra har haft god kunskap om de 
trafikrelaterade aspekterna.  

Enligt den fenomenografiska forskningsansatsen ses människors handlingar som åter-
speglingar av deras uppfattningar. Med detta synsätt knyts handlingar och uppfattningar 
samman, de är beroende av varandra (se kapitel 2.1). De intervjuade ungdomarnas 
uppfattningar av vad som kännetecknar en trafiksäker förare respektive hur förarut-
bildningen bör se ut säger egentligen ingenting om hur samma personer faktiskt handlar, 
dvs. hur de är/kommer att bli som förare. Sådana frågor är inte ställda i intervjuerna och 
var inte heller studiens syfte. Men utifrån ett fenomenografiskt perspektiv är det ändå 
möjligt att förknippa just dessa uppfattningar med ett eventuellt handlande/beteende. 
Har t.ex. en 18-åring den uppfattningen att en trafiksäker förare ska anpassa sig till 
rådande trafikrytm, trots att detta innebär hastighetsöverträdelse, så är sannolikheten 
också stor att han eller hon själv agerar på detta sätt i trafiken. 

 
4.4 Slutsatser 
Studien har lett fram till följande slutsatser: 

• 18-åringarna har fler kategorier än 17-åringarna både när det gäller uppfattningar 
av vad en trafiksäker förare är och hur förarutbildningen ska vara utformad 
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• De båda åldersgrupperna hade fyra gemensamma kategorier när det gäller vad 
en trafiksäker förare är; manövrering, laglydighet, anpassning och erfarenhet. 
Samtliga dessa kategorier är sådana som av tradition har handlat om vad en 
trafiksäker förare är och de hamnar också i den nedre vänstra delen av GDE-
matrisen 

• 17-åringarna hade en kategori till som benämndes självinsikt och 18-åringarna 
hade tre till; självsäkerhet, koncentration och engagemang. Dessa kategorier 
handlade mer om det egna beteendet och hur livet i övrigt spelar roll för hur man 
är i trafiken. Dessa kategorier drog sig mer uppåt högra hörnet i GDE-matrisen 
jämfört med de fyra gemensamma kategorierna 

• Den huvudsakliga tolkningen av att 18-åringarna har fler kategorier och mer 
som har att göra med självinsikt etc. är att de faktiskt har genomgått förarutbild-
ningen och därmed har reflekterat mer kring vad det innebär att köra bil, hur 
man ska bete sig i trafiken etc. 

• När det gäller uppfattningar av hur förarutbildningen ska vara utformad fanns 
det två gemensamma kategorier i de båda åldersgrupperna; flexibilitet och 
professionella utbildare. I övrigt hade 17-åringarna kategorierna upplevelse och 
ordningsföljd medan 18-åringarna hade riskmedvetenhet, livslångt lärande och 
variation 

• 18-åringarnas kategorier om förarutbildningens upplägg handlar om både form 
och innehåll medan 17-åringarnas mer handlar om enbart form. För att bli en 
trafiksäker förare poängterar 18-åringarna det egna ansvaret för både upplägg av 
utbildningen och inlärning. Precis som i uppfattningarna av vad en trafiksäker 
förare är så har de ett vidare perspektiv som inkluderar hur man är i livet i 
övrigt. Hur man är i trafiken är inte isolerat utan har att göra med hur man är i 
övriga livet 

• Resultatet från denna studie kommer förhoppningsvis att hjälpa lärare inom 
förarutbildningen att möta de blivande förarna när de vet hur dessa tänker kring 
vad en trafiksäker förare är och hur de ser på förarutbildningens upplägg. 

 

Ett förslag på fortsatt forskning vore att genomföra en likadan studie men med gruppen 
medelålders och äldre förare. Detta för att se om variationen av uppfattningar ändras när 
man hunnit vara förare en längre tid. 
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Följebrev till 17- och 18-åringar 
 

Vill du medverka i ett forskningsprojekt om trafiksäkerhet? 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping söker ungdomar som 
vill delta i ett forskningsprojekt under våren 2004. Denna intresseförfrågan vänder 
sig till dig som är 17 år, nyligen har fått körkortstillstånd och har för avsikt att ta 
körkort för personbil (B-körkort) när du fyllt 18 år. 
 
Vi är intresserade av vilka tankar ungdomar har om körkortsutbildning och 
bilkörning. Resultatet kan vara till hjälp för Vägverket i arbetet med att ta fram en 
bättre körkortsutbildning.  
 
Rent praktiskt går projektet till så att du - om du är intresserad - blir intervjuad av 
någon av oss från VTI. Intervjun, som tar drygt en timme, genomförs på din 
hemort, till exempel på ett närliggande bibliotek. Som tack för din medverkan får 
du två biobiljetter. Eventuella resekostnader betalas av VTI. 
 
Vi hoppas att du har tid att besvara frågorna i bifogat frågeformulär, oavsett om du 
är intresserad av att vara med i intervjuundersökningen eller inte. Bland dem som 
anmäler intresse att delta i intervjuundersökningen kommer vi sedan att välja ett 
antal personer. De som valts ut kontaktas inom ett par veckor per telefon för mer 
information. Ditt svar är inte bindande.  
 
Dina svar i frågeformuläret kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
ingen kommer att kunna se hur du eller någon annan enskild person har svarat. 
Numret på frågeformuläret är endast till för att du inte ska få någon påminnelse 
trots att du redan har skickat in frågeformuläret. 
 
Vi är tacksamma om du vill fylla i och skicka tillbaka frågeformuläret inom en 
vecka (använd det medskickade portofria svartkuvertet).  
 
Om det är någonting du undrar över är du välkommen att ringa eller mejla någon av 
oss som undertecknat brevet. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Jonna Malmström      Susanne Gustafsson 
Forskningsassistent      Forskningsassistent 
013-20 41-69       013-20 43 24  
E-post: jonna.malmstrom@vti.se    E-post: susanne.gustafsson@vti.se 

Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 35 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 
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Vill du medverka i ett forskningsprojekt om trafiksäkerhet? 
 
 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping söker ungdomar som 
vill delta i ett forskningsprojekt under våren 2004. Denna intresseförfrågan vänder 
sig till dig som är mellan 18 och 19 år och har tagit körkort för personbil (B-
körkort). 
 
Vi är intresserade av vilka tankar ungdomar har om körkortsutbildning och 
bilkörning. Resultatet kan vara till hjälp för Vägverket i arbetet med att ta fram en 
bättre körkortsutbildning.  
 
Rent praktiskt går projektet till så att du - om du är intresserad - blir intervjuad av 
någon av oss från VTI. Intervjun, som tar drygt en timme, genomförs på din 
hemort, till exempel på ett närliggande bibliotek. Som tack för din medverkan får 
du två biobiljetter. Eventuella resekostnader betalas av VTI. 
 
Vi hoppas att du har tid att besvara frågorna i bifogat frågeformulär, oavsett om du 
är intresserad av att vara med i intervjuundersökningen eller inte. Bland dem som 
anmäler intresse att delta i intervjuundersökningen kommer vi sedan att välja ut ett 
antal personer. De som valts ut kontaktas inom ett par veckor per telefon för mer 
information. Ditt svar är inte bindande.  
 
Dina svar i frågeformuläret kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
ingen kommer att kunna se hur du eller någon annan enskild person har svarat. 
Numret på frågeformuläret är endast till för att du inte ska få någon påminnelse 
trots att du redan har skickat in frågeformuläret. 
 
Vi är tacksamma om du vill fylla i och skicka tillbaka frågeformuläret inom en 
vecka (använd det medskickade portofria svartkuvertet).  
 
Om det är någonting du undrar över är du välkommen att ringa eller mejla någon av 
oss som undertecknat brevet. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Jonna Malmström      Susanne Gustafsson 
Forskningsassistent      Forskningsassistent 
013-20 41-69       013-20 43 24  
E-post: jonna.malmstrom@vti.se    E-post: susanne.gustafsson@vti.se 

Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 35 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 
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Bilaga 3 
Sid 1 (1) 

Fördelning av urvalskriterierna 
 

 17-åringar 18-åringar 
Kön:   
Man 12 10 
Kvinna 7 8 
Geografisk spridning:   
Södra Sverige 5 8 
Mellan Sverige 11 7 
Norra Sverige 3 3 
Bostadsområde:   
Tätort 12 10 
Landsbygd 7 8 
Egen utbildning:   
Gymnasieskola 19 16 
Annan: grundskola, folkhögskola 0 2 
Högsta utbildning i familjen:   
Grundskola 2 1 
Gymnasieskola 6 10 
Folkhögskola 1 1 
Högskola el. universitet 8 5 
Annan 1 1 
Land föräldrar är födda i:   
Sverige 18 16 
Annat 1 2 
Upplägg av förarutbildning:   
Enbart trafikskola 0 1 
Mest trafikskola – även privat 3 5 
Mest privat – ganska stor del på trafikskola 8 7 
Mest privat – enstaka timmar på trafikskola 5 2 
Lika mycket privat som trafikskola 2 2 
Enbart privat 1 1 
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Bilaga 4 
Sid 1 (4) 

Intervjuguide: 17-åringar 
 
Vad krävs av en trafiksäker förare och hur blir man en trafiksäker 
förare? 
 
 
Presentation 
Prata om trafiksäkerhet och bilkörning, hur bilkörning ska ske på ett trafiksäkert sätt och hur  
man som förare ska vara/bete sig/handla för att köra trafiksäkert.  
 
Även prata om hur en idealisk körkortsutbildning borde se ut.  
 
Syftet med de intervjuer vi genomför är att fånga in ungdomars uppfattningar om vad en 
trafiksäker förare är… 
 
Mjukstart/bakgrundsfrågor 
Inleda med frågor om körkortstillstånd, hur långt han/hon kommit, börjat övningsköra osv. 
 
”… börja prata om vad som krävs för att vara en trafiksäker förare…” 
 
 
 
Frågor 
 
1. Hur tänker du om din egen körkortsutbildning? 
 
Vad är viktigast för dig när det gäller körkortsutbildningen?  
Vad förväntar du dig av utbildningen? 
Hur har du tänkt lägga upp körkortsutbildningen? 
Varför just på detta sätt?  
Vilka tankar ligger bakom? 
Vad är motiven bakom ditt upplägg? 
(trafiksäkerhet, så snabbt som möjligt, så lite kostnad som möjligt, så effektivt som möjligt…) 
 
 
2. Vad tycker du att man ska kunna för att vara en trafiksäker förare?  
 
Vilken typ av kunskaper krävs? Varför är detta trafiksäkert? Vad händer om man ej 
kan/behärskar detta som du tagit upp? 
 
Vilka färdigheter krävs – vad ska man behärska för att köra trafiksäkert? Varför är detta 
trafiksäkert? Vad händer om man ej kan/behärskar detta som du tagit upp? 
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Sid 2 (4) 

 
3. Hur tycker du att man ska vara/bete sig för att vara en trafiksäker förare?   
 
Ska man vara på något speciellt sätt? 
 
Måste man ha en speciell personlighet/mentalitet för att vara en trafiksäker förare? Varför? 
Vad innebär det att ha just denna personlighet? Vad händer om man inte har denna 
personlighet?  
 
Kan det vara en ”medfödd” begåvning att vara en trafiksäker förare? Kan du beskriva vad det 
skulle vara? Känner du någon person som har en ”medfödd begåvning”…? Hur kör han/hon? 
 
Hur ska man inte bete sig/vara då man kör bil? Varför? Har du varit med i en sådan situation 
då föraren har haft detta beteende? Vad hände? Hur kände du? Hur borde föraren ha agerat? 
 
Kan man lära sig bli trafiksäker förare (trots att man t ex  har ett hett temperament…)? På 
vilket sätt kan man i så fall lära sig det? Vad krävs för att man ska lära sig det? 
 
 
4. Tycker du att åldern på bilföraren har någon betydelse för hur trafiksäkert han/hon 
kör? 
 
Varför? Kan du ge något exempel på varför det är farligt/säkert att ha en viss ålder? Har du 
själv varit med om en situation/händelse då du uppfattar att åldern har haft betydelse? 
 
 
5. Tycker du att bilförarens kön har någon betydelse för hur trafiksäkert han/hon kör? 
 
Varför? Kan du ge något exempel? Har du själv varit med om en situation/händelse då du 
uppfattar att förarens kön har haft betydelse? Vad hände? 
 
 
6. Tycker du att bilförarens erfarenhet har någon betydelse för hur trafiksäkert 
han/hon kör? 
 
Varför? Kan du ge något exempel? Har du själv varit med om en situation/händelse då du 
uppfattar att förarens erfarenhet eller brist på erfarenhet har haft betydelse? 
 
Kan man vara en trafiksäker förare trots att man ej har så mycket körerfarenhet? På vilket 
sätt? Kan du ge något exempel? Finns det t ex vissa situationer/tillfällen då erfarenheten inte 
har så stor betydelse? Vilka? Varför? 
 
 
7. Tycker du att den yttre trafikmiljön har någon betydelse för hur trafiksäkert föraren 
kör? 
 
Har vädret någon betydelse? Varför? Vad kan hända? Har du själv varit med om… 
 
Har tiden på dygnet någon betydelse? Varför? Vad kan hända? Har du själv varit med om… 
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Har tiden på året någon betydelse? Varför? Vad kan hända? Har du själv varit med om… 
 
Har det någon betydelse om man t ex kör i storstadstrafik eller på landsbygd? Varför? Vad 
kan hända i respektive miljö? Har du själv varit med om… 
 
De här olika miljöerna och situationerna som du precis tagit upp, kräver de olika beteendesätt, 
olika temperament? Eller är det t ex alltid trafiksäkert att köra lugnt, i alla situationer? (Bör 
man köra på olika sätt beroende på vilken miljö man är i?) 
 
 
8. Tycker du att det finns något annat som kan störa en trafiksäker körning eller ett 
trafiksäkert förarbeteende? 
 
Finns det t ex situationer eller tillfällen då man helt borde avstå från att köra bil? Vilka?  
 
(Trötthet? Alkohol? Sjukdom? Prata i mobiltelefon?) 
 
Varför borde man avstå? Vad skulle kunna hända?  
 
Har du själv varit med om en sådan situation? Vad hände? Vad kände du/hur upplevde du 
situationen? Hur borde föraren ha agerat? 
 
Någon annan situation eller tillfälle då man borde avstå från att köra bil? 
 
 
9. Vad tycker du att man främst bör göra för att trafiksäkerheten ska öka i samhället?  
 
Varför är detta viktigt?  
 
Vem/vilka tycker du borde ha det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten? Varför? 
 
 
10. Hur tror du att man lär sig att bli en trafiksäker förare? 
 
(körkortsutbildning, skolan, föräldrarna…) 
 
Varför är just detta ett bra sätt att bli en trafiksäker förare?  
 
 
11. Vad tycker du att den idealiska körkortsutbildningen ska innehålla för att man ska 
bli en trafiksäker förare?  
 
Varför? 
 
Vilka moment ska ingå? Varför? 
 
Är det något av dessa moment i utbildningen som alltid borde vara obligatorisk? Varför? 
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12. Hur tycker du att den idealiska körkortsutbildningen ska vara upplagd för att man 
ska bli en trafiksäker förare?  
 
Varför? 
 
Ska man göra de olika momenten i en viss ordningsföljd? Varför är det t ex bättre att börja 
med….? 
 
Vilken roll/betydelse tycker du att körkortsutbildningen ska ha för att man ska bli en 
trafiksäker förare? Varför? 
 
Tror du att det finns andra sätt att lära sig hur man blir en trafiksäker förare? Vilka?  
Varför skulle detta sätt vara bra? 
 
Kan man bli en trafiksäker förare utan körkortsutbildning? Hur? Varför är i så fall inte 
körkortsutbildningen av betydelse för att man blir en trafiksäker förare? 
 
 
 
Varför körkort? 
 
1. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att ta körkort?  
 
2. Vad skulle få dig att avstå från att ta körkort?  
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Sid 1 (4) 

Intervjuguide: 18-åringar 
 
Vad krävs av en trafiksäker förare och hur blir man en trafiksäker 
förare? 
 
Presentation 
Prata om trafiksäkerhet och bilkörning, hur bilkörning ska ske på ett trafiksäkert sätt och hur  
man som förare ska vara/bete sig/handla för att köra trafiksäkert.  
 
Även prata om hur en idealisk körkortsutbildning borde se ut.  
 
Syftet med de intervjuer vi genomför är att fånga in ungdomars uppfattningar om vad en 
trafiksäker förare är… 
 
Slutligen även fråga lite om dina tankar kring olika färdsätt, varför och när man väljer vissa 
färdsätt osv… 
 
Mjukstart/bakgrundsfrågor 
Inleda med frågor om körkortet, när han/hon fick det, hur mycket han/hon kört och hur det 
känns att ha körkort… 
 
”…börja prata om vad som krävs för att vara en trafiksäker förare…” 
 
 
 
Frågor 
 
1. Vad tycker du att man ska kunna för att vara en trafiksäker förare?  
 
Vilken typ av kunskaper krävs? Varför är detta trafiksäkert? Vad händer om man ej 
kan/behärskar detta som du tagit upp? 
 
Vilka färdigheter krävs – vad ska man behärska för att köra trafiksäkert? Varför är detta 
trafiksäkert? Vad händer om man ej kan/behärskar detta som du tagit upp? 
 
 
2. Hur tycker du att man ska vara/bete sig för att vara en trafiksäker förare?   
 
Ska man vara på något speciellt sätt? 
 
Måste man ha en speciell personlighet/mentalitet för att vara en trafiksäker förare? Varför? 
Vad innebär det att ha just denna personlighet? Vad händer om man inte har denna 
personlighet?  
 
Kan det vara en ”medfödd” begåvning att vara en trafiksäker förare? Kan du beskriva vad det 
skulle vara? Känner du någon person som har en ”medfödd begåvning”…? Hur kör han/hon? 
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Hur ska man inte bete sig/vara då man kör bil? Varför? Har du varit med i en sådan situation 
då föraren har haft detta beteende? Vad hände? Hur kände du? Hur borde föraren ha agerat? 
 
Kan man lära sig bli trafiksäker förare (trots att man t ex  har ett hett temperament…)? På 
vilket sätt kan man i så fall lära sig det? Vad krävs för att man ska lära sig det? 
 
 
3. Tycker du att åldern på bilföraren har någon betydelse för hur trafiksäkert han/hon 
kör? 
 
Varför? Kan du ge något exempel på varför det är farligt/säkert att ha en viss ålder? Har du 
själv varit med om en situation/händelse då du uppfattar att åldern har haft betydelse? 
 
 
4. Tycker du att bilförarens kön har någon betydelse för hur trafiksäkert han/hon kör? 
 
Varför? Kan du ge något exempel? Har du själv varit med om en situation/händelse då du 
uppfattar att förarens kön har haft betydelse? Vad hände? 
 
 
5. Tycker du att bilförarens erfarenhet har någon betydelse för hur trafiksäkert 
han/hon kör? 
 
Varför? Kan du ge något exempel? Har du själv varit med om en situation/händelse då du 
uppfattar att förarens erfarenhet eller brist på erfarenhet har haft betydelse? 
 
Kan man vara en trafiksäker förare trots att man ej har så mycket körerfarenhet? På vilket 
sätt? Kan du ge något exempel? Finns det t ex vissa situationer/tillfällen då erfarenheten inte 
har så stor betydelse? Vilka? Varför? 
 
 
6. Tycker du att den yttre trafikmiljön har någon betydelse för hur trafiksäkert föraren 
kör? 
 
Har vädret någon betydelse? Varför? Vad kan hända? Har du själv varit med om… 
 
Har tiden på dygnet någon betydelse? Varför? Vad kan hända? Har du själv varit med om… 
 
Har tiden på året någon betydelse? Varför? Vad kan hända? Har du själv varit med om… 
 
Har det någon betydelse om man t ex kör i storstadstrafik eller på landsbygd? Varför? Vad 
kan hända i respektive miljö? Har du själv varit med om… 
 
De här olika miljöerna och situationerna som du precis tagit upp, kräver de olika beteendesätt, 
olika temperament? Eller är det t ex alltid trafiksäkert att köra lugnt, i alla situationer? (Bör 
man köra på olika sätt beroende på vilken miljö man är i?) 
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7. Tycker du att det finns något annat som kan störa en trafiksäker körning eller ett 
trafiksäkert förarbeteende? 
 
Finns det t ex situationer eller tillfällen då man helt borde avstå från att köra bil? Vilka?  
 
(Trötthet? Alkohol? Sjukdom? Prata i mobiltelefon?) 
 
Varför borde man avstå? Vad skulle kunna hända?  
 
Har du själv varit med om en sådan situation? Vad hände? Vad kände du/hur upplevde du 
situationen? Hur borde föraren ha agerat? 
 
Någon annan situation eller tillfälle då man borde avstå från att köra bil? 
 
 
8. Vad tycker du att man främst bör göra för att trafiksäkerheten ska öka i samhället?  
 
Varför är detta viktigt?  
 
Vem/vilka tycker du borde ha det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten? Varför? 
 
 
9. Hur tror du att man lär sig att bli en trafiksäker förare? 
 
(körkortsutbildning, skolan, föräldrarna…) 
 
Varför är just detta ett bra sätt att bli en trafiksäker förare? 
 
 
10. Vad tycker du att den idealiska körkortsutbildningen ska innehålla för att man ska 
bli en trafiksäker förare?  
 
Varför? 
 
Vilka moment ska ingå? Varför? 
 
Är det något av dessa moment i utbildningen som alltid borde vara obligatorisk? Varför? 
 
 
11. Hur tycker du att den idealiska körkortsutbildningen ska vara upplagd för att man 
ska bli en trafiksäker förare?  
 
Varför?  
 
Ska man göra de olika momenten i en viss ordningsföljd? Varför är det t ex bättre att börja 
med….? 
 
Vilken roll/betydelse tycker du att körkortsutbildningen ska ha för att man ska bli en 
trafiksäker förare? Varför? 
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Tror du att det finns andra sätt att lära sig hur man blir en trafiksäker förare? Vilka?  
Varför skulle detta sätt vara bra? 
 
Kan man bli en trafiksäker förare utan körkortsutbildning? Hur? Varför är i så fall inte 
körkortsutbildningen av betydelse för att man blir en trafiksäker förare? 
 
 
12. Vad tycker du om den utbildning (från körkortstillstånd till körkort) du själv fått?  
 
Vad var bra, vad var dåligt? Varför?  
 
Uppfylldes dina förväntningar på utbildningen? 
Vilka var motiven till ditt upplägg? 
Vilka tankar låg bakom? 
 
Är det något du tänker att du själv borde ha gjort annorlunda? Varför?  
 
Tycker du att du i din utbildning fått lära dig hur man blir en säker förare? På vilket sätt? Kan 
du ge exempel? 
 
 
Varför körkort? 
 
1. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att ta körkort?  
 
2. Vad skulle ha fått dig att avstå från att ta körkort?  
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med
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