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Inledning 
Vägverket har konstaterat att medelåldern för att ta körkort stiger, idag är den ca 25 år vilket är 
betydligt högre än tidigare. Denna utveckling kunde skönjas redan för tio år sedan, mellan 1985 
och 1996 minskade andelen 18-19 åringar med körkort från 63 % till 42 %.1 
 
I Riksdagens mål för transportpolitiken står det att Vägverket skall ”säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet”.2 Då bilen varit det mest framträdande transportmedlet under många år 
är Vägverket intresserade av att undersöka vad minskningen av andelen som tar körkort beror på. 
 
Intressanta frågor är hur körkortet värderas i ungdomsgruppen och vad körkortet har för 
betydelse i vardagslivet? Är valet att ta körkort en personlig eller ekonomisk fråga? Även 
trafiksäkerhetsaspekten är intressant i inställningen till körkortet, ses körkortsutbildningen som en 
möjlighet att bli en trafiksäker förare eller ett nödvändigt ont för att få ut ett körkort? 

Tidigare forskning 
Den forskning som tidigare gjorts av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fokuserar 
främst på trafiksäkerhet och innefattar bland annat utredningar och utvärderingar kopplade till 
systemet för körkortsutbildning.3 Engström och Nolén har genomfört en enkätundersökning om 
ungdomars attityd till körkort under tre år 2002-2004 vars resultat kommer att publiceras inom 
kort.4 Från andra institutioner finns ett antal studier om resvanor och dessas förändring över tid, 
till exempel har Lars-Gunnar Krantz gjort en studie om hur resvanorna förändrats mellan 1978 
och 1996.5 

Ungdomars inställning till att ta körkort 2002-2004 
Engström och Nolén på VTI har genomfört en enkätundersökning som skickats ut till svenska 
17,5 åringar vid tre olika tillfällen (2002, 2003 och 2004) och som resulterat i svar från totalt 4257 
personer. Studien tar upp allt från resvanor, intention att ta körkort, upplevda konsekvenser och 
motiv för och emot, till påverkan från andra samt upplevda möjligheter eller hinder för 
körkortstagande. Slutligen har de utfört en analys baserad på Theory of Planned Behavour (TPB) 
som är en socialpsykologisk modell för att förutse människors handlande. Enligt TPB bestäms 

                                                 
1 Ungdomsstyrelsens utredningar 9 (1997) Svensk ungdomsstatistik. Ungdomsstyrelsen, Stockholm. 
2 http://www.vv.se/templates/page3____25.aspx 
3 Se till exempel VTI rapporter: Schelin (1999:434), Gregersen m fl. (2000:452), Gregersen & Nyberg (2002:481)och 
Nyberg & Gregersen (2005:509) 
4 Inger Engström och Sixten Nolén (Kommande) Ungdomars inställning till att ta körkort 2002-2004. VTI rapport 510. 
5 L-G Krantz, (1999) Rörlighetens mångfald och förändring. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg. 
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beteendet av individens intention att bete sig på ett visst sätt kombinerat med omgivningens 
inställning och de upplevda möjligheterna att lyckas.6 
 
Ungdomarna som deltagit i studien uppger att de främst åker kollektivt eller går/cyklar till skola 
och vänner medan det till fritidsaktiviteter är större chans att de blir skjutsade i bil. Nästan alla 
uppger att de någon gång kommer att ta körkort, de allra flesta har tagit ut körkortstillstånd och 
majoriteten av dessa har börjat övningsköra.7  
 
I undersökningen anges de främsta skälen för att ta körkort är ökad rörelsefrihet, mindre 
beroende av att andra skall skjutsa och lättare transporter till fritidsaktiviteter. Många föräldrar 
tycker också att det är viktigt att ungdomarna tar körkort och flera av ungdomarna uppfattar det 
som viktigt att ta hänsyn till detta.8 
 
De skäl som anges för att inte ta körkort är främst den egna ekonomin, brist på tid samt att de 
inte upplever något behov av ett körkort. Brist på handledartid nämns också som en viktig faktor. 
Majoriteten tror dock att det skulle vara lätt att ta körkort om de ville. Efter en analys enligt 
Theory of Planned Behaviour visar det sig dock att den bedömda förmågan att kunna ta körkort 
väger högre än både tid och ekonomi. Den bedömda förmågan är tillsammans med ungdomarnas 
intention att ta körkort de främsta förklaringarna till den enskildas benägenhet att ta körkort.9 

Rörlighetens mångfald och förändring 
I Lars-Gunnar Krantz avhandling från 1999 Rörlighetens mångfald och förändring analyseras 
förändringar i befolkningens resande mellan 1978 och 1996. Krantz använder en begreppsmodell 
för rörlighetens sammanhang som bygger på ”individuella förhållanden samt dess samspel med 
olika omgivningsstrukturer”.10 De individuella förhållandena bestäms av tre olika faktorer: 
värderingar och attityder som till exempel inställning till miljöfrågor, resurser såsom tillgång till bil 
eller kollektivtrafik och restriktioner i form av exempelvis brist på resurser eller nödvändighet till 
samordning med andra. Även omgivningsfaktorerna har tre olika delar: social struktur, geografisk 
struktur och transport- och infrastruktur, där den sociala strukturen verkar på både samhällelig 
och individnivå. Summan av dessa faktorer växelverkar med individernas aktivitetsmönster och 
som aktiviteter ses allt mellan arbete, fritidsaktiviteter och inköp som på olika sätt kan kräva att 
individen förflyttar sig. De individuella förutsättningarna bestämmer tillsammans med 
omgivningsfaktorerna vilka aktiviteter som genomförs och dessa bestämmer omfattningen av 
individens rörlighet.11 
                                                 
6 Engström och Nolén (Kommande) Ungdomars inställning till att ta körkort 2002-2004. 
7 ibid 
8 ibid 
9 ibid 
10 Krantz, (1999) Rörlighetens mångfald och förändring. s. 19 
11 Ibid. s. 18-22 
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Krantz avhandling visar att andelen individer med körkort men utan tillgång till bil minskade 
något under perioden 1978-1996 samtidigt som den totala andelen av befolkningen med körkort 
ökade fram till 1994.12 Fördelningen mellan transporter mellan bil, kollektivtrafik, cykel och gång 
ligger i princip konstant över perioden samtidigt som flygresorna ökar. En viss förskjutning sker 
dock från passagerare i bil till bilförare och från gång till cykel.13 
 
När det gäller ungdomsgruppen visar studien att andelen ungdomar (18-24 år) med körkort totalt 
sett minskade under 1990-talet fram till 1996, vilket delvis måste tolkas som en konsekvens av att 
ett nytt körkortsprov infördes 1990. Andra orsaker som Krantz spekulerar i är att intresset för 
motorer minskat till förmån för datorer och att körkortet kanske förlorat sin status som 
vuxenmarkör.14 Vidare konstateras att andelen minskat mycket mindre bland förvärvsarbetande 
än bland arbetslösa och studerande samt att det finns vissa geografiska skillnader i minskningen.15 
En teori som förs fram är att många väntar med att ta körkort till de börjar förvärvsarbeta och 
känner ett större behov av en bil. Förklaringen till den betydande minskningen av andelen 
körkortstagare förklaras då delvis med den dåvarande lågkonjunkturen: 

Minskad arbetslöshet och ökande inkomster skulle därmed innebära att fler åter skulle ta 
körkort och skaffa bil. Däremot talar mycket för att ökningen av andelen studerande skett 
delvis oberoende av konjunkturen. Om många ungdomar fortsätter att vänta med körkortet 
tills studierna är avslutade skulle den förskjutning uppåt i åldern av körkortsinnehavet som 
skett bli bestående.16 

Körkortsutbildningen 
För att få ett körkort för personbil i Sverige måste man vara 18 år och ha fått godkänt resultat på 
en utbildning och två olika prov. Först måste eleven ansöka om körkortstillstånd hos 
länsstyrelsen, ansökan innehåller även en hälsodeklaration och ett intyg om synprövning.17 Nästa 
steg är teoriutbildningen som avslutas med ett teoretiskt kunskapsprov som bokas genom 
vägverket. Teorin kan antingen läsas privat eller på en trafikskola och det finns olika 
studiematerial att köpa i handeln.18 
 
Sen följer övningskörning vilket också går att göra både privat och på trafikskola. Från och med 
1998 är åldern för att få börja övningsköra ändrad från 17,5 till 16 år.19 För att få övningsköra 
privat krävs en handledare som godkänts av länsstyrelsen, för att bli godkänd måste handledaren 
                                                 
12 Krantz, (1999) Rörlighetens mångfald och förändring. s. 62 
13 Ibid. s. 72-76 
14 Ibid. s. 82-83 
15 Ibid. s. 89-95 
16 Ibid. s. 101 
17 http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Korkortstillstand/ 
18 http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Teoriutbildning/ 

19 Gregersen mfl (2000) Utvärdering av 16-årsgräns för övningskörning: Slutrapport. VTI rapport 452, Linköping.  
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ha fyllt 24 år och haft körkort i fem år. För att få börja övningsköra privat måste handledaren och 
eleven också gå en introduktionsutbildning tillsammans. Introduktionsutbildningen genomförs 
oftast av trafikskolor och varje elev och handledare som skall övningsköra tillsammans måste gå 
kursen tillsammans. Alltså kan varje individ behöva gå kursen flera gånger med olika handledare 
eller elever. 20 
 
När eleven känner sig säker på sin körning skall hon gå en riskutbildning, populärt känt som 
”halkbana”.21 Efter godkänt resultat på kunskapsprov och riskutbildning är det dags att göra ett 
körprov och efter godkänt körprov tillverkas körkortet. 22 

Bakgrund 
Denna studie utförs för att komplettera VTI:s enkätundersökning med mer kvalitativa data och 
därmed fördjupa förståelsen för varför körkortstagandet minskar. Fokus ligger på hur körkort 
och körkortsutbildning värderas bland ungdomar genom att se hur det diskuteras inom gruppen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet var att fördjupa förståelsen för hur körkort och körkortsutbildning diskuteras bland 
gymnasieungdomar och vilka faktorer som påverkar inställningen till att ta körkort inom gruppen.  
 

• Hur värderas körkortet bland gymnasieungdomarna och vilka faktorer anges påverka 
inställningen till att ta körkort? 

• Hur diskuteras körkortsutbildningen och hur planeras och genomförs den? 
• Vilka skillnader finns i inställning med avseende på kön, ålder och studieinriktning? 

Disposition 
Först kommer studiens metodologiska och teoretiska utgångspunkter presenteras och motiveras. 
Under metodavsnittet presenteras både metodteori och praktiskt tillvägagångssätt var för sig. 
Den teoretiska referensramen tar avstamp i främst två större teorier vars tillämpning tydliggörs 
under analysavsnittet. Där relateras resultaten också till ytterligare teoretisk litteratur som inte 
presenteras under teoriavsnittet. Innehållet från intervjuerna presenteras kategoriserade under 
resultat och diskuteras i förhållande till teorierna under analys. Slutligen sammanfattas 
slutsatserna i en slutdiskussion. 

                                                 
20 http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Introduktionsutbildning/ 
21 http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/Riskutbildning/ 
22 http://www.korkortsportalen.se/jag-ska-ta-korkort/personbil/korprov/ 
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Metod 
För att komplettera den enkätundersökning som VTI utfört har jag valt en studie med kvalitativt 
inriktade fokusgrupper. En fokusgrupp är en gruppdiskussion som fokuserar på ett ämne, 
område eller en uppsättning frågor och är särskilt lämpad för att undersöka erfarenheter, åsikter 
och intressen. Fokusgrupper skiljer sig från andra typer av intervjuer genom att specifikt använda 
gruppens interaktion för att generera data.23 Den kvalitativa forskningstraditionens huvudsakliga 
insamlingsmetoder är deltagande observation och kvalitativa intervjuer och fokusgrupper ses som 
ett mellanting mellan dessa två.24 Fokusgrupper lämpar sig särskilt bra för att studera attityder då 
metodens tillvägagångssätt påminner starkt om det naturliga attitydskapandet.25 

Fokusgrupper som insamlingsmetod 
Fokusgrupper ger inte samma individuella djup som enskilda intervjuer, men det är inget stort 
problem då målet är att fånga en vidd av attityder. Då är det mer problematiskt att resultatet av 
en fokusgrupp måste ses som avhängigt den specifika situationen. I en gruppintervju tenderar 
deltagarna att dras med i varandras resonemang och säga saker de egentligen kanske inte tycker. 
Olika teman kan också tillmätas större eller mindre vikt än de egentligen har beroende av hur 
diskussionsklimatet skiftar. Dessa problem är viktiga att ha i åtanke under hela processen men 
minimeras av en strukturerad analys. 
 
De ursprungliga rekommendationerna för antalet deltagare i en fokusgrupp formulerades av 
Merton 1946 och han förespråkar grupper om 10-12 personer.26 Detta har luckrats upp med åren 
och idag föreslås enligt Hylander grupper om allt från tre till 15 personer, med en tyngdpunkt på 
mellan sex och tio.27 Med utgångspunkt från detta söktes grupper om fem till sju personer till 
studien, för att få både hanterbarheten hos en mindre och dynamiken hos en större grupp.  
 
För att besvara syftet valdes deltagare som var mellan 16 och 19 år gamla. Enligt Hylander bör 
alltid minst tre olika fokusgrupper användas, grupperna får gärna vara heterogena sinsemellan 
men deltagarna i varje enskild grupp bör vara homogena med varandra.28 Alltför stor 

                                                 
23 Developing Focus Group Research (1999) red. Barbour och Kitzinger. Sage, London. s. 4  
24 Ingrid Hylander (2001) FOG-rapport nummer 42: Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod. Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköpings universitet.  
25 Albrecht, Johnsson & Walther (1993) ”Understanding Communication Processes in Focus Groups” i Red. Morgan 
Successful Focus groups. Advancing the State of Art. Sage Publications. 
26 Merton, Fiske & Kendall (1990[1946]) The Focused Interview. A Manual of Problems and Procedures. 2:nd ed. The Free 
Press.   
27 Hylander (2001) Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod.  
28 Ibid  
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heterogenitet mellan grupperna riskerar dock att leda till ett väldigt spretigt material som inte går 
att generalisera, särskilt om antalet grupper är relativt litet.  

Bredd eller djup 
Metodvalen genererar mer bredd än djup i undersökningen, något som kan diskuteras särskilt då 
kvalitativa studier oftare fokuserar på djup snarare än bredd. En invändning kan vara att studien 
borde kompletteras med andra insamlingsformer, till exempel personintervjuer, för att nå större 
djup. Enstaka personintervjuer ger dock inte nödvändigtvis ett meningsfullt komplement till 
fokusgrupperna. De personliga detaljer som personintervjuer genererar ger endast marginell ökad 
förståelse i besvarandet av frågeställningarna. Med den mycket sporadiska tidigare forskning som 
finns på området känns det också motiverat att inleda med en bredare undersökning då även 
denna är en fördjupning av tidigare resultat. En mycket spetsad undersökning i detta skede kan 
vara svår att relatera och placera i ett sammanhang. 

Analys av fokusgrupper 
När det kommer till analys av fokusgrupper förespråkar litteraturen en mängd av olika metoder. 
Något de flesta av författarna verkar vara ense om är att det behövs en systematisk och 
strukturerad metod för analysen för att garantera resultatens trovärdighet. Vidare bör materialet 
på något sätt indexeras eller tematiseras, kodas och slutligen tolkas.29 I studier som använt 
fokusgrupper är det ofta svårt att se vilken analysmetod som faktiskt använts. Ofta står det bara 
att materialet kodades och analyserades, men sällan hur detta gick till och när en hänvisning 
faktiskt finns är den ofta till Strauss och Corbin, alltså Grundad teori.30 Wibeck menar att i 
enlighet med Grundad teori skapa kategorier utifrån rådata och sedan tematisera dessa lämpar sig 
bra för en analys av fokusgrupper men:  

Däremot är det tveksamt om ett mål skall vara att utveckla analytiska ramverk med allmän 
relevans. Det är inte särskilt lämpligt att dra vissa typer av generella slutsatser ifrån data som 
samlats in med hjälp av fokusgrupper.31 

Alltså kan metoder för kodning och kategorisering lånas från Grundad teori, men den bör inte 
användas fullt ut och bör kompletteras med andra metoder. Wibeck föreslår en komplettering 
från till exempel episodanalys, samtalsanalys, narrativ analys och Goffmans rollbegrepp.32 Själva 
kodningen bör också kompletteras med märkning utifrån sitt sammanhang. Är det en utsaga i 
första eller tredje person?33 Är det en fråga, en citerad källa, har talaren ändrat åsikt under 
samtalets gång?34  

                                                 
29 Viktoria Wibeck (2000) Fokusgrupper och Bloor mfl (2001) Focus Groups in Social Research 
30 Se tex Successful Focus Groups (1996) Red. Morgan 
31 Wibeck (2000) Fokusgrupper. s. 93 
32 Wibeck (2000) Fokusgrupper. 
33 Kreuger (1998) Analyzing & Reporting Focus Group Result. Sage, Thousand Oaks.  
34 Kitzinger (1994) i Wibeck(2000) Fokusgrupper. 
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Grundad teori? 
En Grundad teori-studie helt i Glaser och Strauss anda skulle behöva börja bredare redan i sin 
ingång och snarare undersöka ungdomars attityder och inställningar i stort. Sedan skulle många 
olika situationer och sammanhang samplas för bättre jämförelser och det hela skulle slutligen 
mynna ut i någon form av grand theory. Min analys har varit målinriktad på ett annat sätt då jag 
letar efter specifika saker på ett relativt smalt och avgränsat fält. Resultaten skall vara användbara 
för en beställare med ett uttalat syfte snarare än för informanterna. Även om det därmed inte kan 
vara intressant och meningsfullt även för dessa saknar jag den ideologiska grund som är viktig för 
många förespråkare av Grundad teori. 
 
Många framställningar av Grundad teori är också, trots en ambition att göra annorlunda, ofta 
ganska teoretiskt orienterade. Dey menar att metodologer ofta gör alltför teoretiska beskrivningar 
av en metod istället för att fokusera på praktiken, vilket i förlängningen också gör dem mycket 
svåra att praktisera. Utifrån detta förespråkar han en ingång där forskaren låter den teoretiskt 
orienterade metodologin prägla arbetet snarare än att försöka applicera och tillämpa den precis 
som den är.35 Förutom detta måste varje metod anpassas till den faktiska studie som skall göras 
och syftet med denna. 
 
Glaser och Strauss, och kanske i ännu högre grad Charmaz, förespråkar breda och skilda fält och 
datainsamlingar som möjliggör skarpa jämförelser och teoretisk vidd. Detta försvårar dock också 
praktiskt djup i förståelsen av enskilda fenomen, på samma sätt som bredd och djup ofta ställs 
emot varandra. Genom att fokusera på komplexa kombinationer av förutsättningar som troligtvis 
ger samma utfall skapar Glaser och Strauss också enligt Dey en metod som är mest lämpad för 
att isolera enskilda orsaker.36  

Tillvägagångssätt 

Urval  
Studien fokuserar på ungdomar som läser andra och tredje året på gymnasiet. De är mellan 16 
och 19 år gamla och har möjlighet att ha börjat övningsköra eller i vissa fall precis kunnat ha tagit 
körkort. I samtliga fall har jag fått kontakt med en person som sedan tillfrågat sina kompisar och 
grupperna har bestått av klasskamrater från samma gymnasieprogram eller gymnasiekurs och i ett 
fall av ett kompisgäng. För att få spridning i materialet ingår grupper från både teoretiska och 
praktiska program, kommunala och privata skolor, en grupp där alla har börjat övningsköra och 
en där ingen har börjat. I grupper där deltagarna känner varandra sedan innan är många av svaren 
redan formulerade sedan tidigare av gruppen och vissa personer förväntas komma med vissa 

                                                 
35 Ian Dey, (2005) “Grounded Theory”, i Qualitative Research Practice, red. Gobo, Gabrium och Silverman. Sage, 
London.  
36 Ibid s. 84 och 89 
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bestämda svar. Detta leder till att resultaten i ännu högre grad än vid fokusgrupper med större 
blandning visar de föreställningar som redan existerar inom ungdomsgrupperna och hur det 
faktiskt diskuteras.37  
 
Jag har genomfört intervjuer med fem grupper med mellan tre och åtta deltagare i varje grupp, 
totalt har 23 personer deltagit och de har representerat åtta olika gymnasieprogram från sju olika 
skolor. Deltagarna har kommit från Norrköping och Linköping och intervjuerna har skett på 
deltagarnas skolor och i ett fall på ett café. Intervjuerna spelades in och alla svar noterades och 
längre utsagor transkriberades. 

Bearbetning 
Under den första bearbetningen lyssnade jag igenom intervjuerna och skrev ner svar på 
intervjufrågorna och andra utsagor som framkommit under diskussionerna. Redan här sker min 
första tolkning av materialet i de ord jag valt för att beskriva och symbolisera utsagorna. I detta 
tidiga stadium sorterade jag utsagorna efter sitt sammanhang, vilken av de under intervjun ställda 
frågorna de kom som ett svar på. Nästa steg var att titta på varje utsaga för sig och se vad den 
egentligen handlade om. Även om utsagorna många gånger sammanföll med den fråga som ställts 
så kan utsagan också vara ett svar på, tyda på eller symbolisera något helt annat. Nu kunde jag 
börja sortera utsagorna i grupper, några praktiska som till exempel handlade om transportvanor 
eller upplägg och andra mer teoretiska om till exempel inställningar och prioriteringar.  
 
Denna process ingår i vad Strauss och Corbin kallar för öppen kodning, där det första steget är 
att koda företeelser och fenomen i materialet under nya namn. Om flera företeelser vid en 
jämförelse delar gemensamma kännetecken kan de ges samma namn, eller placeras i samma 
kod.38 Grupperna motsvarar i princip vad Strauss och Corbin kallar för kategorier, och genom att 
kategorisera materialet blir det både mer lätthanterligt och mer användbart.39 Med hjälp av 
kategorierna kan vi börja svara på frågor om vad olika fenomen har gemensamt och hur de 
fungerar genom att jämföra de fenomen vi placerat inom samma kategori. Rent praktiskt 
användes till stor del Kreuger och Caseys Long-Table Approach för att sortera mina utsagor.40 
 
Nästa steg var att se hur de olika kategorierna hänger ihop med varandra genom att konstant 
jämföra dem med varandra. När jag gick igenom kategorierna om och om igen var det vissa som 
verkade handla om samma sak och andra som verkade handla om flera helt olika saker så dessa 
fick slås ihop eller delas. Vissa kategorier verkade också ha ett tydligt samband utan att de gick att 
slå ihop till en enda utan att förlora känsligheten i resultaten. Dessa kan då enligt Strauss och 

                                                 
37 Wibeck (2000) Fokusgrupper. s. 52-53 
38 Strauss & Corbin (1998) Basics of Qualitative Research. Sage, Thousand Oaks. s. 105 
39 Ibid s. 113 
40 Kreuger & Casey (2000) Focus Groups. Sage, London. s.132-137 
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Corbin vara subkategorier till varandra.41 Ett exempel från mitt material är en kategori jag under 
arbetet kallat ”Självklart” där benämningen att deltagarna ser körkortet som norm. Detta visar sig 
dels genom att de flesta svarar jakande på frågan om de anser att alla borde ha körkort och 
kommentarer som att det är skönt att ha tagit det eller att de vill få det överstökat. 
Subkategorierna består dels av hur självklarheten ges uttryck och dels av exempel på hur 
deltagarna förhåller sig till och hanterar den. Uttrycken visar sig främst genom grupptryck och 
press från föräldrar och släktingar, till exempel genom att de sparat pengar till ungdomarnas 
körkort under flera år. De som inte börjat övningsköra tar till olika strategier för att förhålla sig 
till att de anses bryta normen. Den vanligaste strategin hos deltagarna är att hålla sig i bakgrunden 
och inte göra så mycket väsen av sig. När de konfronteras kan de till exempel poängtera att de 
visst tänker ta körkort eller så skjuter de ifrån sig ansvaret genom att ange olika skäl som 
krångliga ansökningar och liknande. 
 
Detta steg i analysen kallar Strauss och Corbin för axial kodning och handlar om att sortera och 
sammanfoga data runt en huvudkategori. Huvudkategorin står för ett fenomen som kan förklara 
vad som händer i materialet medan subkategorierna svarar på frågor som när, var, hur och varför 
fenomenet uppstår.42 Jag har valt att inte gå vidare och använda fler av de verktyg som Strauss 
och Corbin förespråkar utan istället fortsätta genom att relatera de resultat jag fått fram mot 
befintliga teorier. Detta har jag gjort dels för att syftet med min studie inte är teorigenererande 
och dels för att data från fokusgrupper inte heller ger ett material som lämpar sig att generera 
teori ifrån.43 
 
Snarare än att leta efter regelbundna mönster handlar analysen om att ta fram enskilda utsagor 
och exempel som kan säga något om ungdomarnas attityder och möjliga strategier. Detta 
stämmer med Grundad teori i att varje utsaga blir viktig och olika informanterna och intervjuerna 
snarare ses som en helhet att ösa ur än som enskilda exempel som ofta är fallet i narrativ analys. 
Dock är materialet för litet för att det skall vara meningsfullt att fullt ut genomföra den konstanta 
jämförelse som Grundad teori förespråkar, istället handlar det om att lyfta fram enskilda 
meningsfulla utsagor. Målet är inte heller att hitta en enda allomfattande orsak och lösning utan 
snarare att peka på en mångfald av tillfälligheter och möjligheter och en sammansatt förklaring. 

Etiska aspekter 
Etiska aspekter är alltid ett problem i intervjusituationer och blir kanske ännu tydligare när 
intervjuerna sker i grupp. Även om jag som forskare kan lova att behandla alla svar som kommer 
fram i intervjun konfidentiellt kan jag inte garantera detsamma från de övriga gruppdeltagarna.44 

                                                 
41 Strauss & Corbin (1998) s. 125 
42 Strauss & Corbin (1998)s.123-125 
43 Se tex Wibeck (2000) Fokusgrupper. s. 93 
44 Wibeck (2000) Fokusgrupper. s. 115 
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Dock innehåller min studie inga erkänt känsliga ämnen och deltagare i pågående sociala relationer 
tenderar att undvika känsliga ämnen och avslöjanden.45 Även Morgan menar att det är mindre 
risk att deltagare berättar personliga eller känsliga saker som de sedan ångrar i en befintlig grupp 
än i en grupp bestående av främlingar som troligtvis aldrig kommer att träffas igen.46 För att 
försvåra identifieringen av mina informanter har jag också valt att inte skriva ut vilka skolor och 
program de kommer ifrån utan endast refererat till typen av program i de fall det har varit 
väsentligt i resultaten eller analysen. 
 
För att förebygga att deltagarna känner sig obekväma i situationen har jag vidtagit ett antal 
åtgärder. Alla deltagare har fått skriftlig information om att deltagande är frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan eller välja att inte svara på någon fråga. I den skriftliga 
informationen fanns även mina kontaktuppgifter, en beskrivning av studiens syfte och 
information om hur diskussionen dokumenterades. Denna information presenterades också 
muntligt inför varje diskussion.   
 
Då deltagarna till studien inte rekryterades genom skolan minskar risken för att någon känner sig 
tvingad att delta för att hålla sig väl med lärarna och det gav mig en något mindre formell roll i 
diskussionerna. Vidare valde jag att hålla diskussionerna i miljöer där deltagarna kände sig 
bekväma, såsom deras egna skolor eller ett café de själva valt vilket enligt Wibeck leder till att 
diskussionen sker mer på gruppens än moderatorns villkor.47 

                                                 
45 Se tex Wibeck (2000) eller Michell i Barbour & Kitzinger (1999).   
46 David L. Morgan (1998) The Focus Group Guidebook. Sage, Thousand Oaks. s. 91 
47 Wibeck (2000) Fokusgrupper. s. 31 
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Teori 
I Att förklara samhället poängterar författarna vikten av att forskaren redovisa sina metateoretiska 
utgångspunkter, alltså hur jag som forskare förstår världen.48 Frågan är bara vad som faktiskt kan 
anses vara metateori och hur en sådan presentation skall se ut. Den riskerar att antingen bli djupt 
filosofisk och därmed svårtydd eller utmynna i att bara uttrycka överflödiga självklarheter. Båda 
varianterna riskerar att trötta läsaren utan att egentligen underlätta förståelsen av den studie som 
presenteras. Jag har valt att endast presentera det som i Att förklara samhället kallas för normativa 
och deskriptiva teorier och låter valet av dessa implicit förklara mina metateoretiska 
utgångspunkter.49 

Bourdieus Habitus 
En av de normativa teorier som jag använt är Bourdieus teori om habitus och kapital. Han menar 
att varje individ har dels ett kulturellt och dels ett ekonomiskt kapital och att det är summan av 
dessa kapital som avgör individens ”möjlighetsrum”. Med detta menas att de val och möjligheter 
varje individ står inför i mycket hög grad bestäms och begränsas av hennes olika kapital, vilket 
grundar sig till exempel i uppfostran, utbildning och umgänge och kan ge sig uttryck i normer, 
känsla, tycke och smak. Den främsta förmedlaren av individens kapital är hennes familj, vilken 
också spelar en avgörande roll för upprätthållandet av den sociala ordningen.50 
 
Bourdieu gör vidare en tydlig poäng av att kritisera enbart inkomstrelaterade klassindelningar och 
alla former av envariabelanalyser inom samhällsvetenskaperna. Han menar att det som populärt 
kallas för oberoende variabler, såsom yrke eller ålder, inte alls är oberoende av varandra utan 
istället konstituerar varandra. Forskaren måste istället för att tänka i linjära enskildheter, börja 
tänka i nätverk. Själva poängen är att: 

Den strukturella kausaliteten hos ett nätverk av faktorer låter sig aldrig reducerad till den 
ackumulerade verkan från alla de lineära samband med skiftande förklaringsvärde som 
analysen kräver att man isolerar från varandra – samband som uppkommer mellan den praktik 
man studerar och de olika faktorerna tagna en och en. I varje faktor återfinns verkan från alla 
de övriga (…)51 

Eller enklare uttryckt, förståelsen av en helhet kan inte begränsas till summan av dess olika delar. 
En sådan utgångspunkt lämpar sig särskilt väl för att belysa komplexiteten i mitt ämne då valet att 
ta eller inte ta körkort samt uppläggning av körkortsutbildningen varierar från individ till individ. 
Det bör också ses som ett sammansatt resultat av till exempel kapital, inställning till bilism, miljö 
och studier och påverkan från olika delar av omgivningen. Endast en eller ens ett par av dessa 
variabler kan inte ensam förklara en individs och ännu mindre en grupps handlande.  
                                                 
48 Danemark, Ekström, Jakobsen, Karlsson (2003) Att förklara samhället. Studentlitteratur, Lund. 
49 Ibid s.222 
50 Pierre Bourdieu (1999) Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori. Daidalos, Göteborg. 
51 Pierre Bourdieu (1993) Kultursociologiska texter. Brutus Östlings bokförlag Symposium, Stockholm/Stehag. s. 260 



 17

Problemet ungdom 
Då det är ungdomskollektivet som är målgruppen för studien bör särskilda teorier om ungdomars 
förutsättningar och beteenden beaktas. Traditionell ungdomsforskning med Thomas Ziehe i 
spetsen förespråkar fokus på subkulturer och kollektiva processer i studier av ungdomar52. Ett 
problem med ungdomar som grupp och ungdomsforskning i praktiken är dock just definitionen 
av ungdomskollektivet. Gruppen ungdomar kan egentligen inte anses vara något mer än en 
formell gruppering, de har inget substantiellt gemensamt, utbyter inte erfarenheter och är inte 
beroende av de övriga i gruppen för att existera. Ungdomar, som vilken annan åldersgrupp som 
helst, har ingen faktisk social relation till varandra och blir därmed mycket svår att uttala sig om 
en som helhet eller homogen grupp.  
 
Bourdieu menar i Kultur och kritik att det är naivt och nonchalant att uttala sig om ungdomar som 
en enda storhet utan att det finns minst två sorters ungdomar. Då Bourdieu främst fokuserar på 
individens status i samhället och hennes livsrum och möjligheter menar han att dessa ytterpoler 
grovt taget skiljer sig mellan de som studerar och de som arbetar.53  
 
Vad som definierar en ungdom, hur länge ungdomstiden varar och vad den innebär kan inte ses 
som ett statiskt tillstånd utan är liksom ålderdom något socialt konstruerat som förändras över 
tid. Ungdom är till viss del en mellanperiod där individen på många sätt socialt står utanför spelet 
då hon är halvt barn och halv vuxen, men varken det ena eller det andra.54 

Postmoderna ingångar 
Då undersökningen utgår från att det sker processuella samhällsförändringar och att det som är 
intressant är just förändringen i benägenheten att ta körkort är det aktuellt med ett post- eller 
senmodernt perspektiv. Framstående hos många teoretiker är att de ser dagens identitetsskapande 
som mer karaktäriserat av individualism, kalkylering och projekt än gårdagens mer trygga och 
traditionella identiteter.55 Nedan följer en kort presentation av detta fält inriktat på ungdomar och 
något om begränsningarna och det problematiska i denna ingång.  
 
En ”postmodern” ingång är inte helt oproblematisk, om det alls går att prata om en sådan. Inom 
fältet för vad som kan räknas som postmodern forskningstradition finns flera författare som helt 
tar avstånd från just den postmoderna begreppsbilden och förespråkar att skillnaderna i samhället 
sker inom moderniteten snarare än efter densamma. De väljer att istället använda begrepp som 
senmodern (Giddens) eller högmodern (Beck). När jag använder postmodern betyder det inte att 

                                                 
52 Se till exempel Ziehe, Kulturanalyser. 1986. eller Ziehe, Ny ungdom. 1993. 
53 Pierre Bourdieu (1997) Kultur och kritik. Daidalos, Göteborg. s. 161 
54 Ibis s. 160-162 
55 Se tex Bauman (1998) Vi vantrivs i det postmoderna, Sennett (2000) När karaktären krackelerar eller Giddens (1997) 
Modernitet och Självidentitet 
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jag entydigt håller med de författare som valt den begreppsbilden, utan snarare att jag behöver en 
konsekvent begreppsanvändning. Jag försöker förhålla mig kritiskt till de olika förespråkarna och 
se vilka av teoridelarna som är tillämpbara i detta sammanhang. 
 
En postmodern teori är att människor inte längre lever sina liv från A till B och i reglerade faser, 
utan att gränserna mellan dessa mjukats upp och att kriterier för de olika faserna förskjuts och 
förändras.56 Du Bouis-Reymond skriver att livet, istället för att som tidigare vara uppdelat i 
utvecklingsfaser, nu ses som ett individuellt projekt som ständigt måste förändras och anpassas 
till nya omständigheter.57 
 
En viktig konsekvens av detta är att beteenden inte längre kan analyseras med strukturella 
förklaringsmodeller eller så kallade grand theorys. Draget till sin spets är aspekter som klass och kön 
inte längre tillämpbara som förklaringsmodeller då det i det postmoderna samhället finns alltför 
många olika livsstilar och livsvärldar. Denna ingång kan anses vara väl oresonlig och de flesta 
menar att även om klass inte kan användas som förklaringsmodell på strukturell nivå och för ett 
helt liv så begränsar klasstillhörigheten de möjliga valen.58 Bauman menar till exempel att det 
postmoderna samhället skapat en ny underklass av oförmögna konsumenter och Beck å sin sida 
menar att riskerna i det nya samhället ackumuleras nedåt i klasspyramiden .59 
 
Det jag främst vill utnyttja ur det postmoderna teorifältet är just det att det inte längre finns en 
enda väg att gå utan att ungdomarna själva måste skapa och omskapa sina livsplaner. Medelåldern 
för att flytta hemifrån i Sverige ligger i stort sett oförändrad på 19 år, men ungdomar väntar allt 
längre med flera andra vuxenmarkörer.60 Den kanske mest omtalade är intåget på 
arbetsmarknaden, men även körkortet har traditionellt setts som en sådan.61 Om livsplanerna inte 
längre är fasta måste ungdomarna göra ett aktivt val vid varje traditionell vuxenmarkering, så 
också i frågan att ta eller inte ta körkort. 

                                                 
56 Närvänen & Näsman (2006) Challenging Postmodern Life Courses? Tema Ä, Linköpings universitet., Norrköping. 
57 Manuela du Bois-Reymond (1998) “’I Don’t Want to Commit Myself Yet’: Young People’s Life Concepts” I 
Journal of Youth studies. 1:1998.  
58 Furlong & Cartmel (1997) Young People and Social Change. Open University Press. 
59 Zygmunt Bauman (1999) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. Daidalos, Göteborg. 
Ulrich Beck (1998 [1986]) Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Daidalos, Göteborg. 
60 Närvänen & Näsman (2006) Challenging Postmodern Life Courses? 
61 Mitteraurer, (1991) i Eliasson & Palmkvist (1995) Ungdomar och övningskörning. 



 19

Resultat 
Här presenteras resultaten från de fem gruppdiskussionerna och en första tolkning av vad de kan 
innebära. Framställningen är uppdelad så att jag först presenterar en huvudkategori och sedan 
dess underkategorier. I de flesta fall sammanfattar jag vad som sagts men i vissa fall har ett svar 
varit särskilt talande eller kärnfullt och presenteras då kursivt för att sammanfatta eller poängtera 
något särskilt. Citaten har dock ingen framträdande roll i framställningen, främst för att den 
relativt snabba och korta diskussionsform som fokusgrupper utgör inte leder till långa 
resonerande uttalanden och diskussionerna är svåra att föra över i skrift. 

Transportvanor 
I allmänhet var ungdomarna som ingick i fokusgrupperna positivt inställda till att åka kollektivt, 
de flesta åker buss eller cyklar oftast dit de skall. Flera får också skjuts av sina föräldrar i större 
eller mindre utsträckning, vissa i princip varje dag då deras hem saknar förbindelser med 
kollektivtrafik.  
 
På frågan hur de tror att de kommer att använda bilen i framtiden är de ganska öppna för 
alternativ och positiva till att använda både buss och cykel. Bilkörningen tror de kommer att vara 
mer behovsprövad och bero av bland annat jobb, bostad och avståndet däremellan. Flera 
kommenterar att de inte har något behov av en bil nu och inte heller är intresserade, men att det 
kanske är praktiskt när de fyllt 30 och skaffat barn. En flicka tror att hon kommer att använda 
bilen mindre för korta sträckor än vad hennes föräldrar gör. När vi diskuterar semestrande tror 
de att de kommer att prioritera tåg eller buss om de reser ensamma men passa på att ta bil och 
dela på bensinkostnaderna om de är flera. 
 
Det finns också de som är mer positiva till framtida användning av bilen och som tror att de 
kommer att använda den för resor till och från jobbet varje dag och troligtvis köra mer än deras 
föräldrar gör. När diskussionen handlar om längre resor har kostnaden störst betydelse följt av 
bekvämlighet och vad som är praktiskt. Ungdomarna värdesätter också friheten att kunna stanna 
vart som helst som följer med att resa med bil. 

Det finns ju bussar 
Främst verkar motivationen att ta körkort vara behovsstyrd och flera beskriver att det beror av 
hur omgivningen ser ut, har många kompisar körkort så att de kan skjutsa blir många mindre 
motiverade. En pojke beskriver sin egen övningskörning: Jag hade väldigt bråttom i början och körde 
mycket i ett år, sen tog flickvännen körkort och då tog jag det väldigt lugnt, sen tog det slut med flickvännen och 
då började jag köra igen. Behovet styrs också mycket av hur ungdomarna bor, flera grupper nämner 
att skolkamrater som bor på landet dit det inte går bussar tog sina körkort direkt. En allmän 
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föreställning bland ungdomarna verkar dock vara att de tror att det kan vara lättare att få jobb om 
de har körkort och det gör dem mer angelägna om att ta ett. 
 
Bland dem som inte börjat övningsköra är inställningen mer positiv till alternativa transportmedel 
och flera av dem beskriver också sina föräldrars transportvanor som mindre bilintensiva. De tror 
att de kommer att fortsätta att cykla även när de blir vuxna och lovordar cykelns fördelar framför 
bilens i att den är billigare, bättre för miljön och motionen samt att det är roligare, smidigare och 
går fortare. I allmänhet anser de att fokus ligger på förflyttningen från punkt A till punkt B och 
ser inget egenvärde i bilkörning. 

Och så är det roligt! 
Förutom de mer praktiska aspekterna på att ha ett körkort eller inte poängterar majoriteten att 
det är roligt att köra bil. Det är både roligt att övningsköra och det kommer att vara roligt att köra 
när de tagit sina körkort. Bilkörning beskrivs av dem som börjat övningsköra överhuvud främst i 
positiva ordalag, det är roligt, kul, lätt och avslappnande. 

Att köpa eller inte köpa 
De flesta verkar i någon mån ha funderat på huruvida de skall skaffa bil efter att de tagit 
körkortet eller inte. Flera kommer att ha tillgång till föräldrarnas bil eller bilar och känner därför 
inget direkt behov. En pojke säger dock att han kommer att skaffa bil direkt, vilket även de andra 
i gruppen genom att peka och le visar att de utgår från det då de vet att han bor långt från stan. 
Nästan alla är också övertygade om att de förr eller senare under livet kommer att köpa en bil 
men att det i dagsläget anser det i de flesta fall vara för dyrt i förhållande till behovet. Överhuvud 
finns det en hög medvetenhet om att det kostar att ha bil: Bilen dröjer man ju mer på än vad körkortet 
gör, körkortet kan man ju ta för det betalar man ju inget för efter att man är klar med. En person berättar att 
han valde att köpa en ny dator istället för en bil och de andra i gruppen passar på att kommentera 
att den blir billigare i drift. Bland dem som inte börjat övningsköra framförs förslaget på att 
istället för bil skaffa en vespa om avstånden är för långa för att cykla. 

Klimatsmart? 
Även om en viss miljömedvetenhet finns närvarande i diskussionerna är det inget som får särskilt 
stor plats. Flera personer säger att de väljer att cykla både för miljön och motionens skull och i en 
grupp enas deltagarna om att de antagligen kommer att välja en miljöbil och inte köra så mycket 
för körandets skull. En annan grupp kommenterar att de ur miljösynpunkt hoppas att de kommer 
att ta tåget istället för bilen på semesterresor. Det kommer även fram en teori om att det ändå 
kommer att vara förbjudet att köra bil i framtiden, baserat på dagens klimatdebatt. I två av 
grupperna kommer också diskussionen om att övningskörning i sig kanske inte är särskilt 
miljövänligt. Dock är det vanligt att kombinera den med andra transporter, till exempel till 
matvaruaffärer eller på semesterresor. 
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I allmänhet finnas en ganska stor medvetenhet om miljöfrågor bland ungdomarna och de vet 
ganska mycket om olika alternativ för miljöbilar och bränslen. Däremot verkar medvetenheten 
inte nödvändigtvis leda till miljövänliga val av transportmedel. Här syns också en viss skillnad 
mellan grupperna där grupper från de praktiska utbildningarna tar mindre hänsyn till miljön än 
grupper från de teoretiska. Deltagare från tekniska utbildningar och till viss del pojkarna på de 
samhällsvetenskapliga visar miljömedvetenhet främst genom en diskussion av miljöbilar snarare 
än av alternativa transportmedel. 

Planer och krav 
Ingen av deltagarna anser sig ha någon uttalad plan för sin körkortsutbildning även om de har 
hört att de kan få hjälp genom trafikskolan med ett upplägg. Även om planen inte är direkt 
uttalad verkar de flesta ha tänkt igenom lite hur de skall göra, börja med de lätta delarna och 
alternera privat övningskörning med lektioner på trafikskola. 
 
Även om många tycker att det är roligt att köra bil och för den delen att lära sig att göra det 
verkar målet med lektionerna på trafikskolan snarast vara att klara uppkörningen och få sitt 
körkort. Några tycker att de lär sig mer när de kör hemma då de måste tänka själva och tillämpa 
det de lärt sig på trafikskolan. Någon tyckte också att det inte alls var roligt att köra på trafikskola 
då det kändes hemskt med alla krav. Däremot är de flesta överrens om att de måste ta några 
lektioner så att de lär sig ”rätt”. Det handlar både om att undvika faktiska fel som föräldrarna gör 
men mer om att, som en deltagare uttryckte sig: Vägverket är kinkiga vid uppkörning.   

Ännu ett prov 
Teoriprovet anses i hög grad bara vara ytterligare ett prov som de skall klara av, precis som i 
skolan. I den mest studieinriktade gruppen kommenterar de att de ju ändå är plugghuvuden, så 
teoriprovet var inte svårare än något annat. I den mest praktiskt inriktade gruppen säger de 
istället att teorin är tung och mycket krångligare än den praktiska körningen. De beskriver också 
att Det svåra kan vara namnen, vad dom kallas, olika situationer och sånt därt. Man vet vad innebörden är men 
inte vad det heter. När det kommer till hur de prioriterar körkortsteorin skiljer det sig en del mellan 
ungdomarna, några säger att de pluggar mer till teorin för att det är roligare medan andra säger att 
den kommer i andra hand när det inte finns något annat som de måste plugga till. 
 
Flera grupper passar även på att kommentera och utvärdera teoriprovet och de frågor som ställs. 
Bland annat kommer det upp att de inte tror att ”avskräckningsfrågorna”, främst gällande 
hastighet, alkohol och miljö, hjälper då det finns för mycket annat sånt i samhället och att de lärt 
sig att stänga av. De säger också att de vill ha mer praktiska frågor som de faktiskt har nytta av 
vid själva bilkörningen. 
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En kurs är en kurs är en kurs 
Under diskussionerna kommer vi ofta in på formerna för körkortsutbildningen och hur de 
påverkar ungdomarna. Ett i sammanhanget särskilt intressant område är den relativt nya 
introduktionsutbildningen där flera åsikter har framkommit.  
 
Det här är ett av de områden där informanterna svarar olika, de grupper som fick sina tillstånd 
innan kursen blev obligatorisk är positivt inställda och tycker att det verkar vara en bra ide. Bland 
dem som behövt gå kursen är åsikterna mer negativa, de som gått kursen är negativa till 
innehållet, de anser att kursen var tråkig, att de inte lärde sig något och att de har svårt att förstå 
syftet. I en grupp tycker de att kursen bara är en ursäkt för körskolorna att tjäna mer pengar. I 
flera grupper förs också diskussionen om konsekvenserna för familjer med flera syskon där 
föräldrarna måste betala för och gå kursen igen efter ett eller två år. 
 
De som inte börjat övningsköra nämner introduktionsutbildningen som en viktig orsak till att de 
inte kommer igång. För vissa av ungdomarna är det svårt att ha tid samtidigt som handledarna, 
och de tycker att det är ett omständligt moment. Flera av ungdomarna vill inte prioritera kursen 
framför annat då den anses både ta lång tid och vara onödigt dyr. De har också färgats av sina 
kompisars negativa åsikter om innehållet och har svårt att förstå varför de måste gå en kurs när 
deras syskon klarade sin utbildning och uppkörning utan att behöva det. 

Ett dyrt nöje 
Att övningsköra och ta körkort är inget billigt nöje även om ekonomin inte verkar vara ett stort 
problem bland mina informanter. Ett undantag är en av mina informanter som berättar att han 
sommarjobbat just för att ha råd med körkortet. Det framträder allmänt en stark medvetenhet 
om kostnaderna inom flera av de områden vi diskuterar, det gör sig påmint inom allt från tillstånd 
och introduktionsutbildningen till lektioner, teoriprov och slutligen bensin och bilreparationer.  
 
När pengar tas upp som en orsak till att någon inte börjat övningsköra så anges det i kombination 
med att det tar mycket tid och att introduktionsutbildningen verkar tråkig. I en grupp kommer 
dock åsikten fram att det inte hjälper att vänta tills de blir 30 då de inte tror att de kommer att ha 
några pengar då heller och att nu kan de få ekonomisk hjälp av föräldrarna. Det är också en fråga 
om att prioritera, som en flicka uttrycker sig: Jag vill verkligen ha [ett körkort] men jag vill inte betala. 
En annan flicka kommenterar att hon kommer att få pengar av sina föräldrar som skulle kunna 
användas till ett körkort men att hon just nu känner att hon har bättre användning av dem till 
något annat. När vi pratar rent allmänt om vad de tror skulle underlätta för fler att ta körkort 
nämner i princip alla priset och att till exempel lektioner och uppkörning borde vara billigare. En 
person svarar på frågan vad som skulle få honom att ta körkort att han skulle göra det om jag slapp 
betala det själv.   
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När vi ändå är i skolan 
Förutom de evigt närvarande ekonomiska aspekterna framkommer två praktiska förslag på vad 
som skulle ha underlättat för ungdomarna. Båda förslagen ligger nära ungdomarnas egen miljö 
och handlar om vad skolan kan göra, främst när det gäller teorin. Ett förslag är att införa 
teorilektioner på grundskolan så att de inte skulle behöva lika många lektioner när det är dags att 
övningsköra. Det andra förslaget är att det skulle finnas lokaler eller körskolor på gymnasieskolan 
så att de inte behöver åka någon annanstans för att läsa teorin. 
 
Detta bekräftas också av en av ungdomarna som läser ett praktiskt program där 
körkortutbildningen ingår i gymnasieprogrammet, de får teorilektioner och ett antal körlektioner 
genom skolan. Han beskriver att det fått honom att bli mycket mer motiverad och att nästan alla i 
klassen som fyllt 18 har tagit körkort. Han beskriver också att körkortet är mer eller mindre 
nödvändigt för det yrke de läser till, men att hjälpen från skolan ändå underlättar väldigt mycket. 

Prioriteringar 
Ingen av ungdomarna ser egentligen några större problem med att ta körkort, utan är övertygade 
om att det är något de själva och alla andra klarar av. Olika moment upplevs däremot som olika 
svåra, vissa tycker att teorin är lätt medan bilkörningen är svårare medan andra tycker tvärs om. 
Flera erkänner också att det blir jobbigt i pressade situationer och att de till exempel inte skulle 
vilja köra i Stockholm i dagsläget. I allmänhet råder dock uppfattningen om att det främst är en 
fråga om energi och vana och någon säger att hon verkligen vill ha ett körkort, hon är bara för lat 
för att ta ett. Men som en av deltagarna uttrycker sig: vill man ha det då tar man det, så enkelt är det. 

När jag får panik blundar jag 
I den grupp där ingen börjat övningsköra kom åsikten fram att det är lite läskigt att köra bil. De 
känner sig unga och jämför med andra pressade situationer, någon tyckte att det var läskigt att 
åka moped och en flicka jämför bilkörning med att åka snowboard. Flickan beskriver att när hon 
åker snowboard och får panik bara vill stanna och vänta tills alla andra åkt förbi och konstaterar 
att det kan hon ju inte göra på motorvägen. En annan flicka i gruppen kommenterar att hon inte 
vågar köra den stora automatväxlade bil som föräldrarna har utan hellre skulle övningsköra i en 
vanlig liten bil som hon kunde få krascha.  
 
Även i denna grupp tror de dock att de kan ta ett körkort bara de vill, en av dem som beskrev att 
hon kände sig liten och ung uttrycker också på frågan om hon tror att det är svårt att ta körkort: 
Nej, inte när man väl sätter sig där och nu skall jag göra det. Om jag skulle bestämma mig för att ta körkortet 
då skulle jag råplugga och verkligen göra det. Faktum att det upplevs som läskigt ändrar alltså enligt 
ungdomarna inte möjligheten att ta körkort, bara motivationen att börja med det. 
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100 % fritid 
Tid och tidsbrist är ett ständigt problem hos många av ungdomarna och deras föräldrar, någon är 
väldigt fokuserad på att ta körkortet nu då det inte kommer att finnas tid i samband med 
kommande universitetsstudier. I en annan grupp säger de istället att det känns onödigt nu men när 
man har gått ut skolan har man ju tid för det. Vissa uppger att det aldrig är några problem med att 
föräldrarna inte har tid medan andra menar att det nästan aldrig händer att de har tid samtidigt 
som sina föräldrar. Däremot tycker de att det är bra med den privata övningskörningen då den 
kan kombineras med andra aktiviteter, till exempel på väg till en fritidsaktivitet eller åtminstone 
senare på kvällen.  
 
Att ha tid eller inte är också till stor del en prioriteringsfråga och det finns mycket annat som 
ungdomarna i många fall hellre prioriterar än sin körkortsutbildning. Någon har inte varit 
motiverad alls utan ville hellre slappa eller bara ta det lugnt än att börja övningsköra och plugga. Andra 
anser sig ha dåligt med tid mellan skola och andra fritidssysselsättningar och väljer att prioritera 
dessa högre. Särskilt introduktionsutbildningen får låg prioritet, då bland annat träning ses som 
en mycket roligare sysselsättning. Andra saker som prioriteras framför att börja övningsköra är att 
resa, festa och fika med kompisarna. En av ungdomarna som inte börjat övningsköra säger att 
hon vill ha frihet att disponera sin tid själv mellan skola, läxor och vänner och inte vill lägga tid på 
att ta körkort. Körkortsutbildningen likställs också vid andra studier: Jag prioriterar sånt jag tycker är 
kul, verkar inte kul att sitta och läsa till körkortet, känns som om man väljer att plugga en massa extra på 
fritiden. 

Viktigare än skolan 
När det kommer till hur de ser på övningskörning och teoriprov i ett längre perspektiv skiljer det 
en del mellan grupperna. I en av de främst studieinriktade grupperna beskrivs körkortsteorin som 
viktigare än skolan och att det är något de känner att de faktiskt behöver och inte bara pluggar för 
ett betyg som ibland i skolan. De uttrycker också att de både vill vara bra på teoriprovet och bli 
säkrare förare, samt förbereda sig inför framtiden. Även i den mest praktiskt inriktade gruppen 
finns inställningen att i alla fall vissa saker är viktiga, teorin beskrivs som nödvändigt och Vissa 
grejer måste man ju lära sig helt enkelt, vad vissa skyltar betyder och vilka regler som gäller, det måste man ju. 
De uppskattar också teorin till skillnad från de teoretiska ämnena i skolan, de beskriver att de får 
ut mer, att det går in för det och att det är lite roligare då den leder till något de faktiskt vill ha. 
 
I flera andra grupper är ungdomarna mer krassa och anser att långsiktigheten mest är en bonus de 
får på köpet och att kunskapen fastnar på vägen. Detta gäller främst teorin som anses tråkig och 
bestå av många ”dumma” frågor och där flera pluggar bara för att klara själva provet. De är i 
allmänhet mer positivt inställda till bilkörningen och någon säger att man kör ju för hela livet men 
man pluggar ju inte till ett prov för att man vill lära sig det utan det är lika mycket för lärarens skull. I en 
grupp lägger de lite skämtsamt till under diskussionen om de teoretiska kunskaperna, att det 
behöver man ju bara kunna när nån tittar på.  
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Även i den grupp där ingen börjat övningsköra är inställningen att det är lite både och, de vill 
både ha kunskapen och körkortet. Något som kommer fram där är dock att säkerheten inte 
handlar om faktisk trafiksäkerhet utan snarare om att de vill vara säkra på sig själva. De vill ju veta 
att man klarar av det själv utan läraren och att det är dumt om man inte vågar [köra] sen. 

Tar inte alla körkort? 
Att ta körkort anses bland ungdomarna som något i stort sett självklart. Att börja övningsköra 
verkade som en bra idé, något de vill få överstökat och en som är färdig med sitt körkort säger att det 
är skönt att ha tagit det. Jag ställer även frågan om de tycker att alla borde ha körkort och där är de 
flesta eniga om att det är bra att ha körkort även om inte alla behöver ha bil. Några anser dock att 
det beror på hur man bor och jobbar och att det i vissa fall faktiskt inte finns något behov av ett 
körkort så då finns det heller inget skäl att alla skall ha det. 

Press från morsan 
Det finns även press utifrån på ungdomarna att de skall ta körkort, i materialet framträder tre 
viktiga grupper. Dels kommer pressen från föräldrarna, både i deras vanliga roll som krävande 
föräldrar och i egenskap av att de är trötta på att skjutsa fram och tillbaka. Tillsammans med 
andra släktingar ingår föräldrarna också i en grupp som i vissa sammanhang sparat pengar till 
ungdomarnas körkort under flera år. Detta framkom i flera av grupperna men tydligast i den mest 
studieinriktade gruppen. Den tredje gruppen är kompisarna, enligt logiken att alla andra började 
övningsköra när de var 16 och att det anses som något självklart inom ungdomskollektivet. Några 
av ungdomarna upplever att de flesta i klassen börjat övningsköra eller tagit körkort, beroende på 
hur gamla de är. Även jämnåriga inom familjen utgör en grupp att jämföra sig med, flera av 
ungdomarna beskriver hur de tävlar med och mäter sina framgångar i körkortsstudierna mot sina 
syskon. 
 
I flera grupper verkar de som inte kommit lika långt känna ett behov att ursäkta sig inför sina 
kompisar när jag frågar vad som skulle motivera dem. Det är ingen som svarar att de inte tänker 
ta körkort utan de säger istället att de inte hunnit kolla upp körskolor, inte fått in alla papper eller 
ansökningar eller att det är svårt att få till introduktionsutbildningen. I de blandade grupperna 
känner flera också ett behov att försvara sig med att de ju tänker ta körkort eller att de faktiskt ska 

göra det. Det går dock att stå emot pressen, i en av de blandade grupperna svarar den som inte 
börjat att han inte alls är motiverad och inte tänker ta körkort de närmaste åren. 
 
I den grupp där ingen börjat övningsköra går diskussionen lite annorlunda, här finns inte ett lika 
stort behov av att ursäkta sig inför varandra. Det finns fortfarande viss press från familjen, 
någons föräldrar har sparat pengar och flera syskon har tagit körkort. Även i den här gruppen 
säger alla att de nog kommer att ta körkort förr eller senare och de konstaterar att de alltid kan ha 
nytta av ett körkort. Dock är de mer öppna för att alla kanske inte vill eller behöver och tror i 
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ännu mindre utsträckning att de kommer att skaffa bil. De verkar också vara lite trötta på sina 
vänner som håller på att ta körkort då de själva inte förstår behovet, bland sina jämnåriga säger de 
att det blir lite grann av en hype, de där som, jag måste ta körkort, och så är det bara coolt att ha körkort men 
man gör inte så mycket av det, man kör ingenting. 

Frihet! 
Att ha ett körkort beskrivs också ganska glorifierat av ungdomarna och här verkar det ohotat i sin 
funktion som vuxenmarkering och beskrivs som något självständigt och ansvarsfullt. Körkortet 
symboliserar ett markerat oberoende från föräldrarna, särskilt i kontrast mot 
övningskörningsperioden då ungdomarna är särskilt beroende av att en förälder ställer upp och 
har tid att köra med dem. Nu kan ungdomarna förflytta sig själva och bestämma sina egna tider 
utan att behöva ringa till föräldrarna för att be om skjuts eller passa en buss som tar lång tid att 
åka. Att köra bil beskrivs också i termer av frihet, både genom att rent faktiskt kunna ta sig dit de 
vill, slippa boka vid längre resor, råda över sin egen tid och också att de känner sig fria under 
själva körningen.  
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Analys 
Här presenteras hur diskussionerna kan tolkas, hur svaren stämmer in på tidigare teorier och vad 
de kan innebära. Viktigt att poängtera är att denna uppsats fokuserar på att förstå och förklara 
vad som ligger bakom ungdomarnas inställning till körkort och körkortsutbildning, inte att 
komma med förslag eller lösningar i en eller annan riktning. Vilka lösningar som är önskvärda 
och att väga dessa är snarare ett politiskt än ett akademiskt beslut. Är målet ökad rörlighet, ökad 
säkerhet eller minskad miljöbelastning? Att underlätta ansökningsprocessen kan kompromissa 
säkerheten, ökad rörlighet leder också till ökad miljöbelastning och så vidare. 
 
De tolkningar jag gör nedan angående social bakgrund kopplat till Bourdieus teorier är främst 
antaganden grundade på ungdomarnas val av gymnasieprogram. Jag har inte frågat om eller på 
annat sätt tagit reda på till exempel föräldrarnas utbildningsbakgrund eller yrke. Valet av 
gymnasieprogram kan dock säga en del om social tillhörighet då ungdomar med högutbildade 
föräldrar i högre grad väljer teoretiska program på gymnasiet. Jag har också frågat ungdomarna 
vad de anser om sina gymnasieprogram och främst om de själva anser att de är ”pluggiga”.  

Självklart 
Resultaten visar tydligt att normen fortfarande anses vara att ta körkort, trots att andelen som gör 
det minskar. Ingen deltagare i studien uttrycker sig direkt negativt om körkort eller ens bilism 
utan de flesta verkar ha en ganska neutral inställning. Av det som kommer fram i intervjuerna 
verkar ungdomarnas föräldrar ha en mycket mer positiv inställning, något som också är väntat 
utifrån hur körkortstagandet utvecklats rent statistisk. Den främsta förskjutningen verkar vara att 
det ses som lika normalt att inte ta körkort som att göra det. 

Rörlighet 
Även om ungdomarna inte nödvändigtvis ser det som självklart att ta körkort verkar de tycka att 
det är självklart att de kan ta sig vart de vill. Minskningen i körkortstagande verkar inte föra med 
sig en minskning i ungdomarnas uppfattning om sin egen rörlighet. De är positiva både till att 
använda alternativa transportmedel och till hur det fungerar för dem. Ungdomarna verkar snarast 
pragmatiska i sitt val av transportsätt där de väger mellan bekvämlighet, flexibilitet, tidsåtgång och 
framförallt ekonomi. 
 
Enligt SOU 2003:67 Kollektivtrafik med människan i centrum ökar den totala rörligheten hos 
befolkningen och alla transportmedel utom flyg ökade i personkilometer mellan 1990 och 2000. 
Vidare visar de att ungdomar reser betydligt mer kollektivt än andra grupper i samhället.62 Det 
intressanta blir att se om denna egenskap hänger ihop med ungdomstiden som sådan och de 

                                                 
62 SOU 2003:67. Kollektivtrafik med människan i centrum. Kollektivtrafikkommittén, Stockholm. s. 85 
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specifika förutsättningar som råder då eller om det kan tänkas följa med individerna även när de 
blir vuxna. 

Grupptryck 
Ungdomarna påverkas mycket av sin omgivning när det kommer till beslutet att ta körkort eller 
inte. Påverkan sker på två sätt, dels genom attityder och dels genom de faktiska möjligheterna för 
transporter. Trots allt tal om individualisering och uppbrott från traditioner väljer många 
ungdomar att helt enkelt göra likadant som sina kompisar eller som föräldrarna tycker. I de 
grupper från gymnasieklasser där de flesta börjat övningsköra kände de som inte gjort det ett 
behov av att försvara varför de inte börjat och det var vanligt att poängtera en intention att börja.  
 
Diskussionerna innehåller flera beskrivningar av föräldrarnas åsikter och ungdomarna verkar 
fortfarande påverkas av vad föräldrar och andra vuxna tycker. Enligt Bourdieus resonemang 
borde körkortet kunna ses som en markör av smak eller status som hjälper till att placera 
individen i rätt sociala och kulturella sammanhang. Föräldrarna kan enligt den logiken tycka att 
det är viktigt att ungdomarna tar körkort för att behålla den sociala position de själva har medan 
ungdomarna istället ser det hela mer som ett individuellt projekt. Frågan är hur mycket hänsyn 
ungdomarna tar till vad som förväntas av dem i förhållande till vad de själva vill göra.  
 
Ett annat tecken på att körkort ansågs vara norm i flera av grupperna var det samspel som skedde 
under diskussionerna. De som inte börjat övningsköra tenderade att hålla sig mer i bakgrunden 
och vara jämförelsevis tysta under diskussionerna även när frågorna var av mer allmän karaktär 
och kunde vara intressanta även för dem att svara på. Även tystnad fyller en viktig funktion under 
intervjuande och är värd att analysera.63 Michell beskriver en studie av hackordningen hos 11-13 
åringar där flickorna med låg status var i princip helt tysta under fokusgruppssessionerna.64 På 
samma sätt kan tystnaden hos mina informanter vara ett tecken på att det i gruppen räknas som 
norm och högre status att ta körkort än att inte göra det. 
 
Slutligen påverkas ungdomarna av omgivningen även i motsatt riktning, många vänner som tar 
körkort leder inte nödvändigtvis till ökad motivation. En ökad andel körkort hos kompisarna ger 
ökade möjligheter att få skjuts av andra och minskar ungdomarnas vilja att själva ta körkort. 
Detta är ytterligare ett tecken på att det i slutändan främst är det reella behovet som styr 
inställningen. 

                                                 
63 Wibeck (2000) Fokusgrupper. s. 95 
64 Lynn Michell (1999) “Combining focus groups and interviews: telling how it is; telling how it feels” I red. Barbour 
& Kitzinger, Developing focus group research. Politics, theory and practice. Sage, London  s. 36-46 
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Statussymbol 
En fråga under studiens gång har varit om värderingarna av körkortet har förändrats över tid då 
bilar och bilkörning historiskt setts som ett tecken på manlighet, frihet och status.65 Att körkortet 
inte verkar ses som varken statussymbol eller vuxenmarkör längre konstateras i Kollektivtrafik med 
människan i centrum. Där poängteras också att  

De ekonomiska ramarna för våra ungdomar har krympt de senaste tio åren till följd av 
arbetslöshet och en förlängd genomsnittlig studietid. Att målgruppen värderar bilen och 
körkortet annorlunda är således bl.a. en konsekvens av viktiga samhällsförändringar.66 

Inte heller ungdomarna i min studie verkar längre anse att körkortet har ett värde i sig själv. Jag 
hittar inte i någon av diskussionerna något som tyder på att körkortet anses vara en statussymbol 
eller ha ett egenvärde utan det värderas nästan uteslutande utifrån behov och praktiskt nytta. Jag 
tolkar detta som att om möjligheten att transportera sig till arbete och fritidsintressen utan bil 
ökar så kommer även efterfrågan på körkort minska.  
 
En förklaring till denna utveckling kan vara Corrigans beskrivning i The Sociology of Consumption av 
hur vilka varor som används som statusmarkörer av de övre klasserna förändras i samma takt 
som de lägre klasserna tar efter.67 Kanske har körkortet och bilen som sådan förlorat sin position 
som statussymbol i takt med att den blivit var mans ägodel.  

Postmoderna aspekter 
Som jag nämnde i teoriavsnittet rör sig de post- och senmoderna teorierna över ett brett fält och 
öppnar inte för en utan många olika tolkningar. Huvudpoängen i de flesta teorier tycks i alla fall 
vara att samhället går mot en ökad individualisering, att konsumtionen ökar i betydelse och 
traditionernas inflytande minskar.  

Livsbanor 
En postmodern teori är att de livsbanor som varit vanliga under moderniteten antar helt nya 
former tillsammans med de sociala förändringarna.68 Ett exempel från en undersökning som 
ungdomsstyrelsen gjorde med 16-29 åringar 1997 är att relativt få ansåg att giftermål och barn 
som markeringar för övergången mellan olika livsfaser. I allmänhet ansågs inte övergångarna bero 
av de händelser som tidigare ackompanjerat dem.69 
 

                                                 
65 Erling Bjurström (1995) ”Baby you can drive my car” i red. Bolin och Lövgren, Om unga män. Studentlitteratur, 
Lund. s. 217-238   
66 SOU 2003:67. Kollektivtrafik med människan i centrum. s. 86 
67 Peter Corrigan (1997) The Sociology of Consumption. Sage, London.  
68 Zygmunt Bauman (1992) Döden och odödligheten i det moderna samhället. Daidalos, Göteborg. 
69 Ungdomsstyrelsen (1998) Ny tid – nya tankar? Ungdomars värderingar och framtidstro. Ungdomsstyrelsens utredningar 
10. Stockholm. 
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På samma sätt verkar ungdomarna i min studie inte längre se körkortet som en given 
vuxenmarkör med en självklar plats i livsprojektet. Körkortet är något de tar när de känner ett 
behov av det, inte när det traditionellt har förväntats av dem och inte för att markera inträde i 
vuxenlivet. Trots att körkortet innehar en funktion som ”vuxenpoäng” i åtminstone en av 
grupperna, anses behovet också vara förknippat med en relativt avlägsen vuxendom och 
förekomsten av barn. Att körkort och biltransporter var förknippat med att ha barn återkom i 
flera av grupperna. Särskilt intressant i en diskussion var att den magiska åldern 30 återkom gång 
på gång, och detta trots att ungdomarna läste ett yrkesförberedande program så att de inte 
nödvändigtvis tänkte studera i ytterligare ett antal år. Detta kan tolkas som ett tecken på att det 
som markerar behovet av ett körkort inte så mycket är yrkeslivet som något mer diffust och 
förknippat med familjeliv. 
 
Mina resultat bekräftar till stor del de tendenser Krantz såg för tio år sedan, redan då verkade 
körkort och bil mer ses som behovsstyrda bruksvaror än statusmarkörer. Krantz resultat visade 
också att körkortet var mer förknippat med arbetslivet och hans tolkning var att en fortsatt hög 
andel studenter bland ungdomarna skulle resultera i en fortsatt låg andel som tar körkort.70 Jag 
tolkar mitt material som att de som studerar vidare efter gymnasiet också kommer att vara mindre 
benägna att skaffa körkort när de väl träder in i arbetslivet, men det får kommande statistiska 
undersökningar utvisa. 

Vuxenmarkör eller inte 
Ytterligare ett skäl till att ungdomarna inte uppfattar körkortet som en vuxenmarkör tror jag kan 
vara körkortsutbildningens utformning. I en av grupperna återfinns åsikten att de inte vill plugga 
extra utanför skolan, körkortsutbildningen jämförs och likställs till viss del med 
gymnasiestudierna. Upplägget med körskolor, körlärare och teoriprov skiljer sig inte mycket från 
ungdomarnas vardag och det kan vara svårt att koppla hur någonting som så mycket påminner 
om ungdomarnas vardag plötsligt skall symbolisera vuxenlivet. En påbörjad körkortsutbildning 
känns då inte som något vuxet utan bara som en förlängning av skolan. 
 
Trots allt förknippar ungdomarna fortfarande körkortet med självständighet och ansvar, frihet 
och oberoende, egenskaper som främst hör vuxenvärlden till. Kanske behåller körkortet sin 
position som vuxenmarkör samtidigt som det förlorar sin makt att bestämma över livsfaserna och 
dess övergångar. Främst verkar körkortet snarare vara något man tar när man blir vuxen än något 
man blir vuxen av att ta. 

Individualism 
På samma sätt som livsbanornas markörer förändrats har de också blivit mer individualiserade, 
traditioner och kollektiva tillhörigheter bestämmer inte längre individens livsbana. Istället ökar 

                                                 
70 Krantz (1999) Rörlighetens mångfald och förändring. s. 100-101 
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individens behov av att själv planera för och bestämma över alla sina livsval.71 Trots att 
ungdomarna påverkas av omgivningen och till viss del faller för grupptrycket när det kommer till 
beslutet att ta körkort eller inte verkar de inte anse att körkortet som sådant är någon 
gruppidentitetsmarkör. Att ha ett körkort ger inte inträde i något körkortskollektiv som skulle 
vara önskvärt att tillhöra 
 
På samma sätt som det inte längre är självklart för ungdomarna att de skall följa i sina föräldrars 
fotspår i val av yrkesbana är det inte heller självklart för dem att ta körkort direkt när de fyller 18. 
Körkortet verkar hos de flesta inte ingå som en självklar väg mot yrkeslivet eller del i 
identitetsbygget utan ses som en konsumtionsvara bland andra. 

Konsumtion 
Ständigt närvarande i diskussionerna är det faktum att körkortsutbildningen anses dyr och tar 
mycket tid från annat ungdomarna vill göra. Enligt Bauman definieras den postmoderna 
människan inte främst av vad hon producerar eller gör utan istället av vad hon konsumerar.72 
Furlong och Cartmel menar till exempel att konsumtion av kläder och andra modeaccessoarer ses 
som en allt viktigare markering av personlig identitet i förhållande till andra.73 Enligt detta 
resonemang skulle körkortet kunna prioriteras bort till förmån för andra mer direkta 
identitetsmarkörer. Hos de ungdomar jag intervjuat verkar dock tidsaspekten vara minst lika 
viktig som den ekonomiska aspekten, de vill slappa, fika, festa och resa istället för att ta körkortet. 
Däremot kan även tid tolkas som en konsumtionsvara som ungdomarna prioriterar, det anses 
viktigt att finnas tillgänglig för fika och fester. Det går dock inte heller att bortse från att även om 
de aktiviteter de nämner främst tar upp tid är flera av dem också förknippade med en ekonomisk 
kostnad. Kanske fungerar körkortet på samma sätt som andra konsumtionsbara 
identitetsmarkörer, passar det in i ungdomarnas självbild väljer de att prioritera det, passar det 
inte så avstår de. 
 
Den ökande konsumtionsinriktningen av samhället har fört med sig en ökad ungdomsfixering. 
Samtidigt som ålder förlorar sin betydelse för att kategorisera och placera människor i olika 
livsfaser utvecklas en ungdomlig stil oberoende av fysisk ålder.74 När alla andra strävar mot att 
verka yngre och yngre blir det logiskt för ungdomarna att undvika markörer för mognad, ålder 
och vuxenhet. 

Nyttomaximering 
En konsekvens av att leva i dagens postmoderna samhälle är att det till sin praktik präglas av 
ekonomi och konsumtion och detta påverkar även individens handlingar. Vad ekonomi i grunden 
                                                 
71 Närvänen och Näsman (2006) Challenging Postmodern Life Courses? s. 10 
72 Zygmunt Bauman (1999) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen 
73 Furlong & Cartmel (1997) Young People and Social Change. 
74 Närvänen och Näsman (2006) Challenging postmodern Life Courses? 
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handlar om är att hushålla med knappa resurser, människor har varken råd, tid eller energi att 
göra allt de skulle vilja. Frank poängterar i Microeconomics and Behaviour att resurserna inte enbart är 
ekonomiska, även om ekonomisk teori gärna gör om allt till monetära enheter för att kunna räkna 
ut sina formler.75 I verkliga livet kan resurserna som vi hushåller med istället vara så skilda saker 
som nöje, bekvämlighet, ideologisk övertygelse och så vidare.  
 
När det kommer till körkort är attityden sammansatt av en rad olika saker såsom inställning hos 
föräldrar och vänner, tillgång på tid och pengar samt bostadsort och möjlighet att åka kollektiv, 
alltså det reella behovet av ett körkort. Vidare är frågan som ungdomarna ställer sig inte bara 
”skall jag ta körkort” utan snarare ”skall jag köpa körlektioner eller en ny dator” eller ”skall jag 
plugga teori eller fika med mina vänner”. Alltså måste de alltid välja bort något annat och med 
nationalekonomiska termer kan sägas att ungdomarna nyttomaximerar. Med detta menas att de 
överväger vad olika saker som fritid, nya kläder, bra betyg i skolan eller ett körkort är värda för 
dem och väljer utifrån detta vad de skall göra. Frågan de ställer sig blir om den ekonomiska och 
tidsmässiga uppoffringen väger tyngre än den långsiktiga vinsten av ett körkort. På samma sätt 
kan inställningen i miljöfrågor påverka inställningen till körkort, väger den ideologiska 
övertygelsen om miljöpåverkan tungt måste detta räknas med i nyttomaximeringen då även gott 
eller dåligt samvete är en konsekvens som kan mätas.76  
 
I materialet finns flera exempel på att ungdomarna faktiskt nyttomaximerar sin tillvaro. Främst 
visar det sig genom att de som ser ett reellt behov av körkortet också verkar mer benägna att 
lägga ner de pengar, den tid och energi som det tar att ta det. Antingen för att de bor längre från 
stadskärnan och har tillgång till sämre kommunikationer eller för att de läser en utbildning där de 
vet att de kommer att behöva körkortet i yrket. Den faktiska nyttan anses då väga tyngre än 
uppoffringen. Även bland dem som väljer att ta körkort anses uppoffringen ganska stor, det är 
dyrt, det tar lång tid, det är tråkigt att gå på introduktionsutbildning och läsa teori. Det som 
istället överväger är att körkortet ses som en långsiktig investering som ungdomarna bedömer att 
de kommer att ha nytta av i framtiden. 
 
Med ett ekonomiskt och nyttomaximerande resonemang blir det väldigt tydligt varför 
körlektioner genom gymnasieskolan ses som så positivt. Uppoffringen blir mindre både 
ekonomiskt då skolan står för kostnaden och i fråga om tid och energi då ungdomarna varken 
behöver ta kontakt med olika körskolor eller förflytta sig någon annan stans för att få lektionerna. 

Miljö 
Olika människor har olika föreställningar om bilismens påverkan på miljön och är olika benägna 
att ta hänsyn till dessa föreställningar när de väljer färdsätt. Resultaten av Petra Krantz Lindgrens 
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doktorsavhandling Att färdas som man lär? visar att en större kännedom om den politiska debatten 
kring miljöfrågor gör att föreställningen om miljöpåverkningen har större effekt på attityden till 
bilkörning. Detta förklarar Krantz Lindgren med att ”De med störst kännedom om den politiska 
debatten också har bäst kännedom om att [bilminsknings]åtgärderna är relevanta ur ett 
miljöperspektiv”.77 
 
Enligt Bourdieus schema över sociala positioner och livsstilar är människor med högt kulturellt 
kapital mer benägna att ha en hög (vänster)politisk medvetenhet.78 Bland människor med högt 
kulturellt kapital räknas främst akademiker, till exempel lärare, olika tjänstemän och ingenjörer. 
Enligt Krantz Lindgrens resonemang borde de enligt Bourdieu mer politiskt medvetna 
ungdomarna också vara mer insatta i den miljöpolitiska debatten och att detta skall avspegla sig 
på deras inställning till bilism. Detta bekräftas av mitt material genom den grupp som läste 
naturvetenskaplig inriktning. De förde mer diskussioner om miljöpåverkan, var mer medvetna 
och verkade mer benägna att låta detta påverka deras transportvanor än de övriga grupperna. 
Denna teoretiska och studieförberedande inriktning väljs främst av ungdomar med högutbildade 
föräldrar och som alltså har högt kulturellt kapital. 
 
I stort kan sägas att miljötankar hos ungdomarna snarare ligger som en allmän medvetenhet än 
något de aktivt tänker på och tar hänsyn till i sina val. Detta kan dock antas få större betydelse då 
klimatdebatten om den fortsätter i samma takt som idag kommer att bli svårare och svårare för 
ungdomarna att bortse från. Det kan också antas att även en allmän medvetenhet kan färga 
vardagsvalen något till fördel för cyklar och kollektivtrafik. 

Kön, ålder och studievana 
I resultaten framträder inga större skillnader mellan olika grupper, men det går att skönja vissa 
tendenser. När det gäller kön bekräftar resultaten vad statistik och tidigare studier visat, nämligen 
att pojkarna verkar något mer positivt inställda både till att ta körkort och att använda bilen än 
flickorna. Enligt Krantz verkar ett generationsskifte vara på väg och utvecklingen går mot en 
jämnare fördelning mellan könen av körkortstagande, men ännu verkar det vara en bit kvar.79  
 
När det gäller åldersskillnader går det inte att utläsa särskilt mycket i materialet då deltagarnas 
ålder bara spänner över tre år. Den skillnad som finns är att de som läser tredje året på gymnasiet 
är mer positiva och beskriver att flera av deras kamrater har börjat ta körkort än de som läser 
första året. Detta följer rimligtvis av att de kommer närmare den ålder som krävs för körkortet 
och att det känns mer påtagligt och är lättare att se nyttan av övningskörning och körkort ju 
närmare 18-årsåldern de kommer. 
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Viss skillnad i inställning kan också ses beroende av om ungdomarna läser ett praktiskt eller 
teoretiskt gymnasieprogram. De som läser ett teoretiskt och mer studieinriktat program är mer 
studievana och uppfattar inte teoriprovet som lika svårt, däremot verkar detta endast marginellt 
påverka inställningen till att faktiskt ta körkort. Snarare är ungdomarna från de praktiska 
programmen mer positiva till själva körkortet även om de är mindre positiva till utbildningen. 
Ungdomarna från de mer teoretiskt inriktade programmen har också en något högre 
miljömedvetenhet och positivare inställning till att låta bilen stå eller att vara helt utan bil i 
framtiden.  

Motsägelser 
Flera av mina resultat kan verka motsägelsefulla, i ett stycke anses något vara en viktig faktor men 
i nästa stycke ses det som försumbart. I allmänhet verkar ungdomarna snarare tycka att saker är 
både och än att de är antingen eller. I två sammanhang där detta varit särskilt tydligt är när 
ungdomarna pratat om de ekonomiska aspekterna och hur bilism ses som norm samtidigt som 
det inte längre är självklart att ta körkort. 

Ekonomi 
När det gäller ekonomin så är det en ständigt närvarande fråga i diskussionerna och det finns en 
stark medvetenhet om vad körkort och bil kostar. Flera av ungdomarna beklagar sig över hur 
dyra de olika momenten i körkortsutbildningen är och ekonomin är en vanlig ursäkt till varför de 
inte börjat övningsköra. Däremot verkar ekonomi inte vara en egentlig orsak till att inte ta 
körkort, även om det anses vara dyrt beskrivs pengar inte som ett problem. Även ekonomin 
verkar fungera enligt logiken att de kan om de vill och att det bara är en fråga om att prioritera. 

Självklart men utan självklar plats 
Ytterligare en motsägelse är att körkortet samtidigt som det fortfarande ses som norm har 
förlorat sin självklara plats i livsprojektet. Kanske finns gamla värderingar från ungdomarnas 
föräldrar kvar trots att de faktiska förhållandena förändrats.  
 
Körkortet har förlorat sin funktion både som statusmarkör och till stor del som vuxenmarkering 
och har inte längre en självklar plats i livsprojektet. Men trots detta behåller bilen fortfarande sin 
självklarhet som transportmedel när behovet uppstår och körkortet ses som norm och något 
nästan alla bör ta men det behöver inte ske direkt när de fyller 18. 
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Slutdiskussion 
Resultaten visar tydligt att körkortet fortfarande är norm trots att andelen som tar körkort 
minskar, dock finns en viss förskjutning mot att det inte heller ses som konstigt att inte ta 
körkort. Att färre tar körkort verkar vidare inte föra med sig att ungdomarna känner sig mindre 
rörliga då de är mycket positivt inställda till andra transportmedel och nöjda med hur de fungerar. 
Min tolkning är att efterfrågan på körkort kommer att minska ytterligare om de alternativa 
transportmöjligheterna ökar. Särskilt om dessa bedöms som mer bekväma, flexibla, tidseffektiva 
eller ekonomiska. Till stor del bekräftas också att körkort och bil förlorar sin position som 
statusmarkörer och istället ses som bruksvaror styrda av behovet. Vidare verkar körkortet snarare 
vara något man tar när man blir vuxen än något man blir vuxen av att ta. Dock verkar flera 
ungdomar fortfarande göra som sina föräldrar vill trots allt tal om individualisering. 
 
En tydlig tendens är att ungdomarna nyttomaximerar sin tillvaro där de väger både ekonomi och 
tid mot det faktiska behovet. Körkortet ses till viss del som en långsiktig investering men många 
väljer att hellre slappa, fika och köpa annat än att ta körkort. Ungdomarna från de praktiska 
gymnasieprogrammen upplever dock det framtida behovet som något större och blir därmed mer 
positiva till att ta körkortet. Ungdomarna från de teoretiska programmen är istället något mer 
miljömedvetna även om det snarare stannar vid just medvetenhet än får någon faktisk inverkan 
på beteendet. Får klimatdebatten större plats i samhället kan den dock också tänkas påverka 
ungdomarnas val av transportmedel. 
 
Den främsta slutsatsen som kan dras från studien är att körkortet inte anses ha något stort värde i 
sig utan främst värderas i termer av behov. Detta är något som återkommer både under 
intervjuerna och i analysen. Om det går att arbeta och förflytta sig till både arbete och fritid på ett 
bekvämt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt kommer efterfrågan på körkort att minska 
ytterligare.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inställningen till bil och körkort verkar vara i förändring och 
vilken riktning den faktiskt kommer att ta är svårt att säga. Krantz menar att hur 
högkonjunkturen tillsammans med den ökade andelen studerande påverkar körkortstagandet 
måste undersökas ytterligare. Frågan är om minskningen av andelen som tar körkort kommer att 
fortsätta eller om högkonjunktur med fler i arbete kommer att vända utvecklingen. Leder 
minskad arbetslöshet till ökad rörlighet och utgörs ökningen i så fall av bilåkande eller av 
alternativa transportmedel? Inställningen till körkort påverkas av många olika aspekter och vilken 
riktning förändringen tar är bland annat beroende av politiska beslut. En aspekt är demografi, hur 
många som fortsätter till högre studier kombinerat med hur familjepolitiken påverkar andra 
vuxenmarkörer som att skaffa barn. Hur kollektivtrafiken utvecklas och vilken plats 
miljöfrågorna får ta i politiken kommer också att påverka utvecklingen. Ökar kostnaderna för 
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privatbilism samtidigt som kollektivtrafiken byggs ut tyder mina resultat på att efterfrågan på 
körkort kommer att minska ytterligare. 

Bekräftelse och fördjupning 
Ett av studiens syften var att komplettera den enkätundersökning som utförts av Engstöm och 
Nolén på VTI. De främsta motiv som ungdomarna i deras studie anger för att ta körkort är ökad 
rörelsefrihet och socialt tryck från föräldrarna. Även i min studie menar ungdomarna att 
körkortet leder till ökad rörelsefrihet och möjlighet att förflytta sig hur de vill. Däremot är de 
positiva till andra transportmedel och till att resa kollektivt och ser körkortet mer som en bonus 
än ett faktiskt behov. Detta skiljer dock inom gruppen beroende på hur ungdomarna bor och 
vilka möjligheter de har att åka kollektivt eller att få skjuts av andra. Det bör också sägas att alla 
mina informanter bor i en storstadsregion med väl utbyggd kollektivtrafik och att förhållandena 
antagligen ser annorlunda ut i andra delar av Sverige. Trycket från föräldrarna är närvarande men 
inte särskilt framträdande i materialet. Inställningen att körkortet är norm befästs av inställningen 
hos både föräldrar, släktingar och kompisar men ungdomarna känner inte av någon press. 
 
De främsta motiv som ungdomarna i Engström och Noléns studie anger till att inte ta körkort är 
den egna ekonomin, brist på tid och handledartid och att de inte upplever något behov. I frågan 
om den egna ekonomin visar våra studier vid första anblicken samma resultat men efter analysen 
visar min studie på en annan förståelse av resultaten. Trots att den ekonomiska aspekten är 
ständigt närvarande verkar ungdomarna inte anse ekonomin vara ett faktiskt problem. Att tycka 
att ett körkort är dyrt är inte liktydigt med att inte kunna ta körkort. Brist på egen tid och 
handledartid framträder också som viktiga motiv i Engström och Noléns studie. Återigen tas det 
upp även av mina informanter men framträder inte som något stort problem. Främst ser de tiden 
som en fråga om att prioritera och att de har andra saker som är roligare att göra. Problem med 
handledartid anges bara av ett fåtal av mina informanter. Våra studier bekräftar varandra både när 
det gäller att motivationen för att ta körkort styrs av behovet och att ungdomarna tror att de kan 
ta körkort bara de vill. Mina resultat visar dock på en ännu högre övertygelse hos ungdomarna att 
de lätt kan ta körkort och det framträder ännu tydligare att det är just det upplevda behovet som 
styr motivationen. 

Körkortsutbildningen 
Trots att vägverket arbetat fram både kursplaner och rekommendationer för 
körkortsutbildningens upplägg anger ingen av ungdomarna i studien att de tittat på något av 
detta. De säger inte heller att de har en plan för utbildningen, däremot reflekterar de kring 
upplägget och avväger mellan lektioner på körskola och privat övningskörning. Det som 
framträder som det största hindret för ungdomarna att ta körkort är den nya 
introduktionsutbildningen. Den beskrivs som dyr, tråkig och tidskrävande och ungdomarna har 
svårt att förstå syftet. Omständigheterna beskrivs också som krångliga, särskilt i familjer med flera 
syskon där föräldrarna måste gå kursen flera gånger. 
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När det kommer till om de tar körkortsutbildningen på allvar är det både och. Å ena sidan vill de 
bli säkra på sig själva och veta att de klarar av att köra bil medan det å andra sidan bara ses som 
ytterligare något att behöva plugga till. Här finns dock också en svaghet med fokusgrupper då det 
är lätt att deltagarna fastnar i en viss jargong och inte berättar hur de själva faktiskt känner. Detta 
gäller till exempel uttalandet att teorin är något de bara behöver kunna när någon ser på, det är 
roligt att säga men det går inte att veta hur mycket allvar som faktiskt ligger bakom. 
 
Är målet att fler skall ta körkort tidigt visar studien att körkortsutbildning bör ingå som ett ämne i 
gymnasieskolan. Att göra körkortsteori obligatoriskt leder rimligen också till trafiksäkrare 
fotgängare. 

Annat resultat med annan metod 
Michell skriver i sitt bidrag till Developing Focus Group Research att fokusgrupper berättar hur något 
är medan personliga intervjuer berättar hur individen upplever situationen.80 På samma sätt 
berättar mitt material hur körkortet diskuteras och mindre hur enskilda individer tänker. Risken 
med fokusgrupper är att de som avviker från normen avstår från att svara och att svaren blir 
alltför allmänna. En kombination med personliga intervjuer skulle ge mer personligt djup, säga 
mer om individernas tankar och främst känslor kring körkortet. Troligt är att de som valt att inte 
börja övningsköra skulle ge mer nyanserade svar i personliga intervjuer och kanske finns även en 
skillnad i hur säkra individerna framställer sig. 
 
Det måste också sägas att studien endast uttalar sig om gymnasieungdomar i storstäder och ett 
material med annan eller större geografisk spridning skulle antagligen ge ett annat resultat. Detta 
då statistiken visar på skillnader mellan storstad och landsbygd i den faktiska benägenheten att ta 
körkort.81 

Vidare forskning 
Mot bakgrund av mina resultat vore det intressant med en studie som ger en ökad förståelse för 
socioekonomiska faktorers inverkan på benägenheten att ta körkort hos äldre ungdomar. En 
intressant frågeställning är om skillnaden i körkortstagande mellan de som arbetar och de som 
studerar endast beroende på skillnader i behovet eller finns en faktisk skillnad i attityd? 

                                                 
80 Michell (1999) ”Combining focus groups and interviews: telling how it is; telling how it feels” I red Barbour och 
Kitzinger Developing focus group research s. 36-46 
81 Se tex Krantz (1999) Resandets mångfald och förändring. s. 153-178 
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur körkort och körkortsutbildning diskuteras 
bland gymnasieungdomar och vilka faktorer som påverkar inställningen till att ta körkort inom 
gruppen.  Hur värderas körkortet bland gymnasieungdomarna och vilka faktorer anges påverka 
inställningen till att ta körkort? Hur diskuteras körkortsutbildningen och hur planeras och 
genomförs den? Vilka skillnader finns i inställning med avseende på kön, ålder och 
studieinriktning? 
 
Bakgrunden till studien var att komplettera en enkätundersökning som genomförts av Engström 
och Nolén på VTI om ungdomars inställning till körkort 2002-2004. Som bakgrund används 
även en avhandling om resvanornas förändring mellan 1978 och 1996 utförd av Lars-Gunnar 
Krantz. 
 
För att fördjupa förståelsen av enkätundersökningen valdes en kvalitativ ansats med 
fokusgrupper. Studien fokuserar på ungdomar som läser andra och tredje året på gymnasiet och 
är mellan 16 och 19 år gamla. Jag har genomfört intervjuer med fem grupper med mellan tre och 
åtta deltagare i varje grupp, totalt 23 personer. Deltagarna bor i Norrköping och Linköping. 
Materialet har kodats med verktyg från Grundad teori som de beskrivs av Strauss och Corbin.  
 
Den teoretiska ramen utgörs dels av Bourdieus teorier om habitus och socialt kapital och dels av 
en postmodern ingång. Inom det postmoderna forskningsfältet ses dagens identitetsskapande 
som mer karaktäriserat av individualism, kalkylering och projekt än gårdagens mer trygga och 
traditionella identiteter. Det jag utnyttjat ur det postmoderna teorifältet är att det inte längre finns 
en enda väg att gå istället måste ungdomarna själva skapa och omskapa sina livsplaner. 
 
Resultaten visar att ungdomarna som ingick i fokusgrupperna är positivt inställda till att åka 
kollektivt, de flesta åker buss eller cyklar oftast dit de skall. De är också öppna för alternativa 
transportmedel i framtiden och tror att bilkörningen kommer att vara mer behovsprövad och 
bero av bland annat jobb, bostad och avståndet däremellan. Det finns även en stor 
miljömedvetenhet hos ungdomarna. Ingen av deltagarna anser sig ha någon uttalad plan för sin 
körkortsutbildning även om de har hört att de kan få hjälp genom trafikskolan med upplägget.  
Många tycker att det är roligt att köra bil men målet med lektionerna på trafikskolan är snarare att 
klara uppkörningen och få sitt körkort. Teoriprovet anses i hög grad bara vara ytterligare ett prov 
som de skall klara av, precis som i skolan. När personlig ekonomi tas upp som en orsak till att 
någon inte börjat övningsköra så anges det i kombination med att det tar mycket tid och att 
introduktionsutbildningen verkar tråkig. Ingen av ungdomarna ser dock några större problem 
med att ta körkort, utan är övertygade om att det är något de själva och alla andra klarar av. Att 
ha tid eller råd är till stor del en prioriteringsfråga och det finns mycket annat som ungdomarna i 
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många fall hellre prioriterar än sin körkortsutbildning. Att ta körkort anses bland ungdomarna 
som något i stort sett självklart. Det finns även press från föräldrar och omgivning att 
ungdomarna skall ta körkort. Att ha ett körkort glorifieras av ungdomarna och här verkar det 
ohotat i sin funktion som vuxenmarkering och beskrivs som något självständigt och ansvarsfullt. 
 
Att färre tar körkort verkar inte föra med sig att ungdomarna känner sig mindre rörliga. Min 
tolkning är att efterfrågan på körkort minskar ytterligare om alternativa transportmöjligheter ökar 
och dessa upplevs som bekväma, flexibla, tidseffektiva och ekonomiska. Vidare verkar körkortet 
snarare vara något man tar när man blir vuxen än något man blir vuxen av att ta. Dock verkar 
flera ungdomar fortfarande göra som sina föräldrar vill trots allt tal om individualisering. En 
tydlig tendens är att ungdomarna väger både ekonomi och tid mot det faktiska behovet. 
Ungdomarna från de praktiska programmen upplever det framtida behovet som något större och 
är mer positiva till att ta körkortet. Ungdomarna från de teoretiska programmen är istället något 
mer miljömedvetna även om det snarare stannar vid just medvetenhet än får någon faktisk 
inverkan på beteendet.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inställningen till bil och körkort verkar vara i förändring och 
vilken riktning den faktiskt kommer att ta är svårt att säga. Frågan är om minskningen av andelen 
som tar körkort kommer att fortsätta eller om högkonjunktur med fler i arbete kommer att vända 
utvecklingen. Ökar kostnaderna för privatbilism samtidigt som kollektivtrafiken byggs ut tyder 
mina resultat på att efterfrågan på körkort kommer att minska ytterligare. 
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