
EXAMENSARBETE

Bilförares uppfattning om äldre bilförare

Lisette Högberg
2015

Filosofie kandidatexamen
Psykologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilförares uppfattning om äldre bilförare 
 
 
 
 
 
 

Lisette Högberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Psykologi C 
Luleå tekniska universitetet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 
Teknisk psykologi 



 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka uppfattningen hos bilförare om 
äldre bilförare som en risk i trafiken. Arbetets frågeställningar var: hur ser 
uppfattningen om äldre bilförare som en risk i trafiken ut, stämmer denna med vad 
forskning och statistik visar och finns här en skillnad i kvinnors och mäns 
uppfattning? Den första hypotesen var att äldre bilförare uppfattas som mer 
olämpliga bilförare än vad som faktiskt har kunnat beläggas. Den andra var att syn 
och reaktionstid är orsaker som till stor del bidrar till att äldre bilförare kan 
uppfattas som olämpliga bilförare. Respondenterna var universitetsstudenter som 
hade valts ut programvis inom olika ämnesområden. Trettiofyra svar mottogs från 
kvinnor och 40 från män. Dessa fick via mejl en Internetlänk till en Internetbaserad 
enkät. Uppfattningen stämde inte helt överens med tidigare resultat, men oftast var 
uppfattningen inte långt ifrån dessa. I tre frågor var uppfattningen mer negativ än 
vad som finns grund för. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och 
mäns uppfattning. 
 
     Nyckelord: äldre bilförare, risk, bilförares uppfattning 
 
 



 

 

Abstract 
The purpose of this thesis is to study the perception of elderly car drivers as a 
hazard in traffic. The questions of the study were: how is the perception of older car 
drivers as a hazard in traffic, do the perception correspond with research based 
facts, and does the view differs between men and women. The first hypothesis is 
that older car drivers are viewed as more inappropriate car drivers, than what is 
warranted by established facts. The second is that vision and reaction time are 
causes of older car drivers that make them inappropriate as car drivers. The 
respondents were university students selected from various subjects. Thirty-four 
answers were received from women and 40 from men. These received an Internet 
link leading to a web based questionnaire. Their perceptions didn’t match earlier 
results entirely, but the view was often not far from matching. The view was more 
negative regarding three questions, than there’s support for. There were no 
significant differences in the perception between men and women. 
 
      Keywords: older drivers, hazard, car drivers perception
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Inledning 
      Att köra bil anses av bilförare, däribland äldre, vara en rättighet. För äldre 
bilförare anses det möjliggöra rörlighet och fungerar som en motivation i livet, men 
det är också ett intresse i sig (Arai, Mizuno, & Arai, 2010). Utifrån detta kan det 
tänkas vara bra att låta äldre bilförare fortsätta att köra, men hur ser egentligen den 
allmänna uppfattningen om äldre bilförare som en risk i trafiken ut? Joanisse, 
Gagnon och Voloaca (2013) har erhållit resultat, som visar att stereotyper för äldre 
förare påverkar deras körning. Äldre förare som har information om en negativ 
stereotyp för den egna gruppen gör fler misstag i sin körning än andra inom samma 
grupp, trots att de förarna visade på ett högt förtroende för sin körförmåga. Detta är 
en omständighet som gör det relevant att undersöka hur uppfattningen om äldre 
bilförare ser ut. Vidare kan det ha påverkan på körningen hos de yngre bilförarna. 
Möjligtvis leder det till en mer riskfylld körning, såsom farliga omkörningar. 
      I statistik för år 2012 redovisas att knappt en fjärdedel av de som dör i trafiken 
årligen är under 25 år. En fjärdedel är 25 till 44 år. Drygt en fjärdedel är 45 till 64 år 
och en fjärdedel är 65 år och uppåt. Åldersgrupperna 18 till 24 år samt 75 år och 
uppåt löper en större risk än andra åldersgrupper. För de som är 75 år och uppåt är 
risken för att dö i trafiken fyra gånger större än för andra grupper. För de mellan 18 
till 25 år är samma risk dubbelt så stor som för övriga grupper. Att risken är så stor 
för äldre personer beror till viss del på deras fysiska skörhet (Trafikanalys, 2013). 
 
Tidigare forskning 
 
     Orsaker hos äldre att sluta köra. 
      Ragnald, Satariano och MacLeod (2004) har undersökt varför äldre förare slutar 
köra eller minskar sin körtid. Undersökningen visade att det är väldigt vanligt i 
gruppen som undersöktes att ha körkort. Det var vanligare bland männen än 
kvinnorna. Innehav av körkort minskade med åldern, särskilt hos kvinnorna. 
      Den vanligaste orsaken som uppgavs för att begränsa eller helt undvika att köra 
var problem med synen. Med åldern ökade mängden respondenter som angav det 
svaret. I gruppen med förare som var 75 år eller äldre gällde det 40 procent av 
kvinnorna och 29 procent av männen. 
      Två icke-medicinska anledningar som uppgavs av både männen och kvinnorna 
var oro för olyckor och att det inte fanns någon praktisk anledning att köra. Överlag 
uttryckte kvinnor fler farhågor än män. 
      Inkomstnivåer visade sig vara en avgörande faktor för begränsningar hos både 
män och kvinnor. En lägre inkomst innebar en högre sannolikhet för en eller fler 
orsaker till begränsningar. Undantag fanns bland män som angav en eller fler 
medicinska orsaker. Det upptäcktes en liten signifikans för kvinnor som hade ett 
flertal sjukdomar, i samband med både medicinska och icke-medicinska 
begränsningar. Som medicinska begräsningar avsågs sjukdomar diagnostiserade av 
läkare. Fysiska begränsningar visade på ett större samband med rapportering av 
medicinska än icke-medicinska orsaker hos kvinnor. Frågor rörande fysiska 
begränsningar handlade om sådant som att orka lyfta vissa tyngder, att ta 
promenader eller att gå upp och ner för trappor. Att uppge sig ha sämre syn än 
andra associerades med medicinska begränsningar. 
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     Risken för olyckor. 
      Mitchell (2012) har dragit slutsatsen att förare upp till 75 eller 80 år inte löper 
större risk att vara inblandade i trafikolyckor, som leder till mindre skador, än 
yngre förare. Antalet olycksfall ökar för förare från 70 år. För förare över 80 år ökar 
risken för olyckor, men då de kör i mindre utsträckning är det sammanlagda antalet 
inte högre än för andra äldre förare. Denna siffra är en konsekvens av att den 
fysiska skörheten ökar med åldern. Det finns en större risk att äldre förare orsakar 
skador eller dödsfall hos sig själva än att de skadar omgivande personer i trafiken. 
Äldre förare anses inte innebära någon ökad fara för omgivningen, då förare från 60 
år och uppåt mer sällan än yngre förare orsakar död hos fotgängare. Upptill 70 års 
ålder har det inte kunnat noteras att bilförare lägger sitt körkort åt sidan, något 
som sker oftare hos kvinnor än män från 70 års ålder. 
      Under 90-talet fanns en ökning av olyckor av alla allvarlighetsgrader hos de 
flesta åldersgrupper. Sedan dess har dessa siffror sjunkit. För förare över 60 år är 
denna minskning liten. För förare från 80 år och uppåt är denna minskning stabil. 
Mellan 1980 till 2004 dog cirka 200 förare om året i gruppen 30-39 år och ungefär 
150 om året bland förare i tonåren. 
      För förare i åldern 40 till 70 år har frekvensen dödsolyckor per år minskat stadigt 
sedan år 1980. För förare mellan 70 till 79 år har en stadig minskning skett sen år 
1995. För förare över 80 år har siffran legat stadigt på ungefär 60 dödsfall om året, 
en siffra som uppges sjunka. För alla förare över 70 år ökade antalet dödsfall per år 
till år 1990 och låg sedan stadigt på ungefär 169 dödsfall om året till slutet av 90-
talet.  Denna siffra har därefter minskat med ungefär 40 procent. Samma siffra för 
förare mellan 20 till 29 år har varit över 300 om året i Storbritannien. Sammantaget 
bedöms äldre förare innebära den största faran för sig själva. 
      Olycksrisken börjar öka i 75-årsåldern. Ökningen beror då till stor del på 
minskad mängd körning. Ökningen uppkommer hos de som kör mindre än 3000 
kilometer om året (Langford, Methorst, & Hakamies-Blomqvist, 2006, refererad i 
Mitchell, 2012). 
      Funktioner såsom syn, reaktionstid och simultanförmåga försämras med åldern, 
vilket leder till en mindre säker körning för dessa förare. Äldre förare kör på ett 
annat sätt än de som är yngre, ett sätt som de anpassar efter hur svåra eller 
stressande trafiksituationerna är (Mitchell, 2012). 
      Alvarez och Fierro (2008) har gjort en studie i vilken de har sett till antalet 
kollisioner med alla typer med motordrivna fordon, mängden körning och 
sjukdomar som tas hänsyn till vid test av körförmågan. Resultaten tyder på att de 
ökade antal olyckor som äldre förare har haft del av i trafiken försvinner när 
mängden de kör tas i beaktning. Oavsett åldersgupp är antalet kollisioner lägre för 
de som kör mycket mer än genomsnittet. Ingen skillnad har noterats mellan de som 
kör genomsnittligt och de som kör i mindre utsträckning. Medicinska 
begränsningar som skulle kunna ha inverkan på lämpligheten att köra har inte 
heller effekt på antalet kollisioner som förare råkar ut för. 
 
     Träning av riskperception. 
      Horswill, Kemala, Wetton, Scialfa och Pachanahar (2010) lät i en undersökning 
en grupp äldre förare, 65 år och uppåt, träna sin riskperception. Träningen 
genomfördes på så sätt att experimentgruppen fick se ett videoklipp, där de skulle 
föreställa sig själva som förare av bilen som visades i klippet. De skulle söka efter 
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faror och sedan reagera på de som dök upp. Experimentgruppen fick även 
instruktioner under videoklippets gång, som talade som hur de skulle se sig om.  
Resultaten tolkades som att experimentgruppen jämfört med den kontrollgrupp 
som inte tränades hade en snabbare reaktionstid, 512 millisekunder, som i 
vägsträcka mätt skulle innebära ungefär 8,9 meter vid körning i 60 km/h. Det är 
dock inte säkert att dessa resultat skulle ha effekt utanför experimentsituationen 
eller kvarstå under en längre tid. Slutsatsen drogs att inget säger emot att äldre 
förare skulle kunna lära sig nya strategier för att hantera vardagliga situationer, 
trots en lång körerfarenhet. 
 
     Att självreglera sin körning. 
      Okonkwo, Wadley, Crowe, Roenker och Ball (2007) har undersökt könsskillnader 
bland personer, som är 75 år och äldre, gällande deras självreglering i körning vid 
brister i den visuella uppmärksamheten. Antalet kollisioner som förare hade varit 
med om de senaste fem åren steg i takt med självreglering av sin körning. Detta är 
möjligtvis en säkerhetsstrategi. Kvinnor var mer benägna att undvika att köra i 
utmanande situationer än män. Personer med högre risk för kollisioner till följd av 
brister i den visuella uppmärksamheten var mer benägna än personer med lägre 
risk för kollisioner att undvika utmanande situationer. Det fanns här ingen skillnad 
mellan könen. Kvinnor var i större utsträckning mer benägna att begränsa sin 
körning under riskfyllda förhållanden. Vid dålig hälsa är undvikandet av körning 
också högre än för de med bra hälsa. Antalet dagar per vecka som en förare kör bil 
har effekt för undvikande av utmanande situationer. Ju färre dagar i veckan förare 
kör desto större är undvikandet av utmanande situationer. 

 
     Riskbedömning. 
      Horswill, Sullivan, Lurie-Beck och Smith (2013) lät äldre förare, 65 år och uppåt, 
fylla i ett frågeformulär, i vilket de skulle bedöma sin egen förmåga gällande olika 
komponenter i körningen. Det gjordes även ett spatialt reaktionstidstest för att 
undersöka individuella skillnader. Testet av riskperceptionen innebar att 
försökspersonerna fick se 34 videoklipp, där de fanns en risk i varje. De skulle 
identifiera risken och peka ut den. Resultaten visade att äldre förares 
riskuppfattning i jämförelse med en objektiv uppfattning av risken nästan inte alls 
var korrelerad med den objektiva risknivån. Även när undersökningens deltagare 
hade visats ett filmklipp av situationen omedelbart efteråt i syfte att förbättra 
uppskattningen ändrades inte denna. De uppfattade sig också som bättre än den 
genomsnittlige föraren inom alla faktorer kring riskuppfattning. Författarna 
argumenterar för att inte låta äldre förare själva bedöma huruvida de ska behålla 
sitt körkort. Detta då de, liksom andra förare, inte har den insikt i sin körförmåga, 
som är nödvändig för en effektiv självreglering. 
 
     Effekten av kognitiva test. 
      Siren och Meng (2012) har undersökt resultaten av det klocktest som används i 
Danmark för att testa kognitiva nedsättningar hos äldre bilförare, 70 år och uppåt. 
Testet mäter konstruktionsförmåga, tidsuppfattning, nedsättningar i abstraktion 
och planeringsförmåga genom att låta testpersonen rita en klocka med alla dess 
synliga delar (Svenskt demenscentrum, 2013). Äldre förare måste genomgå testet, 
som en del i processen att bedöma om förarens körkort ska förnyas. Sedan testet 
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infördes ökade antalet dödliga olyckor för äldre förare med ungefär 14 procent, 
vilket inte är ett signifikant resultat. Antalet oskyddade trafikanter som dog ökade 
med ungefär 38 procent bland äldre förare. Dessa resultat har tolkats som att testet 
som äldre förare genomgår inte har någon effekt på säkerheten, men det har gjort 
att äldre förare har bytt sätt att förflytta sig till ett mer oskyddat och mindre säkert 
sätt (Siren & Meng, 2012). 
 
Säkerhetsmedvetande 
      När en bedömning av en risk görs finns flera aspekter som spelar in, däribland 
erfarenheten av en risk. Hur erfarenheten, i sin tur, påverkar bedömningen av 
risken beror på hur erfarenheten har tolkats (Enander & Johansson, 1999). Det är 
uppfattningen har skapats utifrån en bedömning av äldre bilförare som en risk, som 
respondenterna i detta arbete har fått dela med sig av. 
      Säkerhet kan definieras som avsaknad av risk. I vardagligt tal kan en 
säkerhetsåtgärd innebära ett generellt förhållningssätt. Det kan också relateras till 
sannolikheten för en viss händelse och den följande konsekvensens omfattning. 
Säkerhetsmedvetande avser kunskap och kännedom om risker och åtgärder. I 
vardagliga aktiviteter kan människor orsaka olyckor, men det betyder inte 
nödvändigtvis att de tar risker medvetet (Enander & Johansson, 1999). Den 
vardagliga aktivitet som är av intresse för detta arbete är äldres bilkörning. 
      Det kan antas vara nödvändigt att vara medveten om en risk för att vilja vidta en 
säkerhetsåtgärd för att undvika risken. Den uppfattning en person har om 
olycksstatistik förklarar inte den egna riskupplevelsen. 
      Vid bedömning av en risk tas flera faktorer in i beräkningen; faktorer som har 
med riskkällan att göra, såsom grad av frivillighet, tvång eller medvetenhen, om 
riskkällan är naturlig eller konstgjord, risker för barn och framtida generationer 
och form och omfattning av konsekvensen, risker som handlar om bedömmaren, 
t.ex. tidigare erfarenheter av risken, den upplevda möjligheten att påverka risken, 
grad av personliga fördelar av riskkällan, sympati eller motstånd mot riskkällan och 
personliga egenskaper. Till sist finns också en bedömning av sociala och 
samhälleliga frågor, såsom rättvisa och etiska aspekter, publicitet om risken och 
förtroende för den som uppfattar risken (Enander & Johansson, 1999). I detta 
examensarbete är bedömaren icke-äldre bilförare och risken som bedöms är äldre 
bilförare. Gällande grad av frivillighet har inte bedömaren möjlighet att välja bort 
de äldre förarna, vidare har de heller inte möjlighet att direkt påverka dem. 
      De vardagsrisker som finns i närmiljön som är välkända, och i viss mån frivilliga 
bedöms ofta som mindre allvarliga. Minst farliga upplevs de risker som ligger inom 
individens möjlighet att påverka. Den egna bedömningen av risker eller egna 
erfarenheter av olyckor medför inte ett fullgott säkerhetsbeteende. Ett förbättrat 
säkerhetsbeteende kan vara resultat av ökad kunskap, ett ökat intresse och krav på 
samhällets riskhantering (Enander & Johansson, 1999). Äldre bilförare bör utifrån 
detta innebära en viss risk för bedömaren, då de generellt inte är möjliga för den 
enskilde bilföraren att påverka. 
 
Syfte och frågeställning 
      Syftet med detta examensarbete är att undersöka uppfattningen om äldre 
bilförare, som en risk i biltrafiken hos andra bilförare. Med äldre bilförare avses här 
bilförare i 70 års ålder och uppåt. Undersökningens frågeställningar är: 
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Hur ser uppfattningen om äldre bilförare, som en risk i biltrafiken ut och stämmer 
denna med vad forskning och statistik visar? 
Finns här en skillnad i kvinnors och mäns riskperception? 
 
Hypoteser 
      1. Äldre förare uppfattas som mer olämpliga bilförare än vad som faktiskt har 
kunnat beläggas. 
      2. Syn och reaktionstid uppfattas som främsta orsaker till att äldre bilförare 
anses som olämpliga bilförare.  
 

Metod 
Respondenter 
      Trettio kvinnor och 44 män svarade på en utsänd enkät. Alla var 
universitetsstudenter från ett universitet. Femtioåtta respondenter var i åldern 18 
till 25 år, 12 i åldern 25 till 35 och fyra 36 till 50 år. Femtiotre hade haft körkort för 
personbil upp till och med fem år, 12 under sex till 10 år, sex under 11 till 20 år och 
tre hade haft körkort minst 21 år. Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval, 
där respondenterna har valts ut programvis. Studenter som tillsändes enkäten kom 
från programmen bygg och anläggning, civilekonom, fastighetsmäklare, 
hälsovägledning, arbetsterapi, samhällsbyggnad, civilingenjör datateknik samt 
digital tjänsteutveckling. Urvalet skedde utan förkunskap om vilka som hade 
körkort eller inte.  
 
Material 
      En Internetbaserad enkät delades ut. Enkätens frågor var indelade i fyra delar; 
bakgrund, risker, förutsättningar och kropp och hälsa. Alla frågor hade en fyra-
gradig skattningsskala från 1 med innebörden instämmer helt till 4 med innebörden 
instämmer inte alls. Svarsalternativen på bakgrundsfrågorna anpassades efter 
vardera fråga. Alla frågor var obligatoriska att svara på för att kunna skicka in 
svaren. Det fanns ingen förklaring av begreppet äldre förare, utan detta lämnades 
till respondenterna att själva avgöra. 
 
Procedur 
      Webbenkäten skickades till 662 personer. I det mejl som skickades fanns en 
introduktion med undersökningens syfte och en länk till webbenkäten. Svaren 
överfördes automatiskt till ett dokument, som endast ansvarig för enkäten hade 
tillgång till. Svaren fördes över anonymt, utan möjlighet att kunna koppla svaren 
till respondenternas mejladresser. Enkäten var öppen under en veckas tid. 
 
Databehandling 
      Svaren från enkäten har skrivits in i SPSS, som sedan använts för att analysera 
fram deskriptiv data, såsom frekvenstabeller och korstabeller. Ett signifikanstest 
gjordes mellan män och kvinnor, där gränsen för signifikans var 5 procent. 
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Resultat 
 
Risker 
 
Figur 1 visar att risken för äldre bilförare att hamna i en olycka vid bilkörning, 
uppfattades vara delvis sant av 41 respondenter, 16 respondenter hade svarat 
tveksam och för svarsalternativen instämmer helt och instämmer inte alls var 
svarsantalen nio respektive åtta. Medelvärdet för frågan var 2,31. 
 

 
Figur 1. Det sammanlagda medelvärdet för frågor under rubriken risker. Instämmer 
helt motsvarar 1 och instämmer inte alls motsvarar 4. 
 
 
      För påståendet att äldre bilförare som kör ofta och regelbundet kör bättre än 
äldre bilförare som kör sällan hade 38 respondenter svarat instämmer helt, 27 
instämmer delvis, sex tveksam och tre hade svarat instämmer inte alls. Medelvärdet 
för påståendet var 1,64 (Figur 1). 
      På påståendet om att äldre bilförares bedömning av risker stämmer väl överens 
med den verkliga risknivån hade 39 respondenter svarat instämmer delvis. Tjugosex 
respondenter hade svarat tveksam, två instämmer helt och tre hade svarat att de 
inte instämmer alls. Totalt var medelvärdet för frågan 2,51 (Figur 1). 
      Trettiosex respondenter svarade att de var tveksamma till att äldre bilförares 
riskbedömning vanligen är bättre än den hos övriga bilförare. Tjugo svarade 
instämmer delvis, antalet som svarade instämmer inte alls var 12 och sex 
respondenter svarade instämmer helt. Medelvärdet var 2,72 (Figur 1).  
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      För påståendet att äldre kvinnor undviker svåra trafiksituationer i större 
utstäckning än äldre män svarade 26 respondenter tveksam, 24 instämmer delvis, 19 
instämmer helt och fem instämmer inte alls. Medelvärdet var 2,22 (Figur 1). 
      Slutligen visar Figur 1 att påståendet att äldre bilförare med brister i sin 
uppmärksamhet undviker svåra trafiksituationer i större utsträckning än andra 
svarade 30 tveksam, 26 instämmer inte alls, 16 instämmer delvis och två instämmer 
helt. Medelvärdet var 3,08. 
 
Förutsättningar för bilkörning 
 
      Figur 2 visar att 36 respondenter svarade instämmer helt på påståendet att äldre 
bilförare har längre reaktionstid än andra bilförare, 20 instämmer delvis, 13 
tveksam och fem svarade instämmer inte alls. Medelvärdet var 1,82. 
 

 
Figur 2. Det sammanlagda medelvärdet för frågorna under rubriken förutsättningar. 
Instämmer helt motsvarar 1 och instämmer inte alls motsvarar 4. 
 
 
      På påståendet att bristande skicklighet i att göra flera saker samtidigt gör äldre 
till sämre bilförare svarade 29 att de instämmer delvis, 18 instämmer helt och lika 
många svarade tveksam och nio instämmer inte alls. Medelvärdet var 2,24 (Figur 2).  
      För påståendet att äldre bilförare har potential att lära sig nya strategier för att 
hantera risker i trafiken svarade 28 respondenter tveksam, 22 att de instämmer 
delvis, 13 att de instämmer helt och instämmer inte alls angavs av 11 respondenter. 
Medelvärdet var 2,5 (Figur 2). 
 
Kropp och hälsa 
 
      Figur 3 visar att äldre bilförare bör sluta köra bil eftersom de har dålig syn 
svarade 29 respondenter att de instämmer delvis, lika många svarade instämmer 
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helt som tveksam, 16 respondenter och 13 svarade instämmer inte alls. Medelvärdet 
var 2,35. 
 

 
Figur 3. Det sammanlagda medelvärdet för frågorna under rubriken kropp och hälsa. 
Instämmer helt motsvarar 1 och instämmer inte alls motsvarar 4. 
 
 
      Fyrtio respondenter svarade att det instämmer delvis på påståendet att äldres 
bristande rörlighet är ett hinder i deras körning, 17 svarade tveksam, 11 svarade 
instämmer helt och sex svarade att de inte alls instämmer. Medelvärdet var 2,24 
(Figur 3). 
      På påståendet att äldre bilförares allmänna fysiska kapacitet är ett hinder i deras 
körning svarade 27 respondenter att de instämmer delvis, 26 svarade tveksam, 13 
svarade instämmer inte alls och åtta svarade att de instämmer helt. Medelvärdet 
var 2,59 (Figur 3). 
      På påståendet att skörhet är orsak till många av dödsfallen hos äldre bilförare 
svarade 35 tveksam, 20 instämmer delvis, 12 instämmer inte alls och sju svarade 
instämmer helt. Medelvärdet var 2,70 (Figur 3). 
      På sista påståendet att äldre bilförare regelbundet bör genomgå test som mäter 
tidsuppfattning, minne, abstrakt tänkande och planeringsförmåga svarade 34 
respondenter instämmer helt, 22 instämmer delvis, 11 tveksam och sju instämmer 
inte alls. Medelvärdet var 1,87 (Figur 3). 
      Inga signifikanta skillnader erhölls mellan kvinnor och män. 
 

Diskussion 
 
Diskussion av resultat 
      Uppfattningen stämmer överlag inte överens med vad som finns bevisat kring 
äldres kompetens och lämplighet som bilförare. Exempelvis uppfattas äldre förare 
med uppmärksamhetsbrister undvika svåra trafiksituationer i mindre utsträckning 
än vad tidigare forskning visar. Där har de äldre förarna med brister i sin 



9 

 

 

 

uppmärksamhet undvikit svåra trafiksituationer i större utsträckning än andra 
förare (Okonkwo, Wadley, Crowe, Roenker, & Bal, 2007). Utifrån denna typ av 
resultat stämmer den första hypotesen att äldre bilförare uppfattas som mer 
olämpliga förare än vad som finns belägg för. Undantaget för detta handlar om 
insikten i sin körförmåga. 
      Siren och Meng (2012) har konstaterat att test som mäter olika kognitiva 
funktioner är försumbar i fråga om trafiksäkerhet. Ändå har resultaten från detta 
arbete visat att denna typ av test önskas. Detta innebär att denna form av test som 
instrument för att mäta äldre bilförares lämplighet som förare är överskattad. Detta 
arbetes resultat kan förstås som att det upplevs ett behov av en formell bedömning 
av körförmågan. Äldre bilförare upplevs inte ha insikt i denna, vilket stämmer med 
Horswill, Sullivan, Lurie-Beck och Smiths (2013) påstående att äldre förare, liksom 
andra förare, inte har insikt i sin körning.  
      Den andra hypotesen som handlar om syn och reaktionstid som starka 
bidragande faktorer till att äldre bilförare uppfattas som olämpliga bilförare, är 
obekräftad. Uppfattningarna om en längre reaktionstid samt en sämre syn som 
anledning till att sluta köra, är inte tillräckligt starka för att bekräfta hypotesen. 
      Tidigare har det upptäckts att risken för att hamna i olyckor, som leder till 
mindre skador inte är större hos äldre bilförare än andra. Det har också upptäckts 
att allvarligare skador minskar i antalet för äldre förare i jämförelse med tidigare år 
(Mitchell, 2012). Frågan som ställdes i detta arbete har handlat om risken för att 
hamna i en olycka för äldre bilförare. Uppfattningen kan bedömas stämma väl 
överens med det som tidigare har redovisats. 
      Uppfattningen om fysisk skörhet som orsak till att ett stort antal äldre förare dör 
i trafiken är inte av tillräcklig betydelse för att förklara dödsantalet i jämförelse 
med andra åldersgrupper. Utifrån detta kan det förstås att det finns andra faktorer 
som inte omfattas av detta arbete, som är av betydelse. 
      Överlag har inte några skillnader kunna uttydas mellan könens uppfattning om 
äldre bilförare. 
 
     Resultaten med hänseende till säkerhetsmedvetande 
      Äldre bilförare med en form av nedsättning, exempelvis i kognitiva funktioner 
eller brister i uppmärksamhet, kan utifrån detta arbetes resultat uppfattas som en 
risk i biltrafiken. Risken går inte att välja bort från trafiken, då den utgör en del av 
den. Det går inte att påverka riskkällan, det går bara att förhålla sig till den genom 
att exempelvis hålla sig undan från trafiken. 
      Utan uppfattningen om andra grupper av bilförare går det inte att avgöra om de 
äldre bilförarna uppfattas vara en större risk än andra grupper, men det är klart en 
grupp som uppfattas föra med sig vissa risker. Exempelvis är reaktionstiden längre 
hos äldre bilförare och den uppfattas också vara det. En risk som troligtvis är 
oavsiktlig. 
      Få uppfattade att fysisk skörhet var orsak till många dödsfall bland äldre 
bilförare. Detta kan tänkas bero på att bedömningen inte grundar sig på egna 
upplevelser om att skörhet leder till mer omfattande skador, men det är heller inte 
en risk som är relaterad till respondenterna själva. 
      Bedömare av risken var i det här arbetet respondenterna själva, då de har 
erfarenhet av trafiken och där de också har haft möjlighet att skapa sig en 
uppfattning om de äldre bilförarna. Det är nödvändigtvis inte endast de egna 
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erfarenheterna deras uppfattning grundar sig på, men de har ändå haft möjligheten 
att göra en bedömning själva. 
 
Metoddiskussion 
      Enkäternas frågor har formulerats på ett sätt som innebär att negationer inte 
förekommer för att underlätta för respondenterna att förstå påståendena och att de 
inte missar ord som är avgörande för betydelsen. Detta har lett till påståenden som 
är både sanna och falska, vilket kan vara en fördel för att inte leda in 
respondenterna på ett visst svar. 
      En orsak till den låga svarsfrekvensen beror delvis på att urvalet har skett utan 
förkunskap om huruvida respondenterna hade körkort. Hur stor del av alla som fick 
tillgång till enkäten, som inte hade körkort går inte att avgöra. Därför är det också 
svårt att se hur stor del av alla som uppfyllde kraven för att svara på enkäten också 
svarade på den. För att undvika problemet med att förutsäga hur många som hade 
körkort skickades enkäten till ett större antal personer än vad som från början var 
tänkt. Vidare togs mailadresserna från en lista med de som var registrerade på ett 
program. Deltagarna visas som inaktiva först efter tre terminer som ej registrerade 
på någon kurs. Alla mailadresser var därför inte säkert i bruk när enkäten skickades 
ut. 
      Definitionen av äldre förare avgörs av vem som definierar. Högsta åldern bland 
respondenterna begränsades till 69 år då det inte framkom några siffror där äldre 
förare definieras som personer under 70 år i tidigare forskning och statistik som 
använts i detta arbete. 
      En analys av hur åldern och antal år med körkort samverkar med svarssättet på 
övriga frågor har inte gjorts då åldersgruppen 18 till 25 år var överrepresenterad. 
Motsvarande gäller för gruppen som har haft körkort för personbil upp till och med 
fem år. Det hade inte varit givande att försöka utläsa något ur dessa perspektiv. 
Könsfördelingen var dock tämligen jämn och därför var det mer meningsfullt att 
undersöka svarsskillnader mellan könen. 
      Det går inte att göra någon generell bedömning av uppfattningen om äldre 
bilförare utifrån denna undersökning. Dels är urvalet för litet och dels är urvalet 
begränsat till en viss grupp, studenter. Resultaten ger mer troligt en förklaring av 
hur uppfattningen av äldre bilförare upplevs bland 18- till 25-åringar än någon 
annan grupp bilförare som inte bedöms som äldre. 
 
Etiska ställningstaganden 
      I valet av en Internetbaserad enkät togs hänsyn till möjlighet att spåra svar till 
respektive mejladress, samt huruvida enkäten och dess svar gjordes offentliga för 
andra användare. Utifrån detta valdes en enkät, utan dessa funktioner för att öka 
anonymiteten. Även när mejladresser till respondenterna hämtades gjordes detta 
utan att mejladresserna visades i samband med namnen på användarna. Den enda 
kopplingen som har kunnat göras är vilket program de studerade på och på vilket 
universitet. Respondenterna har också blivit informerade om att deras svar på 
enkäten endast skulle komma att användas för detta arbete. 
      Respondenterna fick i samband med länken till enkäten information om 
enkätens syfte och om den tid som enkäten förväntades ta att fylla i. Den tiden 
uppskattades utifrån den tid som enkäten tog att fylla i under pilotstudien. De 
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informerades också om vem som var ansvarig för arbetet och vem de kunde 
kontakta med funderingar kring enkäten eller arbetet som enkäten var del av. 
 
Framtida forskning 
      Det har tidigare konstaterats att stereotyper påverkar äldre förares körning 
(Joanisse, Gagnon, & Voloaca, 2013). Utifrån uppfattningarna som kom fram i detta 
arbete vore det intressant att se hur dessa påverkar de bilförare som inte 
kategoriseras som äldre. Hur påverkar uppfattningen om äldre bilförare hur andra 
bilförare agerar i trafiken?  
      I en likande undersökning, med skillnaden att åldersgruppen inte är så 
begränsad, skulle det vara möjligt att göra jämförelser mellan olika åldersgrupper. 
Med en större variation i åldrar skulle troligtvis variationen i hur lång tid 
respondenterna har haft körkort kunna variera. Detta skulle kunna leda till en fråga 
om hur antalet år som bilförare gör skillnad i uppfattningen. Även en skillnad i 
vilken grupp som undersökningen görs i, exempelvis yrkesförare, skulle kunna göra 
skillnad. 
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Bakgrund 
Denna del ställer frågor om dig som besvarar enkäten. 
 
Kön 
Kvinna  
Man 
 
Ålder 
18-25 år 
26-35 år 
36-50 år 
51-69 år 
 
Hur många år har du haft körkort för personbil? 
0-5 år 
6-10 år 
11-20 år 
21- uppåt 
 
Risker 
Denna del av enkäten anger sex påståenden om äldre bilförares risk att hamna i 
olyckor. 
 
Risken för att hamna i en olycka vid bilkörning är större hos äldre bilförare 
än hos andra bilförare 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförare som kör bil ofta och regelbundet är bättre bilförare än äldre 
bilförare som kör bil sällan 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförares bedömning av en risk stämmer väl överens med den verkliga 
risknivån 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförare är vanligen bättre på att bedöma risker än övriga bilförare 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
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Äldre kvinnor undviker svåra trafiksituationer i större utsträckning än äldre 
män 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförare med brister i sin uppmärksamhet undviker svåra 
trafiksituationer i större utsträckning än andra äldre bilförare 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Förutsättningar 
Tre påståenden om äldre bilförares förmågor som kan ha inverkan på deras körning 
anges. 
 
Reaktionstiden hos äldre bilförare är längre än hos andra bilförare 
Instämmer helt   
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Bristande skicklighet i att göra flera saker samtidigt gör äldre till sämre 
bilförare 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförare har potential att lära sig nya strategier för att hantera risker i 
trafiken 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Kropp och hälsa 
Fem påståenden anges gällande äldres fysiska och mentala hälsa, som kan påverka 
deras bilkörning. 
 
Äldre bilförare bör sluta köra bil eftersom de har dålig syn 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
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Äldre bilförares bristande rörlighet är ett hinder i deras bilkörning 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförares allmänna fysiska kapacitet är ett hinder i deras bilkörning 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Skörhet hos äldre personer är orsak till många av dödsfallen hos äldre 
bilförare 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Äldre bilförare bör regelbundet genomgå ett test som mäter tidsuppfattning, 
minne, abstrakt tänkande och planeringsförmåga 
Instämmer helt  
Instämmer delvis 
Tveksam 
Instämmer inte alls 
 
Tack för din tid! 
 


