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Förord 
Detta arbete har utförts på uppdrag av Kommunikationsforskningsberedningen 
(KFB) som en del i temaprogrammet ”Äldre bilförare – en grupp med många 
ansikten”. Temat leds av Liisa Hakamies-Blomqvist och kontaktperson på KFB är 
Joakim Thiseus. 

Projektet har genomförts av Gunilla Sörensen, Anna Anund, Satu Heikkinen 
och Per Henriksson under ledning av Liisa Hakamies-Blomqvist. Samtliga har 
medverkat vid planeringen och genomförandet av projektet. Vid diskussions-
tillfällena har Gunilla Sörensen haft rollen som diskussionsledare. 

Metod- och resultatavsnitten har skrivits av Gunilla Sörensen. Övriga avsnitt 
har skrivits av båda författarna.  

Anna Anund och Per Henriksson har lämnat många värdefulla synpunkter på 
innehållet i notatet. 

Vi vill tacka alla inblandade för det engagemang och intresse som visats under 
det pågående arbetet. Sist men inte minst vill vi tacka de diskussionsdeltagare, 
utan vars insatser projektet ej hade kunnat genomföras. 
 
 
Linköping i december 2000 
 
Liisa Hakamies-Blomqvist 
Projektledare 
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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie har varit att fånga upp frågeställningar kring 
bilkörning och användandet av andra transportsätt bland äldre, sett genom ögonen 
på personer födda under 40-talet.  

Den metod som använts är diskussion i fokusgrupp. En grupp kvinnor och en 
grupp män har vid varsitt tillfälle träffats och diskuterat bilkörning, både den egna 
och föräldragenerationens. Avsikten har varit att varje diskussion ska behandla 
vissa i förväg uppställda frågeområden. Eftersom det finns ett intresse att avgöra 
vilka ämnen som spontant kommer upp till diskussion, har deltagarna fått en 
allmän introduktion till ämnet bilkörning och åldrande, men de har inte fått ta del 
av de specifika frågeområdena i förväg.  

Innehållet i diskussionerna har främst analyserats med avseende på vad som 
stått i fokus. De frågeställningar som framkommit är tänkta att ligga till grund för 
en enkät riktad till den stora gruppen körkortsinnehavare födda på 40-talet. 

Deltagarna hade olika syn på bilkörning och åldrande. Gemensamt var att de 
ansåg att äldre bilförare har vissa begränsningar. Men det framkom även att de 
ansåg att äldre bilförare i vissa hänseenden är bättre än yngre. 

Att säga till äldre att sluta köra bil är inte alltid så lätt, men flera av deltagarna 
såg det som sin plikt att ändå göra det. Något som diskuterades livligt i den 
manliga gruppen var möjligheterna att kontrollera de äldre bilförarnas lämplighet 
och att få äldre att sluta köra bil. I den kvinnliga gruppen sågs läkarnas roll som 
betydelsefull, när det gällde att säga åt patienter att de borde sluta köra. Däremot 
fanns inte något större gehör bland kvinnorna för tanken att kontrollera alla äldre 
förare, oavsett deras hälsostatus. Snarare önskade man att de äldre skulle få köra 
så länge det var möjligt och lämpligt. 

Flera av deltagarna hade själva redan märkt att de börjat begränsa viss typ av 
bilkörning, t.ex. att köra långa sträckor eller att köra i mörker. Några hade därför 
börjat begränsa sitt bilkörande genom att ta fler pauser eller välja andra färdmedel. 
Generellt sett körde deltagarna mindre nu än förr. Det var framför allt det rena 
nöjesåkandet som hade minskat. 

De flesta såg ändå bilen som nödvändig, både nu och i framtiden. Framför allt 
var det frihetskänslan som fördes fram som argument. Alla deltagare var inte till-
talade av de alternativa färdmedlen, men de kunde ändå se dessa som realistiska 
för vissa typer av resor. Kunskapen om färdtjänst var ringa och uppfattningen om 
dess förtjänster varierade. De flesta förväntade sig att föräldrarna skulle uppskatta 
detta färdsätt. Men flera såg det som en begränsning att själva behöva planera sitt 
resande i förväg, även om det bara skulle röra sig om 1–2 timmar. 

Generationsskillnader togs upp, dels mellan deltagarna och deras föräldrar, dels 
mellan deltagarna och deras egna barn. Exempel som gavs var att föräldra-
generationen är uppfostrad att klara sig själv och ta hand om andra. Den har därför 
många gånger svårt att ta emot hjälp och att utnyttja sina samhälleliga rättigheter. 
Att kvinnor inte kör bil, även om de har körkort, togs också upp som exempel från 
föräldragenerationen. Detta fanns det även exempel på i den egna generationen.  

För den egna generationen sa männen att bland dem var det självklart att ha 
körkort. När det gällde de egna barnens generation påpekade den kvinnliga 
gruppen att där är det inte längre lika självklart att man ska ta körkort, vare sig 
man är flicka eller pojke. I båda diskussionsgrupperna fanns det deltagare som var 
tveksamma till att den kommande generationen skulle ha tid eller lust att ta hand 
om sina åldrande föräldrar, dvs. diskussionsdeltagarna, och deras transporter. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta arbete kan återfinnas redan i de händelser som utspelade sig 
på 1940-talet. Under efterkrigsåren rådde framtidstro och fler barn än någonsin 
tidigare föddes i Sverige. I och med att dessa stora barnkullar har växt upp i ett 
välfärdssamhälle, kommer det inom en inte alltför avlägsen framtid att finnas en 
mycket stor grupp äldre invånare i Sverige. Det samma gäller i varierande grad för 
hela den industrialiserade världen.  

Förändringen av befolkningspyramiden kan ses som en fantastisk mänsklig 
prestation. Aldrig tidigare har en så stor andel av de människor som föds fått leva 
ända till ålderdomen i relativt god hälsa. Ofta diskuteras dock samhällets åldrande 
via olika hotbilder, med tonvikt på de praktiska och ekonomiska problem som en 
proportionerligt mycket större äldrebefolknings behov kan skapa. Då fokuserar 
man oftast på den tid där de stora efterkrigsgenerationerna är i pensionsåldern, se 
t.ex. ”Äldre bilförares problem i trafiken”, 1998. 

Inom transportsektorn är frågan om en åldrande population viktig, dels är en 
obehindrad mobilitet en nödvändig förutsättning för ett gott åldrande, dels är de 
äldre en utsatt grupp i trafiken, mest därför att deras fysiska bräcklighet gör dem 
sårbarare för yttre våld i olika olyckssituationer. Framtidens äldre är dock inte i 
alla hänseenden lika dagens äldre som trafikanter. Största skillnaden är den 
ökande graden av bilanvändning, vilket gör att bilen ofta står i fokus i 
diskussioner kring åldrande och trafik. Då de stora efterkrigsgenerationerna når 
pensionsåldern kommer nästan alla av dem att vara körkortsinnehavare och vara 
vana vid bilburen mobilitet, åtminstone för en del av sina transportbehov. Denna 
trend kan ytterligare accentueras av att morgondagens pensionärer sannolikt 
kommer att leva ett aktivare liv än dagens, vilket även innebär en ökad mobilitet. 

De flesta studier om åldrande och trafik har behandlat dagens äldre. Det finns 
många orsaker till att man inte kan generalisera resultaten från dessa studier till att 
gälla även framtidens äldre. Därför har vi i denna studie valt att vända oss direkt 
till den blivande målgruppen, dvs. representanter för de stora efterkrigskohorterna. 
Just nu är denna åldersgrupp dubbelt intressant, dels som den blivande 
äldrebefolkningen, dels för att deras föräldrar utgör dagens äldre.  

 
1.2 Fokusgrupper 
En metod som kommit att bli allt mera utbredd när man önskar ställa upp 
frågeställningar kring en företeelse, är att samla aktörer till gruppdiskussioner 
med fokus på ett givet ämne. Gruppen leds av en moderator, vars uppgift är att 
initiera diskussionen och introducera nya ämnen hämtade från en i förväg 
utformad intervjuguide. Själva diskussionen förs mellan aktörerna. Det är alltså 
inte frågan om en intervju i egentlig mening.  

Det är vanligt att denna kvalitativa metod kombineras med andra kvalitativa 
eller kvantitativa metoder. Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från 
fokusgrupper ej är generaliserbara, men kan ge exempel på forskningsfrågor som 
kan vara värda att studera i en kvantitativ studie.  

Metoden beskrivs utförligt av Morgan och Krueger (1998) i en serie bestående 
av flera handböcker. Följande beskrivning av metoden att arbeta med 
fokusgrupper har hämtats från en arbetsrapport framtagen vid Linköpings 
Universitet vid institutionen för Tema Kommunikation (Wibeck, 1998), i vilken 
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författaren framför allt ger praktiska råd vid användandet av fokusgrupper som 
metod vid kvalitativ forskning. 

 
Gruppens storlek och sammansättning 
Gruppen rekommenderas bestå av 4–6 deltagare med något gemensamt intresse. 
Med 4–6 personer i en grupp ges alla deltagare möjlighet att komma till tals och 
gruppen kan fungera som en sammanhållen enhet, utan att undergrupper bildas. 
Minst fem personer bör bjudas in till varje diskussion, eftersom återbud i sista 
stund inte är ovanliga. 

Sammansättningen bör vara homogen i vissa avseenden. Ett grundantagande är 
att människor med gemensamma erfarenheter och intressen är mera villiga att dela 
med sig av sina åsikter och lämna ut personlig information. Om deltagarna har vitt 
skilda bakgrund bör diskussionsgrupperna delas in efter dessa. De olika 
fokusgruppssessionerna bör då ha samma eller liknande intervjufrågor.  

Det finns fördelar med att använda sig av naturliga grupper, t.ex. kan 
möjligheterna till rekrytering öka. Det kan också finnas möjligheter att samordna 
fokusgruppsdiskussionen med annan sammankomst som deltagarna medverkar 
vid. En kontaktperson kan utses inom en naturlig grupp och fungera som 
sammankallande. Det är då viktigt att denna person fått tillräcklig information om 
syftet med fokusgruppen. En risk med naturliga grupper kan vara att vissa ämnen 
ej tas upp, eftersom de ses som självklara inom gruppen. En annan risk kan enligt 
Wibeck vara en strävan att deltagarna undviker ämnen eller argument som de på 
förhand vet är känsliga i gruppen. Ytterligare en risk som Wibeck lyfter fram är 
risken att medlemmarna faller in i sina vanliga roller i den naturliga gruppen, trots 
att sammanhanget är nytt. 

Det kan vara av intresse att definiera sammanhållande såväl som särskiljande 
faktorer. De sammanhållande faktorerna är faktorer som är gemensamma för 
gruppdeltagarna, t.ex. kön, ålder, utbildning. Särskiljande faktorer är faktorer som 
förväntas variera inom gruppen. Särskiljande faktorer av intresse kan vara t.ex. 
politisk åsikt, yrkesval, eller civilstånd. Faktorer som i en studie definieras som 
särskiljande kan i en annan studie definieras som sammanhållande och vice versa.  
 
Strukturerad eller ostrukturerad diskussion 
Fokusgruppsdiskussionen kan vara strukturerad eller ostrukturerad, beroende på 
om och hur moderatorn vill styra diskussionen. När man talar om strukturerad 
respektive ostrukturerad diskussion, kan detta antingen syfta på gruppdynamiken 
eller på frågorna. Ostrukturerad gruppdynamik innebär att deltagarna tillåts prata 
så mycket eller så lite de vill, detta till skillnad från en strukturerad 
gruppdynamik, då moderator styr diskussionen genom att t.ex. försöka ge alla 
deltagare lika stort utrymme att prata. I de fall moderatorn vill styra intervjun 
(strukturerad form) är frågorna som utgör den så kallade intervjuguiden 
specificerade och relativt många. I annat fall kan intervjuguiden bestå av breda 
områden som bör täckas in (ostrukturerad form). 
 
Genomförande 
Deltagarna bör, redan när de första kontakterna tas, få information om 
diskussionens syfte. Det är också betydelsefullt att en skriftlig inbjudan skickas ut 
till deltagarna. Vid detta senare tillfälle kan även ett så kallat stimulusmaterial 
skickas med. Materialet kan bestå av utdrag ur artiklar, böcker eller andra citat, 
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men även av t.ex. bilder. Det ger deltagarna möjlighet att i lugn och ro läsa 
igenom materialet och reflektera över ämnet. 

Moderatorn håller en kort introduktion i början av sammankomsten. Vid en 
ostrukturerad diskussion tillåts diskussionen flyta fritt mellan deltagarna, så länge 
det givna ämnet diskuteras. Moderatorn kan behöva styra in diskussionen på en ny 
fråga om någon annan fråga tenderar att ta för lång tid eller om diskussionen 
hamnar utanför ämnet, men deltar i övrigt inte i själva diskussionen. 

Inledningen kan vara kort och den får ej understryka intervjuguidens betydelse. 
Syftet med diskussionen kan tas upp, liksom en förklaring till den diskussions-
form som valts. Det är också lämpligt att upplysa om att syftet med 
anteckningarna och eventuell inspelning endast är att få ett stöd för minnet, vid 
det kommande analysarbetet. Moderatorn ska vara opartisk och inte ses som 
expert på ämnet. Samma moderator bör användas vid varje fokusgruppsdiskussion 
för att öka reliabiliteten. En observatör kan medverka i syfte att dokumentera 
talarordning. Även assisterande moderator förekommer. 

Diskussionen dokumenteras med hjälp av anteckningar och ljud- eller video-
upptagningar. Wibeck beskriver bara analys baserad på avskrift av ljudupp-
tagningar från diskussionerna (transkription), men analysen kan likaväl stödja sig 
enbart på de förda anteckningarna (anteckningsbaserad).  

Fokusgrupperna analyseras ofta med syfte på innehållet i diskussionerna, men 
det förekommer också att diskussionerna analyseras utifrån interaktion och 
kommunikation inom gruppen. Wibeck poängterar vikten av noggranna 
genomlyssningar av ljudupptagningarna. Det finns även programvara framtagen 
för analys av diskussionsinnehållet. 

Forskarens uppgift är att dra slutsatser av materialet med stöd av de data som 
framkommit. Några generella uttalanden om ett fenomen kan givetvis inte göras 
på grund av urvalets ringa storlek. Det viktiga är att fenomen görs synliga och 
begripliga. Fokus bör ges de åsikter som upprepas, även om de åsikter som bara 
nämns en gång är intressanta och belysande. 

 
Det finns tre viktiga faktorer som forskaren bör ta hänsyn till vid analysen: 

• Hur ofta en åsikt framförs (frekvens) 
• Hur många deltagare som framför en viss åsikt (omfattning) 
• Med vilken styrka åsikten framförs (intensitet) 
 
I innehållsanalysen kan forskaren välja att redovisa ämnen som kommer upp i 

alla grupper (horisontell analys) eller att redovisa vad som kommit upp i varje 
grupp separat och redovisa likheter i slutdiskussionen (vertikal analys). 

Vid analys av interaktioner i gruppen krävs kompletterande analysmetoder, 
vilka också beskrivs av Wibeck.  
 
Kunskaper och erfarenheter hämtade från tidigare fokusgrupper vid VTI 
Tidigare erfarenheter från andra VTI-projekt (se t.ex. Anund, Sörensen och 
Wretling, 2000) kan vara värda att beakta vid planeringen av fokusgrupps-
diskussionerna och har därför tagits upp här.  

Tanken vid fokusgruppsintervjuer är att deltagarna själva spontant ska ta upp 
olika aspekter kring en fråga. En fördel med att moderatorn inte, i egentlig 
mening, intervjuar deltagarna är att chansen blir större att deltagarna kommer in 
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på någon väsentlig aspekt som forskaren kan ha varit omedveten om eller förbisett 
vid upprättandet av intervjuguiden. 

Hur länge diskussionen ska pågå beror till stor del på hur engagerade 
deltagarna är. Det är dock rimligt att räkna med att det tar minst en timme, om 
man inkluderar tiden för presentation och introduktion. 

Om diskussionsdeltagarna inte känner varandra väl så bör de ges möjlighet att 
lära känna varandra innan diskussionerna påbörjas. En presentation runt bordet 
kan vara lämplig. Även lokalen har betydelse för diskussionen. Det är klokt att 
välja en lokal där diskussionen kan genomföras ostörd och där deltagarna kan 
känna sig avspända och sitta bekvämt. 

Moderatorn bör ha en eller flera medhjälpare som kan övervaka inspelningen, 
föra kompletterande anteckningar eller anteckna talarordning. Efter varje 
diskussion kan moderator tillsammans med medhjälpare hålla en kort genomgång 
av diskussionens innehåll. Vid detta tillfälle kommer de spontana reaktionerna hos 
moderator och medhjälpare fram, men det ges även möjlighet att jämföra 
anteckningar och diskutera tolkningar av vad som sagts. 

Det är en fördel att ha tillgång till ljud- eller videoinspelning från respektive 
gruppdiskussion, även om anteckningsbaserad analys väljs. Det finns då möjlighet 
att gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Hög ljudkvalitet är givetvis 
betydelsefull och det finns flera skäl att överväga videoupptagning som enda 
dokumentation. Det kan vara svårt att placera videokameran så att alla deltagare 
kommer med i bild, med bandspelare eller minidisk-spelare är det lättare att 
ansluta en mikrofon speciellt konstruerad för att användas vid inspelning av 
samtal och sist men inte minst bör man överväga om kameran kan förväntas 
hämma deltagarna vid diskussionen. Det sistnämnda har dock inte varit något 
problem vid tidigare genomförda diskussioner. 

Det förekommer olika sätt att analysera diskussionerna. Wibeck beskriver 
främst analys med hjälp av transkription från ljudband. Ett annat alternativ är att 
moderator och medhjälpare skriver rent sina anteckningar var för sig, med 
ljudupptagningen som stöd för minnet. Moderatorn strukturerar texten efter 
innehållet i vad som sades, medan medhjälparen skriver ned i kronologisk 
ordning. Därefter struktureras och analyseras materialet av moderatorn. 

Vid framtagandet av intervjuguiden kan olika teorier om sambanden mellan 
attityder och beteende tillämpas, exempelvis Theory of Planned Behaviour 
(Ajzen, 1988). Viktigt är att utnyttja känd kunskap om det faktiska diskussions-
ämnet.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie var att samla ett rikt kvalitativt material av åsikter och 
praktiska erfarenheter från män och kvinnor i åldern 50–59 år, gällande mobilitet 
och åldrandet. Vi ville dels fånga upp deras upplevelser med äldre anhöriga eller 
bekanta, dels deras tankar och förväntningar kring den egna framtiden som äldre 
trafikant. Denna studie är avsedd att fungera som förstudie till en kommande 
enkätundersökning bland körkortsinnehavare födda på 1940-talet. Eftersom det 
finns få studier inriktade på denna målgrupp ville vi börja med en kvalitativ 
studie, för att kartlägga de teman och frågeställningar som gruppen själv ser som 
viktiga i detta sammanhang.  
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2 Metod 
För att ta fram ett underlag inför en kommande enkät fanns behov av att kartlägga 
de teman och frågeställningar som morgondagens äldre bilförare ser som viktiga 
för deras framtida transporter. Även erfarenheterna om mobiliteten bland deras 
äldre närstående var av intresse. Den metod som valdes var fokusgrupper.  

 
2.1 Planering 
Under våren 2000 hölls ett flertal planeringsmöten. Vid planeringen drogs 
riktlinjer upp för hur fokusgruppsdiskussionerna skulle genomföras med avseende 
på bland annat val av deltagare och innehåll i intervjuguiden. Följande slutsatser 
drogs: 

• Diskussionerna ska omfatta dels deltagarnas situation och tankar om framtiden 
som bilförare, dels föräldrarnas situation och hur deltagarna deltar i deras 
transporter 

• Deltagarna bör vara födda på 40-talet 
• Eftersom könsskillnader kan förväntas föreligga, bör grupperna vara 

homogena, vad avser kön.  
• En bedömning gjordes att forskare vid VTI ej var representativa för den 

aktuella populationen. Däremot ansågs administrativ VTI-personal kunna 
ingå.  

• Varje medverkande bör ha minst en förälder eller annan äldre närstående i 
livet som har eller har haft körkort 

• Att deltagarna tillsammans har erfarenheter av äldre bilförare av båda könen 
ses som viktigt. 

• Föräldrarnas ålder är av mindre betydelse, en viss variation kan vara önskvärd 
• Inom fokusgruppen bör variationer avseende typ av bostadsort föreligga, helst 

både för deltagarna och för de äldre anhöriga. 
• Det är önskvärt men inte nödvändigt att någon av deltagarna har erfarenhet 

från äldre som utnyttjar färdtjänst 
• Deltagarna ska ha körkort, men behöver ej ha egen bil 
• Av praktiska skäl söks deltagare i första hand inom Östgötaregionen. 
• Det är intressant att ta del av erfarenheter från såväl personer med äldre nu 

bilkörande föräldrar/bekanta som personer med föräldrar/bekanta som tidigare 
kört bil. 

• Önskvärt är att deltagarnas föräldrar/äldre bekanta är bosatta inom regionen 
för att deltagarna ska ha möjlighet att aktivt medverka vid deras transporter. 

• En förfrågan om tips på deltagare skickas ut via e-post till alla anställda på 
VTI.  

 
Den population som var avsedd att beskrivas kan sammanfattas med hjälp av 
sammanhållande och särskiljande faktorer. Sammanhållande faktorer för 
deltagarna skulle vara: 

• Ålder 50–59 år 
• Aktiva bilförare 
• Bosatta i Linköping eller närliggande kommun 
• Äldre närstående bosatt i samma region 
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Särskiljande faktorer av intresse var: 

• Deltagare bosatt på landet/i stan 
• Deltagare fri/inte fri tillgång till bil 
• Deltagare man/kvinna 
• Äldre närstående aktiv/passiv som bilförare 
• Äldre närstående körkortsinnehavare/tidigare körkortsinnehavare 
• Äldre närstående f.d. körkortsinnehavare, tidigare aktiv/passiv bilförare  
• Äldre närstående bosatt på landet/i stan 

En annan särskiljande faktor av intresse är deltagarnas kulturella bakgrund. 
Vissa invandrargrupper kanske har en annan syn på hur mobilitetsproblemet ska 
lösas. Detta kräver dock en studie för sig och ingår därför inte i den här 
undersökningen. 

 
2.2 Urval 
När den interna förfrågan om tips på deltagare skickades ut via e-post till alla 
anställda på VTI, visade det sig vara svårare än väntat att hitta tillräckligt många 
deltagare till grupperna. En liknande förfrågan skickades därför ut även till 
Statens geotekniska institut, SGI, dock utan resultat. Efter att ha utnyttjat även de 
egna privata kontaktnäten kunde sex personer bokas in till varje 
diskussionstillfälle. Detta gjordes via telefonkontakt, vid vilken moderator även 
beskrev det tänkta diskussionsämnet. Den preliminära telefonöverenskommelsen 
följdes upp med en skriftlig inbjudan som undertecknades av moderator och en 
medhjälpare. De två inbjudningarna formulerades på likartat sätt. Ett exempel på 
den inbjudan som skickades till männen finns i bilaga 1. I inbjudan beskrevs 
diskussionens syfte. Inget stimulusmaterial skickades ut. 

Totalt bjöds sex kvinnor in, varav en lämnade återbud med kort varsel. Även 
vid den andra diskussionen var det en av de sex inbjudna som fick förhinder i sista 
stund. I den diskussionsgruppen uppfyllde tyvärr inte alla deltagare de kriterier 
som ställts upp. Det som avvek var att en av männen var 49 år och en annan av 
männen hade sina föräldrar bosatta i annan region. I tabell 1 redovisas hur ett 
urval av de sammanhållande och särskiljande faktorerna fördelade sig i grupperna. 

 
Tabell 1. En beskrivning av deltagarna i de två fokusgrupperna. 
  

Äldre anhörig Fokus- 
grupp 

Del- 
tagare 

Ålders-
grupp 

 
Bostadsort Kön Aktiv bilförare 

Kvinnor 1 50–59 I samhälle Kvinna Ja 
 2 50–59 I stadsdel Man Ja 
 3 50–59 På landet Kvinna Nej 
 4 50–59 I stadsdel Kvinna Ja 
 5 50–59 På landet Man, kvinna Nej 
Män 1 50–59 I samhälle Man Nej 
 2 50–59 I stadsdel Kvinna Nej 
 3 50–59 I stadsdel Man, kvinna 1 Ja ♂, nej ♀ 
 4 49 år På landet Man, kvinna Ja ♂, nej ♀ 
 5 50–59 I mindre stad Kvinna Ja 

                                                 
1 Bosatta i annan region 
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2.3 Genomförande 
Diskussionerna genomfördes i ett mindre konferensrum på VTI, vid två olika 
vardagskvällar våren 2000. Båda sammankomsterna pågick i omkring två timmar, 
om man inkluderar tiden för presentation och introduktion. 

En moderator utsågs att leda de två sammankomsterna. Två medhjälpare och 
en reserv utsågs också. Vid den andra diskussionen fick reserven kallas in. Såväl 
moderator som medhjälpare förde anteckningar under de båda diskussionerna. 
Dessutom spelades samtalen in på en bandspelare och en minidisk-spelare. 
Moderatorn inledde med att hälsa deltagarna välkomna och beskrev sedan hur 
diskussionen var tänkt att gå till. Syftet med diskussionen förklarades och ämnet 
för kvällen beskrevs. Eftersom inledningarna kan påverka diskussionernas 
inriktning citeras de i bilaga 3 respektive 4. Därmed kan var och en bilda sig en 
egen uppfattning om hur inledningarna kan ha påverkat diskussionerna. Under 
inledningen till männens diskussion gavs information om att en grupp kvinnor 
tidigare träffats i samma syfte. På direkt fråga från en av deltagarna förklarades att 
män och kvinnor skiljts åt av den anledningen att vi förväntade oss att man skulle 
ha mer gemensamt att diskutera i en grupp med enbart män eller enbart kvinnor än 
i en blandad grupp. Moderatorn nämnde också för männen att fakta kring 
bilkörning inte sågs som lika intressant som kunskap om deltagarnas funderingar 
kring bilkörning eller exempel på vardagliga händelser. 

Diskussionen skulle vara ostrukturerad både vad beträffar intervjuguide och 
gruppdynamik. Moderatorn skulle i första hand låta diskussionen flyta fritt. 
Intervjuguiden användes på så sätt att de sammanfattande frågor som stod som 
rubriker ställdes till deltagarna, om frågan inte togs upp spontant eller om 
diskussionen avstannade helt. Det sistnämnda inträffade vid något enstaka 
tillfälle. Vid diskussionerna användes två snarlika intervjuguider, se bilaga 2. Det 
var främst i slutet av diskussionerna som moderator ställde frågor till deltagarna 
kring de ämnen i intervjuguiden som inte behandlats. 

Efter varje diskussion höll moderator och de två medhjälparna en 
halvtimmeslång genomgång av intrycken från diskussionen. Därefter avlyssnade 
moderatorn alla inspelningar och gjorde en avskrift av vad som sagts. Avskriften 
strukturerades och analyserades med avseende på innehåll och fokusering vid 
respektive diskussion. Citat valdes ut och återges i referaten med kursiv stil och 
indragna marginaler. Vid analysen lades tonvikten på innehållet i diskussionen, 
dvs. de åsikter, attityder, tankar, uppfattningar och argumentationer som 
framkommit. Interaktionen i gruppen ansågs i detta sammanhang mindre 
intressant. 
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3 Resultat 
I de följande avsnitten ges referat från de två diskussionsgrupperna. Referaten 
grundas på de avskrifter som gjorts av ljudupptagningar från de båda 
diskussionerna. Direkta citat är skrivna med kursiv stil och indragna marginaler. 
Avsikten är att texten ska hänga ihop även om citaten inte läses. 

Kapitel 3 avslutas med sammanfattningar av innehållen i de två diskussionerna, 
där ämnen som varit i fokus lyfts fram. 
 
3.1  Referat från fokusgruppen med fem kvinnor 
Moderator och medhjälpare presenterade sig själva genom att ge en beskrivning 
av sitt eget bilkörande och sina egna föräldrars situation avseende bilkörning. De 
inbjudna kvinnorna fortsatte på liknande sätt. Deras presentation återges nedan, 
numreringen är densamma som i tabell 1: 

 
1. Bor i samhälle nära stan, egen bil, älskar att köra. Modern ensamstående, har 

nyss börjat köra, bor i stadsdel nära centrum. 
 

…jag använder bilen till jobbet också. Av bekvämlighetsskäl. 
 
2. Bor centralt, inte regelbunden tillgång till bil, kör mest på helgerna. Båda 

föräldrarna i livet, bosatta i mindre stad, fadern har tidigare kört mycket i 
jobbet, begränsar nu själv sitt bilkörande under mörka delen av året, modern 
kör inte. 

 
…mamma har aldrig haft körkort. Pappa har använt bilen i jobbet 

alla år och än så länge är det inte några som helst problem. Men han 
själv tycker att det börjar bli jobbigt på hösten, när det regnar och är 
mörkt. Då tycker inte han om att köra. Det är sunt att han säger till 
själv. 

 
3. Bor på landet, har två bilar i familjen och ett yngre barn som skjutsas till olika 

aktiviteter. Har kört mycket och gillar att köra. Modern i livet, tog körkort 
sent, men kör inte för närvarande p.g.a. synfel. När fadern levde var det han 
som körde. 

 
Hon (mamman) tog sitt körkort väldigt sent och det var liksom en 

frigörelse för henne, för pappa körde jämt. Han är precis lika tokig i 
att köra som jag… 

 
4. Bor i stan, har sommarhus på landet, en bil i familjen, kör mycket, men sitter 

lika gärna bredvid. Modern ensamstående, bor i stan, har haft körkort i nästan 
50 år och kört mycket, har egen bil. 

 
…det var nå’n här som sa att: ”ofta så sitter jag jämte” Det gör 

jag helst också… Jag har kört bil i många år. Jag tog körkortet, 20 år 
var jag, va. Det är inte det att jag är ett dugg rädd att köra bil. Jag 
tycker om att sitta jämte och se mig omkring… 
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5. Bor på landet, har bil och kör mycket. Föräldrarna bor i närheten, har nyligen 
slutat köra bil. 

 
…jag skjutsar dom ju mycket, speciellt på helger… jag kör ju bil 

jämt och jag kör ju till arbetet. 
 
Föräldragenerationen och bilkörandet 
Den första halvan av diskussionen i fokusgruppen handlade om den äldre 
generationen och deltagarnas synpunkter och erfarenheter gällande de äldres 
transporter och transportbehov. 
 
Kan man ta upp frågan om bilkörning med sina föräldrar? 
Redan vid presentationen uppstod en spontan diskussion kring den fråga vi tänkt 
inleda diskussionen med. En av kvinnorna berättade att hon och syskonen försökt 
få föräldrarna att ställa undan bilen. Men det som fick dem att sluta köra var att 
fadern råkade ut för en olycka, där bilen blev förstörd.  

 
dom körde till 89…men det var dags att sluta då, det var det… dom 

slutade i och med att min far krockade inne i stan… det var ingen idé 
att reparera bilen så och vi ville ju redan tidigare att min far inte 
skulle köra men … Nej, han bara gav sig iväg på nått sätt. Och då, 
när dom slutade köra, så tyckte dom ju att det var jättetråkigt. 

 
Moderator valde att ställa den planerade inledningsfrågan: ”Har det varit 

möjligt att ta upp frågan om bilkörning med era föräldrar eller har det varit ett 
sån’t där känsligt ämne?” 

En av kvinnorna menade att för hennes far var det ett mycket känsligt ämne. 
Han ville inte acceptera att han inte körde så bra längre. En annan av kvinnorna 
menade att det nog kunde vara känsligt, men för hennes egen mor var det inte det. 
Modern hade redan börjat diskutera att sluta köra.  

 
…hon är ju inte så gammal så än, va. Men hon säger själv, nu den 

sista bilen hon köpte… ”Nej, det här är sista bilen jag köper”… Sen 
får ni ta den. Så hon är ju medveten om att så småningom så kanske 
inte hon heller kan köra, va? Jag tror inte det skulle bli något 
känsligt, det tror jag inte, när det blir den da’n. 

 
Två av de andra höll med om att föräldrarna nog var beredda på att sluta köra 

så småningom, men kände sig tveksamma inför hur de själv skulle kunna ta upp 
frågan: 

 
Pappa han är jättepigg. Bara det ni säger, alltså, jag vet inte hur 

jag ska reagera eller bete mig mot dom när det blir dags…Men han 
har haft bilen i arbetet jämt. Fast han själv säger ju att då måste man 
börja tänka på det. Och sen har de vänner då som kör lite annorlunda 
och då säger han ju till… ”Jag tycker du ska tänka dig för om du ska 
hålla på och köra bil…”. Men han har kört så mycket och sett så 
mycket så på nå’t sätt så är han nog förberedd på att det kommer den 
dan för honom också. Jag tror det. 
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Pappa skulle bara inte kunnat gått och prata med förrän han i så 
fall hade kommit på det här själv, tror jag. För han hade gjort det i så 
fall, kommit på att det går inte…För han var så medveten, va. Jag tror 
inte det. Min mamma är också så medveten att det kommer hon nog 
underfund med själv. 

 
Diskussionen visade att det kunde vara svårare att säga ifrån om det inte gäller 

de egna föräldrarna. En kvinna hade det problemet och undvek därför att låta 
barnen åka med den personen: 

 
…den vägrade ju jag sätta ungarna i bilen hos för 10 år 

sedan…Fast med honom går det ju inte: att ta ifrån körkortet. Och 
sönerna har ju pratat med honom …”Ja men han kör ju så bra”, säger 
hustrun. Hon… kommer ju ingenstans utan bil. Hon kan ju inte gå… 
men nu åker inte ungarna med. Dom säger ifrån. 

 
Flera var inne på att man nog måste säga ifrån till slut ändå, inte minst med 
tanke på risken att skada andra. 
 

Jo, men jag tror ändå man måste säga till innan det händer… 
 
Det är ju inte som med trädgårdsarbete, att dom får hålla på med 

något roligt tills det dom inte.. Det är bättre dom lever me’ns dom 
lever. Men med bil är det ju inte riktigt… 

 
Problem med bilkörning för äldre 
Kvinnorna hade flera exempel på sådant som äldre har problem med i samband 
med bilkörning. De fokuserade på komplicerade trafikmiljöer, t.ex. cirkulations-
platser och gav exempel på olyckor som inträffat. De hade förståelse för att 
föräldrarna hade problem, eftersom förhållandena förändrats så radikalt sen den 
tid då föräldrarna tog sitt körkort. 

Ett par av kvinnorna gav exempel på att deras föräldrar hade problem med att 
hålla uppsikt i sidled. I det ena fallet var det en följd av en tidigare hjärnblödning. 

 
…han hade en hjärnblödning som gjorde att han hade inte bra sikt 

åt sidorna så, och det innebär ju att han i så fall var han tvungen att 
vända väldigt så här noggrant på huvudet för att se om det kom nå’n 
bil och det gjorde han ju inte där mot slutet så att det blev lite 
bekymmersamt och vi bad ju honom att sluta många gånger, men…  

 
Ett annat problem som kvinnorna hade uppmärksammat var att deras föräldrar 

inte ville köra så långa sträckor längre. Det var också svårt för en del äldre att 
orientera sig på vägar som de inte var bekanta med. 

 
–Hon tycker att det är lite jobbigt och åka långa sträckor. Det gör 

hon inte längre, va…Och då säger hon ”Du kör”. 
–Ja men det är att hon får spänna sig lite längre tid…För dom tar 

det inte så naturligt. 
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Vikten av att köra regelbundet poängterades av en av deltagarna, som fick 
medhåll.  

 
–Kör man mycket då tror jag man har bättre omdöme…Bilkörning 

är ungefär som att flyga. Om man inte flyger tillräckligt ofta då får 
man blir man av med flygcertifikatet. Alltså, man måste köra bil för att 
man ska kunna köra bil. 

–Ja, då sitter det ju på ett annat sätt. Det blir mer naturligt. 
 

Att de äldre kör överdrivet försiktigt kan också vara farligt, enligt flera av 
kvinnorna: 

 
Han var ju så försiktig och körde sakta. Men han körde ju för 

sakta. Så att han retade ju gallfeber på folk som kom efteråt och… 
Och jag menar då, då blir det såna här farliga omkörningar ofta, av 
andra…  

 
…hon kör så försiktigt och så där så att nästan jag känner att du 

kanske borde vara mer på alerten här… ”Nej, jag kör i min takt, lite 
mer försiktigt”. Så det är lite tack vare folket runt omkring som det 
flyter. 

 
En kvinna menade att hennes mor ägnade för stor uppmärksamhet åt hur andra 

uppträdde i trafiken. 
 

Så det är väl det jag häktar upp mig på. Inte hennes bilkörning så 
där, utan det är alla dom här åsikterna och lite hur andra kör på så 
sätt. Det är bättre: ”Koncentrera dig på din egen körning”. 

 
När ska äldre sluta köra? 
Frågan om återkommande hälsokontroller för äldre bilförare introducerades av 
moderatorn. När man ska sluta köra diskuterades och vad som nämndes var att en 
obligatorisk kontroll av alla äldre förare inte var realistisk eftersom problemen är 
så individuella och inte direkt åldersrelaterade. 

 
Man har ju olika läggning… 
 
En del blir gamla tidigt alltså… 
 
Man kan inte jämföra…  
 
Näe, det finns dom i 50 som bör lägga av för att dom inte kan 

också. Så det tror inte jag är något åldersrelaterat riktigt, utan det 
kan det vara som 90 att dom är rätt så pigga ändå … 

 
Det som däremot sågs som viktigt var att läkare uppmanade sina patienter att 

sluta köra om det fanns medicinsk anledning till detta. Kvinnorna trodde att 
läkarens ord vägde tungt för de äldre och att det skulle få mycket bättre effekt än 
om de själva försökte säga ifrån. 
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Fast att läkaren säger tror jag kan en äldre… kan ta det lite bättre 
än om jag säger till min mamma. 

 
En kvinna som hade erfarenhet från patienter med hjärnblödning var dock mer 

tveksam till om dessa skulle lyssna på läkarens ord.  
 

De tog ju jätteilla vid sig när läkarna sa till dem. ”Det där det är ju 
bara medicinska påfund” var det ju i princip deras svar ”Det vet ju 
jag bättre”. Men då är de ju samtidigt lite i obalans, eftersom de inte 
mår bra. 

 
Moderatorn frågade också om deltagarna visste ifall läkaren tagit upp någon 

diskussion om fortsatt bilkörande med deras föräldrar. Ingen av kvinnorna kände 
till detta, utom den kvinna vars mor hade synfel. Den kvinna som berättat att 
hennes förälder hade haft hjärnblödning, med problem med sidoseendet som följd, 
hade förvånats över att körkortet inte blivit indraget. Istället hade föräldern fortsatt 
att köra. 

  
Betydelsen av att kunna fortsätta köra 
De flesta i gruppen var positiva till sina föräldrars fortsatta bilkörande och 
uttryckte förståelse för föräldrarnas behov av bil.  

 
Utvecklingen har ju gått så fort. Den går ju bara fortare och 

fortare. Så att det är ju just det här va att våra föräldrar inte hänger 
med, det är ju inte så konstigt egentligen. 

 
Vad som sågs som viktigt för föräldrarna kunde gälla att komma till sommarstället 
eller bara till närmaste köpcentrum för att träffa bekanta. 

 
Och så träffar hon bekanta: ”O, jag träffade den och den och den 

och vi pratade”… 
 
De talade också mycket om den frihet bilen innebar för föräldrarna och andra 
äldre.  

–…ha en bil som dom vet är en frihet också. 
–Ja det är en frihet, Det tror jag.  
–…dom kan sticka iväg när dom vill så där… 
–Åka till Ekholmen och handla… 
–Ja, det är jätteviktigt alltså… 

 
Det förekom även att föräldrarna uppmuntrades att fortsätta köra, trots inträffad 
olycka. 

Så att de det här tog henne så hårt alltså så då tänkte hon nog det 
att hon aldrig skulle sätta sig i bilen mera. Men då tvingade min bror 
och jag … syskonen, alltså vi, dom som bor närmast dom, sa det: ”Du 
måste sätta dig i bilen med en gång!” och så fort hon fick tillbaks 
bilen från verksta’n så satte hon sig och körde den… 
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Betydelsen för de äldre av att ha bil eller körkort 
Moderatorn ställde frågan vilken betydelse det har för föräldrarna att ha bilen eller 
körkortet kvar, utöver att det ger möjlighet att förflytta sig. I det sammanhanget 
framkom den sociala betydelsen av körkortet. Flera deltagare diskuterade vikten 
av att få ha kvar sitt körkort: 
 

–Jag tror det är viktigast att ha körkortet kvar.  
–Ja det tror nog jag kanske.. 
–..Det finns dom som inte har bil ”Men jag har körkort”. Det har 

jag faktiskt hört äldre människor säga. Det verkar som… ha en egen 
identitet… Här har dom inte tagit för mej. Det är mitt. 

–Har dom då varit ute mycket och så, så känner dom nog en 
trygghet i det. 

–Jag tror att det är lite att hon har tagit ut bilen ur garaget. Hon 
har åkt dit och hon har klarat den biten…Ja och nu helt plötsligt så 
har hon börjat köra bilen efter att pappa har kört den hela tiden… Så 
självförtroende och frihet och allt det där…  

 
Konsekvenser för den som slutar köra 
Kvinnorna kom spontant in på tänkbara konsekvenser om de äldre inte kunde köra 
längre. Det kan knäcka deras självförtroende, de förlorar sin frihet, blir beroende 
av andra, men det kan också innebära att barnen, dvs. kvinnorna själva, måste 
börja skjutsa sina föräldrar i en högre utsträckning än tidigare. 

 
Men sönerna var alltså tvungna att säga till då när han fyllde 90 

år. Det var nog, det knäckte honom alltså, det tog hans 
självförtroende. Sen körde han nåt år, sen sluta han. 

 
Hon får inte åka till sitt land, sin älsklingsplats, utan hon måste då 

ringa för att komma dit då varje gång… 
 
 Så det här ni sa nu med… friheten med körkortet för dem. Det är 

ju jättebra. Jag har nog inte tänkt så. För ibland tänker jag: ”Hon 
kanske inte ska köra”. Men då blir det ju kanske jag som får ta över 
det där. Så en kanske får va’ glad så länge dom… 

 
En kvinna nämnde även problemet med att service på nära håll blir allt 

ovanligare, vilket drabbar de äldre. 
 

…nu tar ju Posten bort lantbrevbärare och allting, alltså all 
service som passar för de här människorna försvinner ju. Det är 
sorgligt alltså. 

 
Färdtjänst eller buss – alternativ till egen bil? 
Kvinnorna hade viss kunskap om färdtjänst och villkoren för att få färdtjänst. En 
kvinna, som hade erfarenhet av hur färdtjänsten fungerar, tyckte att färdtjänsten 
var mycket bra: 

 
Det är en välsignelse, det måste jag säga…Vi får ju hoppas det får 

vara kvar, för annars blir dom ju isolerade när dom blir gamla…Jag 
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menar, utan det, då vet jag inte hur det skulle gå…Det gör ju mycket 
att dom kan bo kvar i sin bostad, om det nu är lite avsides.  

 
Några andra tog upp problemen kring de villkor som ställs för att få färdtjänst 

och gav exempel på personer som nekats färdtjänst. 
  

Fast man får väl inte färdtjänst om man bor på landet och det inte 
går buss. Jag menar det är ju ingen anledning att få färdtjänst, har 
jag förstått på många, utan man måste ha ett funktionshinder… Kan 
du åka buss så har du inte rätt att få färdtjänst alltså… 
bestämmelserna är ju så – dumma.  

 
Att äldre drar sig för att utnyttja färdtjänsten, inte vill vara till besvär, togs 

också upp i sammanhanget: 
 
…dom har ju fått färdtjänst. Men det ville dom inte riktigt utnyttja i 

början. Dom tyckte det var förargligt att ringa efter färdtjänst för att 
åka och handla här, två km… Dom drar sig lite för det än idag, så att 
jag skjutsar dom ju mycket… 

 
Inställningen till buss som alternativ till egen bil verkade vara negativ, både 

hos föräldrarna och till viss del även bland kvinnorna själva.  
 

–Och buss vill inte min mamma åka… 
–Nej 
–…Nej det kan inte hon alltså. Hon har alltid haft bil.  
–Ja, i Mjölby har vi ju inga bussar, så dom har ju inget att välja 

på. 
 
–Sen är det ju packning och så där. Det är ju inte lätt att ta på 

buss. 
–Jag bara tänker på mig själv om man skulle sätta sig och… Det 

finns ju bussar till Brokind både nu och då, men… Bara det att… Vad 
omständigt det blir.  

–Det vänjer man sig vid. Det har jag gjort. 
 

Konsekvenser av olyckor 
En av kvinnorna berättade att hennes mor hade råkat ut för en olycka vid 
bilkörning, men inte själv varit skulden till olyckan. Modern hade genast tagit på 
sig skulden och ville ge upp all bilkörning direkt, trots att polisen hade 
uppmuntrat henne att fortsätta med bilkörningen. Dottern undrade om detta var 
typiskt kvinnligt och flera av deltagarna trodde det.  

 
–Min mamma krockade: ”Ta körkortet, nu kan jag inte köra mer”.  
”Nej, nej, nej!” sa polisen. ”Det här var inte ditt fel, det var 

situationen. Det är klart att du ska köra”. Men hon blev ju liksom 
osäker, va, ”Det är mitt fel”. Det är typiskt kvinnligt, eller vadå? 

–…vi ger oss nog lättare va? 
–Pappa, han hade ju aldrig tänkt på att yttra en sån kommentar. 
–Det hade inte min far heller. 
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–Det är ett nederlag, vet du tror jag, som man. 
 

Generationsskillnader 
Gruppen tog spontant upp flera skillnader mellan generationerna, främst mellan 
dem själva och deras barn. En av dessa skillnader var att dagens ungdom inte tar 
körkort eller skaffar bil i samma utsträckning som den egna generationen gjort. 

 
Jag tänker på, vi 40-talister som dom säger då, vi har ju, tror jag, 

växt upp så, de flesta, och vi har körkort men …det är ju många som 
inte har körkort av ungdomarna idag. Lustigt nog killar… som är 27, 
28 år har inte körkort och är inte ett dugg intresserade av att ta det. 
Nej, och jag vet flera och det är nästan bara killar.  

 
Det är andra livsstilar på nåt sätt.  
 
… våra föräldrar har ju haft bil… och vi har då skaffat oss bil, men 

våra ungdomar idag, många, dom har ju inga egna bilar.  
 

Kvinnorna berättade om väninnor som aldrig tagit körkort, men också om de 
som tagit körkort men sen inte körde ändå. Vissa ville inte ens erkänna att de 
aldrig körde. 

 
Jag har ju flera väninnor, i alla fall ett par stycken som tog körkort 

då i körkortsåldern lite drygt. Dom kör inte och har inte kört nå’n 
gång knappt.  

 
…han var inte medveten om att hon inte hade kört på alla år, utan 

hon skyllde på att det var en ny bil… 
 
Vissa kvinnor har vuxit upp i hem utan bil eller med mamma som inte har 

körkort och har inte själva tagit körkort. Det kan innebära att de inte heller kan 
ställa upp och skjutsa sina föräldrar t.ex. till deras sommarställe, utan måste förlita 
sig på att andra ställer upp och gör det. 

 
.. Dottern har inte körkort heller, men mågen… Och då är det ju 

bara på hans goda minne… dom får tänka sen att dom ska dit va. 
Visserligen har ju dom ett hus jämte, med men jag menar dom kan ju 
inte sitta. Dom har ju varit vana att vara där jämt alltså. Dom börjar 
ju åka nu i vår och hela somrarna, va, så det blir ett avbräck att inte 
hon (dottern) har körkort alltså. 

 
Flera i gruppen hade uppmuntrat och uppmanat sina barn att ta körkort. 
 

–…vi tjatade och sa ”Nu tar du körkort när du går sådär. Det är 
läge för det. Du har inget annat att göra.” Så hon fick ta körkort där 
då… Det var nog himla bra att vi gjorde det där. För sen började hon 
läsa. 

 –Ja, jag tycker det hör till allmänbildningen att ha körkort. 
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–Min 27-åring har inte tagit och inte min 20-åring heller. Och 
båda två har pengar insatta på konto från farmor och farfar. Dom 
tycker inte att det är… Dom tycker det är onödigt. 

 –Dom kommer ju att ångra sig en vacker dag. 
–O ja, det har jag talat om för dem. Jämt säger jag det.  

 
En annan skillnad mellan dem själva och barnen var förhållandet till föräldrarna. 
Gruppen ansåg att dagens ungdom var öppnare mot sina föräldrar och vågade säga 
ifrån på ett annat sätt. 
 

Fast vi har ju lite öppnare kommunikation, vi, mot våra barn än 
vad vi har mot våra föräldrar. 

 
För det säger jag om andra saker, säg till mig om jag är för tjatig 

och sånt där. Dom säger ju liksom ”Du morsan, lägg av, va!”. Det 
har jag aldrig sagt till mina föräldrar. 

 
Det egna bilkörandet 
Kvinnorna samtalade också kring det egna bilkörandet och hur det hade förändrats 
med åren. 

 
Bilen ger frihet 
Diskussionen kom ganska snart in på friheten med att ha körkort och tillgång till 
bil. Att bilen ger frihet var något kvinnorna var överens om och fokuserade på. 
  

Det innebär ju sån frihet att köra bil alltså. 
 
Fast friheten det tror jag, för det stämmer för mig med, att jag har 

min bil… det är en frihet alltså. 
 
Bilen sågs också som en fristad. Flera av kvinnorna gav uttryck för att de fick 

en stunds avkoppling när de satte sig i bilen för att t.ex. köra hem från jobbet. 
Några lyssnade på musik eller bokkassett. 

  
Åka till och från jobbet det är för mig en avkoppling. Jag lämnar 

alltihop det här, så när jag kommer hem så är jag (vissling) fri. Då 
det är borta. 

 
När jag åkte till jobbet, satte jag på ett bra band eller nå’nting. Det 

tyckte jag var jätteskönt alltså.  
 
…sitter alltid och tänker på… kan dra på så här själv. Det är en 

känsla, tycker jag 
 

Att ha eller inte ha tillgång till bil  
Det var bara en av kvinnorna som inte hade tillgång till bil dagligen. De som hade 
regelbunden tillgång till bil trodde att det skulle vara svårt att vara utan bil, till 
viss del för att det blivit en vana, men framför allt för att bilen ger sådan frihet.  
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–Men jag har ju ändå tillgång hela tiden till bil för jag har ju min 
mamma som bor precis intill mig och jag har ju hennes bil när jag 
vill. Om jag vill åka ut när jag slutar tidigt och jag åker och shoppar 
och så där så jag känner ju som att man har två bilar va.  

–Ja och så bor du nära henne. Då är ju det nästan samma känsla. 
–Så att det är så behändigt. Det är också en frihet. Jag vet ju det 

att behöver aldrig sakna bil egentligen. Det är en vana och det har jag 
alltid haft alltså. 

 
–…Det är ju en identitet på nåt sätt att ha bil, tycker jag. 
–Ja jag har alltså alltid haft tillgång till bil 
–Ja för mig är ju nödvändigt som jag bor, men… det är klart, 

bodde man mitt inne i stan och hade arbetet sådär 
–Fast det är så svårt och lära sig av… Det handlar nog lite om det, 

att vänja sig, och är man tvungen också så… 
 

Den deltagare som inte hade tillgång till bil regelbundet menade att man vänjer 
sig vid att leva utan bil, men övriga deltagare verkade tveksamma till detta. 

 
–Fast man vänjer sig ju det är bara så. 
–Det är klart Det går ju men… 
–Nej fast usch jag skulle kännas som …inskränkt frihet. 
 

Problemen med att ha bil i stan togs upp i sammanhanget. Det som nämndes 
var den höga kostnaden för parkeringsplatser och problemen med att hitta 
parkering.  

 
–Det är besvärligt att ha bil i stan. Mycket mer till besvär än vad…  
–Ja det är ju besvärligt med parkering och allt sånt där det kostar 

ju skjortan. 
 

En av deltagarna påpekade att det är dyrt att ha bil, vilket ingen sa emot. 
 

–Ja för det är ju inte nåt billigt egentligen att ha bil så.  
–Nej det är dyrt. 

 
En kvinna menade att även om hon bodde centralt behövde hon bilen när hon 

skulle åka till landet. 
 

Vi vill gärna flytta ner till stan nu…och ha en lägenhet inne i 
stan… Men då säger vi så här. Men du vet vi måste ju ha den för vi 
ska ut till landet. 

 
Begränsningar av det egna bilkörandet idag 
Kvinnorna gav flera exempel på att de förändrat sitt bilkörande på senare år. Ett 
exempel var att de kände att de inte längre orkade köra så långa sträckor som 
tidigare.  
 

Vi har kompisar som… bor väldigt långt utspritt… och då känner 
jag att ska jag åka själv, då sätter jag mig på tåget, va. För det är ju 
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liksom inget roligt och sitta och mala så som jag kunde tycka förr. För 
då kunde jag tycka att det var en njutning. Men nu tycker jag inte att 
det är så. Alltså så långt vill jag inte. Men alltså åka tio mil eller … 
det är ingenting. Åka till Loftahammar eller nå’t sånt. Det tycker jag 
bara är en njutning fortfarande. Njutbart alltså. 

 
–Jag sitter inte till exempel och kör ensam non stop till, som jag 

har kunnat göra förr, till Östersund alltså eller nåt sånt där va. Skulle 
aldrig drömma om att göra det va.  

–Det kanske beror på att du är förnuftigare idag, du vet att du ska 
stanna? 

–Jag orkar inte. Nämen då åkte jag, men jag orkar’t inte idag. Jag 
orkar max köra härifrån och upp till Borlänge, Leksand. Det är precis 
vad jag orkar och då gör jag pauser alltså, ordentligt va…jag märker 
hela tiden… vad man inte vill längre och inte orkar längre.  

 
Kvinnorna kunde känna sig osäkra i vissa miljöer och någon funderade över 

om förändringarna kanske var åldersrelaterade och menade att när man gör fel kan 
man tappa självförtroendet en aning. Detta höll en annan av kvinnorna med om. 
 

–…älskar att köra i städer egentligen, men den sista gången jag 
var uppe i Stockholm då var jag så arg för dom hade gjort om och jag 
åkte bom i Slussen och jag har aldrig gjort det. Jag tänkte: ”Är det 
nå’t ålderstecken eller?”… Jag har aldrig varit så rädd för sånt förut 
eller upplevt att det varit jobbigt förut. Men just när man gör bort sig 
då tappar man ju lite av självförtroendet. 

–Ja det gör man! 
–Det är så himla känsligt, va. Som min man sa: ”Vad håller du på 

med?” Åkte två varv där. Hitta inte ut alltså, kom inte ut! 
 
Det kan vara så mycket vägar ibland så man tänker: ”Vad 

sjutton?” och då är ju inte jag så pass gammal. 
 
Att sitta bredvid och låta någon annan köra 
Meningarna var delade när kvinnorna diskuterad om de ville vara passagerare 
eller förare. Någon hade ändrat uppfattning på senare år:  

 
Det är ytterligare en grej som jag har lärt mig. För, alltså, för 5 år 

sen kunde jag aldrig tänkt mig och suttit bredvid…knappt att min man 
fick köra…Men jag har lärt mig sitta bak och inte köra. 

 
Fast jag säger som du. Jag tycker det är skönt att få sitta jämte. 

 
Jag kör helst själv. 
 

Den egna framtiden 
Under den andra halvan av diskussionstillfället kretsade samtalet kring den 
egna framtiden som trafikant. 
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Alternativa färdmedel 
Kvinnorna kunde tänka sig färdtjänst som alternativ till eget bilkörande när 
de uppnått 80 års ålder, men de flesta verkade föredra att själva kunna köra. 
En deltagare sa att hon trodde nog att det skulle kännas besvärligt att behöva 
planera sina ärenden i förväg, bilen ger en annan frihet. 
 

Jag har svårt och tänka mig att jag inte ska köra bil. 
 
Ja, det är ju nödvändigt att det finns alltså. Fastän på nåt sätt så 

känns det som att så länge man kan köra själv tror jag det är den 
absoluta friheten. För det blir ändå en tröskel att ta där att man ska 
ringa nå’n och planera och då får man ju bara åka och handla kanske 
några resor i veckan va då måste man tänka på det. 

 
En annan deltagare trodde att det skulle bli vanligare med bilpooler och att de 

därför skulle fortsätta köra bil om inte någon förbjöd dem detta. 
 

Fast jag tror att det kommer att hända nå’nting med samhället så 
att det kommer att bli så’na här möjligheter att hyra bilar och man 
går ihop i större föreningar och då blir det ju att man har möjlighet 
att ha bil även om man bor mitt i stan. Så den biten tror jag kommer 
att hända. Jag tror att det kommer att gå ganska fort så jag tror nog vi 
kommer och sitta där med våra körkort och våra bilar om vi nu inte 
blir förbjudna när man ska låna bilen. 

 
Gruppen var tämligen enig om att barnen knappast var de som skulle sörja för 

kvinnornas transporter i framtiden.  
 

–Våra ungar passar nog inte på oss heller, tror ni det? De är så 
bekväma. 

–Vi får nog sitta där vi sitter. Det tror jag. 
–De har vi ju behandlat så pass som vi har gjort så att dom 

kommer aldrig att bry sig om oss. 
–Ja de är vana att .. egoistiska så vi får nog sitta där vi sitter. 
–Ja det gäller att placera sig rätt. 

 
Bostadsort 
Flera av kvinnorna trodde att de skulle bosätta sig centralt när de blev äldre eller 
så att de har nära till alternativa transportmedel: 
 

Jag tror att det blir så att vi bor på ett ställe och det blir nog säkert 
i Brokind, va. Flyttar dit och då behöver vi ju inte ha bilen lika mycket 
och där är det världens kommunikationer runt… Både tåg och buss 
och allting. Så jag tror inte att det blir nå’ större problem för oss… 
Jag vill inte bo och vara beroende av bil. Det har jag alltid sagt. För 
jag vill inte vara beroende av bil. Jag är uppväxt på landet och jag vet 
det negativa och bo för långt ut. 

 
–Jag tycker: när man är äldre vill man ju ha det lite bekvämt, va.  
–Ja jag flyttar in till stan när jag blir gammal.  
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–Ja men så säger ju många också va. Jaa, för att få lite bekvämare, 
inte så mycket att sköta. 

–Så känner väl jag också faktiskt. Ska jag bo någonstans så ska det 
vara nära till. Så att jag vet att jag inte behöver.. om jag nu inte skulle 
kunna köra bil. Jag vet att jag kan åka buss eller tåg eller nå’nting. 

 
En av kvinnorna hade en annan uppfattning. Hon trodde inte att hon skulle 

flytta om hon inte blev tvungen till det. Men även om hon bodde centralt skulle 
hon nog inte göra sig av med bilen och den frihet att förflytta sig som den ger. 

  
Ja det måste drabba mig för att jag ska komma på det. För jag bor 

ju så att bonden får plöja. Ja, jag har bott så… i 20 år…Jag bodde ju 
då i stan i några år, rätt så många år i och för sig men, och bodde i 
Stockholm och lite överallt, men jag har inte en endaste minut 
funderat på att jag skulle göra mig av med bilen. För… jag kan inte 
bo på en plats och bara vara där, utan…För jag vill alltså ta mig till 
olika platser. 

 
Vem eller vad avgör när bilkörningen ska upphöra? 
Gruppen diskuterade vad och vem som skulle få dem att sluta köra när de blev 
gamla. Några trodde att barnen skulle säga ifrån, men alla var inte säkra på att de 
skulle lyssna på dem.  

 
Men, alltså, frågan är hur man själv kommer att va’. Jag tänkte: 

”Det ska jag säga till min son att du får verkligen säga till.” 
 
Men det tror jag, den här öppenheten. Så att man kan ju hoppas att 

dom säger nå’n gång… ”Du, nu tycker jag det är läge för dig att 
ställa in den där bilen!”. 

 
Det beror ju på om vi accepterar det där att dom säger till att vi 

inte får köra. Om vi klarar av det att acceptera. Tror du det? 
 
–Och då får jag väl hoppas att jag accepterar det om min unge 

säger åt en. 
–Ja det är ju det man får ta. 
–Fast då får jag väl kontra med att då får du skjutsa mig. 
 

En kvinna hoppades att läkarna skulle säga till henne när det var dags att sluta 
köra. Då skulle det bli lättare att tala om för andra att hon inte längre körde. 

  
–Fast det skulle jag känna att om en läkare sa till mig att du bör 

inte köra mer, då skulle jag ju kunna säga till dig att ”jaa, läkaren 
tycker inte att jag ska köra mer”. 

–Det känns bättre. 
–Ja, det känns bättre. Då har inte nå’n annan eller jag har inte 

själv gjort bort mig, utan då har någon sagt att du bör inte. 
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Det fanns de som trodde att de själva skulle inse att det var dags att sluta köra 
om de var påtagligt sjuka eller hamnade i en situation som gjorde att de insåg att 
det var dags att sluta köra. 

 
Den dagen man är så dålig så man känner det påtagligt tror jag 

ändå. Vår generation, jag har, jag vet inte, men jag har nån känsla av 
det att kommer jag på det själv alltså att det här fungerar inte, jag kan 
inte. Då är jag ju inte så dum så jag fortsätter alltså. Så känner jag.  

Man måste ju lyssna. 
 
Sen kan man ju uppleva nåt som man att ”Näe, jag var inte med. 

Jag bör inte köra mer”, nå’n händelse. Men det är ju inte alla som 
råkar ut för det.  

 
Alla var inte övertygade om att de skulle inse att det var dags att sluta köra 

även om barn eller läkare sa till. 
 
Det är bara frågan om när man kommer på det där… Ja, jag 

undrar, det beror på hur envis man är.  
 
Man ser det inte själv. 
 
Då tror man ju inte på ungarna, det har man ju inte gjort förut. 
Nej just det, man gör ju inte det. Då tycker man att ”Vadå? Jag 

som är så pigg!”. 
 
Ja då kommer kanske mer förnuftet att jag inte bör köra. Då har 

man ju tagit beslutet själv. Det tror jag är lite annorlunda än att nå’n 
annan ska säga till en. 

  
3.2  Referat från fokusgruppen med fem män 
Under inledningen gavs information om att en grupp kvinnor tidigare träffats i 
samma syfte. På direkt fråga från en av deltagarna förklarades varför män och 
kvinnor skiljts åt: ”Vi tror att man har olika uppfattning och att man gör på olika 
sätt, att man kanske har mer gemensamt om man är en grupp män än om man är 
en blandad grupp. Det är möjligt att det är fördomar, men det hoppas vi att det ska 
komma fram sen, i vår undersökning.”  
 
Kort beskrivning av deltagarna 
Moderator och medhjälpare presenterade sig själva, genom att ge en beskrivning 
av sitt eget förhållande till bilen och sin situation beträffande föräldrar och deras 
bilkörande. Övriga deltagare fortsatte på liknande sätt. Presentationerna har 
sammanfattats och numreringen av deltagarna är densamma som i tabell 1: 

 
1. Bor i liten förort med glesa kommunikationer. Båda föräldrarna i livet, en 83-

årig far som inte kör bil men fortfarande har körkort och en mor som aldrig 
haft körkort. Körde själv mycket i yngre år men cyklar hellre nu. Vill ha bilen 
för frihetskänslans skull. Skjutsar föräldrarna. I den egna generationen ses 
körkortet som självklart. 
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Alla skulle ju ha körkort. Jag tror att alla hade det också i min 
generation. Jaa – alla – men den stora delen. Då kunde man ju åka 
iväg till Jönköping och köpa en korv en kväll eller till Norrköping och 
liksom och ta en kopp kaffe. Det var ju så, när man var i 18–20-
årsåldern. Idag tar jag bara ut bilen när jag är så illa tvungen, och 
jag ska åka och handla eller nå’t. Annars så cyklar jag för det mesta. 
Jag tycker, det finns ju inget nöje i och sitta och köra bil bara för att 
köra bil.  

 
2. Bor i större stadsdel. Moder i livet som har körkort men inte längre bil. Körde 

själv mycket tidigare, över hela landet, kör mindre nu. Skjutsar modern. Tog 
körkort som 18-åring.  

 
… själv kör jag ju varje dag. Förr tävla’ jag med… Då var man ju 

ute och åkte land och rike runt. Då körde man ju lite mer. Det var ju 
som, ja, man tog ju körkort så fort man var 18. 

 
…och jag skjutsar ju mamma då när hon vill. … de andra syskonen 

då som skjutsar’na med. 
 

3. Bor i större stadsdel. Har haft körkort sedan tonåren, hustrun har körkort men 
kör inte vid gemensamma resor. Båda barnen har körkort. Båda föräldrarna 
har körkort, men bara fadern (nästan 80 år) kör. Föräldrarna bosatta i annan 
del av landet. Tycker att bilen och körkortet ger frihet. 

 
När det gäller oss själva så – både min hustru och jag kör bil – är 

det alltid jag som får köra när vi ska ut och åka båda två, för hon 
vägrar att ha mig bredvid.  

 
I vilket fall som helst så tror jag det skulle vara väldigt hemskt att 

inte få lov att köra bil. Det är en inskränkning i ens frihet. 
 

4. Bor på landet. Tog körkort först när behovet uppstod (i 25-årsåldern) i 
samband med flytt ut på landet. Kör mycket bil, men sitter lika gärna bredvid. 
Kör i arbetet. Båda föräldrarna är i livet, fadern är 80, har körkort och kör, 
även längre sträckor. Modern har körkort men kör inte. 

 
Föräldrarna har körkort båda två, varav den ena ser och den 

andra inte. Men hon använder då bara körkortet som legitimation. 
 
Egentligen jätteskönt att sitta bredvid och titta ut på naturen. Man 

får inte titta på vägen, då kan man lika gärna köra. 
 

5. Bor i mindre stad. Kör mycket i jobbet, även utrikes. Behöver bilen i jobbet. 
Fadern hade körkort när han levde, modern tog körkort i 30-årsåldern och kör 
fortfarande. Särbon har körkort, men mannen kör själv när de åker 
tillsammans. Tycker om att köra bil. Barn och barnbarn bor på landet, vill 
kunna besöka dem och för detta krävs bil. 
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Jag har försökt att få henne att köra här men hon vägrar. Skyller 
på att hon bara kört automatlåda. Hon vill inte köra manuell. Men 
många gånger kan det vara bra. Man kan bli sjuk, kan känna sig dålig 
och vilja bli avbytt, men hon vägrar. Andra slåss om att få köra, så det 
finns alla… 

 
Föräldragenerationen och bilkörandet 
Den första halvan av diskussionen i fokusgruppen handlade även i denna grupp 
om den äldre generationen. Deltagarnas förde fram synpunkter och erfarenheter 
gällande de äldres transporter och transportbehov. 
 
Problem med bilkörning för äldre 
En fråga som kom upp spontant och som deltagarna fokuserade på var problemen 
med äldre som bilförare. Det framkom att flera deltagare ansåg att äldre kunde 
utgöra en fara i trafiken, t.ex. på grund av att de kör saktare än övrig trafik, att de 
har svårare att hålla uppsikt bakåt eller att de reagerar långsammare: 

 
Och de som är trafikfarliga är ofta inte de som ligger på 110, 120 

på 90-väg. Det upplever inte jag, många gånger. Utan det är ju de 
som kanske håller 70, 80. För de orsakar att många andra blir 
irriterade och ska köra om dem. Det tror jag, utan att veta, att det är 
då olyckorna händer För har du legat ett par mil efter en sån där, så 
chansar du till slut. Många olyckor man läser om i tidningarna måste 
ha gått till så. För det är oförklarligt, när man ser var det har hänt. 
Det är raka vägar och allting. …Men det är ju inte den äldres fel 
egentligen, för att han kör för sakta, va? Men det är en orsak till 
olyckor många gånger. 

 
Jag har ju hört trafikpoliser som säger det att det är ett problem att 

det är många äldre som kör för, alldeles för sakta och har inte vett... 
 

Samtidigt ansåg man att det också gällde att själv vara uppmärksam och visa 
hänsyn.  

…ser man att det kommer en bil som kör lite extra försiktigt, då, ja 
då är det ju oftast en äldre person som sitter, och ser man då kanske 
en keps eller annat, då tar man det extra försiktig…gäller ju då att 
man är lite extra observant på vad som händer… 

 
Diskussionen visade att meningarna var delade när det gällde äldres förmåga 

eller oförmåga att köra bil, jämfört med andra trafikanter.  
 
Men det är inte bara äldre som uppträder underligt i trafiken. Det 

är ju ett slappt beteende över lag. Exempelvis är det väldigt många 
som inte blinkar om de ska svänga…och sen likaså det här med 
högerregeln. Den beaktas inte heller överallt. 

 
Att vi i Sverige är ju lite åldersfixerade. Vi ska ju bara prata om, 

och det gör vi här ikväll också, om äldre ska köra bil. Det var igår 
eller i dag jag såg en yrkeschaufför förmodligen, för han hade en 
lastbil, som talade i mobiltelefon och hade den så här och höll på att 
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tända en cigarett. Och han var inte 80 år alltså utan 40, 50 år 
nå’nstans. Ja, men det är väl minst lika farligt som att bli lite gammal 
och senil kanske eller att du kör berusad. Du har inte kontroll över 
fordonet. Vilket är värst då?  

 
Men när man blir äldre så blir man förhoppningsvis lite klokare 

och kan köra med bättre förstånd. 
 

När ska äldre sluta köra? 
Flera i gruppen hade en stark åsikt att läkare bör agera, för att äldre inte ska köra. 
Det sades att läkarna var för passiva och att de åtminstone borde agera när det 
finns medicinska skäl till det. 

 
…jag tycker läkarna är fega i Sverige. De borde kunna tala om. 

Jag tror det de säger tar bra på äldre personer, bättre kanske än vad 
barn och andra tar. 

 
Läkar’n sa åt’na, hon borde ju inte köra bil. Och hon sålde ju bilen 

direkt då. Men hon har körkortet kvar. Det tycker hon är viktigt, bara 
som legitimation. Men där var de ju också fega. De tog, de tordes ju 
inte ta’t.  

 
En deltagare ansåg att läkarkontroller borde vara obligatoriska och regelbundet 

återkommande när viss ålder uppnåtts. Denne deltagare återkom flera gånger till 
detta ämne.  

 
De som fyllt 75 borde få skicka in ett intyg till körkortsmyndighet 

att en läkare bedömer att syn, beteende etc. är OK, så att man inte 
struttar fram och är helsenil och mycket annat. Detta har väl 
diskuterats för förare av tunga fordon. Men det kvittar väl om ett barn 
blir påkört av en tung lastbil eller buss eller en personbil som väger 
1-1,5 ton. Skulle själv acceptera att göra detta när jag blir gammal..  

 
Parallell drogs mellan hälsokontroller för äldre bilförare och återkommande 

läkarkontroller som finns för diabetessjuka med körkort. Det fanns dock deltagare 
som inte tyckte att kontrollerna skulle vara obligatoriska. Även andra typer av 
prover nämndes i gruppen. En deltagare föreslog återkommande teoriprov, en 
annan föreslog återkommande körprov. 

 
…vi har krav på bilbesiktning med jämna mellanrum…Men vi har 

inget krav på att göra en vanlig enkel hälsotest en gång om året 
exempelvis…Vi är mer noga med att kolla bilens kondition än vår 
egen. 

 
Gruppen trodde inte att de skulle klara dagens teoriprov utan vidare. Ett par av 

deltagarna gav en förklaring till vad man trodde var orsaken till att myndigheterna 
inte går in och lagstiftar om obligatorisk läkarkontroll: 

 
…i Sverige är ju bilen heligt va. Du kan förbjuda vad som helst och 

vi svenskar vi, vi struntar i princip i det, va, men rör inte bilen…det är 



VTI notat 83-2000 31 

det heligaste jag har, va, och det är ju bilen, va. Utan bil är man 
ingen, ingen hel karl… 

 
Hur kan man underlätta bilkörningen för de äldre? 
Olika sätt att förenkla bilkörningen för de äldre togs upp spontant. Exempel som 
gavs var: 

• automatisk växellåda 
• undvika att köra när det är hett ute eller ha klimatanläggning 
• undvika rusningstider 
• förenklingar i trafikmiljön, t.ex. bygga om farliga korsningar till planfria 

korsningar 
• information 
 

…när hon har varit nere och kört hem i värmen, att hon är väldigt 
svettig. Hon har ingen klimatanläggning i sin bil. Många äldre har 
inte ens vett att dra ned värmen helt och hållet. Det har jag sett 
faktiskt, vid tillfälle att, upptäckte att hon hade värmen på. Det gör 
inte saken bättre. Det är ju sådana där saker. Ju äldre man är ju mer 
dåsig blir du ju. 

 
Information via olika media till de äldre förordades av någon. Det sas att t.ex. 

TV och Svensk Bilprovning borde utnyttjas bättre i detta syfte. Information inom 
och via äldreorganisationer skulle göra att pensionärerna kände ett grupptryck. 

 
Det tror jag mer på att grupptryck hos de äldre ökas än att vi 

barnen ska komma och berätta. 
 

Kan man ta upp frågan om bilkörning med sina föräldrar? 
Att ta upp frågan om bilkörning med sina föräldrar var ett ämne som kom upp 
spontant redan under presentationen, men frågan ställdes även av moderatorn efter 
presentationen. Männen såg flera problem med att säga till eller inte säga till de 
äldre bilförarna. I vissa fall ansågs ämnet för känsligt. I andra fall ansåg man att 
det var svårt att avgöra när det var dags att säga till. Man nämnde även att vissa 
äldre inte var mottagliga för kritik. Någon sa att han tyckte att det var ens plikt att 
säga ifrån. En annan menade att det var när man blev äldre och sjukare som man 
verkligen behövde bilen. Några olika exempel på de åsikter som framfördes var: 

 
Det blir nog lite besvärligt när man ska försöka förklara för henne 

för att, att hon inte kan köra. Det är ju det här med friheten. Att få åka 
ned och hälsa på sin syster och till sitt hus som ligger på landet… 

 
Jaa, hon (mamman) skulle aldrig komma från parkeringen så att 

det... Han (läkaren) tyckte väl inte det var nå’n risk att låta henne ha 
det (körkortet) kvar. Min far däremot är ju, jaa, världsmästare i sin 
åldersklass. En gammal bilförsäljare, jaa, alltid kört bil. Så att det är 
ju svårt att påpeka att han håller mitt ut i vägen exempelvis. Det blev 
ju bättre sen han fick operera ögat, då åker vi längre in. Men vi hade 
aldrig problem med diskussionsämnen. 
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Men den envise stridspiloten t.ex. han accepterar väl inte utan han 
kör ju så länge han tycker själv, va. 

 
Att komma med synpunkter på de äldres körsätt är inte alltid så lätt, vilket en 

av deltagarna gav följande uttryck för, när han uttryckte tvivel om att hans far 
skulle ta till sig kritiken: 

 
Nej, han körde ju bil långt innan jag var påtänkt. 
 

Hur svårt det kan vara att säga till någon äldre närstående att man anser att de 
bör sluta köra bil framkom även när en annan av deltagarna berättade att familjen 
lurat en äldre släkting att sluta köra genom att ta till en nödlögn. 

 
Ren lögn alltså… Så löste vi det på det viset. Och sen fixa vi då så 

de fick sån här färdtjänst också. Men det, det var knappt så man 
tordes titta dem i ögonen när man gjorde en sån grej. 

 
Konsekvenser för den som slutar köra 
Deltagarna fokuserade på de äldres problem med bilkörning och hur problemen 
skulle kunna åtgärdas. Vi ställde därför frågan om vad deltagarna trodde skulle bli 
konsekvensen, ifall deras äldre anhöriga inte längre kunde eller tilläts köra bil. Det 
första svaret vi fick belyste flera olika aspekter. Den deltagaren menade att det 
fanns en risk att de äldre inte kom sig ut om de inte längre kunde köra bil. Detta i 
sin tur skulle få konsekvenser för deras hälsa och därmed leda till ökade 
kostnaderna för samhället: 

 
Många blir sittandes. Många kommer att stanna inne då och 

belastar sjukvården istället. Det finns ju de som har det (körkortet) 
som sin personliga ägodel och känner sig mindervärdiga. De kommer 
inte att gå ut.. 

 
Alla var inte av samma uppfattning. En deltagare förespråkade färdtjänsten 

som ett alternativ till bilkörandet, även om han själv gärna ville ha den frihet bilen 
ger. Han betonade också vikten av att familjen säger ifrån, när de anser att någon 
bör avstå från att köra bil: 
 

Det är väl så, den här frihetskänslan. Även om jag kör bil väldigt 
lite så skulle jag inte kunna tänka mig att vara utan bil. Jag vill ha 
bilen stående, ifall jag skulle få lust att köra nå’n gång. Det är väl så 
man känner. Och så tror jag de äldre också känner att den är bra att 
ha ifall. Jag tror inte riktigt på det du säger att man sitter inne och 
inte kan ta sig ut… Vi barn är också skyldiga att tala om för dem: 
”Det är bättre att du använder färdtjänst än är ute och vinglar med 
bilen.” 

 
Färdtjänst eller buss – alternativ till egen bil? 
Någon klar uppfattning om hur färdtjänsten fungerar och vilka som är berättigade 
till den verkade inte finnas i gruppen. Meningarna var dessutom delade, vad 
beträffar nyttan och glädjen med färdtjänst. En av männen undrade: 
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Men hur är det med färdtjänst är det inte ganska besvärligt, att 
man får sitta och vänta? 

 
Att det skulle vara besvärligt för de äldre att vänta på färdtjänst, var något som 

en annan av deltagarna inte höll med om. 
 
Jag tror det är mycket snack det där. Du måste beställa en viss tid 

innan, för att de ska komma. Ska du åka klockan tre kanske du måste 
säga till klockan ett… 

 
När det gällde att inte längre få köra bil sa en av deltagarna att det nog var 

lättare att acceptera detta faktum, om man erbjöds något alternativ, t.ex. färdtjänst. 
Det höll flera med om, och än en gång kom risken för olyckor upp i diskussionen. 

  
Det är viktigt, så att de inte låser in våra äldre. Det är inte så jag 

menar. För mig är det också viktigt att de inte är ute och skadar vare 
sig sig själva eller andra. 

 
Betydelsen för de äldre av att ha bil eller körkort 
Flera av deltagarna trodde att det är känsligare för de äldre att bli av med körkortet 
än att bli av med bilen. Man underströk även körkortets betydelse som 
legitimation och personlig egendom. Att bli ifråntagen körkortet gör att man 
känner sig mindervärdig. 

Ett problem som uppmärksammades av gruppen var att den äldre generationen 
ogärna ber om hjälp. Detta kunde kringgås genom att vara förutseende: 

 
Min mamma skulle aldrig be om hjälp. Hon tillhör ju den 

generationen att: ”Det här klarar vi själva”, utan man får ju får fråga 
henne: ”Ska du följa med och handla, för jag ska åka och handla?” 
Skulle man säga det: ”Vill du åka och handla?” – ”Nej jag behöver 
inget.” 

 
För det är ju den där sista biten, då måste man be om hjälp. Har de 

bil så kan de göra det, även om de inte gör det, så kan de. Men tar de 
körkortet ifrån dem så är det svårt. 

 
Då måste dom be. I annat fall så… Har dom bil så oroar man sig 

att dom ska köra. Då erbjuder man sig kanske lättare. 
 
Ett par av deltagarna, vars föräldrar hade slutat köra bil, skjutsade sina 

föräldrar och hade även syskon som gjorde det. Övriga förväntade sig att de själva 
eller deras syskon skulle få ställa upp och skjutsa, den dag föräldrarna inte längre 
kunde köra bil. En av deltagarna hade föräldrar som utnyttjade färdtjänst. 
 
Betydelsen av att kunna fortsätta köra 
Ett problem som togs upp spontant var nedläggningen av t.ex. närbutiker, 
postkontor samt utlokaliseringen av köpcentra. 
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Det är tre butiker i utkanten av stan som har slagit igen på kort tid. 
I stället för att man ska kunna gå 100-200 meter och handla så blir 
det plötsligt fråga om 1,5 kanske 2 km i stället. 

 
När avstånden till serviceinrättningarna ökar kan det bli för långt att gå för de 

äldre. Om pensionärerna måste kosta på sig en bussresa för att uträtta sina ärenden 
kanske de drar sig för att göra det: 

 
Det är många gamla som bor i det området. Förfasade när de la 

ner posten. Att plötsligt fick man lite för långt för att gå – dyrt. För då 
kostar det ju pengar egentligen för att stiga på bussen. För man ser ju 
på varje krona ju äldre man blir. 

 
Man har ju minimala inkomster så man minimerar utgifter. 
 

När moderator gav ett exempel på den sociala betydelsen av att komma ut och 
handla, berördes även detta: 

 
Ja det är ju så att gamla vill ut och prata lite också. Vi andra har 

ju det i jobbet, det där sociala, så vi träffar ju folk.  
 

Behovet av sociala kontakter ansågs vara större för de äldre, men å andra sidan 
framfördes synpunkten att ju äldre man blir desto mindre aktiv blir man. Därmed 
minskar även behovet av att förflytta sig med bil. 

När vi frågade vilka ärenden eller resor deltagarna trodde att föräldrarna såg 
som viktiga nämndes affärer och läkarbesök men även resor till och från 
sommarhus. 
 
Konsekvenser av olyckor 
Vi frågade om föräldrarna råkat ut för någon trafikolycka på senare tid. Så var inte 
fallet, men frågan ledde in diskussionen på riskerna för de oskyddade 
trafikanterna. En av männen menade att säkerheten är större för bilisterna. En 
annan påpekade att äldre lättare skadas och dessutom har längre konvalescenstid: 

 
Bilisten är ju oftast den som är mest skyddad. Det är ju de 

oskyddade som är utsatta. 
 
Dessutom är de så bensköra. Det tar ju lång tid för dem att läka. 
 

Ekonomiska aspekter 
Något som kom upp vid flera tillfällen var de ekonomiska aspekterna, dels gav en 
av männen exempel på att man som yrkesförare kan tvingas fortsätta köra av rent 
ekonomiska skäl, dels gavs flera exempel på att mobiliteten för de äldre påverkas 
av deras ekonomiska situation: 

 
Ja yrkesförare måste hålla på till 67-68 år innan de får vettig 

pension eller rent av 70. 
 
…en man uppe i Värmland som hade sina föräldrar nästan sex mil 

bort. De bodde ute på landet och han åkte och handlade 1-2 ggr… och 
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körde dem. Men nu med de ökade bensinpriserna sa han att det hade 
blivit så jäkla dyrt att det var en fråga om hur länge han hade råd. 
För det här spar visserligen en jäkla massa pengar till kommunen 
genom att de slipper hemtjänst, men man kunde vända på kuttingen 
och säga att: självklart om barn har bil så tror jag man får köra mer 
när dom slutar. Det är ju delvis en kostnadsfråga. 

 
Det egna bilkörandet 
Liksom kvinnorna samtalade också männen kring det egna bilkörandet och hur 
det hade förändrats med åren. 

 
Bilen ger frihet 
Männen fokuserade främst på att man inte ville mista den frihetskänsla bilen ger, 
inte ens om det var mer ekonomiskt att åka t.ex. taxi: 

 
Bilen är ju en frihetssymbol på något sätt och jag tror att om jag 

miste körkortet och inte fick köra bil längre – det skulle vara som ett 
handikapp. 

 
Jag tror att det givetvis en frihetskänsla att ha en bil om man skulle 

vilja åka. Det är väl det, det handlar om, så är det bra att ha en bil. 
För ibland har jag roat mig att räkna kostnad för en bil på ett år. Och 
jag skulle nog kunna åka taxi tror jag, rent ekonomiskt. Men det skulle 
vara besvärligt att beställa taxi för att åka till barnbarn och andra, 
men rent ekonomiskt skulle det nog vara en fördel att slippa de här 
kostnaderna. För mig är det mer att bilen ska stå där, ifall jag får lust 
att använda den nå’n gång. För det har man ju. Vi lever i ett sånt 
samhället att utan bil är det jättesvårt att klara sig, när man 
förvärvsarbetar. 

 
En diskussion kring behovet av att ta bilen till jobbet fördes. En av männen 

menade att många behövde bilen för att kollektivtrafiken inte var något realistiskt 
alternativ för dem. Exempel gavs på småbarnsföräldrar som ska skjutsa till dagis. 
En annan påstod att de flesta på hans arbetsplats inte längre var småbarnsföräldrar, 
men körde bil ändå trots att de bodde inom cykelavstånd eller hade goda 
möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken. 

  
Fast jag tror det är ett sätt att skylla på. Den som vill klara sig utan 

bil gör det. 
 
Det framkom även att deltagarna själva kunde tycka att bilkörningen var mer 

krävande nuförtiden. Någon ansåg att det blivit svårare att köra i mörker, men det 
fanns även de som tyckte om att köra i mörker och inte upplevde att det hade 
blivit något problem ännu. En deltagare påtalade fördelarna med att ha 
klimatanläggning i bilen: 

 
 Och det märker jag. Jag börjar bli lite bekväm här nu att det är ju 

nå’nting som gör att man känner sig fräschare om man kör en hel 
dag, när man har en klimatanläggning. När man kör i jobbet och så 
där. 
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Den egna framtiden 
Vi frågade om det var något deltagarna oroade sig för inför framtiden och deras 
bilkörning. Det som kom fram var att denna fråga hade man inte funderat så 
mycket över ännu. Någon sa att om han fick problem med att gå, kunde han ändå 
köra om han hade automatlåda. Om han däremot drabbades av synfel skulle 
problemet bli större. En annan deltagare hade bekymmer med ryggen och kunde 
därför föreställa sig att det skulle kunna bli ett problem i framtiden. 

 
Det är ett knöl när man har problem med sin rygg att åka bil om 

man sätter sig i en kall bil. Det är så dum ställning när man ska ur 
dem ofta. Därför har jag ett sådant problem. Det har jag grunnat på. 

 
Nej, de är ju inte handikappvänliga precis, bilarna. Det kan man ju 

inte påstå. 
 
Vem eller vad avgör när bilkörningen ska upphöra? 
Fastän att deltagarna flera gånger poängterade att det råder en helt annan öppenhet 
mellan dem själva och deras barn, jämfört med förhållandet mellan dem själva och 
den äldre generationen, fanns det ändå de som misstänkte att det skulle vara svårt 
för barnen att få dem att sluta köra. Några tvivlade på att de skulle lämna ifrån sig 
körkortet om de inte var tvingade på grund av sjukdom, andra trodde att de ändå 
skulle lyssna på sina barn: 

 
…när ska man och hur ska man tala om att dom inte ska köra bil? 

Och det har ju varit det stora problemet och det är inte lätt. Och det 
blir väl ännu svårare när mina barna ska tala om för mig när jag ska 
sluta köra bil. Det är väl också klassiskt. 

 
En direkt fråga ställdes: ”Har ni funderat något mera över hur det kommer att 

bli för er när/om ni hamnar i samma situation som era föräldrar?” 
 
Åsikterna gick isär vad det gällde den egna förmågan att bedöma när det är 

dags att sluta köra, men också vad det gällde att lyssna på andras åsikter. Vissa 
trodde att det skulle bli svårt eller omöjligt att lämna ifrån sig körkortet eller sluta 
köra, andra trodde att de skulle lyssna om barnen sa ifrån:  

 
–Det blir synd om den som ska säga åt oss. Jag kommer ju aldrig 

att lämna ifrån mig mitt frivilligt. 
–Jo det tror jag faktiskt. Annars brukar jag fara fram så där, men 

utsätter jag andra för fara… 
–Om jag inte blir sjuk tror jag inte jag heller att man skulle lämna 

ifrån sig. Det håller jag med dig fullständigt men det är klart, kommer 
mina barn och säger: ”Hördu du pappa, jag vill inte åka med dig!” 

 
Hoppas dom har vett att säga till och att man lyssnar. 
 

Alternativa färdsätt 
En annan fråga som moderator ställde angående männens tänkta framtid var: ”Hur 
löser ni transportproblemen när ni inte kan köra längre? Hur skulle framtiden te 
sig om barnen får ta över rollen som transportörer?” 
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En deltagare trodde att barnen hade svårt att planera in transport av föräldrar i 
sina redan fulltecknade almanackor. 

 
Då tar de upp fickalmanackan, när de har tid…och då, om det går 

bra… 
 

Men alla var inte av samma åsikt: 
 

Nej, mina ställer alltid upp. Vi lever närmare barnen än vad 
mamma och pappa gjorde, levde med oss. För att vi är mer kompisar 
med våra barn än …. Det tror jag inte är så svårt. 

 
Sen fanns det de som hade planerat sitt boende så att de inte var helt beroende 

av bilen. 
 

…just för att ha alternativa möjligheter att kunna cykla och nå 
vilka platser som helst med cykeln, ja till och med gå och inte behöver 
ha bilen och just detta att om man jobbar båda två kan det vara 
onödigt att man har två bilar. 

 
Männen var tveksamma inför hur framtiden skulle bli, vilka typer av 

kommunikationer som skulle finnas och vilka nya möjligheter att t.ex. uträtta 
olika ärenden som kan tänkas komma. 

 
Man vet inte hur det ser ut när vi blir i den situationen att vi kanske 

inte kan köra bil längre. Vi kanske kan klara ärenden på andra sätt? 
Jag tänker på Internet och så. Vilka möjligheter som har kommit bara 
på några år. 

 
Jo man vet ju inte hur kollektivtrafiken är. Hur mycket de bygger ut 

den. Vad det blir för sorts bussar som kommer. 
 
Vid ett tillfälle hade en av männen varit med om en olycka som gjort att 

han tänkt efter hur han skulle kunna klara sitt liv om han blev rullstolsburen. 
 

För mig hade jag sett till att ha en lägenhet centralt och bra i stan, 
med hiss, så att jag skulle kunna ta mig själv och handla och 
alltihopa. Ibland funderar man i de där banorna, vad hade hänt om 
det blivit så. Ibland funderar man ju framåt också. 

 
Flera av männen trodde att de skulle dra sig för att utnyttja färdtjänsten, den 

dag det blev dags: 
 

Jag tror lite grann på vad du säger att, i alla fall så upplever jag 
mig själv på det sättet, att jag skulle nog dra mig för att utnyttja 
färdtjänsten eller andra möjligheter, mer än vad som var absolut 
nödvändigt. Frihetskänslan skulle försvinna. 
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Generationsskillnader 
Vid flera tillfällen diskuterades generationsskillnader, dels mellan männen och 
deras föräldrageneration, dels mellan männen och deras barns generation. Att 
behoven av att transportera sig generellt sett har ökat, beskrev en av männen så 
här: 

Om man ska jämföra: Titta på kylskåp, frys har vi nu! Min mormor 
och morfar hade isskåp, men handlade en gång i månaden. Vi 
springer flera gånger i veckan. 

 
En annan generationsskillnad som togs upp var att i den äldre generationen 

körde bara männen, utom när det varit fest för då fick kvinnorna köra. I männens 
generation turas man om att köra hem från fester, medan barnens generation tar 
taxi. 
 
3.3 Sammanfattningar av respektive diskussion 
Efter varje diskussionstillfälle gjorde moderator och medhjälpare tillsammans en 
summering av de omedelbara intrycken från diskussionerna. Mycket av det som 
då kom fram återfinns i detta avsnitt, där innehållet i de två diskussionerna 
sammanfattas. De underrubriker som används är hämtade från intervjuguiderna 
(se bilaga 2). 
  
Sammanfattning av diskussion mellan fem kvinnor födda 1940–1949 
Det kvinnorna främst fokuserade på var den frihet bilen och bilkörningen gav, 
frihet både för dem själva och för deras föräldrar. Det negativa som sas om bilen 
var för föräldrarnas del den ökade olycksrisken. För kvinnorna själva nämndes 
endast de höga kostnaderna för parkeringsplats för de som bor i centrum. 

Åldersrelaterade problem med bilkörning som kvinnorna märkt hos sina 
föräldrar kom fram. Exempel som gavs var att någon förälder inte vill köra i regn 
och mörker på hösten. Andra exempel som gavs var att de äldre undvek långa 
resor, okända miljöer och komplicerade trafikmiljöer som t.ex. cirkulationsplatser. 

Bilen hade stor betydelse för flera av dessa kvinnors föräldrar. De hade 
lantställen dit de ville ta sig, men den dagliga turen till något köpcentrum sågs 
också som mycket viktig. Där träffade man bekanta och fick en pratstund. 

En 72-årig kvinna som hade råkat ut för en bilolycka hade själv reagerat med 
tanken att det var dags att sluta köra bil. Både polis och anhöriga hade då 
uppmanat henne att sätta sig i bilen så fort som möjligt och i stället fortsätta köra. 
Flera berättade om hur förskräckligt deras mammor tyckt det varit när de 
tillfälligtvis varit utan bil. 

Flera av kvinnorna trodde att deras bilkörande föräldrar själva skulle inse när 
det var dags att sluta köra. Det var flera av deltagarna som trodde att det skulle 
vara svårt att ta upp frågan med sina föräldrar. En kvinna, vars föräldrar redan 
hade slutat köra, sa dock att hennes far kört några år för länge och att det varit 
svårt att diskutera saken med honom. När han råkade ut för en olycka, där bilen 
förstördes, slutade dock båda köra. 

Diskussionen handlade även om deras egen inställning till bilen. Bilen hade 
stor betydelse för de flesta av kvinnorna, både de som bodde på landet och de som 
bodde i tätort. En kvinna som bodde centralt hade inte bil och ansåg inte att hon 
behövde bil under veckorna. Om hon behövde uträtta ärenden eller besöka vänner 
blev hon skjutsad. Under helgerna hade hon dock tillgång till bil. 
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För att de själva skulle sluta köra bil trodde kvinnorna att det krävdes att någon 
sa till. Allmänt var det främst barnen man då avsåg. En annan tänkbar orsak till att 
sluta köra som nämndes var om allmäntillståndet försämrades. Då trodde flera av 
kvinnorna att de skulle inse själva att det var dags att sluta. Någon uttryckte dock 
tvivel om att de vid hög ålder skulle lyssna till andra personer, när det gällde 
frågan om fortsatt bilkörande. En kvinna sa att det bästa vore om någon läkare sa 
till. Då skulle det bli lättare att tala om för andra att hon inte längre körde bil. På 
frågan om hur man bäst transporterar sig vid 80 års ålder var svaret inte helt 
entydigt. Någon ansåg att den egna bilen var det överlägset bästa sättet. En annan 
kvinna med erfarenhet av föräldrarnas färdtjänst tyckte att detta var ett bra 
alternativ till bilen. 

Kvinnorna hade redan börjat begränsa sitt bilkörande i viss mån. Någon valde 
att inte göra långa resor ensam i bil och gjorde fler pauser nuförtiden, för att orka 
med de längre resorna. Samma person sa också att hon undrat över om det var ett 
ålderstecken att hon kört fel vid ett tillfälle i komplicerad trafikmiljö och inte 
kunnat hitta ut direkt. Kvinnorna uttryckte en viss tvekan inför att köra i 
främmande miljöer. Flera sa att de trivdes med att sitta bredvid men lika många sa 
att de helst ville köra själva. Inställningen till höga farter hade också ändrats. De 
pratade om att de hade en annan insikt idag än för 20–30 år sedan. 

Någon sa att hon tyckte att körkortsutbildning hörde till allmänbildningen och 
flera berättade att de uppmanat sina barn att ta körkort. 
 
Livsstil–bilberoende 
Kvinnorna var i stort sett positiva till att föräldrarna fortsatte att köra. En av 
kvinnorna hade dock försökt få föräldrarna att sluta köra, vilket hade varit svårt 
och det var ett känsligt ämne. Andra deltagare berättade att deras mödrar själva 
tagit upp ämnet. Däremot trodde man att det skulle vara svårare att diskutera detta 
med sina fäder. 

Kvinnorna var av den uppfattningen att deras föräldrar behövde bilen. En 
anledning var att kunna ta sig till sommarstället, en annan att åka och handla. De 
enda alternativ till bil som sågs som realistiska var färdtjänst och att barnen 
skjutsade. Ett par föräldrar utnyttjade numera färdtjänst, men hade dragit sig för 
detta i början. I flera av familjerna hade männen varit de som stått för bilkörandet, 
även om det fanns undantag. Ett par av föräldrarna hade kört väldigt mycket i 
jobbet.  
 
Begränsar de äldre sitt bilkörande? 
Kvinnorna tog upp flera aspekter av bilkörning som de ansåg var problematiska 
för äldre eller som äldre föredrog att undvika. Speciellt nämndes långa resor och 
körning i komplicerade trafikmiljöer. 

En förälder hade sagt att hon skulle sluta köra när det blev dags att byta bil. Ett 
par andra hade slutat köra när bilen förstördes vid en olycka. Kvinnorna trodde i 
stor utsträckning att deras föräldrar själva skulle inse när det var dags att sluta 
köra. De ansåg dock att föräldrarna borde fortsätta köra så länge det inte fanns 
medicinska skäl att sluta. Färdtjänst sågs av några som att bra alternativ till 
bilkörning, andra ansåg bilen helt överlägsen. 
 
Social betydelse av körkort och tillgång till bil  
Vi frågade kvinnorna om vilken betydelse de trodde att bilen och körkortet hade 
för de äldre, utöver möjligheterna till transporter. Kvinnorna framhävde då att 
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körkortet ger innehavaren en egen identitet, bilen ger frihet och körandet stärker 
dessutom självkänslan. Även vid andra tillfällen under diskussionen framkom den 
sociala betydelsen av körkortet för en del av de äldre. Kvinnorna nämnde främst 
möjligheten att komma ut och träffa bekanta. 
 
Medhjälpare vid transporter av äldre  
Endast en av deltagarna skjutsar sina föräldrar i någon större utsträckning. 
Däremot förekommer det oftare att man vid gemensamma resor kör, för att 
föräldern tycker att det är arbetsamt att köra själv i vissa miljöer eller när det är 
fråga om längre turer. En av kvinnorna såg det som en fördel om föräldrarna 
själva körde, annars skulle hon tvingas skjutsa dem. 
 
Medicinska skäl för att sluta köra bil  
Eftersom kvinnorna inte berörde frågan om hälsokontroller av äldre förare ställde 
moderatorn frågan. Kvinnorna var i huvudsak av den uppfattningen att ingen 
obligatorisk hälsokontroll av äldre körkortsinnehavare skulle införas. Däremot 
kunde kontroller införas av medicinska skäl för berörda förare. Synfel var det som 
främst nämndes. I övrigt påpekades att de medicinska skäl inte var direkt knutna 
till förarens ålder eftersom människor åldras så olika snabbt.  

 
Olycksinblandning 
Kvinnorna berättade om flera olyckor som äldre varit inblandade i. En av 
olyckorna hade lett till att föräldrarna slutat köra men flera andra hade fortsatt att 
köra. I vissa fall ansåg kvinnorna detta vara helt riktigt. I något annat fall sågs det 
inte som rätt. I övrigt uttryckte flera av deltagarna åsikten att det snarare var yngre 
än äldre förare som orsakade olyckor. 
  
Bilens betydelse och bilberoende? 
Kvinnorna körde bil relativt regelbundet och flera av dem uttryckte en stor glädje 
över att köra bil, även om det fanns de som föredrog att sitta bredvid. Över lag 
verkade det ändå som om kvinnorna minskat sitt körande, jämfört med tidigare. 
Bilen ansågs ge frihet och fungerade dessutom som en fristad för flera av 
kvinnorna. 

Flera av kvinnorna var bosatta så att de egentligen skulle kunna klara sig utan 
bil. Men det var ingen av dem som verkade beredd att avstå från bilen. Två 
kvinnor var bosatta på landet och behövde bilen för att ta sig till jobbet, men 
också för övriga transporter. En av deltagarna sa att hon ville bo så att det skulle 
finnas alternativa möjligheter till transporter. Ett par alternativ till att ha egen bil 
diskuterades, men verkade inte tilltala kvinnorna. Det var ingen som föredrog 
buss. Däremot ansåg någon att färdtjänst var ett bra alternativ, när man blev äldre. 
En av deltagarna sa att hon bara kunde tänka sig att utnyttja färdtjänst om det var 
absolut nödvändigt. Någon sa att i framtiden fanns det troligen bilpooler i större 
utsträckning så att alla kunde ha tillgång till bil. 

De frågor kvinnorna diskuterade kan sammanfattas i följande 12 punkter: 

• Bilens fördelar för dem själva: frihet, mobilitet och en fristad 
• Bilens fördelar för föräldrarna: frihet, mobilitet, självkänsla, barnen slipper 

skjutsa 
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• Den äldre generationens begränsningar som bilförare: olyckor, mörker och 
regn, komplicerade trafikmiljöer, obekanta vägar, långa resor, kör för 
sällan, kör för sakta 

• De egna begränsningarna som bilförare: komplicerade trafikmiljöer, 
obekanta vägar, långa resor 

• Att få föräldrarna att sluta köra: bara vissa inser själva, svårt att säga till, 
läkare bör säga ifrån 

• Att sluta köra själv: lita på sitt eget omdöme eller lyssna på andra: barnen, 
läkare 

• Läkarundersökning endast för de körkortsinnehavare som det finns 
medicinska skäl att kontrollera 

• För- och nackdelar med färdtjänst 
• Buss inget bra alternativ till bil 
• Uppmuntrar de egna barnen att ta körkort 
• Väninnor som har körkort men har inte kör 
• Generationsskillnader: varken bil eller körkort är någon självklarhet bland 

dagens ungdom 
 

Sammanfattning av diskussionen mellan fem män födda 1940–1950 
Det männen främst fokuserade på och diskuterade rörde i huvudsak de äldre 
bilförarna, deras körförmåga och vem som ska ta ansvaret för att hindra dem från 
att köra om de inte längre är lämpliga bilförare. Endast i mindre utsträckning 
berördes den egna framtiden. 

En fråga som männen flera gånger kom tillbaka till var om det borde ställas 
krav på periodiskt återkommande hälsokontroll med läkarintyg från viss ålder. 
Läkarnas passivitet ifrågasattes också. Männen ansåg att läkarna ska anmäla de 
patienter som av medicinska skäl inte längre bör köra bil. Det skäl som främst 
diskuterades var synfel, där deltagarna gav flera exempel på att äldre tillåts köra 
trots att de inte har tillräckligt god syn. Man gav också exempel på att personer 
med nedsatt syn får behålla körkortet trots att läkare konstaterat att de är 
olämpliga som bilförare och därför avrått dem från fortsatt bilkörande. 

Problemet med att avgöra när det var dags att sluta köra lyftes fram. Det sades 
också vara en risk att äldre bilförare fortsätter att köra för länge, eftersom många 
nedsättningar av olika funktioner sker gradvis och kan därför vara svåra att inse, 
både för föraren och för omgivningen. Risken att föräldrarna skadade sig själva 
eller andra gjorde att männen ansåg det som en plikt att se till så att föräldrarna 
inte fortsatte att köra bil för länge.  
 
Livsstil–bilberoende 
Männen tog spontant upp det faktum att få kvinnor i föräldragenerationen har 
körkort och att ännu färre kör bil. Det sågs som ett problem och en trafikfara om 
kvinnor med körkort skulle börja köra bil när mannen t.ex. av åldersskäl inte 
längre kunde köra. Trots att den allmänna uppfattningen var att det var männen 
som körde i föräldragenerationen, gavs flera exempel på att även kvinnorna körde. 
Det verkade dock vara förhållanden där det inte längre fanns någon man som 
kunde köra. 

Att diskutera bilkörning eller alternativ till bilkörning med föräldrarna sågs 
som ett problem. Vissa undvek att ta upp frågan, andra tog till nödlögner för att 
komma runt problemet. De flesta såg det dock som en plikt att avstyra 
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bilkörningen om föräldrarna inte längre ansågs vara lämpliga förare. En anledning 
som kunde göra det svårt att ta ifrågasätta körandet var att föräldern hade kört 
mycket tidigare i livet. 

Bland de fem männen rådde delade uppfattningar om huruvida de äldre 
behövde bilen. Vissa ansåg att färdtjänst var ett utmärkt alternativ till bilen och att 
äldre inte var lika aktiva och därför inte behövde bilen. Andra ställde sig mera 
tveksamma till detta. Invändningarna var att bilen behövdes för att kunna 
transportera skrymmande last, t.ex. i samband med trädgårdsarbete, att det är när 
man blir gammal och sjuklig som bilen behövs, att färdtjänst inte fungerar så bra 
och att bilen behövdes för resor till sommarstugan.  

Att gå och cykla var alternativ som togs upp, men deltagarna såg flera problem 
med detta. Problem som nämndes var att målpunkterna låg för långt bort för 
promenader, att t.ex. matvaror var svåra att transportera på det sättet, att de äldre 
är bensköra och att deras skador läker sakta och att risken att skadas är större som 
oskyddad trafikant.  
 
Begränsar de äldre sitt bilkörande? 
Diskussionen kretsade mycket kring de aspekter som fanns listade i 
intervjuguiden under frågan ”Begränsar de äldre sitt bilkörande?”. Männen gav 
flera exempel på att en del äldre undviker viss typ av bilkörning. Speciellt 
nämndes mörkerkörning, långa resor och körning i tät trafik. Men exempel gavs 
också på att många äldre inte tänkte på att undvika vissa miljöer, situationer och 
tidpunkter, fast de enligt männen borde göra det. Ett exempel på vad äldre borde 
undvika var körning under den varmaste tiden av sommardygnen, ett annat var 
åka och storhandla på fredagseftermiddagar, dvs. under rusningstid. 
 
Social betydelse av körkort och tillgång till bil  
I viss mån framkom att föräldrarna hade behov av att använda bilen för att 
upprätthålla sociala kontakter. Vi frågade männen om de trodde att ett skäl för 
äldre att köra till köpcentrumet är att träffa bekanta, vilket de nog trodde. Återigen 
kom diskussionen in på problemet med att kvartersbutiker läggs ned. Betydelsen 
av att få behålla körkortet som legitimation underströks.  
 
Medhjälpare vid transporter av äldre  
Flera av deltagarna medverkade aktivt för att transportera äldre anhöriga personer, 
oftast föräldrar. De såg detta som en plikt om de själva medverkat till att 
föräldrarna gjort sig av med bilen. En synpunkt som kom fram var att det var 
viktigt att ställa rätt fråga om man ville hjälpa sina föräldrar. Föräldragenerationen 
är uppfostrad till att klara sig själva och skulle inte säga att de behövde hjälp om 
man frågade, än mindre be om hjälp själva. Männen använde olika strategier för 
att få föräldrarna och andra äldre anhöriga att sluta köra. De försökte med 
omskrivningar, skyllde på att man behövde låna bilen eller låtsades ha ärende till 
butiken för att få föräldrarna att åka med. 
 
Medicinska skäl för att sluta köra bil  
Diskussionen fokuserade på läkarnas betydelse. Männen ansåg att dessa kunde 
och borde avgöra om föräldrarna var lämpliga bilförare. Männen tyckte att det var 
svårt att veta när en sjukdom eller funktionsnedsättning skulle ses som så grav att 
det var dags att sluta köra. Slutsatsen var ändå att det var bättre att föräldrarna 
slutade köra för tidigt än att man väntade så länge att en olycka han ske. Männen 
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uttryckte oro för att andra trafikanter, i första hand barn, skulle skadas. Läkarna 
sågs som alltför passiva. Flera av männen förespråkade en obligatorisk hälso-
kontroll, men undvek till viss del att tala om hur föräldrarna sedan skulle lösa sin 
transportsituation. 

 
Olycksinblandning 
På direkt fråga framkom att de äldre inte varit inblandade i några bilolyckor. 
Däremot hade någon skadats som fotgängare. 
 
Bilens betydelse och bilberoende? 
Idag såg männen bilen främst som ett verktyg för att kunna förflytta sig, även om 
det fanns någon som njöt av själva bilkörningen och därför körde väldigt mycket. 
För de övriga deltagarna verkade nöjeskörandet vara ett passerat stadium. Om 
man i dag körde mycket berodde det snarare på att man behövde det, t.ex. på 
grund av arbetet. Däremot sågs bilen som självklar av de flesta och lika självklart 
var att alla män födda på 40-talet har körkort, om de inte nekats körkort av 
medicinska skäl eller blivit av med det på grund av något trafikbrott. 

Ett par av männen levde så att de inte var helt beroende av bilen eller så kunde 
de tänka sig att bosätta sig så att de kunde klara sig utan bil om det var nöd-
vändigt. Ingen var dock ännu beredd att helt avstå, även om det för någon redan 
idag skulle vara ekonomiskt lönsamt att göra så. Den anledning som gavs var att 
frihetskänslan skulle försvinna. Flera såg bilen som en frihetssymbol. 

En av deltagarna hade redan vid köpet av den nuvarande bostaden, valt att bo-
sätta sig så att det skulle finnas alternativa möjligheter till transporter för familje-
medlemmarna. En annan hade bosatt sig så att de fått skjutsa barnen i olika 
sammanhang under många år. 

Ett par alternativ till att ha egen bil diskuterades, men verkade inte tilltala 
männen. Det var bara en av deltagarna som cyklade i större utsträckning. Någon 
sa att i framtiden kanske det inte finns samma behov av transporter och jämförde 
med den snabba utvecklingen på Internetsidan. 

En av deltagarna sa att han bara kunde tänka sig att utnyttja färdtjänst om det 
var absolut nödvändigt. När vi frågade om någon av männen kände oro för det 
framtida bilkörandet var det bara ett par av dem som funderat i de banorna. De var 
oroliga för att synen eller ryggen skulle bli så dålig att de inte längre kunde köra. I 
sammanhanget påpekades att bilar var gjorda för friska människor.  

De frågor männen diskuterade kan sammanfattas i följande 13 punkter: 

• Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att äldre 
körkortsinnehavare kör bil? 

• Varför bör äldre få eller inte få köra bil? 
• Bör äldre hindras från att köra bil? 
• Hur ska de äldre, om det ses som nödvändigt, hindras från att köra bil? 
• Varför ska de äldre hindras eller inte hindras från att köra bil? 
• Vem ska ta ansvaret för att hindra äldre olämpliga förare från att köra bil? 
• Ska körkortet få behållas som legitimation om innehavaren inte längre är 

lämpad att köra bil? 
• Ligger det en fara i att kvinnor som har haft körkort länge börjar köra bil 

först på äldre dar? 
• Generationsskillnader  
• Effekten av nedläggning av närbutiker och postkontor 
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• Friheten att ha tillgång till bil 
• Det självklara i att ta/ha körkort bland män födda på 40-talet  
• Läkarnas passivitet 
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4 Diskussion 
I denna studie valdes en kvalitativ metod, för att fånga upp frågeställningar och 
teman som inte ådagalagts vid de få tidigare studier som fokuserat på ”baby 
boom”-kohorterna. Avsikten var inte att samla ett material som tillåter 
gruppjämförelser mellan exempelvis män och kvinnor. Sammansättningen av 
grupperna var avsedd att garantera att så många olika röster som möjligt blir 
hörda. Sammanfattningen av viktiga teman nedan är av praktiska skäl strukturerad 
per kön, men detta betyder inte att de skillnader som vi fann i våra grupper av 
män och kvinnor på något sätt kan anses som representativa. Frågan om 
könsskillnader i hur man förhåller sig till sina åldrande föräldrars transportbehov 
eller hur man ser på sin egen framtid som åldrande trafikant kommer att ställas i 
den enkätundersökning vars förstudie denna kvalitativa undersökning är. 

Vad som framför allt skilde de manliga och kvinnliga grupperna åt var att den 
ena talade om hur äldre skulle fås att sluta köra medan den andra gruppen snarare 
talade om det behov äldre har att kunna fortsätta köra. Båda grupperna var 
överens om att läkarna har de största möjligheterna att övertyga äldre bilförare att 
sluta köra. En deltagare sa också att hon själv skulle föredra detta. Hon trodde 
också att det skulle göra det lättare för henne att berätta för andra att hon slutat 
köra bil. En annan var dock tveksam till att läkarna kunde övertala vissa patienter 
att sluta köra. 

Flera av männen förespråkade en obligatorisk hälsokontroll, men undvek till 
viss del att tala om hur de äldre sedan skulle lösa sin transportsituation. Kvinnorna 
attraherades inte i lika hög grad av modellen med en obligatorisk kontroll av äldre 
förare. De ansåg att kontrollen borde begränsas till de personer som det fanns 
direkt medicinska skäl att undersöka. 

Att erbjuda transportservice åt de äldre verkade vara lika vanligt i båda 
grupperna, men det var främst i den manliga gruppen det fanns ett uttalat ansvar 
för att skjutsa de äldre, i synnerhet om man själv medverkat till att de inte längre 
körde bil. Männen ansåg också att färdtjänst var bra för de äldre, men när det kom 
till dem själva sågs bilen som överlägsen. Den gav en helt annan frihet och krävde 
inte planering i samma utsträckning. Deltagarna hade inte så stor kunskap om 
vilka regler som gäller för färdtjänst.  

Båda grupperna talade om vilka typiska problem man trodde att äldre bilförare 
har och nämnde i det sammanhanget bland annat komplicerade trafikmiljöer, 
mörker, regn och rusningstrafik 

Risken att föräldrarna skadade sig själva eller andra gjorde att männen såg det 
som en plikt att se till så att föräldrarna inte fortsatte att köra bil för länge. 
Männen var strängare på den punkten än kvinnorna, som ibland uppmuntrade till 
fortsatt bilkörning.  

Att låta de äldre få behålla körkortet som legitimation sågs som viktigt för 
männen. Men även kvinnorna nämnde betydelsen av körkortet. Det sågs av vissa 
som en identitet. 

Vid flera tillfällen nämnde kvinnorna att misstag i trafiken kunde göra kvinnor 
osäkra och i något fall till och med leda till att bilkörningen gavs upp. De trodde 
däremot inte att män reagerade på detta vis.  

En likhet mellan grupperna var att båda spontant tog upp en diskussion kring 
skillnader mellan generationerna. Männen betonade den äldre generationens ovilja 
att ta emot hjälp, kvinnorna diskuterade mer kring den yngre generationens ovilja 
att hjälpa. 
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Båda grupperna drog också paralleller mellan trädgårdsarbete och bilkörning. I 
männens fall rörde diskussionen att säga till när det var dags att sluta med 
trädgårdsarbete respektive bilkörning, där likhetstecken drogs. I kvinnornas fall 
nämndes däremot trädgårdsskötsel som något man kunde fortsätta med tills man 
dog om man ville. Det skadar inte någon annan. Fortsatt bilkörande kan däremot 
skada andra människor. 

 
4.1 Fortsatt forskning 
Enligt en nyligen genomförd studie av Hakamies-Blomqvist, Heikkinen och Siren 
(koncept) finns ett behov av studier där kvinnor och män jämförs på ”lika villkor”. 
I tidigare genomförda studier har, om äldre kvinnor överhuvudtaget nämns, endast 
jämförelser gjorts mellan äldre kvinnliga trafikanter och vad som betraktas som 
”normala” äldre trafikanter, nämligen äldre män. Män används således som 
”facit” i undersökningarna. Det som avviker från männens beteende tenderar att  
bli betraktat som ett avvikande beteende. Med tanke på att det numera är mycket 
vanligt även bland kvinnor att ta körkort och att köra bil krävs en annan syn på 
äldre kvinnor som trafikanter. 

En finsk studie har visat att kvinnor lättare ger upp bilkörandet när de blir 
äldre. Detta gav den kvinnliga diskussionsgruppen ett praktiskt exempel på. Vad 
som också framkom i det specifika fallet var att den närmaste omgivningen 
uppmuntrat kvinnan i fråga att fortsätta köra bil. Ingen av de övriga 
diskussionsdeltagarna invände mot detta. I gruppen med manliga bilförare var 
inställningen en annan. Där såg man det som viktigt att de äldre inte körde för 
länge, även om ett par invändningar gjordes. Vad beror detta på?  

Vi vill lyfta fram några forskningsfrågor som kan vara intressanta att studera i 
den kommande enkätstudien. Möjligheterna att fler 40-talister än våra tio 
diskussionsdeltagare har börjat förändra eller begränsa sitt bilkörande bör utredas. 
Detta är något som tidigare inte diskuterats i dessa sammanhang.  

En annan forskningsfråga av intresse är vad människor värdesätter och på vilka 
grunder, när det gäller val av transportmedel. Ett exempel på det är att flera 
deltagare inte såg färdtjänst eller taxi som något attraktivt alternativ till bilen, 
eftersom sådana resor kräver större planering och därmed inskränker friheten. 

En av fördelarna med en kvalitativ studie som förstudie är att man kan ta vara 
även på vagt dokumenterad information med tanke på senare testning i en 
omfattande kvantitativ studie. Sådana kvasiintuitiva rön fanns även i denna studie. 
I den blivande enkäten kommer vi bland annat att studera könskillnaderna i hur 
man ser på bilen, hurudana krav man har angående den egna autonomin och 
livskvalitén, hur benägen man är att fatta kollektiva beslut med sin make/maka om 
fortsatt bilkörning med mera. Vi kommer även att granska upplevda 
kohortskillnader i hur dagens äldre kommunicerar med sina barn om fortsatt 
bilkörning jämfört med hur morgondagens äldre väntar sig att de kommer att 
kommunicera med sina barn, samt andra frågor där kohortskillnader kan förväntas 
föreligga. Hela det rika material som insamlades i denna studie finns transkriberat 
och kommer att kunna utnyttjas vid planeringen av enkäten. 
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Trafik och trafikantbeteende 2000-05-05 
Gunilla Sörensen  

 
Hej! 
Här kommer en liten påminnelse om diskussionsgruppen på VTI som 
genomförs på tisdag kväll.  

 
Datum: tisdagen den 9:e maj 
Tid: klockan 18:30 – ca 20:00 
Plats: Gula Rummet, VTI (se bifogad karta) 
Ämne: Hur förändrar äldre bilister sitt bilkörande? 
 
Vi är jätteglada att du vill vara med och diskutera äldre bilförare. Ni som 
blivit tillfrågade är en grupp män som har det gemensamma att de flesta av 
er är bilförare i åldern 50–60 år med någon förälder i livet som kör eller 
har kört bil. Vår tanke är ni ska prata sinsemellan om äldre bilförare och 
deras problem och möjligheter att transportera sig. Vi är också 
intresserade av att veta om ni hjälper till att skjutsa era föräldrar eller 
andra äldre anhöriga. Förhoppningsvis har ni också något att säga om era 
tankar kring er egen framtid som bilförare. 
 
Eftersom ytterdörren till VTI är stängd under kvällstid kommer vi ut och 
möter er vid entrén. Vi bjuder på kaffe och macka innan vi startar och ni 
får även ersättning för resan. Dessutom får ni 300 kr för besväret. 
 
Vi hoppas givetvis att ingen får förhinder, men skulle det ändå inträffa är 
det viktigt att vi får veta det så snart som möjligt. Tveka inte att kontakta 
oss om du har några frågor kring arrangemanget. Det går bra att ringa när 
som helst.  

 
VÄLKOMNA! 
 
 
Gunilla Sörensen  Anna Anund 
Tel arb 
Tel hem    

 
 
 
 

Swedish National Road and Transport Research Institute  

Postadress/ Besöksadress/ Telefon/ Telefax/ E-post/ Postgiro/ 
Postal address Visiting address Telephone Telefax E-mail Postal giro account 

Statens väg- och transport- Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 vti@vti.se 5 98 01-1 
forskningsinstitut Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 13 14 14 36   
SE-581 95 Linköping 
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Diskussionsunderlag för de två fokusgrupperna 
Har nedan redovisas den intervjuguide som använts vid de två 
diskussionstillfällena. Vid den andra sammankomsten, den med män, hade ett par 
punkter tillkommit. Dessa är markerade med blå färg. 
 
Intervjuguide 
Deltagarna hälsas välkomna och bjuds på fika. Moderator inleder med en 
beskrivning av hur diskussionen är tänkt att gå till och vilket syfte den har. 
Därefter beskriver moderatorn sitt förhållande till bilen och till de egna 
föräldrarnas bilåkande och för- och nackdelar kring detta. Medhjälparna 
presenterar sig på liknande sätt. Alla gruppdeltagare får sedan presentera sig och 
berätta kort om sin bakgrund. Frågor som förväntas få svar i det sammanhanget 
är:  
• Hur mycket kör ni? 
• Hur mycket kör/körde era föräldrar? 
• Hur gamla är era föräldrar? 
• Bor ni på landet eller i stan? 
• Bor föräldrarna på landet eller i stan? 
• Hur långt har ni till era föräldrar?  
• Kör era föräldrar fortfarande bil? 
• Kör/körde båda föräldrarna bil? 
 
Efter att alla presenterat sig inleds diskussionen kring frågan: 
• Har det varit möjligt att ta upp frågan om bilkörning med era föräldrar?  
 
Livsstil – bilberoende 
• (Hur ofta) diskuterar ni bilkörning med era föräldrar? 
• Känner de äldre sig beroende av bil?  
• Lever de ett sådant liv att bilen är nödvändig? 
• Finns det alternativ till bilen? 
• Utnyttjar föräldrarna dessa alternativ? 
• Skulle de tvingas ändra sin livsföring om de inte längre kunde köra bil? 
• Fattas stora beslut, t.ex. var man ska bo, med tanke på bilkörning? 
• Hur fördelar de äldre bilkörandet sinsemellan? 
• Körde föräldrarna mycket i jobbet? 

 
Begränsar de äldre sitt bilkörande? 
• Begränsar de äldre sitt körande? 
• På vilket sätt begränsar de i så fall sitt bilkörande? (Dagsljus/mörker, 

komplicerade trafikmiljöer, okända miljöer, kör saktare, kör bara på 
sommaren, undviker något speciellt?) 

• Vilka moment anser ni är svårast för de äldre vid bilkörning? 
• Oroar ni er för era föräldrar när de kör bil eller hur de annars klarar sig i 

trafiken? 
• Har ni försökt påverka era föräldrar när det gäller bilkörningen? 
• Vilka funderingar har de äldre haft kring att sluta köra bil? (slutar när det blir 

dags att byta bil eller förnya körkortet, slutar på uppmaning av någon, slutar 
om det händer en olycka etc.) 
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• Vilka funderingar har ni själva haft kring frågan om de äldre ska sluta köra 
bil? 

• Varför tycker ni att de äldre ska eller inte ska sluta köra bil? 
• Hur kan de äldre transportera sig själva sedan? Vilka alternativ är realistiska? 
• Vilka transporter är svårast att ersätta eller går inte att ersätta? 
• Vilka resor ser föräldrarna själva som viktigast? 
• Vilka aktiviteter skulle de tvingas avstå från? 
 
Social betydelse av körkort och tillgång till bil 
• Vilken betydelse har det för de äldre att fortfarande ha kvar körkortet och (den 

teoretiska) möjligheten att köra bil? 
• Vilken betydelse har det för de äldre att fortfarande ha kvar körkortet och (den 

teoretiska) möjligheten att köra bil om vi bortser från själva transportbehovet? 
(Vill ej bli omyndigförklarad, ett tecken på att man fortfarande inte är riktigt 
gammal, större frihetskänsla,…..) 

• Vad hindrar dem i övrigt från att sluta köra?  
• Vad skulle få/fick dem att sluta köra? 
 
Medhjälpare vid transporter av äldre 
• Hjälper ni de äldre med transporter? Vilka hjälper ni? 
• Om ni hjälper till, känns det som en belastning? 
• Skjutsar ni eller utför ni ärenden? Vilka resor, ärenden? 
• Vem sköter det praktiska kring bilen, avseende tankning, service, besiktning 

m m? 
• Kan man köra längre upp i åren om man väljer viss typ av bil t.ex. med 

automatlåda? 
• Vem i er familj tar ansvaret för de äldres transporter? 
• Vem av föräldrarnas anhöriga eller vänner tar ansvar för föräldrarnas 

transporter? 
 
Medicinska skäl för att sluta köra bil 
• Har de äldre diskuterat fortsatt bilkörande med sin(a) läkare? 
• Har någon överenskommelse gjorts? 
• Vem tog upp diskussionen? 
• Har ni tagit upp diskussionen med de äldre? 
• Har ni tagit upp diskussionen med någon inom läkarkåren? 

 
Olycksinblandning 
• Har de äldre råkat ut för någon olycka eller incident i samband med 

bilkörning? 
• Vad blev konsekvensen? 
• Ledde olyckan/incidenten till att frågan om fortsatt bilkörande tagits upp? Av 

vem togs den i så fall upp? 
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Bilens betydelse 
Har bilen samma betydelse för er som den har/hade för era föräldrar? 
  
Om diskussionen inte kommit in på deltagarnas egen framtid när ovanstående 
punkter avverkats leder moderatorn in deltagarna på detta spår genom att säga 
något i stil med: ”Jag har förstått av det ni berättat att ni indirekt har stor 
erfarenhet av hur det är att bli äldre som bilförare. Har ni funderat något över 
hur det kommer att vara när ni själva är i 80-årsåldern?” 
 
Bilberoende? 
• Är ni beroende av bilen idag och hur tror ni att det blir i framtiden? 
• Är det omöjligt att avvara bilen eller skulle du lika gärna vara utan bil? 
• Hur mycket kör ni idag? 
• Tror ni att ni kommer att köra lika mycket när ni blir pensionärer? 
• Fattar ni stora beslut med tanke på bilkörning (t.ex. var ni ska bo)? 
• Hur fördelas bilkörandet i er familj idag? 
• Är ni beroende av bilen idag? 
• Finns det alternativa transportmedel idag ? 
• Använder ni er av dessa? 
• Tror ni att ni kommer att vara beroende av bilen när ni blir pensionärer? 
• Tror ni att det kommer att finnas möjliga alternativa transportsätt för er som 

pensionär? Vilka alternativa transportsätt ser ni som tilltalande/realistiska? 
• Tror ni att ni kommer att använda er av dessa när ni blir pensionärer? 
• Var skulle ni helst vilja bo när ni blir äldre? Kommer ni att bo på landet eller i 

stan? 
• Har ni barn eller andra yngre anhöriga i närheten som skulle kunna hjälpa er 

med transportfrågan i framtiden? 
• Hur länge kommer ni att fortsätta att köra bil? 
• Vilken typ av bil skulle ni vilja ha den dag ni är i samma ålder som era 

föräldrar är nu? 
• Vad skulle vara anledningen till att ni i en framtid slutade köra bil? 
• Är ni rädda för att bli isolerade om ni inte längre kommer att kunna köra bil? 
• Vilket system borde vi ha i Sverige, när det gäller körkort för äldre 

(återkommande hälsokontroller, nuvarande system eller annat)? 
 
 
Avslutningsvis 
• Vad oroar ni er mest för när det gäller era föräldrar och deras resor? Vad har 

varit lätt och vad har varit svårt eller omöjligt? 
• Vad oroar er mest när det gäller bilkörning och er egen framtid? Vad tror ni 

kommer att bli lätt och vad blir svårare eller omöjligt? 
• Vilket är bästa tänkbara transportmedel för de äldre (beroende på ärende, 

resans längd)? 
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Moderatorns inledning till kvinnornas diskussion 
Efter att ha hälsat deltagarna välkomna, bjudit på fika och delat ut blanketter för 
utbetalning av ersättning inledde moderatorn med följande ord: 

 
Jag tänkte jag skulle börja berätta lite om hur vi har tänkt oss att 

det ska gå till i dag då. Det är meningen att ni ska prata med 
varandra och vi sitter bara här och lyssnar och antecknar. Så har jag 
satt på bandspelarna här för att vi ska ha som stöd då, när vi 
renskriver våra anteckningar. Men det är… naturligtvis så är det enda 
syftet med inspelningen och vi, när vi redovisar det här så 
småningom, så kommer vi inte att tala om vilka som har varit med 
över huvud taget, utan bara att det är kvinnor i den här åldern mellan 
50 till 60 år. Inte vem som har sagt vad utan det intressanta är ju vad 
ni säger. Så det är det vi kommer att ta fasta på. 

Vi ska använda det här sen i… som underlag när vi ska göra en 
enkät som ska gå ut till kvinnor och män i 55-årsåldern med frågor 
när det gäller äldre bilförare och även hur den här gruppen ser på sin 
framtid som äldre bilförare. Och vi ska samla en grupp män, hoppas 
vi, om ett litet tag och göra samma sak då. Får vi väl se om det blir 
några skillnader vad de har att berätta och… 

Men det här är första gången vi har det här, så det ska bli 
spännande att se. Det här är, vi har flera projekt här på VTI som 
handlar om äldre bilförare och det här ingår i ett utav de projekten 
och det är väl inriktat då på mobilitet kan man säga. 

Ja, så att det vi är intresserade av: era erfarenheter när det gäller 
era föräldrar då, som ni väl har förstått då, när vi har berättat om det, 
kanske för några av er i alla fall och det… vilken betydelse bilen har 
för dem eller vilken betydelse den har haft och hur ni känner det när 
det gäller deras bilkörande eller deras möjligheter att transportera 
sig över huvud taget. Jag menar, en del av er kanske aktivt deltar, 
hjälper till att skjutsa till sjukhuset eller när det ska göras stora inköp 
eller nå’nting sånt där. 

Men en annan anledning att vi vänder oss till er det är ju att ni 
tillhör den här stora gruppen av efterkrigsbarn eller de som föddes 
under 40-talet då. Det pratas ju mycket om att ni är så många och om 
ni har funderat lite på hur det kommer att bli för er när ni blir äldre 
bilförare. Ni kommer att utgöra en stor grupp den dagen om 20–30 år. 

 
Här föll deltagarna spontant in och kommenterade att de konkurrerade om 

färdtjänsten och att den nog behövdes. Moderator fortsatte: 
 
Och sen, vi pratade ju om att vi skulle hålla på till åtta eller nå’t 

sånt, men ni behöver ju inte känna er begränsade av tiden utan prata 
på av hjärtats lust så mycket som ni känner för och era tankar och 
förhoppningar och oro eller så och funderingar om vad bilkörningen 
har för betydelse i era liv och i era föräldrars liv. Och känner vi att ni 
pratar för mycket om något så kommer vi väl att jobba vidare mot 
nästa fråga kanske. 
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Moderatorns inledning till männens diskussion 
Liksom vid det första diskussionstillfället inleddes sammankomsten med att 
deltagarna hälsades välkomna, bjöds på fika och fick fylla i blanketter för 
utbetalning av ersättning. Därefter inledde moderatorn diskussionen med följande 
ord: 

Och så tänkte jag att jag skulle berätta lite om hur vi har tänkt att det 
skulle gå till här i kväll. Det är ju meningen att ni ska prata med 
varann och vi sitter bara här och, och lyssnar och antecknar för att ha 
stöd för minnet och det är därför de här bandspelarna ligger här 
också, för att vi ska kunna gå tillbaka där och lyssna om vi har glömt 
bort sammanhangen eller så där. 

Men det är ju inte så att vi bryr oss om vem det är som säger vad 
utan det är ju innehållet i det ni säger som vi är intresserade av. Så vi 
kommer inte att tala om över huvud taget vilka det är som har varit 
med här och pratat i kväll för det är ju ointressant egentligen. Utan 
det är mer att ni då är en grupp män i ja ungefär 50–60 år även om vi 
har en pojkspoling med här som inte riktigt har kommit över strecket. 
Ja, så vi ska använda det här sen, som underlag till en enkät som vi 
ska skicka ut till 55-åringar, både kvinnor och män. Och det är för att 
vi ska kunna ta fram bra frågor om sånt som rör den här gruppen, 
som berör den här gruppen… 

 
Under inledningen gavs information om att en grupp kvinnor tidigare träffats på 
liknande sätt. På direkt fråga från en av deltagarna förklarades varför män och 
kvinnor skiljts åt: 

 
…vi tror att man har olika uppfattning och att man gör på olika sätt, 
att man kanske har mer gemensamt om man är en grupp män än om 
man är en blandad grupp. Det är möjligt att det är fördomar men det 
hoppas vi att det ska komma fram sen i vår undersökning. 

 
Ämnet för kvällen beskrevs på följande sätt: 

 
Ja, vi har flera projekt här på VTI som handlar om äldre bilförare 

och det här projektet ingår i ett av dem och det är väl mest inriktat på 
mobilitet, skulle man kunna säga. 

Jaha, så det är ju så att vi är intresserade av era erfarenheter när 
det gäller era äldre föräldrar eller anhöriga, bekanta och hur de… om 
de problem och möjligheter de har när det gäller bilkörning och om ni 
själva deltar och hjälper till, om de behöver hjälp med vissa viss typ 
av bilkörning, kanske blir skjutsade till sjukhus eller till storhandling 
eller nå’nting annat. 

Jaa, och, ja det är kanske så att ni aktivt deltar eller så är det så att 
de är så aktiva och klarar ut det där själva och ni inte behöver hjälpa 
till. Men en annan anledning till att vi har vänt oss till er det är ju då 
att ni är den här gruppen som är födda på 40-talet och som själva 
kommer att utgöra en stor grupp äldre bilförare om så där en 20-30 
år och det kan ju vara lite spännande att höra också hur ni har … om 
ni har funderat nå’nting över det hur det kommer att vara. Och vi 
pratade ju om att vi skulle hålla på till klockan 8 eller nå’nting sånt, 



Bilaga 4 
Sid 2 (2) 

 VTI notat 83-2000 

men ni behöver inte känna er begränsade av det, utan prata bara på 
av hjärtats lust så mycket ni vill. Och är det så att vi tycker att ni 
pratar för mycket om nå’nting så då går vi väl in och hejdar er, men 
och är det så att det blir tyst så tror jag ändå att ni väcker så mycket 
tankar och idéer hos oss så att då har vi säkert nå’n fråga som vi inte 
kan bärga oss, utan då vi går in och ställer där. Det var väl inte några 
problem med kvinnorna. De pratade på för fullt hela tiden och det är 
just det som är idén med det här Det är inte så att vi är mest 
intresserade av att få ut all fakta och alla sanningar om det här med 
bilkörning utan det är mer era funderingar och små vardagliga 
händelser och så som vi kanske inte har så mycket kunskap om.  
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