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Förord 
Föreliggande studie har genomförts med hjälp av finansiering från Trygg Hansa 
och VINNOVA som ett samarbetsprojekt mellan VTI och Helsingfors 
Universitets Psykologiska institution. Projektledare vid VTI har varit Anna Anund 
och Liisa Hakamies-Blomqvist. Intervjuerna har gjorts av Anna Anund och 
Gunilla Sörensen, Anu Sirén har haft huvudansvaret för analysen och skrivandet 
av rapporten och Liisa Hakamies-Blomqvist har haft det övergripande 
vetenskapliga ansvaret för hela projektet. 

Projektet hade inte varit möjligt att genomföra utan de tio kvinnor som 
generöst delat med sig av sina berättelser. Vi vill rikta ett stort tack till dem. 

Linköping februari 2004 

Författarna 
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Förnuft och känsla: 
En narrativ studie om äldre kvinnors bilkörning
av Anu Sirén (HU), Anna Anund (VTI), Gunilla Sörensen (VTI) 
och Liisa Hakamies-Blomqvist (VTI) 

Sammanfattning
Studien utgick ifrån att det finns ett kvinnospecifikt sätt att uppleva och 
tillmäta betydelse av bilen. Denna insikt är väsentlig för en förståelse av 
kvinnornas beslutsfattande i frågor kring bilkörning, såsom att sluta köra 
bil. De äldre kvinnornas marginalisering som bilförare, som flera studier 
demonstrerat, byggs upp genom olika former av social och kulturell praxis 
under hela levnadsloppet. Männen har utgjort normen och styrt kvinnornas 
användande av bilen, men bilen och körkortet har ändå gett kvinnorna en 
ökad frihet och livskvalitet. Bilens och bilkörningens personliga betydelse i 
kvinnornas berättelser avspeglade både förnuft och känsla, med andra ord 
både bilens praktiska och dess upplevelsemässiga betydelse. 

Detta är några av de resultat som framkommit vid en kvalitativ studie som 
omfattat tio äldre kvinnors berättelser om sina liv som bilförare. Syftet med 
studien var att belysa kvinnornas bilkörning ur perspektivet av deras levnadslopp. 
Ett centralt begrepp i referens- och tolkningsramen var äldre kvinnors 
marginalisering som trafikanter. Målet var att få en ökad förståelse för de 
sociokulturella dragen i de äldre kvinnornas bilkörning och den betydelse 
bilkörningen har och har haft för dem. 

I analysen visas exempel på könsrelaterad marginalisering; kvinnornas 
bilkörning definieras och auktoriseras av manliga agenter. En marginalisering 
baserad på ålderdom kunde inte tydligt utläsas ur materialet. Ålderdom syntes 
endast när man talade om att upphöra med bilkörning och delvis i samband med 
reflektioner om körförmåga och rätten att definiera kriterierna för den.

Materialet visade hur stort inflytande olika kulturella uppfattningar och 
normativa handlingsmodeller har haft på dessa kvinnors bilkörning och deras 
användning av bil. Detta är av stor vikt vid förståelsen av de äldre kvinnornas 
självständiga mobilitet, dess villkor och hinder. Till exempel har könsrollerna 
förknippade med bilkörningen ett inflytande på hur kvinnans bilförarkarriär 
utformas både kvantitativt, kvalitativt och upplevelsemässigt.   

Den personliga betydelsen förknippad med bilen avspeglades i berättelserna 
om dels bilens praktiska betydelse, dels hur den upplevdes. Det praktiska 
framträdde ofta i materialet; ett exempel var berättelser som vittnade om bilen 
som ett medel i omhändertagandet av andra människor. Det är dock intressant att 
samtidigt som kontroll av vardagen och hjälp till andra var praktiska innebörder 
förknippade med bilen, hade de också en stark upplevelsemässig sida. Att sköta 
praktiska ärenden och ta hand om andra gav kvinnorna både makt och en aktiv 
position.

Beskrivningar av den upplevelsemässiga sidan av bilen och bilkörningen 
framträdde som en tydlig egen kategori i materialet. I de delar av materialet som 
fokuserar på upplevelser presenterades bilen som ett medel med hjälp av vilket 
kvinnorna vann eget utrymme, tog en aktiv position och kunde njuta av den frihet 
och fartens tjusning som bilen möjliggjorde. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Bilkörning och trafik – en arena för männen 
Trots att trafiksystemet och rörligheten utanför hemmet är en väsentlig del av det 
dagliga livet för hela befolkningen, kan man anse att trafiken, och i synnerhet 
bilkörningen, utgör synnerligen könsbundna och manliga sociala scener. Vid 
närmare granskning visar det sig, att trafik och bilkörning inte bara i vår 
föreställningsvärld utan även statistiskt sett är starkt relaterade till kön. 

Så kommer till exempel Marit Hubak (1993) från Norge i sin undersökning om 
bilreklam fram till, att föreställningarna om bilkörning och tekniken i anslutning 
till den generellt sett är maskulina. Dessutom har man i ett flertal studier om 
bilens kulturella innebörd ansett att den representerar frihet, mobilitet, status och 
traditionell manlighet (Berger, 1986; Lewis & Goldstein, 1983; Sachs, 1992; 
Scharff, 1991). Detta sammankopplas i allmänhet med de kulturella 
föreställningarna om rörelseutrymme, kön och passande beteende för män och 
kvinnor. Historiskt sett har männens verksamhet i högre grad omfattat offentliga 
arenor, såsom arbetslivet, medan kvinnornas omfattat den privata sfären eller 
hemmet. Den fria mobiliteten har traditionellt setts som ett privilegium och en 
rättighet för männen. Delvis av denna orsak har bilen, som ju möjliggör en större 
mobilitet, ansetts både onödig och olämplig för kvinnorna (Scharff, 1991; Wachs, 
1987; 1996).

Bilkörningens och mobilitetens könsbundenhet syns inte enbart i vår kulturella 
bildsamling och de betydelser vi ger bilkörningen. Trots att kvinnorna i de flesta 
industriländer sedan länge arbetet utanför hemmet, kan man i skenet av olika 
statistiska uppgifter fortfarande se, att det finns betydande skillnader mellan 
könen när det gäller mobilitet och användning av bil. Såväl i de europeiska 
länderna som i Nordamerika är det fortfarande vanligare att kvinnorna inte har 
körkort i jämförelse med männen (Ajoneuvohallintokeskus, 2001; Polk, 1998; 
Rosenbloom, 1995). De kör kortare sträckor än männen (t.ex. Cassel m.fl., 1996; 
Polk, 1998; Rosenbloom, 1995) och deras resebeteende regleras i högre grad än 
männens av sociala faktorer, såsom antal barn och civiltillstånd (Rosenbloom, 
1995; se även Andréasson, 1994; Hjorthjol m.fl., 1989; Bianco & Lawson, 1996). 
Familjens bil används ofta i första hand av mannen (Andréasson, 1994; Cassel 
m.fl., 1996), kvinnorna deltar i lägre grad i beslutsfattandet om användningen av 
familjens bil (Polk, 1998) och när mannen och kvinnan reser tillsammans, är det i 
9 fall av 10 mannen som sitter bakom ratten (Cedersund, 1990).1

1.1.2 Bilkörningens sociala och kulturella innebörder från ett 
ålders- och ålderismperspektiv

De sociala och kulturella innebörderna är inte enbart laddade med tanke på könet. 
Även beträffande ålder kan man säga att bilkörning och trafik är socialt och 
kulturellt färgade. I synnerhet bilen och bilkörningen kombineras med före-
ställningar om ungdom, fart, frihet, effektivitet och dynamik (Sandqvist, 1997). 
Dessa bilder kan i vår kulturella bildsamling lättare kombineras med unga och 
medelålders än med gamla människor. De åldersdefinitioner och åldersupp-
fattningar som finns invävda i vår kultur bestämmer och styr vår uppfattning om 

1 För ett mera omfattande sammandrag av männens och kvinnornas trafikbeteende och resvanor, se 
Siren m.fl. (2001). 
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hur det är lämpligt att uppträda och bete sig i en viss ålder (t.ex. Rantamaa, 2001). 
Bilkörningen och de föreställningar den innehåller kan inte obehindrat 
kombineras med gamla människor i vår kultur. 

Den kulturella diskrepansen mellan bilkörning och ålderdom kommer ofta till 
synes på olika sätt. Det kan tydligt ses i den samhälleliga debatten eller i den bild 
media skapar av en åldrig bilförare (Heikkinen, 2002). En gammal bilförare 
framställs ofta antingen som olämplig (bl.a. farlig för trafiksäkerheten) eller som 
ett undantagsfall (jfr. Heikkinens analys av Willi: Heikkinen, 2002). Även 
trafikforskningen om äldre bilister har till stor del färgats av kulturella 
åldersdefinitioner. Forskningen har koncentrerat sig på olycksrisker, säkerhet och 
körförmåga (Sirén, Heikkinen & Hakamies-Blomqvist, 2001). Dessutom har det 
samhälleliga beslutsfattandet om äldre bilister ofta varit ageistiskt (diskrimi-
nerande på grund av ålder) och åldersladdat. Så är till exempel perioden för 
körkortets giltighet i Finland kronologiskt bestämd utgående från åldern (70 år), 
vilket inte kan påvisas grunda sig på moderna forskningsresultat om ålder och 
körförmåga. Det är möjligt att förnya körkortet efter fyllda 70, ifall man kan 
påvisa att man är kapabel att köra bil, dvs. ett undantag från den normala 
åldersdefinitionen, en sorts specialfall. 

1.1.3 Äldre kvinnor och bilkörning 
Kulturellt sett kombineras fel ålder och fel kön när det gäller äldre kvinnor. De 
äldre kvinnorna kan därför anses som en slags kulturell anomali bland 
trafikanterna (Sirén m.fl., 2001; se även Sirén, 2002). Statistiken visar att de äldre 
kvinnorna mera sällan än män i motsvarande ålder innehar ett körkort, trots att 
man förutspår, att majoriteten av äldre bilförarna i framtiden kommer att vara 
kvinnor.

En förklaring till könsskillnaderna när det gäller körkortsinnehav bland de 
äldre är, att många av dagens äldre kvinnor aldrig har haft körkort eller kört bil. 
En annan betydande faktor är att kvinnorna tidigt lämnat in körkortet, vilket 
särskilt kännetecknar äldre kvinnliga bilförare. Enligt olika undersökningar avstår 
kvinnor från körkortet vid yngre år och bättre hälsa än männen. De lämnar oftare 
in kortet frivilligt (Gallo m.fl., 1999; Hakamies-Blomqvist & Wahlström, 1998). 
Ungefär 30 % av äldre kvinnliga körkortsinnehavare i Finland förnyar inte sitt 
körkort när det fyller 70 år, medan motsvarande andel av männen är cirka 5 %. 

Paradoxalt nog är det ändå de gamla och åldrande kvinnorna som allra mest 
behöver bil för att kunna trygga sin självständiga mobilitet och livskvalitet. 
Typiskt för äldre kvinnor är sjukdomar som begränsar den fysiska rörligheten 
(Arber & Cooper, 1999; Leveille, Penninx, Melzer, Izmirlian & Guralnik, 2000), 
och vilket i hög grad kan begränsa möjligheterna att gå, cykla och använda 
offentliga fortskaffningsmedel (se Hjorthol & Sagberg, 2000). Dessutom, på 
grund av kvinnornas förväntade längre livstid, minskar sannolikheten för att den 
manliga livskamraten kan fungera som chaufför ju äldre kvinnan blir. Ifall den 
äldre kvinnan redan tidigare lämnat in körkortet, eftersom mannen skött 
transporterna, kan mannens död leda till mobilitetsproblem. En kvinna som 
tidigare lämnat in körkortet kan i värsta fall vara utan chaufför under många år (se 
Rosenbloom 1993; Sirén & Hakamies-Blomqvist, 2001). Att ge upp den 
självständiga mobiliteten och ett aktivt liv är, förutom en personlig tragedi, även 
ett problem för nationalhälsan och nationalekonomin.  Bristande personlig 
mobilitet kan leda till en förlust av aktiviteter som via direkta och indirekta 
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hälsoeffekter kan starta en negativ spiral som leder till försämrad prestations- och 
funktionsförmåga och på sikt även till institutionalisering (House m.fl., 1982; 
Mack m.fl., 1997). Man kan alltså anse det faktum att kvinnor lämnar in körkortet 
och upphör med bilkörning som problematiskt (se även Sirén, Hakamies-
Blomqvist & Lindeman, in press). 

1.1.4 Marginalisering under levnadsloppet 
Forskningen har visat att den tidigare körhistorien är en betydelsefull faktor när 
man lämnar in körkortet. Ett aktivt bilkörande tyder på att körkortet förnyas och 
att man fortsätter köra bil även som äldre (Hakamies-Blomqvist & Sirén, 2003; 
Rabbit m.fl., 1996). Dessutom har man observerat, att de kvinnor, vilkas tidigare 
köraktivitet påminner om männens, lämnar in körkortet av likartade orsaker som 
männen, dvs. hälsorelaterade skäl (Hakamies-Blomqvist & Siren, 2003). I 
belysning av dessa fynd ser det alltså ut som om den främsta orsaken till att 
kvinnorna lämnar in körkortet är liten körerfarenhet.

Kvinnornas bilkörning är även kvalitativt annorlunda än männens också i de 
fall när de är aktiva bilister. Kvinnor använder bilen för andra ändamål än 
männen, de transporterar t.ex. oftare andra personer och sköter hemmets och 
familjens angelägenheter med bil. Dessutom, som redan tidigare nämndes, 
fördelas bilen eller ratten ojämnt inom hushållet, i synnerhet under gemensamma 
resor. Dessa kvalitativa skillnader kan naturligtvis för sin del påverka 
bilkörningens särdrag och besluten (som beslutet att upphöra med bilkörning) när 
man blir äldre. 

När man granskar särdragen för de äldre kvinnornas bilkörning, som att tidigt 
avstå från körkortet samt de allmänna könsskillnaderna i vanorna när det gäller 
bilkörning och mobilitet, kan man se dem som en spegling av en särskild 
socialisering2. Maskuliniteten och de starkt bestämda könsrollerna i den sociala 
verklighet som omger bilkörning och trafik är delfaktorer i den sociali-
seringsprocess som leder till att kvinnorna, när de blir äldre, onödigt tidigt lämnar 
in körkortet. När den traditionella manliga arenan dessutom präglas av starka 
bilder av ungdom och fysisk kraft, kan den äldre kvinnan uppleva det som 
naturligt att minska sin bilkörning och sedan lämna in körkortet. 

Om de äldre bilförarna överlag är generellt kulturellt marginaliserade, gäller 
detta i synnerhet de äldre kvinnorna. Kvinnornas marginalisering omfattar både en 
ålders- och könsdimension. Den s.k. dubbelstandard för åldrandet (se t.ex. Arber 
& Ginn, 1991; Palmore, 1997; Sontag, 1972) som ofta förekommer i samband 
med teoretiseringen om kvinnors åldrande kan anses gälla även kvinnor och 
bilkörning. Med dubbelstandard för åldrandet syftar man på att kvinnors åldrande, 
upplevelse av åldrandet och tolkningen av det, förknippas förutom med sexistiska 
även med ålderistiska och kulturella uppfattningar. Dubbelstandard för åldrandet 
betyder alltså att kvinnors åldrande och marginaliseringen i samband med det är 
kvalitativt annorlunda än marginaliseringen i samband med männens åldrande.  

Eftersom det finns en klar könsbunden dimension i kvinnors åldrande, och 
eftersom tidigare forskningsresultat pekar på ett nära samband mellan kvinnors 
bilkörning på äldre dar och deras tidigare körvanor, är det motiverat att granska 
fenomenet ur ett livsförloppsperspektiv. De äldre kvinnornas marginalisering som 
bilförare kan anses inledas redan tidigare under levnadshistorien och byggas upp 

2 Begreppet ”socialisation” används i synnerhet i psykologi och socialpsykologi för att beskriva 
hur man växer upp, ”blir människa” i en given kulturell och social miljö. 
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under levnadsloppet. Konkretiseringen av marginaliseringen kan ske först på 
ålderdomen, när kvinnan onödigt tidigt bestämmer sig för att upphöra med 
bilkörningen.

1.2 Studiens syfte 
Trots den könsbundna mobilitetens allvarliga följder, som eventuellt konkretiseras 
under ålderdomen, har man hittills inte nämnvärt undersökt den könsbundna 
verkligheten i samband med kvinnor och bilkörning. Detta beror delvis på, att de 
äldre kvinnorna över lag hittills varit rätt osynliga inom trafikforskningen (Siren 
m.fl., 2001) delvis på att både könsperspektivet och forskningshypoteser som 
beaktar det sociokulturella perspektivet varit mycket sällsynta inom den 
traditionella trafikforskningen. Syftet med denna studie är att med hjälp av en 
kvalitativ ansats belysa de äldre kvinnornas bilkörning ur ett levnadslopps-
perspektiv.

Med studien vill vi försöka förstå de sociokulturella dragen i de äldre 
kvinnornas nuvarande bilkörning samt de äldre kvinnliga bilförarnas 
marginalisering som trafikanter. Vi vill göra detta med hjälp av de olika 
betydelseinnehåll som kommer fram i äldre kvinnors berättelser om sin historia 
som bilförare. 

1.3 Den teoretiska referensramen för undersökningen 
Den viktigaste teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är livsförlopps-
perspektivet. Vi antar att de företeelser och innebörder som kan observeras i de 
äldre kvinnornas bilkörning har byggts upp under hela det tidigare livsförloppet. 
Livsförloppet som begrepp (på engelska Life-Corse) hänvisar till det levda livet, 
sett som en process som uppstår i växelverkan mellan yttre händelser och inre 
egenskaper. Det innehåller även tanken om hur åldersnormer, kohorteffekter, 
m.m. påverkar hur individen bygger upp sitt liv. 

Den andra teoretiska utgångspunkten vi har använt är den sociala 
konstruktionismen. Social konstruktionism är en relativt vid teoretisk inriktning 
som ser verkligheten som någonting som skapas och återskapas i social praxis; 
den betonar verklighetens tolkade karaktär. Social konstruktionism förhåller sig 
kritiskt till färdiga kategorier och s.k. självklar kunskap. Det socialkonstruk-
tivistiska perspektivet syns på två sätt i denna studie. För det första antar vi att ett 
fenomen uppstår under levnadsloppet och i vardaglig praxis. För det andra har vi 
valt en kvalitativ ansats och därmed en analys av materialet, i vilken vi i hög grad 
grundar oss på de innebörder som produceras med hjälp av språket och den 
språkliga konstruktionen av verkligheten. 

Den tredje teoretiska utgångspunkten är den feministiska teoretiseringen. Det 
finns dock ingen enhetlig feministisk teori, snarare olika teoretiseringar som kan 
tillämpas på begrepp, kunskapens natur, m.m. I denna studie har det feministiska 
perspektivet främst använts vid beslut om metodologiska lösningar. Våra 
metodologiska utgångspunkter och synpunkter vid analysen har tagit starkt 
intryck av den feministiska metodologins och metodologikritikens idé om en icke-
androcentrisk (som tar mannen för norm) vetenskap och forskning (Harding, 
1986), genom att lyfta fram kvinnorna och deras erfarenheter och de innebörder 
kvinnorna tillskriver olika händelser som forskningsobjekt. I samband med 
analysen av materialet koncentrerar vi oss dessutom på begreppen dubbelstandard 
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för åldrandet och marginalisering samt granskar förhållandet mellan könen i 
samband med bilkörningen från en feministisk synpunkt. 

2 Metod 
2.1 Kvalitativ ansats  
I denna studie använder vi en kvalitativ ansats som metodiskt tillvägagångssätt. 
Denna ansats syns genom hela forskningsprocessen, men tydligast präglas vårt 
material av både insamlingssättet, analyserna och tolkningen. Den kvalitativa 
ansatsen har inte använts särskilt mycket inom trafikforskning. Den lämpar sig 
dock synnerligen väl särskilt när man försöker hitta nödvändiga begrepp för ett (ur 
forskningssynpunkt) nytt fenomen samt när man vill fördjupa kunskapen om och 
förståelsen för ett fenomen man iakttagit. I flera sammanhang har man försökt 
definiera den kvalitativa ansatsen grovt i förhållande till kvantitativ forskning 
genom att säga att man snarare vill "förstå" än "beskriva". Pertti Alasuutari har 
åskådliggjort detta genom att beskriva den kvalitativa ansatsen så att man ställer 
"hur"-frågor i stället för "vad"-frågor (Alasuutari, 1994). 

I denna studie var den kvalitativa ansatsen mest lämpad för att ge svar på just 
de frågor vi som forskare var intresserade av. Föremålet för vårt intresse var de 
personliga innebörder som kvinnor tillskriver bilen samt, via dem, den 
sociokulturella dimensionen hos äldre kvinnliga bilförares bilkörning. Det 
forskningsmässigt viktiga när man närmar sig dessa fenomen genom en kvalitativ 
ansats är materialets rikedom samt möjligheten att fokusera på tidigare 
odefinierade begrepp och förhållanden mellan begrepp, som de intervjuade själv 
lyfter fram. Av särskild vikt anser vi det sistnämnda vara och av denna anledning 
bestämde vi oss för att insamla ett icke-numerärt material och utföra en kvalitativ 
analys av materialet. 

2.2 Intervjuerna 
För undersökningen intervjuades tio äldre kvinnor. Intervjuerna var ostrukturerade 
och kvinnorna uppmuntrades att fritt berätta sin historia som bilförare. Vissa av de 
kvinnor som ingått i studien har självmant berättat sin historia, medan andra har 
varit mera fåordiga. Vid flera tillfällen upplevde därför personerna som lyssnade 
på kvinnornas berättelse att de behövde introducera frågor för att få ta del av 
kvinnornas berättelser. Detta har inneburit att grundtanken att endast ta del av en 
berättelse, till skillnad från att intervjua, inte har kunnat följas fullt ut. Istället har 
vissa av samtalen snarare liknat "traditionella" intervjuer. 

Vid val av intervjuade kvinnor har befintliga kontaktnät utnyttjats, privata 
såväl som arbetsrelaterade. Datainsamlingen har utförts av två forskare vid VTI 
som träffat 6 respektive 4 kvinnor. Intervjuarna utvecklade sin teknik att 
genomföra samtalen under projektets gång. En handledningsdiskussion fördes 
efter de första intervjuerna för att öka intervjuarnas självinsikt och förmåga att på 
ett konstruktivt sätt komma över eventuella pauser i berättandet. 

Mötet med kvinnorna skedde i deras hem och inga andra personer än kvinnan 
och den lyssnande var närvarande. Kontakten med kvinnorna togs först via 
telefon. Vid telefonsamtalet introducerades syftet med studien helt kort och 
kvinnan fick frågan om hon kunde tänka sig att berätta om sitt liv som bilförare.  

Bland de tio kvinnorna fanns såväl de som var bosatta i tätort som de som 
bodde på landsbygden. Vissa av kvinnorna hade historiskt sett erfarenheter av 
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boende både på landsbygd och i tätort. Nio av kvinnorna var bosatta i 
Östergötland medan en bodde i Västernorrland. Majoriteten av kvinnorna var i 
samband med berättelsen fortfarande aktiva bilförare. Kvinnornas åldrar varierade 
mellan 69 och 87 år. Några av kvinnorna var ensamstående medan andra var 
sammanboende/gifta. Flera av de ensamstående var änkor och hade varit detta 
under ett flertal år. 

Intervjuerna har transkriberats från ljudband. Vid avskriften har viss förenkling 
av texten gjorts, av tidsmässiga skäl. Som exempel kan nämnas att upprepningar 
av samma ord inte har tagits med. Vidare har små bifall från i första hand 
intervjuaren, i form av "jaaa...", "mmm...", "jaha..." etc. i vissa fall utelämnats. De 
utskrivna samtalen har utgjort grunden vid analysen. Vart och ett av de 
10 genomförda samtalen har analyserats. 

2.3 Analys av materialet 
2.3.1 Allmän referensram för analysen 
En viktig allmän referensram vid analysen av materialet har varit narrativt; detta 
innebär att man lägger vikt vid det producerade materialets egenskaper såsom en 
eller flera berättelser. Narrativiteten kan anses vara ett typiskt sätt för människan 
att redogöra för verkligheten och strukturera sina erfarenheter (Bruner, 1986). 
Eftersom materialet som insamlats i denna studie är narrativt, är analysen gjord så 
att detta kontinuerligt har beaktats. I praktiken har det inneburit till exempel att de 
utdrag ur materialet som särgranskats har placerats i ett narrativt sammanhang, i 
förhållande till vad som skett i berättelsen före och efter ifrågavarande citat. 

En annan viktig referensram har varit den sociala konstruktionismens idé om 
språket som en faktor som strukturerar och bygger upp verkligheten (t.ex. Burr, 
1995). Trots att vi i studien inte eftersträvat en diskursanalytisk noggrannhet, har 
vi delvis koncentrerat oss särskilt på hur man berättar snarare än vad som berättas.

Analysen av materialet har gjorts i två steg. Först gjordes en innehållsanalys 
för att allmänt beskriva och strukturera materialet och dess innehåll. Efter 
innehållsanalysen har materialet analyserats med teoretiskt fördjupande 
genomläsning. 

2.3.2 Innehållsanalys 
Med innehållsanalysen skapade vi först innehållsklasser som beskriver och 
strukturerar materialet. Klasserna uppgjordes, förutom att läsa materialet ett flertal 
gånger, även på basen av tidigare forskningsresultat om äldre kvinnors mobilitet. 
Vid bildandet av innehållsklasserna hade genomläsningen av materialet den 
största rollen, och denna del av analysen tillämpade således en materialbaserad 
metod. 

Efter att innehållsklasserna bestämts gick vi igenom materialet och kodade det 
i olika kategorier. Efter det beräknades frekvenser för de olika kategorierna. 
Ändamålet med innehållsanalysen var att beskriva materialets allmänna 
egenskaper och de teman och mönster som kom till synes i materialet. Resultaten 
av innehållsanalysen samt tolkningen av denna presenteras närmare i kapitlet 
"Resultat och tolkningar". 
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2.3.3 Teoretiskt fördjupande genomläsning 
Utgående från innehållsanalysen utvaldes två teman för mera ingående analys. 
Dessa var bilkörning i ett tidsperspektiv och bilens betydelse för den som 
berättade. Det första temat innehöll två underteman, att börja köra bil och 
bilkörandet nu och i framtiden. Även det andra temat omfattade två skilda 
underteman, de upplevelsemässiga innebörderna som tillskrevs bilkörning samt 
körandets praktiska betydelser. 

Vid analysen koncentrerade vi oss på de punkter i materialet som behandlade 
dessa teman. Materialet i anknytning till temat analyserades med en noggrann och 
upprepad genomläsning i en teoretisk referensram (se "studiens teoretiska 
referensram" tidigare i texten). Vid analysen strukturerades materialet även med 
tillämpande av den narrativa analysens principer, koncentration på de personer 
som förekommer i berättelsen, deras subjekt/objektsposition samt särskilda 
vändningar i berättelsens gång. Som begreppsmässigt hjälpmedel vid analysen 
användes begreppet marginalisering. 

3 Resultat och tolkningar 
3.1 Innehållsanalys: tema och mönster framträder i 

materialet
Materialet uppdelades i fyra huvudklasser: 1) hur bilkörningen börjat,  
2) bilkörning nu och i framtiden, 3) bilens betydelse, samt 4) bil och kön. 
Huvudklasserna uppdelades vidare i kategorier. I det följande beskrivs innehållen 
och hur de fördelas i varje klass. Det är inte ändamålsenligt att granska de 
enskilda frekvenserna och dessa skall inte behandlas som traditionellt numeriskt 
data. Fördelningen utgör dock en generell beskrivning av materialets innehåll och 
bidrar till att ge en bild av de teman och mönster som syns i materialet. 
Fördelningen baserar sig på av meningsfulla textenheter som kan vara kortare 
eller längre: oftast är det korta fraser.  

3.1.1 Att börja köra bil 
I klassen ”att börja köra bil” fanns följande kategorier: praktiska skäl för att börja 
köra bil/skaffa körkort, upplevelsemässiga skäl för att börja köra bil/skaffa 
körkort, idén att börja köra bil/skaffa körkort samt känslorna i samband med att 
börja köra bil/skaffa körkort. Varje kategori uppdelades i undergrupper beroende 
på innehållet. I följande tabell (tabell 1) presenteras kategorierna inklusive 
undergrupper samt antalet omnämnanden. 
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 Tabell 1 

 Att börja köra bil 
Antal

omnämnanden 
 Praktiska skäl 9
 Arbete 3 
 Familj 2 
 Bostadsort 1 
 Övrig¹ 3 
   
 Upplevelseorsaker 9
 Nöje, lyxvärde 1 
 Oberoende, självständighet 3 
 "Växt upp till bil"² 5 
   
 Idén att skaffa körkort 8 
 Eget initiativ 5 
 Andras ide 3 
   
 Känslorna i sammanhanget 12 
 Positiva känslor 11 
 Negativa känslor 1 
¹ Som andra orsaker omnämndes användningen av körkort som 
identitetsbevis, resor till sommarstugan och att uträtta olika ärenden. 
² “Växt upp till bil” hänsyftar på utsagor, där den intervjuade berättar att 
motivationen till att skaffa körkort kommit från barndomshemmet, i vilket 
man antingen åkt mycket bil, förhållit sig entusiastiskt eller på annat sätt 
uppmuntrat dottern att skaffa körkort. 

Skälen till att man börjat köra bil var många, men kan grovt indelas i två typer, 
praktiska och upplevelsemässiga orsaker. Båda skälen angavs lika ofta i 
materialet. Enskilda orsaker som oftast nämndes var å ena sidan arbetet och 
arbetsresor, å andra sidan oberoende och självständighet. Även "att växa upp till 
bilist" nämndes som en särskild motivering för att börja köra bil. 
Barndomshemmets betydelse för att börja köra bil kan jämföras med betydelsen 
av externt stöd för bilkörning bland dagens äldre kvinnor.

Iden om att skaffa körkortet hade för vissa uppstått hos kvinnan själv. Man 
nämnde dock även, att körkortet anskaffats på förslag eller krav av andra. 
Förutom den betydelse som barndomshemmet innehar enligt materialet, kan detta 
avspegla den marginella position som bilister som dagens äldre bilkörande 
kvinnor innehar: eftersom kvinnliga bilförare tidigare var sällsynta, skulle en del 
kvinnor kanske aldrig börjat köra bil utan omgivningens initiativ, stöd eller 
uppmuntran. 

Känslorna kopplade till bilkörningen var för det mesta positiva. Endast ett 
omnämnande av negativa känslor förekom, och detta i samband med en 
misslyckad uppkörning. De positiva känslorna i samband med att man börjat köra 
bil anknöt till att lyckas, vara kompetent, till frihet och självständighet.  
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3.1.2 Bilkörning nu och i framtiden 
I klassen ”bilkörning nu och i framtiden” bildades följande kategorier  
1) körförmåga och 2) att upphöra med bilkörning. Dessa kategorier uppdelades 
vidare i undergrupper (tabell 2). 

Den största delen av materialets berättelser i denna klass koncentrerades på 
körförmågan och olika kriterier på denna. Detta tema fördelades ganska jämnt 
mellan berättelser om den egna körförmågan, exempel på andras körförmåga och 
hur den förändrats med åldern samt tal om hälsa och sjukdomar i anslutning till 
körförmågan. Dessa tre sätt att tala om körförmåga förekom oftast tillsammans, så 
att den egna körförmågan ofta reflekterades mot exempel på bekantas eller 
släktingars körförmåga. Dessutom talade man i samband med egen eller andras 
körförmåga om hälsa, vissa sjukdomar som försvårar bilkörningen och eventuellt 
leder till att man måste sluta köra bil.

Största delen av vad som sades om att sluta köra gällde andra (bekanta, 
släktingar). I dessa omnämnanden jämförde de intervjuade sitt eget eventuella 
eller (beträffande några av de intervjuade) redan tagna beslut att upphöra med 
bilkörning mot olika exempel. Känslorna i samband med att sluta köra bil var som 
regel negativa och anknöt till bekymmer om mobilitet, säkerhet och 
upprätthållande av livsstilen. Ett positivt omnämnande gällde den ekonomiska 
inbesparingen.

Ett särskilt intressant tema i samband med diskussionen om att sluta köra bil 
var kontinuiteten över generationsgränser. Kontinuitetsberättelser kallade vi 
sådana beskrivningar och omnämnanden som handlade om barnens och 
barnbarnens uppskattning av den intervjuades körförmåga eller den skjuts som de 
kunde erbjuda. (antagna eller möjliga) när den intervjuade upphör att köra bil. 
Kontinuitetsberättelser kunde ibland även handla om hur den intervjuades egna 
föräldrar upphört med bilkörning. Kontinuiteten var ett starkt eget tema, trots att 
den uttrycktes på ett mycket finstämt sätt snarare än genom direkt konstaterande. 
När det var tal om att sluta köra, kunde den intervjuade till exempel övergå till att 
mera allmänt tala om sina egna döttrars bilkörning.  

Tabell 2 

 Bilkörning nu – i framtiden 
Antal

omnämnanden 
 Körförmåga 37
 Tal om ens egen 13 
 Exempel på andras 11 
 Tal om hälsa 13 

 Att sluta köra 22
 Positiva känslor 1 
 Negativa känslor 6 
 "Kontinuitet"¹ 6 
 Exempel på andra 9 
¹  Med kontinuitet syftar man på sådana omnämnanden, där den 
intervjuade i samband med tal om att sluta köra bil talade om sina 
egna barns bilkörning, de eventuella skjutsar som barnen kunde 
erbjuda samt den intervjuades skjutsar av egna föräldrar när de 
slutat köra.
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3.1.3 Bilens betydelse 
I klassen ”bilens betydelse” bildades kategorierna1) praktisk betydelse och  
2) upplevelsemässig betydelse. Bilens betydelser var klart uppdelade enligt denna 
princip. Dessa kategorier uppdelades i ett flertal undergrupper (tabell 3). 

Tabell 3 

 Bilens betydelse 
Antal

omnämnanden 

 Praktisk betydelse 66
 Transport av andra 26 
 Egen konkret mobilitet 21 
 Påtaget ansvar¹ 3 
 Oförändrad livstil² 3 

Bilen konkret positiv i jämförelse med 
andra transportmedel 9
Bilen konkret negativ i jämförelse med 
andra transportmedel 4 

 Upplevelsemässig betydelse 38
 Lyxkänsla 7 
 Självständighet 5 
 Frihet 7 
 Annan positiv känsla 14 
 Negativ känsloupplevelse 1 

Bilen upplevs positiv i jämförelse med 
andra transportmedel 3
Bilen upplevs negativ i jämförelse med 
andra transportmedel 1 

¹ Betydelsen i samband med påtaget ansvar gällde fall där bilen behövdes 
för att sköta olika plikter, t.ex. ta hand om någon person. 
² Med oförändrad livsstil menar man t.ex. hobbyverksamhet som kräver bil. 

Under temat praktiska betydelser nämndes oftast bilens betydelse för att kunna 
skjutsa andra och förflytta sig själv. Att skjutsa andra var ett tema som framkom 
under kvinnornas hela karriär som bilist. Som yngre transporterade de barn och 
egna föräldrar, som äldre sin make, barnbarn samt vänner och bekanta. Flera av de 
intervjuade betonade betydelsen av skjutsarna för ensamstående änkor utan 
körkort i bekantskapskretsen. Innebörder av ansvar var intimt sammanknutna med 
skjutsandet. Ansvarstemat var dock innehållsmässigt mera omfattande, och där 
ingick bl.a. omhändertagandet av andra överhuvudtaget med hjälp av bil, inte 
enbart skjutsar. Här ingick också användningen av bilen inom frivillig- eller 
välgörenhetsarbete. Innebörder i anknytning till skjutsande, ansvar och omhänder-
tagande beskrevs framför allt på praktisk nivå. I några fall anslöt sig dock 
upplevelsemässiga drag till omhändertagandet, och bilens betydelse beskrevs 
snarare som stöd för en altruistisk identitet än som ett praktiskt transportmedel.  

Även möjligheten att fritt kunna röra sig var ett tydligt tema under de 
intervjuade kvinnornas bilistkarriär. Till den egna mobiliteten hörde bl.a. att 
kunna sköta ärenden, arbetsresor och hobbyverksamhet. De bilburna kvinnornas 
livsstil hade i mycket byggts upp kring möjligheten att köra. En oförändrad livsstil 
var ett tydligt undertema. Det behandlades som ett eget tema, eftersom det 
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omfattade vissa större livsmönster i anknytning till de egna preferenserna och 
livsstilen (t.ex. att besöka sommartorpet) som endast blev möjliga med bil.   

Inom det upplevelsemässiga temat fanns många olika innebörder. De oftast 
omnämnda var frihet och självständighet. Man sade också ofta att bilen hade en 
viss "lyxfunktion", som anknöt till bekvämlighet, positiv egoism och bilens 
"tjuskraft". Andra upplevelsemässiga innebörder som bilen tillskrevs var bl.a. att 
uppleva ansvar, kompetens, avkoppling, körglädje och möjlighet till sociala 
kontakter. Endast en negativ upplevelse omnämndes i samband med ett olycksfall.  

Även bilens betydelse i förhållande till andra transportformer analyserade. På 
en praktisk nivå upplevdes bilen oftare positiv i förhållande till andra former av 
transport. Rent praktiskt handlade det bl.a. om tidsanvändning, resornas längd och 
val av rutt. På den upplevelsemässiga nivån nämndes självbestämmanderätt, frihet 
och oberoende. På den praktiska sidan ansågs bilen negativ i förhållande till andra 
transportformer närmast pga. svårigheter att finna parkeringsplats och 
kostnaderna. Endast ett upplevelsemässigt negativt omnämnande, som gällde 
säkerheten, förekom i materialet.   

3.1.4 Bil och kön 
Materialet kring temat om bil och kön uppdelades i sex kategorier (tabell 4). Den 
första av dessa, ”mannen som utvärderare” omfattade omnämnanden och 
beskrivningar av hur maken eller någon annan man hade förhållit sig/förhöll sig 
till kvinnans bilkörning, samt beskrivningar i vilka mannen uppträder som en 
utvärderare av körförmågan. Dylika beskrivningar var vanligast inom temat bil 
och kön. Detta avspeglar den marginaliserade karaktären av kvinnornas bilkörning 
och hur den ofta definieras i förhållande till mannen, hans bilkörning och hans 
bedömningar. 

En annan kategori, ”kvinnan som reservförare” omfattar omnämnanden om 
kvinnans roll som familjens s.k. reservchaufför medan mannen kör största delen 
av resorna och förfogar över bilen en större del av tiden. Att även dessa 
omnämnanden förekommer rikligt stöder uppfattningen om kvinnornas 
marginalisering som bilförare.  

Den tredje kategorin, ”delad ratt”, anknyter nära till föregående tema. 
Berättelserna inom detta tema kännetecknas dock av de intervjuades åsikter om att 
kvinnorna borde kräva att få köra samt exempel på hur andra par antingen delar 
eller inte delar på körandet 

Det fjärde temat ”änka utan bil” omfattade nästan utan undantag exempel på 
vänninor, vilkas liv blivit mera komplicerat som en följd av makens död eftersom 
kvinnorna inte hade körkort. Här nämndes också hur tur det var för den 
intervjuade att hon hade körkort. 

Till den femte kategorin hänfördes berättelser om hur sällsynt det var att 
kvinnor överhuvudtaget hade körkort då när den intervjuade skaffade sitt eget 
kort. Alla som nämnde detta var av den åsikten att deras beslut att börja köra bil 
var exceptionellt i dåvarande historiska sammanhang.  

Bilens olika betydelse för kvinnor och män nämns några gånger. Det handlar 
om männens (överdrivna) självsäkerhet som bilförare, hur svårt det är att sluta 
köra i synnerhet för män, kvinnornas annorlunda körstil och kvinnornas bättre 
förmåga att bedöma sin körskicklighet.    
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Tabell 4 

 Bil och kön 
Antal

omnämnanden 
 Mannen som utvärderare  13 
 Kvinnan som reservchaufför 9 
 Delad ratt 5 
 Änka utan bil 4 
 Sällsynt kvinnlig bilist 4 
 Könsskillnader i bilens betydelse för 
 kvinnor och män 3 

3.2 Bilkörning i ett tidsmässigt perspektiv 
Det första temat som utvaldes för en mera djupgående analys var bilkörningen i 
ett tidsmässigt perspektiv. Avsikten var att närmare undersöka de intervjuade 
kvinnornas berättelser om hur de börjat köra bil, hur de använt bilen i olika 
skeden av livet, hur de kommer att köra bil i framtiden och hur de kommer att 
upphöra med bilkörning.  

3.2.1 ”Det blev ju så att jag var lite nyfiken”: Att börja köra 
Berättelserna om hur man börjat köra bil var mycket olika. Som redan 
innehållsanalysen visat, finns det stora skillnader i t.ex. när i livet kvinnorna tog 
körkort, vad som var motivet och vilka personer som var centrala i samband med 
beslutet att ta körkort. Kvinnornas berättelser om hur själva träningen/utbild-
ningen gick till varierar också.

I berättelserna om hur man börjat köra bil finns dock ett gemensamt 
framträdande drag: i berättelserna finns flera agenter, av vilka kvinnan som börjar 
köra (den intervjuade) oftast inte är den centrala. Hur man börjat köra bil beskrivs 
via dessa andra agenters gärningar, åsikter och bedömningar. Nästan utan 
undantag är även de andra agenterna män i olika roller t.ex. makar, bilskollärare, 
bröder eller fäder. Detta syns t.ex. i följande exempel, i vilket den intervjuade 
kvinnan berättar om uppkörningen: 

Men i alla fall sen så gick det ju en lång tid då som inte vi inte hade någon bil 
men jag hade mitt körkort och när jag tog körkortet det var ju rätt så roligt 
faktiskt, tycker jag. Jag körde väl inte så där onaturligt länge, det var ju billigt då 
mot vad det är idag. (...) Jag gick för Ågren, Ågrens bilskola gick jag. Jag körde 
bara upp 1 gång och det var ju en lyckokänsla det där när man steg ur bilen och 
vad heter dom; bilkontrollanten eller körkorts, bilinspektör, vad heter dom och 
han sa då att då kommer det ett körkort på posten. Jag blir så rädd att jag körde 
så, jag är ju inte så nervös av mig egentligen så det var jag inte antar jag., för att 
jag har inget minne av det. Men jag vet att när vi kom, man fick alltid stanna i den 
här s.k. Krockarbacken heter det. En som är här utanför vårt rådhus här, där är 
en ganska brant backe och där var ju fasan för alla egentligen att där skulle man 
stanna och så starta i backen där då. Då fick man ju inte rulla baklänges då. Just 
då kommer min man cyklandes, för han arbetade på rådhuset då. Då kommer han 
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åkandes utför backen precis när jag står, ojoj där kommer min sa jag. Jaha, då 
får han ju se hur bra det här går, säger han. Då vart jag lite trygg då, javisst. Det 
gick bra första gången som tur var. Så det blev jag väldigt glad för. Sen hade jag 
det här körkortet då utan att vi hade någon bil, länge. Ja, hur länge hade vi det 
då? Vi köpte den förstås… vi köpte den före högertrafikomläggningen. Vad ska vi 
säga? Det var 1969, det va. (K04) 

I exemplet nämner kvinnan förutom mannen som bedömer körningen på yrkets 
vägnar (bilinspektör), även sin egen man, som av en tillfällighet får delta i 
bedömningen (bilinspektören så att säga ”befullmäktigar” mannen att bedöma) 
hur hans fru backar. I berättelsen klarar sig situationen bra, trots 
bedömningstrycket, och den intervjuade uttrycker sin lättnad.  I berättelsen 
berättigar och auktoriserar det (manliga) könet en bedömning av den kvinnliga 
bilistens körförmåga.   

Även mera allmänt omnämner de kvinnliga intervjuade manliga agenter i 
samband med att börja köra bil, såsom i följande exempel: 

GS: Var det en bra bil då? 

K07: Ja, det var den och vi hade den tillsammans brodern och jag. Sen blev det 
väl så att så småningom gifte jag mig 1956. Jag var så glad att jag fick köra bil 
för att hur det än är så har karlarna, dom vet bäst när det gäller att köra. Jo, då 
så är det. Man kan ju få veta ett och annat. Men jag tog till med det, för de är mer 
erfarna än vi kvinnor. Jag hade inte vänner som hade körkort, det hade jag inte. 
Sen var jag så glad att maken lät mig köra bil när vi åkte söderut. Han sa inte 
som så att jag ska köra bilen och han anmärkte inte på mig och det var jag 
tacksam för. 

Även i detta exempel definieras kvinnans bilkörning av manliga agenter. 
Kvinnan får möjlighet att köra först genom sin bror, och senare, då hon gift sig, 
via sin man. Trot att den intervjuade konstaterar, att männen har ett slags makt när 
det gäller att reglera kvinnornas bilkörning, har männen i hennes fall varit positivt 
inställda till bilkörning.

De båda tidigare exemplen avspeglar och åskådliggör väl ett drag som allmänt 
kommer fram i materialet. Det att manliga agenter allmänt förekommer i 
berättelserna om hur kvinnorna börjat köra bil är enligt vår åsikt ett tecken på hur 
manlig bilkörningen är som arena, i synnerhet i ett historiskt sammanhang (största 
delen av berättelserna om hur man börjat köra bil utspelar sig på 50- och  
60-talet.). När man uppfattar bilkörningen som en social arena, som historiskt sett 
dominerats av männen, är det inget under att männens roll i berättelserna är så 
framträdande. För att kunna träda in på denna sociala arena behövde kvinnorna 
männens sanktion. Detta leder till, att de kulturella roller och villkor, inom vilka 
kvinnorna tilläts dela bilkörningen och trafiken med männen, i stor utsträckning 
har bestämts av männen.  

Hur kvinnor som bilförare definieras utifrån avspeglas i materialet i synnerhet i 
den starka roll som "pliktbilförare" som framträder i kvinnornas berättelser. De 
roller och förutsättningar som förväntades av en kvinnlig bilist, kommer fram i 
flera av berättelserna om hur man började köra bil. I synnerhet märks de 
berättelser där bilkörningen styras av omgivningens behov. I dessa förekommer 
ofta familjens eller barnens behov eller andra starka externa bevekelsegrunder 
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såsom arbete, sommarhus och därtill relaterade problem med tillgänglighet. 
Berättelserna handlar då om att förutsättningen för att tillfredsställa dessa behov 
är att kvinnan har körkort och tillgång till bil. Behovet av att skaffa körkort och bil 
beskrivs å ena sidan av kvinnorna som någonting som kommer utifrån. Å andra 
sidan uppträder kvinnorna själva i dessa berättelser som aktiva agenter även om 
de inte direkt berättar att de aktivt velat och beslutat att ta körkort. Det är inte 
alltid så att den intervjuade bygger sin berättelse på att hon eventuellt ville köra 
bil eller skaffa körkort. Snarare kan man i dessa praktiska berättelser hitta en sorts 
hjältinna som tar sitt ansvar och uppoffrar sig och tar körkort för att familjens 
frid/levebröd/fritidsaktiviteter inte skulle hotas. 

I följande exempel berättar den intervjuade hur hon börjat köra bil därför att 
familjens behov var sådant. Å ena sidan kan vi i berättelsen uppmärksamma att 
kvinnan deltar i att upprätthålla familjens livsstil, sätt att vara och behov av 
mobilitet med hjälp av bilen: 

Varför jag tog det, det var ju så att vi hade sommarstuga i Yxnerum och vi ju hade 
ett elände till att ta oss dit för att det gick en buss till Åtvidaberg men sen fick vi 
vänta där i 1 timme innan vi fick åka med; med packning och elände. Sen ibland 
var det någon som skjutsade oss och så vart jag arg till slut och då sa jag; Endera 
skaffar vi bil eller så säljer vi sommarstugan. Jag ska skaffa bil sa min man om du 
tar körkort. Det må vare hänt, sa jag och jag anmälde och var nog 43, 44 år. 
(K03) 

Å andra sidan uttryckte de intervjuade kvinnorna, vid sidan om mycket 
traditionella motiv som återger kvinnans traditionella roll även mera egoistiska 
och upplevelsemässiga behov till att börja köra bil. Oftast placerar sig dock dessa 
omnämnanden i omedelbar anknytning till mera praktiska motiv: 

K1: Jag arbetade på Akademiska sjukhuset i Uppsala och då hade jag hunden i 
knät och körde jag upp till sjukhuset och på det sättet så utnyttjade jag den bilen, 
en skranglig Ford. 

AA: Du skaffade bil för att ta framförallt ta med dig hunden? 

K1: Ja, det kan man väl säga, men även i viss mån för att förflytta mig. Jag blev 
sedan gravid med M. Det var trevligt att köra bil och L arbetade ju från morgon 
till sena eftermiddagen och då hade jag bilen helt själv. Jag var väl inte i behov 
av någon bil egentligen men det var trevligt.

Det faktum, att de s.k. egoistiska skäl som kvinnorna har för att börja köra och 
använda bil ofta uttrycks kortfattat och i förbigående i samband med mera 
praktiska skäl kan tolkas som ett slags moraliskt anförande. Med detta avser vi, att 
egoistiska och altruistiska skäl bildar ett värdeladdat motsatspar, och de s.k. 
egoistiska skälen mildrades med kommentarer om ansvarsfylld bilkörning för 
andra.

De tolkningar som här framförs om varför man börjar köra bil anknyter 
närmast till de kulturella föreställningarna om den bilkörande kvinnan. I det 
följande granskar vi de sociokulturella dimensionerna av kvinnornas bilkörning 
utgående från den faktiska användningen av bil och könsrollsfördelningen på rent 
praktisk nivå. 
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3.2.2 ”Jag fick ju inte köra, nehej!”: Bilkörningen under kvinnans 
levnadslopp 

Könet framträdde i de intervjuade kvinnornas berättelser om bilkörning och 
användningen av bilen genom hela levnadsförloppet. Såsom även innehålls-
analysen visade, beskrev flera berättelser hur kvinnans användning av familjens 
bil varit marginell: trots att kvinnan hade körkort var det primärt mannen som 
använde bilen. I en del fall körde kvinnan över huvudtaget inte sedan hon skaffat 
sig körkort, såsom i följande exempel:  

Sen så tänkte jag, nu kan jag köra bil och så bad jag att få låna bilen. Jag ska åka 
till damfriseringen, till verkstaden, kan jag ta bilen? Jag skjutsar dig, sa KE och 
det var att ta ner mig på jorden. Det är ju så, han var ju rädd om bilen och sen så 
tänkte nja…körkort är ju inte detsamma som att man köra och det är det ju 
inte.(K10) 

I föregående exempel uttrycker den berättande sin besvikelse, men också att 
händelsernas gång på något sätt var förståeliga och att man måste finna sig i 
situationen. Det sätt på vilket den intervjuade konstaterar detta, kan tolkas så att 
det avspeglar hur naturlig och självklar marginaliseringen av kvinnliga bilförare är 
– åtminstone i den generation som de intervjuade kvinnorna representerar. 
Observera dock att kvinnorna i berättandet reserverar för sig själv en aktiv roll i 
berättandet, som den yttersta utvärderaren av berättelsen, den som till sist har 
tolkningsföreträde. De iakttog och kommenterade också männens kulturellt 
centrala positioner på bilkörningsarenan som dem som tillåter eller förbjuder och 
som har åsikter om kvinnors bilkörning. Detta avspeglar viss självständighet och 
autonomi hos kvinnorna trots den kulturella marginaliseringen.  

Trots att en del av berättelserna beskriver hur kvinnan inte fick köra alls, 
beskrevs dock i de flesta kvinnors berättelser även hur man använt bilen. En stor 
del av den bilanvändning som kvinnorna beskrev bestod av transport av andra och 
av att sköta familjens ärenden. I följande exempel beskriver den intervjuade 
kvinnan sin användning av bilen och nämner, förutom körning i samband med 
arbetet, även besök hos sin egen mor, transporter till familjens sommarstuga och 
transport av barnen till olika hobbyverksamheter:  

GS: Tidigare när du arbetade, hur använde du bilen då? Till och från jobbet? 
Övrigt?

K8: Ja, till och från jobbet. Så åkte jag mycket ner till Skåne där min mamma 
bodde… med bilen. Det gjorde jag alltid.

GS: Har du haft land tidigare också, en liten stuga? 

K8: När jag var gift menar du när A+S var små. Då bodde vi i Vidingsjö och så 
hade vi båt i Loftahammar så att det blev mycket körande dit förstås. Vi hade 
sommarstuga några år i Källvik också. Så, så har jag ju kört en del. 

GS: Har du skjutsat barnen någonting? 
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K8: Ja, det blev det ju. 

GS: Det brukar man ju säga att som småbarnsförälder blir det mycket skjutsande.

K8: Då fick ju bilen tjäna andra syften också, jag kommer ihåg att dom gick på 
musikskolan också och då skulle man skjutsa dom in. Det tog en timme och det 
var ju ingen idé att köra hem och då satt jag och skrev utlåtande i bilen under 
tiden. Det blir ju lite bilkörning så ja.

Berättelsen ovan präglas av användningen av bil för att sköta olika plikter. 
Detta är speciellt tydligt då kvinnan betonar ”det gjorde jag alltid” när hon berättar 
om besöken hos sin mor och lyfter därmed upp den sociala ansvarsdimensionen i 
samband med användningen av bilen. Upplevelsen av ansvar var ett betydelsefullt 
tema. Vi vill observera att betonandet av ansvar på ett sätt kan tolkas som ett 
upplevelsemässigt och personligt besittningstagande av bilkörningen. I så fall 
övergår den praktiska betydelsen för någon annan (skjuts, omvårdnad) till en 
upplevelsemässig innebörd för kvinnan själv.

Transport av andra är ett tema som finns med genom hela livsförloppet och 
framträder starkt även i berättelserna om bilkörning under den senaste tiden. Det 
finns dock ett intressant särdrag i beskrivningarna av bilkörning under 
ålderdomen: i dessa kan man konstatera att könsskillnaderna vid beteendet i 
anknytning till bilkörning utjämnas eller till och med blir omvända.: 

GS: Om jag förstod rätt gick det elva år innan du började köra. Hade du inte 
hållit i ratten under den tiden? 

K10: Nej, det hade jag inte. Jag åkte ju med så mycket och jag tror att jag fick 
vanan genom att åka med. Och sen körde jag bara en runda där på parkeringen 
och så tänkte jag nu kan jag köra hem, och det gick så bra så. Sen har jag 
kört...ja.

GS: Hur har ni gjort när ni har rest tillsammans sen dess? 

K10: Då har KE kört, jag sen när han blev sjuk förstås, då fick han sitta bredvid. 
Men det var dom sista, vad ska jag säga, 7-6 åren. 

 --- 
K04: (…) och så har jag studiecirklar och då har jag böcker, det är tungt. Dom 
kör jag i bilen. Jag är helt beroende av den kan jag säga och min man har ju fyllt 
85 år nu och han kör just idag till Bråstorp för att dom hade en utställning av 
Azaleor där och det är ju hans hobby, så det är ju trädgård med Azaleor och 
Rhododendrum. Så han har åkt dit nu, men han kan ibland säga så till mig, ja du 
kan köra du. Då vill han liksom inte, han känner sig osäker när han bilen står för 
trångt och snett, då säger han du får köra ut bilen du. Det kan ju hända då att 
man börjar att tycka att... 

AA: Hur känns det, när han frågar så? 

K04: Ja, då tycker jag ju att det är tur att jag kan göra det då. Det är ju skönt då 
att man kan det. 
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Under ålderdomen använder kvinnorna fortfarande ofta bilen för att ta ansvar 
och hjälpa andra, som de tidigare exemplen visar. Det finns dock en ny, mera 
aktiv subjektsposition i berättelserna. Detta betonas i synnerhet i de fall maken har 
blivit tvungen att upphöra med bilkörning eller avlidit. Den aktiva subjekts-
positionen syns även tydligt i berättelserna om att sluta köra bil och bilkörningen i 
framtiden, vilka behandlas i följande avsnitt.  

3.2.3 ”Du menar när jag blir gammal...”: Att sluta köra bil 
Då de intervjuade kvinnorna talade om sin bilkörning i framtiden eller om att sluta 
köra bil intog de en aktiv och central roll i berättelserna. I dessa berättelser fanns 
även andra personer förutom den intervjuade, men i jämförelse t.ex. med 
berättelserna om när man började köra bil innehade dessa personer oftare en 
biroll. Kvinnorna skötte sina ärenden, transporterade andra, och meddelade ofta 
att de själv skulle fatta beslut och också vara kapabla att besluta om att sluta köra 
bil. Kvinnorna konstaterade, att andras åsikter om körförmågan, t.ex. barnens, var 
av vikt, men när man tolkar berättelserna ser man att den intervjuade kvinnan 
behåller själv det slutliga avgörandet, såsom i följande exempel: 

Jo, jag tänker fortsätta att köra så länge jag kan men det är klart om det händer 
en olycka, då stoppar man. Då blir man ju fast. Då man ju väldigt låst. Då blir 
man hänvisad till bussar, det är ganska jobbigt för gamla människor det här med 
bussarna.(K02) 

Redan vid innehållsanalysen kunde vi observera, att de intervjuade i samband 
med uttalanden om att sluta köra bil ofta hänvisade till andra personer som redan 
slutat köra bil och de problem dessa hade. Exemplen kännetecknades av 
jämförelser med den egna framtiden och personerna i exemplet. De intervjuade 
betonade hur lyckliga de för tillfället var med tanke på mobiliteten och betonade 
hur svårt det var för dem som slutat köra bil att kunna röra sig självständigt:

AA: Vad säger dina väninnor runt omkring dig, är det många som kör där? Hur 
tycker dom? 

K4: Nej, det är det inte. Jag får nog skjutsa mycket. Ja, det gör jag. Jag hämtar 
dom ju och åker när vi ska någonstans och ska med så säger jag, att jag kommer. 
Ja, för jag ser det så att om jag vore i den situationen så skulle jag vara så ytterst 
tacksam om någon sa det, att jag hämtar dig. Så jag gör det och jag har någon 
väninna som jag brukar köra, hon har haft egen bil och jag har fler sådana 
väninnor. En i alla fall hon ser inte, utan hon fick ju sälja bilen för det. Hon har 
besvär med ögonen och har opererat.  Och sen har jag en annan väninna också, 
min allra äldsta väninna här i Motala. Hon har den här gula fläcken så att hon 
ser inte heller och har också haft egen bil och hennes man då, de hade varsin bil 
och så dog han nu knall och fall i maj och hon kan ju inte köra. Hon säger så här, 
det kanske kan vara av värde. Att när han gick bort också för han skjutsade ju 
henne och han for hem och skjutsade henne osv… Då sa hon så här till mig när vi 
pratade om hennes situation nu då, Ja, egentligen sa hon. Jag tror att det här att 
man sitter och vet att man inte kan ta sig någonstans, det är värre vetskap än att 
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vara i den situationen. Om jag nu hade haft bilen, så hon är nästan blind då. Om 
jag nu hade kunnat kört och jag hade ju bil och allting, vilken annorlunda sits hon 
hade haft nu. Men så säger hon ja, jag tror vetskapen om att jag inte tar mig iväg 
är värst. För att hon menar på att hon kanske inte hade åkt i alla fall så mycket 
men just det där att jag inte kan, jag får inte. Hon har det inte roligt. Hon är 82 
år, frisk förövrigt. Mycket raskare till att ut och gå än vad jag är. 

Genom att berätta exempel om andra försöker de intervjuade å ena sidan 
föreställa sig sin egen eventuella situation i det fall de inte skulle kunna köra bil. 
Å andra sidan definierar de också sig själva och sitt oberoende genom att 
konstruera en skillnad mellan sig själva och dem som är beroende av andra. Detta 
syns i synnerhet när de intervjuade berättade om sina väninnor som – i motsats till 
dem själva – aldrig kört bil och sedan blivit utan skjuts när de blivit änkor.

Förutom att understryka skillnaden mellan sig själv och andra definierade de 
intervjuade (de som ännu körde) oftast sig själva som aktiva bilister, för vilka 
tanken på att sluta köra kändes mycket avlägsen. Trots att flera av de intervjuade 
konstaterade att man aldrig kan veta när man blir tvungen att sluta, tänkte de inte 
medvetet sluta inom den närmaste framtiden: 

K10: Men det bästa är nu när vi kan åka dit vi vill, när pensionärerna har någon 
utflykt. Ja, då tar jag bilen och om det är några som behöver åka med så går det 
ju bra. 

GS: Och så pratade vi om Kristberg, att ni åker… 

K10: Ja, däruppe. Ja, det gör vi ett par gånger i månaden och på sommaren då 
blir det ju varje vecka som jag åker opp däruppe. För då spelar vi kubb.

GS: Ja, vad kul! 

K10: Ja, vi har så trevligt. Vi kan vara över trettio stycken däruppe. Så det är 
många bilar! Jag är nog den äldsta som kör men… 

GS: …men det fortsätter du med?

K10: Javisst gör jag det, så länge jag ser. Jag har bra syn och hör bra tycker jag 
,jag gör med. Och minns rätt så bra med.

I ovan nämnda citat konstruerar den intervjuade kvinnan bilden av sig själv 
som en aktiv bilist och agent. Först gör hon det på gruppnivå: det, att alla 
pensionärer med likartad livsstil (som hör till samma klubb) är aktiva, förmedlas 
till intervjuaren genom att konstatera ”så det är många bilar”. Dessutom betonar 
kvinnan sin egen aktivitet genom att säga ”Jag är nog den äldsta som kör men...”.

Allmänt taget framträder en berättare som intar en märkbart mera aktiv 
subjektposition i berättelserna om bilkörningen nu och i framtiden och om att 
sluta köra än i berättelserna om hur man började köra bil. Denna skillnad är 
intressant i synnerhet utifrån den marginaliseringssynpunkt som vi anlägger. Den 
marginaliserade position som konstrueras för den kvinnliga bilisten är förståelig i 
ljuset av berättelserna om hur man började köra bil: i dessa placerade sig 
kvinnorna ofta redan färdigt i marginalen, reglerade utifrån. När de å andra sidan 
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på ålderdomen intar en roll som aktiv agent förefaller kvinnorna inte längre så 
marginaliserade utan motsätter sig snarare marginaliseringen genom att betona sin 
självbestämmanderätt. Ändå finns det utomstående bedömare även i berättelserna 
om att sluta köra: de egna barnen. I detta fall kan man anse att marginaliseringen, 
i den mån den förekommer, snarare bero på ålder än på kön.  

3.3 Bilkörningens betydelse 
Det andra temat som utvaldes för en mera djupgående analys var bilens och 
bilkörningens personliga betydelse för kvinnorna. Avsikten var att närmare 
granska de innebörder som kvinnorna tillskrev bilkörning dels på den praktiska, 
dels på den upplevelsemässiga nivån.

3.3.1 ”Det var naturligtvis mest nytta”: den praktiska betydelsen  
Bilens praktiska betydelse syns tydligt i materialet i samband med flera 
innehållsmässiga teman. Beskrivningarna av att börja köra och att använda bil var 
starkt hopkopplade med nyttan, såsom tidigare påvisat. Betonandet av de 
praktiska aspekterna kan tolkas så, att de i huvudsak avspeglar två faktorer: 
gränserna för socialt och kulturellt godkännande samt den speciella innebörd som 
kvinnorna ger bilen.

Vi tolkar det faktum, att den praktiska aspekten betonas, som att det till en del 
innebär ett sätt att tala inom det som är socialt och kulturellt godtagbart. Att ta 
fram den praktiska användningen kan anses som särskilt lämpligt för kvinnorna. 
Männens bilkörning har kulturellt kopplats ihop med rörlighet och frihet medan 
kvinnornas hör ihop med service och säkerhet (Andréasson, 1994; Hubak, 1993). 
Dessutom kan man förknippa betonandet av praktiska betydelser med tanken om 
en moralisk diskurs på högre nivå. När det moderna samhället för fram 
nackdelarna med bilkörningen på ett understruket och värdeladdat sätt, är det ofta 
olämpligt att tala om de positiva upplevelsemässiga betydelser bilen har. Följande 
exempel åskådliggör tydligt hur den praktiska betydelsen är kopplad till det s.k. 
moraliska talet och sociala samt kulturella värderingar: 

K04: (...) sista åren när jag har haft dom här allt det här extra...allt det här 
frivilliga arbetet som jag har utfört. Det är då faktiskt som jag har använt den 
[bilen] väldigt mycket. När jag arbetade då kunde jag ju åka buss och gjorde 
också, men jag körde mycket bil då med. Jag minns ju hur det var, jag jobbade på 
jag sista åren så satt jag på socialkontoret här inne i staden och då hade vi en 
parkering lite nedåt Rådhuset till där och jag vet ju hur jag var därinne och 
tråcklade på de där parkeringsplatserna där. Det har ju alltid varit problem. Jag 
hade bilen ofta då också. Men jag kunde ju ta bussen, för den går ju häruppe på 
Drottninggatan och då hade jag väl kanske inte så mycket att frakta, men det hade 
jag nog då också. För det var så att jag arbetade på alla ålderdomshemmen och 
hade hand om sysselsättning och hobbyverksamheten och lite fester osv. Allt det 
roliga hade jag hand om. 

AA: Oh, vad roligt! 

K04: Ja, det var så roligt så. Och då hände det ju att jag skulle ha med mig ifrån 
det ena hemmet till det andra så jag hade nog väldig nytta av bilen då också. Men 
sen hade man ju mera ork till att både gå och cykla men det känns som om den 
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allra bästa nyttan...men det är klart att man hade ju en väldig nytta av den då 
också när man skulle åka till Värmland och så vidare. Javisst är det så. Man har 
ju inte kunnat haft det stället om man inte hade haft bil. 

I ovannämnda citat argumenterar den berättande så att säga turvis för de 
praktiska och de upplevelsemässiga skälen; citatet präglas av en mycket speciell 
ton av moraliskt tal. Den berättande balanserar mellan bilens onekliga nytta och 
övriga transportmedels möjligheter. Dessutom blandas argumenten med å ena 
sidan osjälvisk hjälp till andra, å andra sidan egen bekvämlighet. Berättaren slutar 
med att tala om familjens sommarstuga och konstaterar som en sammanfattning: 
”Javisst är det så. Man har ju inte kunnat haft det stället om man inte hade haft 
bil.”

Vi tolkade betonandet av bilens praktiska betydelse som ett kvinnotypiskt sätt 
att tillskriva bilen innebörder. Att sköta om, ta hand om och ta praktiskt ansvar 
kan anses som ett reellt och signifikant betydelseinnehåll för att köra bil. Detta 
slag av betydelse är inte, enligt vår tolkning, en återspegling av kvinnans 
undertryckta position eller en ensidig externt definierad roll som kvinnlig bilist. 
Man kan även se den som ett besittningstagande av en aktörsroll och en innebörd 
som kvinnorna själva anser viktig. Att ta ansvar och sköta om andra är förutom 
osjälviskt hjälpande även ett sätt att ge uttryck för och utöva kontroll och makt. 
Att "tjäna" andra kan i vissa fall vara en viktig byggsten för den egna identiteten: 

K07: Det här med att köra bil har jag varit så glad över, kunna skjutsa folk. Det 
är många som jag har skjutsat till sjukhus. Dom har ringt bara så har jag ställt 
upp. Jag är så glad, jag har sagt att ring till mig bara så skjutsar jag. Så vet jag 
att det finns någon som har skjutsat här och då har dom tagit betalt, det är klart 
att det kostar pengar. Så har dom velat betala mig 20 kr när dom fått åka. Aldrig i 
livet, sa jag ni får ge det till någon mission eller så. Aldrig i livet jag vill inte ha 
betalt. Vad ska jag betalt för att jag bjuder människor på skjuts.

GS: Har du tagit det då när du har åkt i något annat ärende eller har du åkt 
speciellt?

K07: Ja, jag har åkt speciellt också. Men varför ska jag ta betalt då jag ska göra 
en tjänst. 

GS: Men det är vänner och så du har skjutsat mest? 

GS: Ja, mest. Jag har skjutsat andra också. Men det är väl tack vare att jag har 
haft bilen och vad bortskämd jag har varit som har kunnat köra omkring. Just det 
där att man kan åka till stan och sen kan man åka hem när man vill. Så har jag 
försökt ställa mig där man inte behöver betala någonting. Just det där att titta på 
klockan hela tiden är jobbigt. 

I föregående citat innebär ett praktiskt och osjälvständigt bilkörande (transport 
av andra) mycket för den berättande även på det personliga planet. Man kan utläsa 
konstruktionen av en bestämd altruistisk identitet. Här blandas också en uttalad 
praktisk betydelse för bilen med en klart upplevelsemässig beskrivning. I det 
följande koncentrerar vi oss närmare på de upplevelsemässiga innebörderna 
förknippade med bilen. 
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3.3.2 ”Oh, vad skönt att den står där”: upplevelser av bilen och 
bilkörning

De upplevelsemässiga innehållen i materialet var dels traditionella kulturella 
föreställningar i kombination med bilen: frihet, fart, status, lyx och enskildhet (se 
t.ex. Sandqvist, 1997; Urry, 1999). Dessutom förekom mycket vad vi kallar för 
bilprat i materialet, dvs. beskrivningar av bilens tekniska egenskaper från en 
upplevelsemässig synpunkt. Ett sådant sätt att beskriva bilen och göra den till 
subjekt har ansetts typisk för männen (Sandqvist, 1997), men även i kvinnornas 
beskrivningar har man funnit liknande drag (Siren, 2003) och även i detta material 
framkom detta. Kvinnorna berättade bl.a. hur de tyckte om att köra fort. Bilpratet 
var dock också på visst sätt säreget kvinnligt; beskrivningarna handlade mycket 
tydligt om den kvinnliga bilistens upplevelser. Följande exempel åskådliggör 
denna kvinnotypiska sida av upplevelsen. 

K10: När jag fick köra Peugeoten, det var en mjuk härlig bil med...vad heter det? 
När ratten är så lätt? 

GS: Servo. 

K10: Servostyrning. Det var den första vi hade med servostyrning. Jag tyckte 
väldigt mycket om den. Sen var det ju...KE bytte ju bilar rätt så ofta, så jag fick ju 
prova på Mercedesen och... 

I föregående citat handlar beskrivningen om bilens tekniska sida, behaglighet 
och även lyx, men sättet att uttrycka sig är mycket kvinnligt, och berättaren 
använder uttryck som ”mjuk” och ”härlig”. 

De betydelseinnehåll som kombinerades med bilen i detta material var dock 
inte enbart generella kulturella betydelseinnehåll och sålunda traditionellt manliga 
eller likartade med männens. Självständighet, oberoende och frihet betonades i 
kvinnornas berättelser. Detta är en bilrelaterad upplevelse som inte nämnvärt 
dryftats i tidigare forskning. Delvis kan det bero på att teman som självständighet 
och oberoende är typiska för kvinnor. I ett historiskt perspektiv öppnade 
möjligheten att köra bil vägen till självständig mobilitet och social och kulturell 
emancipation för kvinnorna i de intervjuades generation. I följande citat beskriver 
kvinnan dels hur bilen medfört konkret frihet och självständighet men också eget 
utrymme och privatliv. 

K03: Ja, då hade jag körkort på barnvagn. Det kunde jag!  Sen köpte vi det här. 
Då jobbade jag på simhallen på 60-talet, men när vi flyttade ut ville jag ha egen 
bil. Sen började jag på allvar att köra bil. 

AA: Från att det du skaffade egen bil det var då du började använda den mer för 
att handla? 

K03: Ja, vad jag själv ville. Sedan körde jag naturligtvis till jobbet fram och 
tillbaka. Sedan kommer jag ihåg att man hade en massa patienter, tjatiga och 
gnatiga du vet. Innan jag körde hem till 4 ungar så körde jag med bilen ut i 
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skogarna. Körde lugnt och sansat och slappnade av innan man fick höra allt 
barntjat innan man kom hem. 

De upplevelsemässiga betydelseinnehållen relaterade till bilen är hopkopplade 
med även andra starka upplevelser. I relation till bilen är frihet, självständighet 
och mobilitet intimt sammankopplade med sociala kontakter, samt upplevelser av 
den egna identiteten, som i följande exempel: 

Förr man kunde åka några väninnor och åka och bada, ta med en kaffekorg, bara 
sitta och...som förra året bara sätta sig någonstans och sitta och se på vattnet. 
Båtar och allt det där och ha med sig nåt och sedan åka hem. Det saknar 
jag.(K09) 

I föregående citat konstaterar berättaren vemodigt sambandet mellan bilen och 
en bestämd livsstil och levnadsvanor. På basen av de olika berättelserna har bilen 
en stark funktion när det gäller att upprätthålla och möjliggöra den egna livsstilen, 
inte enbart på praktisk nivå, utan även upplevelsemässigt.  

Bilens betydelse som ett materiellt objekt som förknippas med starka 
upplevelser kom fram i materialet. Bilen fungerade som en konkret reflexyta för 
personliga minnen och känslor. I följande exempel konkretiseras i bilen, viktiga 
upplevelsemässiga sidor av det levda livet, när kvinnan berättar hur minnet av 
mannen blev för plågsamt då hon körde deras gemensamma bil, så pass plågsamt 
att hon valde att byta bil: 

K09: Vi hade ju Saaben eftersom min make var på Saab så bytte vi så gott som 
varje år till Saab. Min man dog 1987. Då hade jag ju Saaben ett år, men jag 
tyckte att han satt i bilen varje gång och det var inte skönt när det inte fanns 
någon. Så då bytte jag till och har nu haft en liten Nissan Micra. 
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4 Diskussion och slutsatser 
4.1 Sammanfattning av resultaten  
Syftet med denna studie var att med hjälp av de innebörder som kvinnor tillskriver 
bilkörningen förstå de sociokulturella dragen, de äldre kvinnornas bilkörning samt 
hur de äldre kvinnliga bilisternas marginalisering avspeglas i deras berättelser om 
sitt liv som trafikanter. Resultaten beskriver och avspeglar hur äldre kvinnliga 
bilförare upplever och gestaltar sin bilkörning.

Ur marginaliseringssynpunkt är resultaten intressanta. Materialet hjälper att 
förstå, förutom hur marginaliseringen byggts upp när det gäller de intervjuade 
kvinnorna, även någonting om hur fenomenet uppstår i vår kultur och vårt 
samhälle. Könet var starkt synligt i de intervjuades berättelser och bilkörningens 
uppdelning enligt kön avspeglades i berättelserna. Materialet visade tydligt hur 
stort inflytande de kulturella uppfattningarna och tillämpningarna har på 
bilkörning och användningen av bil. Detta är av största vikt när man försöker 
förstå de äldre kvinnornas självständiga mobilitet, dess villkor och hinder. En 
marginalisering baserad på ålder kunde inte utläsas lika tydligt ur materialet. 
Åldern syntes endast när man talade om att upphöra med bilkörning och delvis i 
samband med reflektioner om körförmåga och rätten att definiera kriterierna för 
den. Av detta kan man dra den slutsatsen, att kön är en mera betydande faktor än 
ålder när marginaliseringen byggs upp.  

Studiens andra centrala resultat gäller de betydelser och personliga innebörder 
som kvinnorna tillskriver bilen. Särskilt viktig var bilens praktiska betydelse, som 
hade stor betydelse genom kvinnans hela levnadslopp. Detta avspeglar delvis en 
definierad kulturell praxis och könsrollerna inom bilkörning och trafik. När 
bilarna blev vanligare på 1950-talet marknadsfördes de för kvinnorna just med 
argument som betonade hur skötseln av hemmet underlättades (Andréasson, 1994; 
Wachs, 1987). Fortfarande är kvinnornas bilkörning mera än männens präglad av 
familjen och andra sociala faktorer. Resultaten avspeglar dock även ett viktigt sätt 
på vilket kvinnorna själva ger betydelse åt bilkörningen. Bilkörningen i 
anknytning till den praktiska dimensionen erbjuder kvinnan ett sätt att ta en aktiv 
subjektsposition, definiera sig själv som beslutsfattare och maktutövare.   

Vid sidan av betydelseinnehåll förknippade med den praktiska aspekten var 
också bilkörningens upplevelsemässiga sida viktig. De upplevelsemässiga 
innebörderna uppträder på ett intressant sätt i ett dynamiskt förhållande med de 
praktiska betydelserna, delvis som en motvikt till dessa. I sina upplevelsemässiga 
beskrivningar uppträdde kvinnorna otvivelaktigt som aktörer, vilket skiljer sig 
från den position som de innehade i samband med andra teman. Det är möjligt att 
det var just av denna orsak, som de upplevelsebetonade beskrivningarna ofta 
uppträdde sammanlindade med praktiska betydelseinnehåll. 

Det finns väldigt få studier om de personliga innebörder som kvinnor tillskriver 
bilkörning. I de flesta studier som granskat de kulturella innebörderna har den 
möjligheten, att kvinnorna överhuvudtaget skulle tillskriva bilkörning särskilda 
betydelseinnehåll, mer eller mindre förbigåtts, och man har ansett, att upplevelser 
och värderingar av bilkörning uteslutande är maskulina (Sandqvist, 1998). Av 
denna orsak är denna studies resultat särskilt intressanta. På basis av våra fynd kan 
vi hävda att det finns ett kvinnospecifikt sätt att uppleva och tillmäta betydelse åt 
bilen. Denna insikt är väsentlig för en förståelse av kvinnornas beslutsfattande i 
frågor kring bilkörning (såsom att sluta köra bil). 
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4.2 Materialet och metoden 
Materialet bestod av tio ostrukturerade intervjuer. Målet var att få de intervjuade 
att med egna ord berätta om sin bilkörning under hela levnadsloppet. Det 
insamlade materialet är rikt och de intervjuades egen röst framträdde enligt vår 
bedömning tydligt. Materialet är dock inte i en så narrativ form att inte 
intervjudragen är synliga. I en del av intervjuerna är intervjuaren mycket aktiv 
genom att ställa frågor och kommentera, medan andras berättelser är mera obrutna 
och till sin form påminner om en traditionell berättelse. Det faktum, att den 
traditionella berättelseformen saknas i materialet har enligt vår bedömning inte 
förorsakat problem när det gäller att analysera eller tolka materialet. Materialet 
kännetecknades av ett tydligt levnadsloppsperspektiv, eftersom ämnet för 
intervjun var bilkörningen under levnadsloppet och intervjuarna ställde frågor om 
hela karriären som bilförare. Dessutom hade de intervjuade rikligt med utrymme 
att uttrycka sig själv så som de önskade och berätta om bilkörningen med egna 
ord, vilket var väsentligt med tanke på analysen och forskningsansatsen som 
utgick från social konstruktionism. Antalet intervjuer var lämpligt, som mått 
användes s.k. saturation. Enligt denna anser man att materialet är tillräckligt när 
de teman som finns i materialet stabiliseras och börjar framträda på nytt och nya 
avvikande teman inte längre uppträder.  

Valet av metod var lyckat med tanke på frågeställningen. Den information 
studien gav är till sin natur sådan att man inte kunde ha producerat den med 
kvantitativa metoder. Äldre kvinnors marginalisering i trafiken kan även studeras 
genom statistiska uppgifter och kvantitativa metoder. För en djup förståelse av 
fenomenet krävs dock också att man granskar det så som kvinnorna själva 
beskriver och upplever det. Upplevelser måste höras för att kunna studeras. 

4.3 Studiens vetenskapliga och samhälleliga relevans 
Det kunskapsbehov som studien svarar på finns på två nivåer: vetenskaplig och 
samhällelig. Denna studies vetenskapliga värde och relevans består i dess särart 
gällande både frågeställningarna, analysmetoderna samt den metodiska ansatsen. I 
forskningen om äldre trafikanter har man hittills varit föga intresserad av 
frågeställningar och forskningsmetoder som syftat till fördjupad kunskap och 
förståelse. Tydliga teoretiska utgångspunkter är också sällsynta, medan 
ateoretiska, explorativa ansatser dominerar. Vi hoppas att denna studie öppnar nya 
möjligheter även för metodologiskt innovativ, högtstående trafikforskning. I 
vetenskapligt hänseende svarar denna studie även på en uttalad brist på 
information: man har överhuvudtaget forskat mycket lite om äldre kvinnor som 
trafikanter.   

På samhällelig nivå bidrar studien till att fylla ett kunskapsbehov om 
framtidens ”äldrevänliga” trafikmiljö. Befolkningen åldras och en majoritet inom 
de äldsta kohorterna är kvinnor. Dessutom växer andelen äldre kvinnliga bilförare 
förhållandevis ännu snabbare än andelen äldre kvinnor i populationen. Hittills har 
förståelsen för äldre kvinnors marginalisering i trafiken och de könsbundna 
problem med mobiliteten som detta leder till varit rätt begränsad. Denna studie 
ger viktig ny information om könsbundna hinder i de äldres mobilitet: hur de är 
uppbyggda, hurudana de är och hur de upplevs. Studien öppnar också nya vyer 
över hur och på vilken nivå ny forskningskunskap kan tas fram för att ytterligare 
kan öka förståelsen av detta tema.  
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