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Förord 
Denna studie ingår i temaprojektet Äldre, transporter och samhälle: Mobilitet, design 
och utbildning. Inom projektet genomförs olika delstudier med syfte att öka kun-
skaperna om hur äldre personer använder och vill använda transportsystemet för att 
kunna tillgodose deras möjligheter att använda detta på ett säkert och bekvämt sätt. 

Studien har genomförts av VTI. Forskare som varit delaktiga i studien är: Jonna 
Nyberg, Björn Peters och Lena Levin. Vi vill tacka de elva personer som välvilligt 
bidragit med sina kunskaper och synpunkter i intervjuerna. Ett tack ska även riktas till 
Peter Larsson på Vägtrafikinspektionen som har svarat på frågor som dykt upp under 
arbetets gång. Vi vill även tacka Satu Heikkinen, VTI, som var lektör vid slutseminariet 
och kom med värdefulla synpunkter och VTI:s kommunikatörer Tarja Magnusson som 
har översatt sammanfattningen till engelska och Gunilla Sjöberg som har redigerat 
rapporten inför tryckning.  
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Vidareutbildning för äldre bilförare – en översikt 
av Jonna Nyberg, Björn Peters och Lena Levin 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
I framtiden kommer antalet äldre och äldre bilförare att öka markant. Det är av stor 
betydelse att denna grupp har möjlighet att bevara sin mobilitet så länge detta är möjligt. 
Samtidigt har äldre en hög risk att skadas svårt eller dödas i samband med trafikolycka 
med anledning av en med åldern ökad skörhet. Det naturliga åldrandet innebär också att 
till exempel hörsel, syn och reaktionsförmåga försämras, vilket i sin tur kan skapa 
problem för äldre bilförare i komplexa trafiksituationer. Äldres möjlighet till mobilitet 
kan här komma i konflikt med deras trafiksäkerhet. I detta sammanhang kan vidareut-
bildning för äldre bilförare vara en väg till både fortsatt mobilitet och ökad trafiksäker-
het.  

Syftet med denna studie är att genom en mindre kartläggning belysa de vidareutbild-
ningar för äldre bilförare som finns i Sverige: Vilka vidareutbildningar finns och vilket 
studiematerial används? Hur vet man behoven? Hur styrs utbildningarna? Hur ser inne-
håll och upplägg ut? Vilka är cirkelledare? Vilka är deltagare? Vilka erfarenheter har 
man och hur utvärderas utbildningarna? Vilken omfattning har utbildningarna? Hur vill 
man arbeta med utbildningarna i framtiden?  

Telefonintervjuer har gjorts med elva personer verksamma inom följande organisationer 
och arbetsplatser: Vägverket, SKPF, SPRF, SPF, PRO, FMK, Motormännen, NTF, STR 
samt Mobilitetscenter. Därutöver har en genomgång gjorts av det studiematerial som 
enligt intervjusvaren används i utbildningssyfte.  

Den utbildning som enligt intervjumaterialet mest frekvent ges och som samtliga av de 
kontaktade pensionärs- och motororganisationerna har uppgett är studiecirkeln ”65+”. 
Syftet med ”65+” är att skapa insikter hos äldre om hur åldrandet påverkar den egna 
bilkörningen och hur man som äldre ska kunna och vilja fortsätta köra bil så länge det är 
möjligt. Utöver denna studiecirkel har några organisationer nämnt ”Äldre och klokare”, 
där det bland annat fokuseras på att skapa opinionsbildning rörande äldre och deras 
mobilitet och trafiksäkerhet. Ytterligare en studiecirkel är ”Rätt och vett i trafiken” som 
innehåller mycket trafikregler samt råd för att undvika olyckor. Detta studiematerial 
riktar sig dock till alla trafikantgrupper och ej endast till äldre bilförare. På marknaden 
finns även boken Säker Senior (Vägverket, 2001), men detta material har inte tagits upp 
i intervjuerna.  

Studiematerialen grundar sig på forskningsresultat, olycksstatistik och trafikexpertis. 
”65+” är till exempel utformat av FMK i samarbete med NTF och pensionärsorganisa-
tionerna.  

Resultaten visar att utformandet och genomförandet av studiecirklarna sker på lokal 
nivå, ofta i samarbete med studieförbund. Utbildningarnas omfattning och utformning 
avgörs många gånger av enskilda individers engagemang, kunskap och intresse på lokal 
nivå inom organisationen. Detta medför svårigheter att från centralt håll få en egentlig 
överblick av studiecirklarna. Cirklarnas upplägg och innehåll ser visserligen likartat ut 
inom de olika organisationerna och utbildningarna tycks huvudsakligen följa studie-
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handledningarna, men i intervjuerna framkommer också att cirkelledarens roll har viss 
betydelse i detta sammanhang. Tre kategorigrupper av cirkelledare kan urskiljas. En 
grupp utgörs av personer inom organisationen som är allmänt intresserade av att hålla 
studiecirklar, men som kanske inte har några egentliga ämneskunskaper avseende trafik-
frågor och som inte heller har gått någon cirkelledarutbildning. I dessa fall har cirkel-
ledaren rollen av att vara moderator och till hjälp kan moderatorn ha en studiecirkel-
handledning. Den andra gruppen består av trafikombud inom organisationen och i dessa 
fall förekommer också cirkelledarutbildningar. Slutligen kan cirkelledarna själva ha en 
trafikrelaterad yrkesbakgrund, alternativt under lång tid ha varit aktiva inom organisa-
tioner som Motormännen och FMK. Dessa cirkelledare lägger till stor del själva upp 
utbildningarnas utformning och innehåll. 

I intervjuerna märks delvis en skillnad avseende fokus i studiecirklarna. Medan man till 
exempel inom en organisation uppger att utbildningarna tar upp och diskuterar nya 
regler och trafikmärken så har man ej denna fokus inom en annan organisation.  

Idag sker rekrytering av studiecirkeldeltagare främst inom den aktuella organisationen. 
Detta kan innebära att man missar stora grupper av äldre, vilket man inom de olika 
organisationerna också är medveten om. Inom motororganisationerna rekryteras till 
exempel oftast personer som har ett stort intresse för bilar, bilkörning och trafiksäkerhet 
medan det inom pensionärsorganisationerna kanske främst är personer som överlag är 
mycket aktiva i att deltaga i studiecirklar och utbildningar av olika slag. Könsfördel-
ningen bland deltagarna är enligt vissa organisationer relativt jämn, medan man inom 
några organisationer uppger att det är flest män som deltar, framförallt då det gäller 
praktiska övningar. I intervjuerna liksom i studiematerialet framkommer att man vill få 
fler kvinnor att gå utbildningarna med anledning av att äldre kvinnor har mindre kör-
vana än äldre män. I intervjuerna uppges dock inte att man aktivt arbetar med att rekry-
tera just fler kvinnor till utbildningarna.  

Ingen organisation har använt sig av körsimulator i undervisningssyfte, men flertalet av 
de intervjuade var positiva till körsimulator som metod. Kostnaderna ses dock som för 
höga och man säger sig också veta att körning i simulatorer ofta ger illamående hos 
försökspersoner.  

Det framkommer tydligt i intervjuerna att de studiecirklar som getts har varit populära 
och omtyckta. Lika tydligt som att studiecirklarna är populära visar intervjusvaren att 
man saknar utvärderingsmetoder för utbildningarna rörande till exempel kvalité och 
effekter. 

I intervjumaterialet märks inom organisationerna en samstämmig syn på vikten av 
vidareutbildningar för äldre bilförare. Det finns också en tydlig strävan och önskan att 
öka kvalitén i utbildningarna genom en mer enhetlig utbildningslinje samt utvärdering 
av utbildningarna för att se dess effekter. Inom flera av organisationerna finns även en 
ambition att i framtiden satsa mer på utbildningar för cirkelledare. I utvecklingsarbetet 
pågår också en revidering av studiematerialet 65+ där fokus än mer ska ligga på äldres 
situation i trafiken och där man bland annat kommer att vända sig till personer som till 
exempel haft en stroke. Därutöver arbetar man inom STR med ytterligare en grundbok, 
men som riktar sig till åldersgruppen 55+. Med denna bok avser man stärka mobiliteten 
hos yngre äldre innan eventuell sjukdom gör sig påmind. Parallellt med dessa aspekter 
på utveckling av vidareutbildningarna finns också en syn på studiecirklarna, och då 
främst ”65+”, så som ”självgående”.  

Vägverkets OLA-projekt (OLA=objektiva fakta, lösningar och avsikter), utarbetades 
som ett led i att förverkliga Nollvisionen och minska de allvarligaste olyckorna på 
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vägarna. Med hjälp av Senior-OLA-projektet har man identifierat problemen, ringat in 
tänkbara lösningar och slutligen genomfört sina avsikter. Inom Senior-OLA framkom-
mer ofta arbete med just vidareutbildning för äldre bilförare och i de olika organisatio-
nernas avsiktsförklaringar ingår bland annat att bedriva trafiksäkerhetsutbildning för 
äldre. 

Resultaten av studien visar ett behov av vidare forskning avseende dels kunskapsöver-
sikter av utvärderingsmetoder för att kunna se utbildningarnas effekter, dels faktiska 
genomföranden av utvärderingar. Vidare märks behov av fördjupade kunskaper av vilka 
som deltar i studiecirklarna respektive inte deltar och hur man kan rekrytera olika 
grupper av en allt mer heterogen grupp äldre i samhället. En annan fråga är om kvinnor 
har andra utbildningsbehov än män, vilket skulle kunna besvaras med hjälp av fokus-
grupper och/eller djupintervjuer. Även cirkelledarnas betydelse och inverkan på utbild-
ningen är intressant att studera med anledning av att studien visat på olika kategorier av 
cirkelledare. Slutligen visar flertalet av de intervjuade på ett intresse för körsimulator i 
vidareutbildningen för äldre bilförare och här skulle ett pilotprojekt kunna genomföras i 
samarbete med någon av de aktuella organisationerna.  
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Further training for older drivers – an overview 
by Jonna Nyberg, Björn Peters and Lena Levin 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
In the future the number of the older people, and older car drivers, will increase 
markedly. It is of great importance that older people have the possibility to retain their 
idenpendent mobility for as long as possible. However, old people have an increased 
risk to get severely injured or killed in a traffic accident because they are frailer due to 
their age. Getting older may also mean for example impaired hearing, eyesight and 
ability to react, something that might create problems for older car drivers in complex 
traffic situations. Degrading ablities often develop slowly and changes can be diffcult to 
embrace. Thus, mobility demands could be in conflict with traffic safety. Extensive 
experience can to some extent compensate high performance and refresher courses 
might be the way to both sustained mobility and traffic safety. 

The aim of this study was to make a survey of existing refresher courses for older car 
drivers in Sweden: Which further education possibilities do exist and which teaching 
material is used? Are the needs recognized? How is the education managed? What does 
it include and how is it organized? Who are the teachers? Who are the participants? 
How do the experiences look like and how is the education evaluated? How extensive is 
the education? What are the plans for the future? 

Telephone interviews have been performed with eleven experts, active in motor organi-
zations and organizations of retired people. Furthermore, a survey of the course mate-
rial, used according to the interviewees, has been performed. The most frequent re-
fresher course according to the interviewees is called “65+”. The purpose of the course 
65+ is to give a better insight into which impact getting older has on car driving and by 
which means it is possible to continue to drive safely for as long as possible. The 
refresher course materials used are based on research results, accident statistics and the 
knowledge of traffic expertise. 65+ is designed in cooperation with a motor club, a 
traffic safety association and retired people’s associations. The results of this study 
show that the design and performance of the refresher course is made locally, often in 
cooperation with an educational association. The course content and execution often 
depend on the individual leader's commitment, knowledge and interest, locally within 
an organization. 

Despite the course 65+, the organizations have mentioned a course called ‘Older and 
wiser’, which has its focus on influencing the public opinion concerning the elderly, 
their mobility and traffic safety. ‘Correct and sensible in traffic’ is another refresher 
course that includes advice and regulations to avoid traffic accidents. This latter 
material is, however, directed towards all road user groups and not only for older car 
drivers. There is, further, the book ‘Confident Senior’ (Swedish Road Administration), 
but this material has not been mentioned by the interviewees. 

The results of this study show that the design and performance of the refresher courses 
are made locally, often in cooperation with a further educational association. The extent 
and design of the education depend often on an individual person’s engagement, 
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knowledge and interest, locally within an organization. This results in difficulties for the 
central organization to build a general view of the further education courses. The design 
and contents of the courses look certainly the same within the different organizations 
and the education seems mostly to follow the education manuals, but in the interviews it 
is declared that the role of the course leader is of importance. Three main categories of 
course leaders can be perceived. One group is made of people within the organization, 
who are generally interested in leading further education courses, but who has no true 
knowledge in the field of traffic and who neither has education in leading a course. In 
these cases the course leader has the role of a moderator and to his or her help he or she 
has a further education manual. The second group is made of persons engaged in the 
field of traffic within the organization and in these cases they often have an education in 
leading a further education course, too. Finally there are the course leaders who have a 
traffic-related profession or working background, alternatively they have been, for a 
long time, active within motor organizations. These course leaders design, to a great 
deal, the courses themselves. 

In the interviews, it is possible to see differences in the focus of the further education 
courses. For example, one organization states that the course deals with and discusses 
new rules and traffic signs, but another does not have this focus. 

Today, the recruitment of the course participants takes place within the actual organi-
zation. This implies that a large group of older people is kept outside. Within motor 
organizations, for example, people who are interested in cars, car driving and traffic 
safety are recruited, but in the retired people’s organizations the members perhaps are 
foremost people who are in general very active in taking part in study courses.  

Gender distribution among the attendants is according to some sources relatively even, 
though some organizations report that they have mostly male attendants, especially 
concerning courses of practical character. According to the interviews as well as the 
refresher course material it is desirable that more women take part in the courses. The 
explanation to this is that older women are less experienced as car drivers. In the 
interviews it is, however, not expressed specifically that the organizations work with the 
recruitment of women. 

No organization has used a driving simulator as a teaching method, but several of the 
interviewees express that they are positive to the use of driving simulators as a teaching 
method. The costs are told to be too high and another reason is that they are conscious 
of the fact that many people feel sick when using a simulator. 

In the interviews, it is expressed very clearly that the study courses that have been 
arranged have been very popular. As clearly as the interviews show that the courses are 
popular, they show that there are no common systematic evaluation methods, neither 
concerning the quality or the results, of the courses. 

The importance of refresher courses for older drivers is also unanimously expressed in 
the interviews. There is, too, a clear aim and wish to increase the quality of the courses 
through more homogenous education policy and evaluation systems in order to 
understand the results. Within several organizations there also exists an ambition to 
invest more in the education of course leaders. Furthermore, within the development 
work there is going on a revision of the further education material 65+. The revision 
will focus more on the traffic situation of the elderly, and it will also be directed 
towards people who have had a stroke. Moreover, there is work going on to produce 
another manual that will be directed to the age group 55+. By this manual it is thought 
that the mobility of younger old people will be encouraged.  Simultaneously with these 
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aspects of the development of further education there is also an attitude that the further 
education courses, especially 65+, are autonomous. 

The Swedish Road Administration has conducted a project called OLA. OLA was 
planned as a means to realize the Vision Zero and decrease the most serious accidents 
on the roads. By the help of a part of OLA, called Senior-OLA, problems have been 
identified, possible solutions have been designed and finally, the solutions have been 
realized. In Senior-OLA, work with further education of older car drivers is often 
included, and in the intention declarations of the organizations traffic safety education 
for older people is included, too. 

The results of this study show a need for further research concerning the state-of-the-art 
knowledge in the field of evaluation methods in order to be able to evaluate the results 
of these education activities as well as there is a need for state-of-the-art knowledge 
concerning the results of the evaluations that have been performed. Furthermore there is 
a need to know who the participants are that take part in these refresher courses and who 
does not and also to get to know how those who take part are recruited among the more 
and more heterogeneous group of older people in the society. Another question is if 
women have other education needs than men have. This question might be answered by 
using focus groups or in-depth interviews. Even the role of the course leaders and their 
effect on the course activities would be interesting to study while this study has shown 
different categories of education of course leaders. Finally, many of the interviewed 
people express an interest for the use of a driving simulator in the further education for 
older car drivers. Concerning this, it would be desirable to be able to perform a pilot 
study in cooperation with one of the organizations taking part in this study. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Antalet äldre i samhället ökar. I framtiden kommer allt fler äldre att ha körkort och an-
vända sig av bil. Att man som äldre ska kunna ha en fortsatt mobilitet har stor betydelse 
för livskvalitén (jfr Sörensen m.fl., 2000; Cleve & Köppler, 2002/2003; Hjorthol & 
Nordbakke 2008). Äldres mobilitet innefattar flera aspekter och är ett komplext område. 
Boende, hälsa, levnadsmönster och möjlighet till olika färdsätt är t.ex. påverkande 
faktorer i dessa sammanhang. En aspekt är äldre så som bilförare och den betydelse det 
har för äldre att köra bil, så länge som detta är möjligt. Samtidigt visar forskning att 
även om äldre i de flesta fall kör säkert så är de en grupp som i stor utsträckning riskerar 
att skadas svårt eller dödas i samband med trafikolycka, med anledning av en med 
åldern ökad skörhet (Vägverket, 1998). Det naturliga åldrandet kan även innebära att 
t.ex. syn, reaktionsförmåga samt kognitiva förmågor försämras, vilket i sin tur kan 
skapa problem för äldre bilförare i komplexa trafiksituationer, samtidigt som man måste 
beakta att det finns stora individuella skillnader avseende åldrandet (Levin m.fl., 2007; 
Levin m.fl., 2009). Äldres möjlighet till mobilitet kan här komma i konflikt med deras 
trafiksäkerhet. I detta sammanhang kan vidareutbildning för äldre bilförare vara en väg 
till både fortsatt mobilitet och ökad trafiksäkerhet.  

I rapporten Äldre i transportsystemet: Mobilitet, design och träningsproblematik (Levin 
m.fl., 2007) läggs stor tyngdpunkt på äldres mobilitet, liksom även trafiksäkerhet, och 
här behandlas bl.a. just vidareutbildning för äldre bilförare som vill upprätthålla sin kör-
förmåga. Utifrån en litteraturstudie rörande vidareutbildning för äldre bilförare framkom 
det att utbildning och träning för äldre bilförare potentiellt kan skapa ökad mobilitet, 
säkerhet och hälsa, dvs. aspekter som motsvarar de riktlinjer som ges i Vägverkets 
kunddokument för äldre (Vägverket, 2004). Betydelsen av vidareutbildningar för äldre 
bilförare avseende både mobilitet och säkerhet uttrycks också i följande citat av Levin 
m.fl.: 

Om man kan fortsätta köra bil även som äldre så kan det ha positiva 
effekter på oberoende, mobilitet och livskvalité. Ett sätt att främja säkerhet 
och bibehållen mobilitet kan vara att erbjuda riktad utbildning till äldre 
bilförare (Levin, m.fl., 2007, s. 84).  

 

Även Ramund har i studier kring vidareutbildning för äldre bilförare framhållit be-
tydelsen av fortsatt mobilitet och ökad trafiksäkerhet, men också att vidareutbildning av 
detta slag kan skapa insikter hos de äldre själva om när det kan vara dags att sluta köra 
bil (Ramund 2000; 1995; 1993).  

Vikten av vidareutbildningar för äldre bilförare har poängterats i samband med ett större 
Vägverksprojekt, OLA (objektiva fakta, lösningar och avsikter). OLA i sin tur är ut-
arbetat som ett led i att förverkliga Nollvisionen1 och är ett systematiserat sätt att genom 

                                                 
1 I oktober 1997 antog riksdagen regeringens proposition ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. 
Nollvisionens långsiktiga mål för trafiksäkerheten är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt inom 
vägtransportsystemet. Vidare ska människans tolerans mot yttre våld vara dimensionerande vid utform-
ningen av vägtransportsystemet. Ansvaret för trafiksäkerheten bör dessutom vara delat mellan trafi-
kanterna och systemutformarna. Systemutformarens ansvar är att se till att konsekvenserna av olyckor blir 
så små att inga människor dödas eller skadas allvarligt. Trafikanterna å sin sida tar sitt ansvar genom att 
visa hänsyn och omdöme i trafiken och följa trafikreglerna (Regeringens proposition 1996/97: 137).  
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samarbete med flera aktörer öka trafiksäkerheten i samhället (Vägverket, 2008). OLA-
projektet består av flera delprojekt, däribland Senior-OLA som behandlar äldres situa-
tion i trafiksamhället och som startade år 2002. Andra delprojekt inom Vägverkets 
nationella OLA-projekt är Moped-OLA, Buss-OLA, Ung-OLA, Alkohol-OLA, MC-
OLA, Halk-OLA, Fyrhjulings-OLA, Plankorsnings-OLA, Schenker-OLA, Sop-OLA, 
Tung-OLA och Idrotts-OLA (se vidare Vägverket, 2006a). I OLA-projekten samarbetar 
Vägverket i en inledande fas, ”Objektiva fakta”, tillsammans med andra aktörer. I denna 
fas görs djupstudier av dödsolyckor gällande det område som OLA-projektet berör. 
Projekten sker både på regional (utifrån enskilda olyckor och med lokala och regionala 
aktörer) och på nationell nivå (utifrån ett större antal olyckor och där nationella före-
trädare för berörda systemansvariga ingår). I en andra fas, ”Lösningar”, fokuserar man 
på lösningar på de identifierade problemen. Slutligen, i den tredje fasen ”Avsikter”, ger 
deltagande aktörer avsiktsförklaringar dels över praktiska åtgärder som den aktuella 
organisationen åtar sig att göra, dels när dessa ska göras (Vägverket, 2006c; Tylösands-
seminariet, 2006). Vad gäller Senior-OLA bygger den första fasen, Objektiva fakta, på 
dödsolyckor för åren 2002–2004 med äldre i trafiken. Här framkom bl.a. att de flesta 
seniorer omkommer i personbil och att de är överrepresenterade i korsnings- och upp-
hinnandeolyckor. Hösten 2006 gav 14 organisationer, myndigheter och företag avsikts-
förklaringar med syfte att minska olyckor av detta slag (Tylösandsseminariet, 2006). I 
avsiktsförklaringarna inom Senior-OLA framkommer ofta arbete med just vidareutbild-
ning för äldre bilförare. Sedan starten av Senior-OLA har också flera olika vidareutbild-
ningar för äldre bilförare genomförts och i direkt anslutning till Senior-OLA har ett 
studiematerial, 65+, tagits fram. Detta material, som är utarbetat av Nationalföreningen 
för trafiksäkerhetens främjande (NTF) tillsammans med Försvarets motorklubb (FMK) 
och de olika pensionärsorganisationerna, används i landsomfattande studiecirklar i sam-
verkan med studieförbunden, pensionärsorganisationerna, FMK, NTF-förbunden och 
deras äldreråd samt NTF:s medlemsorganisationer (FMK, 2007). Syftet med studie-
cirklarna är att skapa insikter hos äldre om hur åldrandet påverkar den egna bilkör-
ningen. Syftet är också att man som äldre ska kunna och vilja fortsätta köra bil, så länge 
det är möjligt (Spolander, 2003; FMK, 2007). Som jämförelse kan nämnas att man i 
Norge har en längre tradition av vidareutbildning för äldre bilförare än i Sverige. Sedan 
1991 ges Bilførare 65+ och liksom de svenska vidareutbildningarna för äldre bilförare 
är syftet att bevara äldres mobilitet samt reducera deras olycksrisk i trafiken. I Norge 
arrangeras vidareutbildningen, som är landstäckande och frivillig, av Statens Vegvesen. 
År 2006 genomförde Transportøkonomisk institutt (TØI) en utvärdering av utbildningen 
för att se dess effekter (Ulleberg, 2006). Resultaten visade att äldres mobilitet och 
osäkerhet i trafiken inte förändrades efter genomgången utbildning. Däremot indikerar 
studien att risken för att bli inblandad i trafikolycka reduceras efter utbildningen. I 
Sverige har Ramund (1993) utvärderat studiecirklar för äldre bilförare som gavs under 
1990-talet. Deltagarna ansåg sig ha blivit mer medvetna om åldrandet och man uppgav 
sig också vara mer observant i trafiken än tidigare.  

Det finns idag, som ovan nämnts, flera olika vidareutbildningar för äldre bilförare i 
Sverige. I rapporten av Levin m.fl. (2007) påpekas det dock att behoven av vidareutbild-
ningar för äldre förare ej är klara och därför behöver undersökas närmare. Vidare be-
lyses ett behov av kartläggning av de utbildningsmaterial som finns på marknaden 
(studiecirkelpaket, handböcker, videoinstruktioner, etc.) samt utvärderingar av dessa uti-
från behoven hos äldre förare och där heterogeniteten inom denna grupp måste beaktas.  
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1.2 Syfte 
Äldres mobilitet och trafiksäkerhet är aspekter som lyfts fram både i form av de 
riktlinjer som ges i Vägverkets kunddokument för äldre (Vägverket, 2004) och i de 
vidareutbildningar för äldre bilförare som idag ges i Sverige. Vidare har vägverks-
projektet Senior-OLA med dess avsiktsförklaringar bl.a. inneburit en ökning av just 
vidareutbildningar för äldre, inte minst med tanke på studiematerialet 65+, som ut-
formats i samband med Senior-OLA.  

I första hand berör Senior-OLA äldres trafiksäkerhet, då projektet grundar sig på 
olycksstatistik. I studiematerial för vidareutbildningar för äldre bilförare framkommer 
dock även vikten av äldres fortsatta mobilitet, dvs. att man ska kunna fortsätta köra bil 
så länge som möjligt: ökad trafiksäkerhet och ökad/fortsatt mobilitet för äldre bilförare 
är grundläggande aspekter i vidareutbildningar för äldre bilförare. Betydelsen av både 
trafiksäkerhet och mobilitet är också något som står i fokus i ovan beskrivna rapport av 
Levin m.fl. (2007). Vidareutbildningar kan i perspektivet av det som framkommit i 
tidigare forskning av olika slag ha en stor potential för äldres trafiksäkerhet och mobi-
litet.  

Mot ovan beskrivna bakgrund avser föreliggande studie utgöra en kartläggning av 
vidareutbildningar för äldre bilförare som finns i Sverige. Studien kan sägas vara en 
uppföljning av den litteraturstudie som gjordes av Levin m.fl. (2007) med fokus på vad 
som diskuteras i kapitlet ”Utbildning för äldre bilförare” i rapporten Äldre i transport-
systemet: moblitet, design och träningsproblematik. 

Med anledning av studiens begränsade omfattning gör kartläggningen inte anspråk på 
att vara täckande. Förhoppningen är dock att den ger en bild av hur de vidareutbild-
ningar för äldre bilförare som finns i Sverige kan se ut. Främst rör det sig om studie-
cirklar som hålls av organisationer och aktörer som medverkat i ovan beskrivna Senior-
OLA och som i sina avsiktsförklaringar poängterat just vidareutbildning för äldre bil-
förare.  

De avsiktsförklaringar avseende vidareutbildningar för äldre bilförare som getts av olika 
organisationer torde kunna ge en god bild av vidareutbildningar för äldre bilförare, 
varför det i första hand har varit medverkande organisationer i Senior-OLA som har 
varit utgångspunkt. Som ett första led i undersökningen av vidareutbildningar för äldre 
bilförare är föreliggande studie begränsad till att utgå från just ett organisationsperspek-
tiv. Studien omfattar t.ex. inte deltagares perspektiv, meningen är att detta kommer att 
göras i fortsatta studier.  

Syftet är att belysa vidareutbildningar för äldre bilförare utifrån ett organisations-
perspektiv. I detta sammanhang är det framförallt äldre bilförare utan medicinsk diagnos 
eller med allvarliga funktionshinder som står i fokus. Det som beaktas är frågor kring 
följande aspekter: 

• Utbildningar och material  

• Behov 

• Styrning 

• Innehåll  

• Upplägg 

• Kostnad  
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• Deltagare 

• Cirkelledare 

• Omfattning 

• Erfarenheter och utvärderingar 

• Framtida utbildningar 

• Körsimulator i undervisningen. 

Den sista punkten, rörande körsimulator i undervisningen, utgår inte från de aktuella 
utbildningarna, men har setts som en intressant fråga att ta upp då körsimulator skulle 
kunna vara ett potentiellt redskap i vidareutbildningar för äldre bilförare. Körsimulator 
har diskuterats i termer av nya möjligheter inom körkortsutbildningen i framtiden, något 
som studeras i EU-projektet Train All (Panou & Bekiaris 2007). Det viktigaste här är 
inte tekniken utan att fokusera på de pedagogiska frågorna och undersöka var tekniken 
kan passa in i utbildningen. I Finland har man till exempel börjat använda körsimula-
torer för utbildning i mörkerkörning. 

Syftet är också att utifrån resultaten ringa in eventuella framtida forskningsbehov rör-
ande vidareutbildningar för äldre förare.   

 
1.3 Metod 
Studien grundar sig dels på telefonintervjuer och mejlkontakter, dels på en genomgång 
av studiematerial rörande vidareutbildningar för äldre bilförare.  

Förutom FMK och Mobilitetscenter medverkar de ingående organisationerna i Senior-
OLA och har därmed även lämnat avsiktsförklaringar. Det är I första hand utifrån dessa 
avsiktsförklaringar som organisationerna har valts ut, dvs. de som i sina avsiktsförkla-
ringar tydligt framhåller arbete med vidareutbildningar för äldre bilförare.  

 

Telefonintervjuer och mejlkontakter 
Intervjupersoner har i första hand valts utifrån de kontaktpersoner som uppges i avsikts-
förklaringarna för Senior-OLA och där man också uppgett arbete med vidareutbild-
ningar för äldre bilförare. I samband med en inledande kontakt med dessa personer har 
sedan vidare kontakter knutits, t.ex. rörande personer på lokala distrikt som genomfört 
vidareutbildningar för äldre bilförare. Mobilitetscenter, som är en organisation som ej 
ingått i Senior-OLA, har setts som intressant att kontakta med anledning av information 
från tidigare intervjuer med olika parter. Inte heller Motormännen har skrivit avsikts-
förklaring för Senior-OLA, men har kontaktats eftersom det i föreliggande studie redan 
på ett tidigt stadium framkom att organisationen arbetar med just vidareutbildning för 
äldre bilförare. Sammantaget kan intervjuförfarandet beskrivas som en s.k. snöbolls-
metod, där nya kontakter har knutits utifrån tidigare kontakter (jfr Thomsson, 2002; 
Hartman, 1998).  

Sammanlagt har 11 personer intervjuats via telefon. Telefonintervjuerna genomfördes 
med personer som på ett eller annat sätt arbetar med och i flertalet fall även ansvarar för 
trafikfrågor och vidareutbildning för äldre bilförare. Huvuddelen av intervjuerna har 
utförts med personer på central nivå i respektive organisation. I tre fall har intervjuer 
gjorts på lokal nivå, utifrån ”tips” på central nivå.  
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De organisationer/arbetsplatser som ingått i studien är: 

• FMK (Försvarets motorklubb) 

• FMK (Försvarets motorklubb), distrikt Östergötland (tidigare avd 68 Linköping) 

• Mobilitetscenter, Göteborg 

• Motormännens Riksförbund 

• Motormännens Riksförbund, lokalklubb Linköping 

• NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) 

• PRO (Pensionärernas Riksorganisation), distrikt Östergötland 

• SKPF (Svenska Kommunalpensionärernas Förbund) 

• SPF (Sveriges Pensionärsförbund) 

• SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) 

• STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) 

• Vägverket, Region Sydöst. 

(Kort presentation av de olika organisationerna/arbetsplatserna finns i bilaga 3.) 

 

Vad gäller PRO distrikt Östergötland och FMK distrikt Östergötland är det en och 
samma person som har intervjuats, då intervjupersonen är aktiv och arbetar med 
trafikfrågor i båda dessa organisationer.  

På Mobilitetscenter är det en arbetsterapeut som har intervjuats. Mobilitetscenter 
erbjuder opartisk rådgivning samt utprovning av bilanpassning till personer med 
funktionshinder. Till Mobilitetscenter kommer också äldre personer med remiss från 
läkare för utredning gällande körförmåga vid skada eller sjukdom (Mobilitetscenter, 
2008). I detta fall berör intervjun ej främst vidareutbildning för äldre bilförare, utan ska 
mer ses som ett berikande komplement till studien i sin helhet.  

Vägtrafikinspektionen har bl.a. till uppgift att följa upp aktörernas avsikter i de olika 
OLA-projekten, varför även denna instans har kontakts via mejl rörande frågor om 
Senior-OLA.  

Som underlag i intervjuerna har en intervjumall använts (se bilaga 1). I flera fall har 
personen ifråga fått ta del av intervjumallen i förväg, via mejl, inför avtalad tid för 
telefonintervju.  

Intervjuerna har uppskattningsvis tagit mellan 15–40 minuter i anspråk. Frågor som 
uppkommit efter avslutad intervju har besvarats via mejl eller ytterligare telefonkon-
takter. De intervjuade har efter genomförd telefonintervju fått möjlighet till att läsa, 
kommentera och korrigera intervjuanteckningarna. Telefonintervjuerna utfördes under 
olika perioder mellan juni 2007 och april 2008.  

Telefonintervjuerna är anteckningsbaserade, varför viss reservation görs gällande exakt-
heten i de citat som återges.  

Eftersom intervjuerna är besvarade av enskilda individer kan detta innebära att det 
ibland handlar om subjektiva uppfattningar och erfarenheter och som organisationen i 
sin helhet kanske inte alltid står bakom. I föreliggande notat presenteras dock intervju-
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materialet som att det är de olika organisationernas svar och namnen på de intervjuade 
är utlämnade: det är i första hand organisationernas verksamhet som står i fokus, men 
beskrivet utifrån enskilda intervjupersoners perspektiv. 

Intervjumaterialet har sammanställts med hjälp av intervjumallens struktur och de 
uppställda frågorna i syftet (se ovan, 1.2 Syfte), vilka även till stor del ligger till grund 
för dispositionen av studiens resultat och kapitelindelning (se nedan, 1.4 Disposition). 
Resultaten i de olika kapitlen presenteras vidare i form av rubriker som valts utifrån en 
kategorisering av intervjusvarens innehåll.  

 

Genomgång av studiematerial 
I samband med intervjuerna ställdes en fråga om vilket studiematerial som används i 
vidareutbildningar för äldre bilförare. I det inledande kapitlet, Studiematerial, redogörs 
en mindre genomgång av studiecirkellitteratur, i huvudsak sådan som de intervjuade 
berört. I genomgången har innehåll, syfte och upplägg beaktats. (Namn på studiecirklar 
markeras med citationstecken, namn på studiematerial är kursiverat.) 

 
1.4 Disposition 
Resultaten av föreliggande studie grundar sig främst på de svar som erhållits genom 
intervjuer och mejlkontakter. Kapitel 2, Studiematerial, utgörs dock till största delen av 
en litteraturgenomgång av studiematerial.  

Studiens resultat presenteras i följande kapitel: 

• I kapitel 2, Studiematerial, presenteras det material som används i olika studie-
cirklar för äldre bilförare. Detta material har valts ut med hjälp av svaren i 
intervjumaterialet, där en fråga berörde just vilket studiematerial som används i 
utbildningar av detta slag. Kapitlet är uppdelat i två kapitelavsnitt. Det första 
avsnittet, 2.1 Beskrivning utifrån litteraturgenomgång, är en genomgång av 
studiematerialet och redogörs i deskriptiv form. För varje beskrivet studie-
material framkommer här även vilka organisationer som i intervjuerna har 
uppgett att de använder sig av materialet. Vidare presenteras i detta avsnitt 
studiematerial som inte har tagits upp i intervjuerna, men som finns på markna-
den. Kapitelavsnittet avslutas med en tabell som sammanställer mål, fokus och 
metod/upplägg så som de beskrivs i respektive studiematerial. Det andra av-
snittet, kapitel 2.2 Beskrivning utifrån intervjuer, belyser studiematerialet utifrån 
de synpunkter som kommit fram i intervjuerna 

• I kapitel 3, Behov, sammanställs de svar som de intervjuade gett på frågan om 
hur man vet behoven av vidareutbildningar för äldre bilförare, dvs. vilka kun-
skaper man har inom olika organisationer rörande denna fråga 

• Kapitel 4, Styrning, berör frågor om hur studiecirklar av detta slag styrs, på 
central respektive lokal nivå, inom de olika organisationerna. Här framkommer 
aspekter så som initiativtagande, informationsspridning, samarbete samt huru-
vida man på centralt håll inom organisationerna har respektive inte har en hel-
hetsbild av hur studiecirklarna genomförs 

• Kapitel 5, Innehåll, bygger på vad som framkommit i intervjuerna rörande 
studiecirklarnas innehåll, dvs. vilka teman/aspekter som tas upp i utbildningarna 
och vad man fokuserar på 
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• Kapitel 6, Upplägg, beskriver hur studiecirklarna är upplagda, dels avseende 
antal studiecirkeltillfällen och tid per tillfälle, dels avseende cirkelns karaktär, 
t.ex. om den är diskussionsbaserad eller föreläsningsbaserad. Dessutom fram-
kommer här olika inslag i undervisningen så som t.ex. videofilm, uppdelning i 
teman, hemläxor och expertinbjudan 

• Kapitel 7, Kostnad, berör kortfattat kostnader för deltagare i vidareutbildningar 
för äldre bilförare 

• Kapitel 8, Deltagare, handlar inledningsvis om hur man inom de olika organi-
sationerna rekryterar deltagare till vidareutbildningar för äldre bilförare. Två 
frågor ställs i kapitlet: vilka kommer respektive kommer inte till vidareutbild-
ningar för äldre bilförare? Svaren ges utifrån de intervjuades beskrivningar och 
resonemang 

• I kapitel 9, Cirkelledare, identifieras och beskrivs tre ”typer” eller kategorier av 
cirkelledare, grundat på de intervjuades berättelser. I kapitlet berörs även cirkel-
ledarutbildning och cirkelledarmaterial 

• Kapitel 10, Omfattning, har till syfte att ge en övergripande bild av omfattningen 
av vidareutbildningar för äldre bilförare, t.ex. avseende hur många studiecirklar 
som har getts under ett år inom en organisation 

• I kapitel 11, Erfarenheter och utvärderingar, presenteras de erfarenheter som 
man har inom de olika organisationerna när det gäller vidareutbildningar för 
äldre bilförare, t.ex. i form av deltagarnas positiva respektive negativa responser. 
I detta sammanhang berörs även huruvida utbildningarna har utvärderats eller ej 

• Kapitel 12, Framtida utbildning, berör de intervjuades syn på framtiden vad 
gäller vidareutbildning för äldre bilförare. Här presenteras dels önskemål om nya 
inriktningar/fokus i framtidens studiecirklar, dels pågående revideringar av 
studiematerial samt författande av nytt material. Vidare berörs bl.a. frågor om 
framtida samarbete med flera aktörer, behovet av ett enhetligt utbildningspro-
gram, marknadsföring, rekrytering, certifierade cirkelledare, körsimulator i 
undervisningen och bevakningen av trafik- respektive äldreforskning. Dessutom 
framkommer kortfattat synen på Senior-OLAs framtid 

• I kapitel 13, Sammanfattande diskussion, sammanfattas och diskuteras de olika 
resultaten 

• Slutligen, i kapitel 14, Fortsatt forskning, ges förslag på framtida forskning, 
grundat på studiens resultat och de forskningsbehov som identifierats. 
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2 Studiematerial  
Detta kapitel berör studiematerial för vidareutbildningar för äldre bilförare och är upp-
delat i två avsnitt. I det första avsnittet, 2.1 Beskrivning utifrån litteraturgenomgång, 
presenteras de olika studiematerialen utifrån en genomläsning av dessa. Rubrikerna i 
detta kapitelavsnitt utgörs av namnen på respektive studiematerial som det redogörs för. 
För varje beskrivet studiematerial nämns också vilka organisationer som uppgett att de 
använt sig av materialet i vidareutbildningar för äldre förare. Slutligen finns i detta 
kapitelavsnitt en sammanställning i form av en tabell över mål, fokus och metod/upp-
lägg så som de beskrivs i respektive studiematerial. 

Det andra kapitelavsnittet, 2.2 Beskrivning utifrån intervjuer, grundar sig på uttalanden 
om studiematerialen av de personer som telefonintervjuats. I detta sammanhang tas 
ytterligare några former av studiematerial upp.  

 
2.1 Beskrivning utifrån litteraturgenomgång 
I intervjuerna omtalas framförallt tre olika studiecirklar och därmed tre olika studie-
material. Utöver dessa presenteras nedan också ett studiematerial som finns på markna-
den, men som ej har tagits upp av de intervjuade. I intervjuerna har ytterligare några 
studiecirklar och studiematerial nämnts, men dessa betraktas inte som relevanta för 
denna studie då de t.ex. har handlat om oskyddade trafikanter, dvs. ej trafikanter i 
egenskap av att vara bilist. Vidare berättas det i intervjuerna att det har getts olika 
studiecirklar inom organisationerna, men som i det stora hela liknar de som beskrivs 
nedan. Hur dessa studiecirklar ser ut och eventuellt skiljer sig från de övriga har inte 
tagits upp i intervjuerna. 

 

”65+” 

Den studiecirkel för äldre bilförare som utifrån intervjumaterialet mest frekvent har 
getts är ”65+”. Denna studiecirkel utgår från det studiematerial som tagits fram inom 
projektet Senior-OLA.  

Grundboken, 65+. Trafikkunskap för seniorförare, har utarbetats av STR (STR, 2004). 
Fokus uppges ligga på trafikregler och hur man kör i olika trafiksituationer. Boken är 
upplagd på samma sätt som en trafikskolbok för dem som är i begrepp att ta sitt körkort, 
men i förordet framkommer att materialet i första hand vänder sig till äldre bilförare och 
främst behandlar de trafiksituationer i vilka de äldre oftast är olycksdrabbade. Boken 
ska också enligt förordet ses som ett komplement till de studiecirklar för äldre bilförare 
som bl.a. FMK driver i samarbete med NTF, pensionärsorganisationerna och studieför-
bunden. Aspekter relaterade till just äldre är fakta om antal dödade äldre i trafiken, upp-
maning till äldre att fortsätta köra bil, betoning på att äldre förare är trafiksäkra förare, 
beskrivning av de mest typiska olyckor som äldre förare hamnar i samt typiska felbete-
enden bland äldre förare. Dessutom behandlas ämnen relaterade till äldres hälsa, såsom 
syn, hörsel, reaktionsförmåga/reaktionstid/motorik, förutseende, kompensation, trafik-
farliga sjukdomar, begränsat körkort, trafikfarliga mediciner samt även rattfylleri. I 
övrigt berör grundboken bilkörning allmänt (t.ex. väg och vägmarkeringar, vägmärken 
säkerhetsutrustning i bil, hastighetsbestämmelser/anpassning, placering av bil, olika 
trafiksituationer, mörkerkörning och olika väderförhållanden). Förutom fokus på äldre 
skiljer sig boken 65+ från den vanliga trafikskolboken genom att 65+ saknar de delar 
som behandlar teman som överskattning av körförmåga, grupptryck och liknande, dvs. 
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aspekter som kanske främst är riktade till unga personer som är i begrepp att ta sitt 
körkort.  

Till grundboken 65+. Trafikkunskap för seniorförare hör studiematerialet 65+ del 1. 
Detta studiematerial är resultatet av ett samarbetsprojekt under år 2001 mellan FMK, 
NTF och pensionärsorganisationerna (FMK, 2001). Uppföljaren 65+ del 2 kom år 2005 
och har utformats av FMK och NTF, med anledning av önskemål från cirkelledare och 
deltagare. I första hand vänder sig 65+ del 2 till dem som redan har gått 65+ del 1 
(FMK, 2005). 

De mål som anges i studiematerialet 65+ del 1 är:  

1) ge deltagarna möjlighet att så länge som möjligt behålla en säker, trygg och 
ansvarsmedveten bilkörning utan rädsla, osäkerhet och olycksinblandning 

2)  skapa förståelse för de begränsningar som åldern kan innebära och förstärka 
kunskapen om hur man kompenserar detta i sin bilkörning. 

Studiecirkeln ska ge ökade insikter om de trafiksituationer som leder till de svåraste 
olyckorna för äldre bilförare. De trafiksituationer som i detta sammanhang tas upp är 
korsningar, väjningsplikt, infart på huvudled, vänstersväng och landsvägskörning. 
Cirklarna ska också ge ökade kunskaper om förändringar och nedsättningar av olika 
funktioner i samband med åldrandet, vilka begränsningar detta medför samt vilka krav 
som ställs på uppmärksamhet och kompensation. Nya trafikregler tas upp, liksom bilens 
körsäkerhet och krocksäkerhetsutrustning. Vidare uppmanas det till att äldre kvinnor 
bör rekryteras till utbildningarna eftersom de ofta har mindre körvana än män.  

I studiematerialet 65+ del 1 rekommenderas det att förberedelser och genomförande av 
cirkeln bör ske i samråd med NTF-förbundet i länet samt studieförbunden. Deltagarna 
bör också ges möjlighet att själva påverka innehållet i studiecirklarna. Överhuvudtaget 
ska cirkeln karakteriseras av erfarenhetsutbyte och ej av ”undervisning från katedern”. 
Diskussioner och grupparbeten med en cirkelledare så som moderator är lämplig metod. 
Mellan de olika träffarna kan också hemläxa ges. När det gäller praktiska övningar före-
slås s.k. ”Berättande körning” i samband med körning på utvald körslinga. ”Berättande 
körning” kräver enligt cirkelmaterialet en erfaren instruktör med god körvana. Metoden 
går ut på att föraren berättar för en instruktör var han eller hon som förare fäster blicken 
under körning. Instruktören får härmed en uppfattning om förarens uppmärksamhet och 
riskbedömning. Eftersom denna metod kräver både resurser och tid, om alla deltagare 
ska köra, föreslås det att det är instruktören som kör och berättar medan flera deltagare 
åker med i bilen som passagerare. Vidare tipsas det i 65+ del 1 om olika videofilmer 
som kan köpas, lånas eller fås kostnadsfritt från NTF eller Vägverket. Av titlarna att 
döma handlar dessa främst om olika trafiksituationer.  

Studiematerialet 65+ del 2 behandlar följande: uppträdande vid övergångsställen, 
mörker, nedsatt sikt och vilt, vinter och halka, motorväg/motortrafikled samt trafik-
miljööversyn. I övrigt är mål och metod desamma som i 65+ del 1.  

Till båda studiecirklarna finns en bakgrundsenkät och en utvärderingsenkät. I bak-
grundsenkäten fyller varje deltagare i kön, ålder, år för körkortstagande, vem som kör 
bilen, hur mycket man kör, uppskattning av den egna kunskapsnivån rörande trafik-
regler, eventuella olycksincidenter, betygsättning av den egna förmågan som förare, 
upplevda svårigheter/osäkerhet i trafiken (ge exempel på tre situationer där deltagaren 
känner osäkerhet) samt förväntningar av studiecirkeln. I utvärderingen får deltagarna 
efter genomgången cirkel svara på en femgradig skala, där siffran ett står för ganska 
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dåligt och siffran fem för mycket bra. Varje cirkelträff, med specifikt tema, ska värderas 
utifrån skalan. Den sista frågan berör hur man ser på studiecirkeln i sin helhet.  

Utöver 65+ del 1 och 65+ del 2 finns även 65+ del 3. Den oskyddade trafikanten. Efter-
som denna del inte behandlar bilförare har den ej tagits med i genomgången. 

Av dem som intervjuats i undersökningen uppgav samtliga pensionärsorganisationer 
liksom Motormännen, FMK och STR att de använder sig av studiematerialet 65+.  

 

Äldre och klokare – studiematerial om trafik för tredje åldern 
Utöver ”65+” har man i några organisationer även gett studiecirklarna ”Äldre och 
klokare”. Studiematerialet till denna studiecirkel är Äldre och klokare. Studiematerial 
om trafik för tredje åldern (Spolander, 2004) och är utgivet av NTF. 

I förordet till studiematerialet står: ”Ambitionen med det här studiematerialet är att det 
ska väcka diskussion ute i kommuner och landsting, mellan äldre och beslutsfattare om 
hur man kan öka trafiksäkerheten och bibehålla mobiliteten för äldre.” (Spolander, 
2004). Två ämnen genomsyrar studiematerialet: hur vi ska anpassa oss till ökande trafik 
och ett samhälle som bygger på rörlighet samt hur trafiken kan förändras med utgångs-
punkt i att alltfler blir äldre.  

De olika temana som presenteras ska av deltagare och cirkelledare ses som ett ”smör-
gåsbord”. De teman som tas upp är bl.a. den stora könsskillnaden vad gäller bilkörning, 
äldres skörhet, livsstilsfrågor, nollvisionen, åldersdefinitioner och konsekvenser av 
åldrandet, trafikens hastigheter och farorna med detta, information om begränsat körkort 
samt information om teknik i nyare bilar.  

I studiematerialet uppmanas också läsaren/deltagaren att själv aktivt inskaffa informa-
tion, via t.ex. kommun, NTF eller internet. Till cirkelledaren ges förslag om att dela in 
deltagarna i mindre arbetsgrupper, i vilka man arbetar med och redogör för några olika 
frågeställningar som sedan diskuteras. 

Studiecirkeln ”Äldre och klokare” bygger på den av NTF utgivna boken Äldre, mobili-
tet och nollvision. Om trafik för tredje åldern (Spolander, 2003). I förordet betonas 
tydligt att boken ska leda till ”konkreta insatser när det gäller opinionsbildning, 
kunskapsförmedling och samhällsplanering.” Boken har lite karaktär av att vara ett 
”försvarstal” för äldre bilförare, med syfte att stärka och engagera de äldre så att de 
själva kan påverka och förändra sin situation så som trafikant.  

Av de organisationer som ingått i studien är det SPRF och SKPF som uppgett att studie-
cirkeln ”Äldre och klokare” har getts. 

 

Rätt och vett i trafiken 
Studiematerialet Rätt och vett i trafiken är utgivet av NTF (NTF, 2001). Grundmateria-
let är en liten men kompakt bok, Rätt och vett i trafiken, som enligt förordet också kan 
användas som uppslagsbok. Boken, som fortlöpande uppdateras, innehåller kortfattade 
beskrivningar av trafikregler samt råd och tips för att undvika olyckor i trafiken. Här 
finns även hänvisningar till lagtexter. I materialet behandlas alla trafikantgrupper och 
inte endast bilförare.  

Till boken Rätt och vett i trafiken finns en studieplan, Trafikanter är vi alla (NTF, 
2000), där det uppges att studiecirkelns mål är att ge deltagarna en god allmän trafik-
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kunskap. För att ge stimulerande diskussioner bör studiecirklarna enligt studieplanen 
bestå av olika trafikantgrupper. I detta sammanhang påpekas det att speciellt äldre 
trafikanter är en viktig målgrupp, men med betoning på äldre så som oskyddade trafi-
kanter, i egenskap av att vara fotgängare, cyklister eller mopedister. Vidare följer 
studieplanen bokens kapitelindelning och ett rekommenderat upplägg av cirkeln är att 
man först går igenom trafikregler för att därefter diskutera dem utifrån deltagarnas egna 
erfarenheter, i liknande situationer. I studiematerialet tas bl.a. följande aspekter upp: 
hänsynstagande, skyldigheter, alkohol, droger och sjukdom, åligganden vid trafik-
olycka, körkort (t.ex. övningskörning), regler och råd (för olika trafiksituationer), signa-
ler och tecken, halt väglag, bilbälte, vägmärken och vägmarkeringar. Sammantaget är 
det aspekter som också finns i kursböcker som används i samband med körkortstagande.  

Bland de intervjuade är det FMK som uppgett att man inom organisationen använt sig 
av studiematerialet Rätt och vett i trafiken i samband med vidareutbildning för äldre bil-
förare. 

 

Säker Senior – trafiktankar för framtiden 
På Vägverket Region Skåne har man gett ut studiematerialet Säker Senior. Trafiktankar 
för framtiden (Vägverket, 2001). Syftet med detta material är enligt förordet att få mål-
gruppen – äldre – att reflektera positivt kring egna förutsättningar för att kunna delta i 
trafiken på ett tryggt sätt.  

Studiematerialet innefattar fakta kring olika teman, vilka följs av diskussionsförslag. 
Efter varje tema uppmanas deltagaren att skriva en åtgärdslista, t.ex. ”Min personliga 
nollvision”. De teman som uppges är: åldersbegrepp, livskvalitet, rörlighet, Nollvisio-
nen, skador (benskörhet etc.), gatuutformning, seniorbilist (där för- och nackdelar med 
olika åtgärder diskuteras), seniorcyklist samt hälsa. I det sistnämna temat om hälsa in-
formeras bl.a. om farorna med medicin i samband med bilkörning och om hur olika 
sjukdomar kan påverka körningen. I diskussionsförslaget till detta tema finns en fråga 
om deltagaren tar medicin med röd triangel, om vilka verkningar dessa kan ha samt hur 
man ska tackla problemet.  

Studiematerialet tar inte endast upp aspekten senior bilförare, utan även äldre så som 
cyklister, liksom fakta om äldre och trafik överlag. 

Ingen av de personer som intervjuats har uppgett att man inom sin organisation har gett 
studiecirklar som utgår från Säker Senior. Trafiktankar för framtiden. 

 

Sammanställning av mål, innehåll, fokus och metod 
Nedan sammanställs de mål, fokus/innehåll samt metod för respektive studiematerial i 
en tabell, för att ge en överskådlig bild. (De olika studiematerialens innehållsförteck-
ningar presenteras i bilaga 4.) 
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Studiematerial 65+ Äldre och klokare Rätt och vett i 
trafiken 

Säker senior 

Mål 

o fortsätta köra bil 
o undvika rädsla för att 

köra 
o kunskaper om 

begränsningar resp 
kompensationer 

o öka trafiksäkerheten 

o väcka 
diskussion/opinion 

o öka 
trafiksäkerheten 

o bibehålla mobilitet 
o hur förändra 

trafiken med 
utgångspunkt att vi 
blir fler äldre? 

o konkreta insatser - 
samhällsplanering 

o stärka och 
engagera äldre – 
påverka och 
förändra 

o god allmän 
trafikkunskap 
(ej endast för 
bilförare) 

o få äldre att 
reflektera 
positivt över 
sina 
förutsättningar 
i trafiken 

 

Fokus/innehåll 

Del 1 
o trafikregler, bl.a. nya 

trafikregler 
o trafiksituationer, 

främst där äldre är 
mest 
olycksinblandade 

o fakta äldre döda 
o äldre är säkra förare 
o typiska felbeteenden 
o äldres hälsa: 

förändringar och 
nedsättningar 

o kompensationer 
o bilen och dess 

utrustning 

o uppmaning till äldre 
kvinnor att köra 

Del 2 
o övergångsställen 
o motorväg/led 
o vinterväglag 
o mörker 
o vilt 
o miljö 

o könsskillnader  
o äldres skörhet 
o livsstilsfrågor 
o nollvision 
o åldersdefinitioner 
o konsekvenser av 

åldrande 
o hastigheter och 

risker 
o information om 

teknik 
o begränsat körkort 

o trafikregler  
o hänsyn 
o skyldigheter 
o alkohol etc. 
o körkort 
o regler och råd i 

olika 
trafiksituationer 

o vägmärken 
o väglag 
o bälte 

 

o ålder 
o nollvision 
o skador 
o trafikplanering 
o seniorbilist 
o seniorcyklist 
o hälsa 

 

Metod/upplägg 

o diskussioner – 
erfarenhetsutbyte 

o moderator – ej 
katederundervisning 

o hemläxa 
o praktik, t.ex. 

berättande körning 

o ”smörgåsbord” 
o aktiva deltagare, 

t.ex. själva inskaffa 
information 

o arbetsgrupper – 
frågeställningar – 
diskussion 

 

o stimulerande 
diskussioner, 
utifrån egna 
erfarenheter 

o deltagare ur 
olika 
trafikantgruppe
r, speciellt 
äldre, men då 
som oskyddad 
trafikant 

o olika teman – 
fakta 

o diskussioner 
o ”åtgärdslista” 

 

 
2.2 Beskrivning utifrån intervjuer 
Utöver de studiematerial som beskrivits ovan uppges i intervjuerna ytterligare material 
som används i vidareutbildning för äldre bilförare. Nedan beskrivs dessa, liksom även 
de tankar och synpunkter kring olika studiematerial som framkommit i intervjuerna. 
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Övrig litteratur 
På PRO distrikt Östergötland ges också utbildningar grundade på ett material som tagits 
fram av PRO centralt av en f.d. trafikpolis. Häftet, PRO Trafikbok, utgör underlag för 
diskussioner och har i stort sett samma moment som de som ingår i studiematerialet 
65+. Skillnaden är att PRO Trafikbok är något enklare upplagd än materialet för 65+. 
Man använder ej heller videon i samma utsträckning som annars brukas i 65+.  

I FMK:s studiecirklar uppges man även använda Vägverkets publikation Äldre bil-
förares problem i trafiken (Vägverket, 1998), liksom även vanliga trafikskolböcker, 
dvs. material som kanske i första hand används av elever som går körkortsutbildningen.  

 

Video 
Inom de olika organisationerna används även videoinspelningar i studiecirklarna, där 
bl.a. olika trafiksituationer dramatiseras. På FMK distrikt Östergötland använder man 
sig t.ex. av NTF:s film Vem hade fel?, som visar olika trafiksituationer ”med många 
krockar”, berättar den intervjuade. Filmen utgör utgångspunkt för diskussioner bland 
deltagarna. Även andra videofilmer används på FMK distrikt Östergötland, med teman 
gällande t.ex. säkert fordon, alkohol och cirkulationsplatser. 

På SPRF har man på central nivå utformat en egen video där olika trafiksituationer 
visas. Även denna film används som underlag för diskussioner, där studiecirkeldel-
tagarna kan relatera till egna erfarenheter.  

På Motormännen centralt uppges att videomaterial inte används i undervisningen. 
Istället är det studiematerialet 65+ som är utgångspunkten. 

 

Tankar kring studiematerialen 
Överlag är de olika studiecirklarna för äldre bilförare idag upplagda på ungefär samma 
sätt, berättar den intervjuade på SPRF. De första tryckta materialen som användes i 
utbildningar av detta slag var mycket knutet till lagtexter, vilket man från SPRF:s håll 
ser som en miss eftersom lagtexter inte är det som äldre behöver i första hand.  

FMK har, som ovan nämnts, tillsammans med NTF utformat 65+ del 2. Denna del inne-
håller aspekter som inte finns med i 65+ del 1, så som t.ex. mörkerkörning, vinter och 
halka samt körning på motorväg. Del 2 är dock inte alls lika efterfrågad som del 1 enligt 
den intervjuade på FMK, vilket kan bero på att 65+ del 1 behandlar de situationer som 
de äldre råkar mest illa ut i, varför cirkelledare kanske i första hand prioriterar just 
denna studiecirkel. En annan anledning kan vara att det till ”65+ del 1” finns komplet-
terande videomaterial i vilket cirkelledaren känner stöd. Ytterligare en orsak till att del 2 
ej är så efterfrågad kan relateras till att det för 65+ del 1 har getts cirkelledarutbild-
ningar: mellan åren 2002 och 2005 genomgick ca 800 cirkelledare sådana utbildningar. 
Detta till skillnad från del 2, där cirkelledarutbildningar inte har getts.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns flera olika studiematerial, men att det i 
intervjumaterialet framkommer att 65+ är det absolut mest använda. Den intervjuade på 
FMK distrikt Östergötland beskriver t.ex. 65+ som ett grundmaterial i utbildningarna, 
som både är lättläst och lättfattligt.  
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3 Behov 
Utformande och genomförande av vidareutbildningar för äldre bilförare torde grunda 
sig på de behov som finns av utbildningar av detta slag. Hur vet man inom organisa-
tionerna behoven av vidareutbildningar för äldre bilförare? Använder man sig t.ex. av 
forskningsresultat eller kan det också finnas vedertagna sanningar? Handlar det om s.k. 
”tyst kunskap”? I följande kapitel belyses dessa frågor utifrån de svar som getts i 
intervjuerna.  

 

Forskningsresultat 
På Vägverket refererar man till Vägverkets rapport Seniorolyckor med dödlig utgång. 
Analys av Vägverkets djupstudiematerial 2002–2004 (Vägverket, 2006a), som är ett av 
flera faktaunderlag till Senior-OLA och där äldres problem i trafiken identifieras (se 
även bilaga 2, Faktaunderlag Senior-OLA). På STR menar man också att det utöver 
NTF är just Vägverket som har både kunskaper och material gällande vidareutbild-
ningar för äldre bilförare.  

Även på SPF hänvisar man till att utgångspunkten för vidareutbildningar för äldre 
bilförare är analyser av äldreolyckor samt forskning om äldres trafiksäkerhetsproblem. 
Det cirkelledarmaterial för ”65+” som FMK utformat bygger t.ex. på forsknings-
rapporter gällande äldres trafiksituation, bl.a. togs hjälp av forskare på VTI som studerat 
just äldre i trafiken, berättar den intervjuade på FMK. 

På SKPF får man på centralt håll statistiska fakta, t.ex. rörande antal dödade äldre i 
trafiken och som sedan sprids neråt i organisationen på distriktsmöten och lokala med-
lemsmöten. Denna information är dock inte specifikt kopplad till just vidareutbildningar 
för äldre bilförare.  

 

Studiematerialet styr 
Inom pensionärsorganisationerna används framförallt det studiematerial som finns på 
marknaden avseende vidareutbildningar för äldre bilförare. På SKPF berättar man t.ex. 
att den mesta kunskapen troligtvis dels hämtas ur 65+, dels ur material och information 
från NTF. Härmed kan sägas att det är de teman som tas upp i studiematerialet som för-
väntas spegla äldre bilförares behov.  

 

Kunskaper inom organisationen 
Vad gäller trafikskolornas roll som utbildare har man naturligtvis så som experter egna 
erfarenheter och gedigna kunskaper som man bygger utbildningarna på. Det är också 
STR som för tillfället arbetar med en revidering av studiematerialet 65+. Trafikkunskap 
för seniorförare (se vidare kap. 4.11, Framtida utbildningar).  

Betydelsen av egna kunskaper och erfarenheter blir också märkbart i de fall då cirkel-
ledarna inom de olika organisationerna själva har en trafikrelaterad yrkesbakgrund. På 
Motormännens lokalklubb i Linköping finns t.ex. en f.d. trafikskollärare som utöver 
materialet 65+ även använder egna kunskaper och erfarenheter i form av föreläsningar. 
Även inom SKPF menar man att det troligtvis finns mycket s.k. tyst kunskap ute på de 
lokala avdelningarna.  
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Efterfrågan och intresse 
En annan aspekt som kan kopplas till behov är att trafikintresset överlag ökat på senare 
år. Inom SKPF ser man idag överhuvudtaget en större aktivitet inom trafiksäkerhetsom-
rådet än tidigare, vilket visar sig i samband med information på föreningsmöten och där 
man t.ex. ägnar en kvart till att tala om trafikfrågor. I detta sammanhang märks det att 
trafikintresset fått ett stort och naturligt genomslag inom pensionärsorganisationerna i 
landet, menar den intervjuade på SKPF.  

 

Äldres uppfattning kontra expertis uppfattning 
Äldres upplevelser av vad som är viktigt att fokusera på i utbildningarna stämmer inte 
alltid överens med expertisens uppfattning. På STR har man t.ex. erfarenheter av att 
äldre många gånger vill ta upp aspekter i utbildningarna som, enligt den intervjuade, 
egentligen är helt fel att fokusera på med hänvisning till olycksstatistiken. Många äldre 
vill t.ex. veta hur man ska bete sig i en cirkulationsplats, men som kanske faktiskt är den 
mest säkra trafiksituationen. Däremot inser de inte alltid problemen vid vänstersvängar, 
vikten av att använda backspeglar osv. I dessa sammanhang gör utbildningarna stor 
nytta, dvs. de inriktar sig på sådant som man vet har stor betydelse för äldres bilkörning 
och säkerhet, menar den intervjuade på STR.  
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4 Styrning 
Varje organisation som ingår i Senior-OLA ger en avsiktsförklaring gällande organi-
sationens arbete med trafikfrågor överlag. Här redogörs bl.a. för vidareutbildningarna 
för äldre bilförare. Varje år, vid årsskiftet, har man avstämning angående avsiktsför-
klaringarna, berättar ordföranden för Senior-OLA på Vägverket. Han berättar också att 
det kan vara svårt att från centralt håll få grepp om hur den enskilda organisationen 
arbetar på lokal nivå. Det kan också skilja sig mycket åt i verksamhet mellan de olika 
lokala avdelningarna/klubbarna inom en och samma organisation. Detta är något som 
bekräftas av de olika organisationerna på central nivå. I huvudsak handlar det om att 
information om trafiksäkerhetsfrågor och utbildningar förmedlas från centralt håll i 
samband med möten på distrikts- eller/och lokalnivå. Sedan är det de lokala förening-
arna som arbetar med trafiksäkerhetsarbetet, t.ex. i form av just vidareutbildningar för 
äldre bilförare. Nedan ges en bild av hur styrningen av vidareutbildningar för äldre 
bilförare ser ut, utifrån intervjupersonernas berättelser.  

 

Centralt – information och påtryckning  
Inom NTF:s äldreråd2 finns representanter för de sex centrala pensionärsorganisatio-
nerna. Här lägger man bl.a. tillsammans upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med 
Senior-OLA, där vidareutbildningar för äldre bilförare är en del av flera olika aspekter 
rörande äldre och trafik, berättar den intervjuade på NTF. Utifrån ett grunddokument 
arbetar sedan de lokala föreningarna inom de olika organisationerna med trafikfrågor 
rörande äldre.  

Inom PRO har man heldagar för distriktens trafikombud, där information och återkopp-
ling gällande trafikkunskap ges. Även inom SPF ges information från centralt håll till de 
trafikansvariga i föreningarna i samband med vanliga föreningsmöten. På SPRF, vidare, 
träffar huvudförbundet sina regionala ombud en gång per år och där man från centralt 
håll t.ex. trycker på att det är viktigt med trafikutbildningar för äldre bilförare. I detta 
sammanhang går det en rak linje från centralt håll till regionalt och vidare ner till lokal 
nivå, berättar den intervjuade på SPRF, men betonar också att det finns en ömsesidig 
påverkan och drivkraft från lokalt och centralt håll gällande vidareutbildning för äldre 
bilförare.  

 

Lokalt – initiativtagande och genomförande 

Initiativen till att studiecirklarna verkligen genomförs kommer oftast från trafikom-
buden på lokalavdelningarna: det finns alltid någon eldsjäl som driver på, menar man 
t.ex. på SPRF. Beroende på ort, lokalförening och individuella personer ser ambitions-
nivån mycket olika ut inom organisationen. Detta är något som även bekräftas av den 
intervjuade på NTF, som påpekar att utbildningarnas upplägg och innehåll dels beror på 
enskilda individers engagemang, dels på anpassning till den övriga verksamheten inom 
föreningen.  

Även på FMK och SKPF uppger man att utformande och genomförande av vidareut-
bildningarna för äldre bilförare sker ute på de lokala avdelningarna. På FMK distrikt 
Östergötland har t.ex. vidareutbildningar för äldre bilförare hållits sedan 6–7 år tillbaka. 

                                                 
2 Inom NTF finns Centrala Äldrerådet som arbetar med äldrefrågor relaterat till trafik. Representanter från 
de sex större pensionärsorganisationerna ingår i rådet (NTF, 2008). 
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På SKPF handlar det dock inte alltid om regelrätta utbildningar, utan även om informa-
tion i samband med möten. Detta gör det lite svårt att använda begreppet utbildning i 
vissa sammanhang, påpekar den intervjuade på SKPF. 

Inom Motormännen finns idag olika system för utbildningarna som därmed också ser 
olika ut beroende på lokal klubb. Visserligen är cirkelledarna många gånger mycket 
kunniga och erfarna, med t.ex. bakgrund som trafikskollärare eller trafikpolis, men från 
centralt håll har man varken överblick eller egentlig inblick. Oftast är det de lokala 
klubbarna som tar initiativ till studiecirkelverksamhet och får då stöd centralt. Däremot 
kommer inte initiativ från centralt håll till klubbarna, utan det handlar mycket om att 
klubbarna ”kör sitt eget race”, berättar den intervjuade på Motormännen. Och finns det 
entusiaster så fungerar det oftast bra. Som exempel nämns den vice ordförande på 
Motormännens lokala klubb i Linköping (vilken i sin tur täcker hela Östergötland), som 
är en av organisationens mest kunniga inom just trafikutbildning och med ett förflutet 
som trafikskollärare. Personen ifråga blir ofta ombedd av de olika pensionärsförening-
arna att hålla föreläsningar och studiecirklar.  

Även på STR påpekar man att det finns svårigheter med att från centralt håll ha över-
blick av studiecirklarna på lokal nivå. Idag lägger t.ex. trafikskolorna ute i landet själva 
upp sina utbildningar – oftast är det ett lokalt studieförbund som tar kontakt med en 
trafikskola på orten. Trafikskolorna bidrar med utbildningsmaterial, men det finns inget 
specifikt program från centralt håll vad gäller just trafikskolornas arbete med dessa 
typer av utbildningar.  

 

Samarbete  

Vidareutbildningar för äldre bilförare sker ofta i samarbete med NTF:s länsförbund i de 
olika studieförbundens regi. I detta sammanhang påpekar den intervjuade på SPF att 
olika pensionärsorganisationer av tradition har kontakter med olika studieförbund. SPF 
samarbetar t.ex. med Vuxenskolan, medan PRO av tradition samarbetar med ABF. 
Dessutom, berättar den intervjuade på SPF, erbjuder en del trafikskolor studiecirklar, 
men dessa är dyra. 
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5 Innehåll 
I stort tar de olika organisationerna upp samma aspekter vad gäller utbildningarnas 
innehåll. Den sammantagna bilden är att innehållet är mångfacetterat, med många olika 
teman. I det följande presenteras de olika teman/aspekter som tagits upp i intervjumate-
rialet, vilka också speglas av kapitlets rubriksättning. 

 

Uppmärksamhet 
På SPRF uppges att fokus ligger på uppmärksamhet, dvs. att man som äldre måste lära 
sig nya sätt att vara uppmärksam på. Fokusen på uppmärksamhet utgör därmed grunden 
i utbildningen, utifrån vilken deltagarna sedan diskuterar sinsemellan. 

 

Körbeteenden och åldrandets betydelse  
Ovan nämnda fokus på uppmärksamhet kan i sin tur relateras till körbeteenden. På 
SPRF:s studiecirklar diskuterar man t.ex. hur det är att bli äldre och vilka konsekvenser 
åldrandet får för bilkörningen.  

En aspekt rörande åldrande och bilkörning är den känsliga frågan om när man måste tala 
om för en äldre att han/hon inte får köra bil längre. Här har Vägverket en stor uppgift, 
menar den intervjuade på SKPF. På FMK distrikt Östergötland tar man i studiecirklarna 
bl.a. upp frågor om när det kan vara dags att sluta köra bil samt hur mediciner kan på-
verka bilkörningen. Syftet med studiecirklarna är visserligen att få äldre förare att fort-
sätta köra bil så länge som möjligt, men mer ansvarfullt efter insikter från utbildningen.  

 

Specifika trafiksituationer 

Den intervjuade på FMK centralt berättar att fokus i studiecirklarna är de trafiksitua-
tioner där man vet att äldre bilförare oftast drabbas av trafikolyckor. Detta är t.ex. 
märkbart på FMK distrikt Östergötland, där man bl.a. fokuserar på de aspekter där äldre 
är överrepresenterade i olycksstatistiken, så som vänstersväng, korsning, omkörning och 
möte. Specifika trafiksituationer tas även upp i studiecirklarna på Motormännens lokal-
kontor i Linköping, bl.a. ingår det föreläsningar och diskussioner angående beteenden 
vid övergångsställen och olika typer av cirkulationsplatser. 

 

Hastighet 
I SPRF:s studiecirklar diskuteras också rätten att få köra långsammare, med tanke på 
nedsatt reaktionsförmåga hos äldre. Frågor kring hastighet är mycket viktigt, menar den 
intervjuade, eftersom många äldre bilförare inte tycker att de ska behöva sänka farten 
bara för att de blivit äldre. Bland äldre finns enligt den intervjuade ett resonemang om 
att lång körvana kompenserar åldrandet, varför man inte ser något behov av att sänka 
farten för att t.ex. hinna upptäcka risker.  

 

Nya trafikregler och trafikmärken 
Som exempel på vad man fokuserar på i studiecirklarna på Motormännens lokalkontor i 
Linköping nämns vägmärken och trafikregler, speciellt nya sådana. Här finns också en 
stor efterfrågan från de äldre. Den intervjuade menar att media brister i informations-
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ansvar i detta sammanhang. En klar förbättring skulle vara om det istället för reklam 
mellan tv-sändningarna informerades om trafikregler och liknande, påpekar den 
intervjuade. 

Till skillnad från Motormännen så uppger man på SPRF att utbildningarna ej fokuserar 
så mycket på nya regler och trafikmärken.  

 

Praktiska körövningar 
Från början var ambitionen med ”65+” att deltagarna även skulle få köra bil, att det 
skulle ingå praktik. Detta berättar intervjupersonen på SPF, som själv var med och ut-
formade ”65+” i egenskap av att då arbeta som trafikexpert på NTF. I slutänden fick 
dock ”65+” kanske prägeln av att vara mer teoretisk än praktisk, vilket är synd menar 
den intervjuade. En annan aspekt som den intervjuade tar upp är att det i samband med 
praktiska övningar torde vara naturligt att ta hjälp av trafikskolorna, men påpekar också 
att detta är dyrt. 

En variant av praktiska körövningar är att deltagarna vid sista studiecirkeltillfället gör 
en gemensam körning, ”berättande körning”. Deltagarna turas om att köra och man 
diskuterar de olika trafiksituationerna och de problem som äldre kan ha i dessa situa-
tioner. Det ser mycket olika ut inom föreningarna huruvida man använt sig av berätt-
ande körning i utbildningarna, menar den intervjuade på SPF. I intervjuerna är det också 
endast FMK som uppger att berättande körning har använts som metod. Den intervjuade 
på FMK distrikt Östergötland har dock erfarenhet av att denna metod inte fungerat så 
bra, eftersom någon av deltagarna måste kunna hålla igång själva cirkeln medan cirkel-
ledaren åker med i bilen vid körning. Här kan en parallell göras till en rekommendation 
i studiematerialet ”65+ del 1”, där berättande körning tas upp som lämplig metod, men 
att man då bör vara två cirkelledare (se vidare om berättande körning i Spolander, 
1996).  

På centralt håll arbetar Motormännen för tillfället med att få en struktur i innehåll och 
upplägg av vidareutbildningarna för äldre bilförare. Idag ser de vidareutbildningar som 
ges av Motormännen mycket olika ut beroende av lokal klubb, berättar den intervjuade. 
Medan man i t.ex. vissa klubbar främst utgår från studiematerialet, så har man på 
Motormännens lokalkontor i Linköping haft praktiska övningar där föraren får göra ett 
”prov”, men i förväg garanteras få behålla körkortet. På FMK distrikt Östergötland, 
vidare, har en f.d. trafikinspektör varit med och bedömt deltagares körning och gett tips 
och kommentarer kring eventuella ”olater”. Dessutom har man haft halkövningar, vilka 
alltid är fulltecknade enligt den intervjuade. Den intervjuade på FMK centralt berättar 
också att det i studiecirklarna ingår manöverprov med den egna bilen, t.ex. bromsprov, 
backning och fickparkering. 

I studiecirklarna som ges inom SPRF är praktiska övningar inte en självklarhet, men 
man vet från centralt håll att det förekommer inom olika distrikt. Även här märks alltså 
skillnader i hur utbildningarna genomförs inom en och samma organisation.  

 

Varvning av teori och praktik 
På SKPF styr de lokala avdelningarna själva sin verksamhet, varför det är svårt att svara 
på frågan rörande studiecirklarnas innehåll. Intervjupersonen har dock en uppfattning 
om att man i studiecirklarna varvar teori med praktik. 
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Även på FMK uppger man att både teori och praktik ingår i studiecirklarna. En cirkel 
kan t.ex. bestå av sex teoriträffar, följt av två praktiska inslag (jfr ovan). 

 

Bilen och tekniken 

Studiecirklarna omfattar även hur man som äldre kompenserar de begränsningar i kör-
förmåga som åldrandet innebär, berättar den intervjuade på FMK. I detta sammanhang 
ges bl.a. information om säkra bilar. Och på FMK distrikt Östergötland har man t.ex. i 
studiecirklarna låtit en tekniker demonstrera och förklara tekniken i moderna bilar, 
eftersom många äldre har nya bilar men som de tyvärr inte alltid förstår sig på.  

Frågor rörande själva bilen tas också upp i SPRF:s studiecirklar. Det som berörs är t.ex. 
att bilarna ska vara lätta att stiga i och ur. Det har dock inte varit så stort fokus på bilar 
anpassade för äldre. I detta sammanhang betonar intervjupersonen på SPRF att man inte 
bör kalla dessa anpassade bilar för äldrebilar: ”då köper ingen bilen”.  

På SKPF har man märkt av att intresset för äldreanpassade bilar växer och att det sanno-
likt kommer att bli ännu större i framtiden. Efterfrågan från distrikten vad gäller infor-
mation rörande bilar för äldre är stor och från distriktshåll trycker man på de lokala 
avdelningarna angående just detta. 

 

”Allt kommer med” 
På STR har man ingen speciell fokus, utan studiecirklarna är istället övergripande och 
täckande, omfattande bl.a. teori, praktiska övningar, information om bilar och stöd-
system samt information om åldrandet. På Motormännens lokalkontor i Linköping går 
man igenom olika teman för varje studiecirkeltillfälle, berättar den intervjuade, vilket 
innebär att innehållet i slutänden blir mångfacetterat och att ”allt kommer med”.  

 

Körsimulator i undervisningen? 
På frågan om man använder sig av körsimulator i vidareutbildningar för äldre bilförare 
svarar samtliga kontaktade organisationer att de ej använt sådan. Kostnaden samt 
problem med åksjuka är de hinder som flera av de intervjuade uppger. Den intervjuade 
på SPF menar t.ex. att körsimulatorer i vidareutbildningarna för äldre bilförare inte är 
realistiskt utifrån de förutsättningar som NTF och dess medlemsorganisationer har. 

Överlag är man dock positiv till körsimulatorer i undervisningen och ser det som en 
möjlighet i framtiden, om körsimulatorerna utvecklas och blir billigare. På SPRF har 
man t.ex. i viss mån diskuterat användning av körsimulator, att det skulle vara ett 
mycket bra tillfälle för att bl.a. öva reaktionsförmågan. Tyvärr finns det för få tillgäng-
liga simulatorer med tanke på utbildningarnas geografiska spridning och de är, som 
redan nämnts, för dyra för att föreningarna ska kunna betala.  

På Mobilitetscenter i Göteborg har man nyligen (december 2007) köpt en simulator 
liknande VTI:s träningssimulator av mellankostnadsmodell, men denna ska framförallt 
användas för yngre personer med funktionshinder för att se om de är lämpliga att få 
körkortstillstånd. Men körning i simulator i utbildnings/bedömningssammanhang av 
äldre bilförare bör inte användas som enda metod, utan det behövs även andra former av 
tester eller metoder. Man vet också att körsimulator många gånger kan ge illamående 
hos försökspersoner och den intervjuade hänvisar i detta sammanhang till vad som har 
dokumenterats i samband med försök med VTI:s simulatorer, rörande bl.a. just illamå-
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ende bland försökspersoner (se Henriksson, 2007; 2008). Dessutom kan äldre bli 
stressade av att sitta vid en datorskärm, liksom att de kan tycka att det är en ”leksak”. 
Många äldre vill istället visa sina körförmågor på riktigt, i verklig miljö, menar den 
intervjuade på Mobilitetscenter.  
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6 Upplägg  
I intervjumaterialet framkommer att upplägget av utbildningarna antingen följer de 
rekommendationer som ges i handledarböckerna eller att de läggs upp utifrån de 
erfarenheter och kunskaper som den aktuelle cirkelledaren besitter. De olika formerna 
och aspekterna av vidareutbildningarnas upplägg återges nedan.  

 

Tidsupplägg  
Upplägget av studiecirkeltillfällen och tid per tillfälle ser likartat ut i de olika organisa-
tionerna och för de olika studiecirklarna. Det som uppgetts är mellan ca 4–6 studie-
cirkeltillfällen, fördelat på 2–3 timmar per träff. På SPRF uppges fler studiecirkeltill-
fällen, 7–10 stycken. Detta kan jämföras med råden i 65+, där man föreslår att studie-
cirkeln sammantaget i effektiv tid är ca 20 timmar.  

 

Diskussionsbaserad undervisning 
Både studiematerial och intervjuer ger en tydlig bild av att utbildningarna har karaktären 
av att vara diskussionsvänliga. Studiecirklarna som ges inom SPRF beskrivs t.ex. som 
just diskussionsvänliga, där informationen i studiematerialet är utgångspunkten. Cirkel-
ledare och deltagare ses i detta sammanhang som ”en krets av kamrater”.  

I utbildningarna som anordnas av STR baserar sig träffarna på boken 65+ och där 
boken ses som ett diskussionsunderlag. Även de studiecirklar som ges för PRO:s med-
lemmar i distrikt Östergötland beskrivs som enkelt upplagda och diskussionsbaserade. 

På FMK distrikt Östergötland försöker cirkelledaren få alla i gruppen att vara aktiva i 
diskussionerna, så att ingen tar över. Därför får antalet deltagare inte överstiga 
15–16 personer, berättar den intervjuade.  

 

”Katederundervisning” 
De studiecirklar som ges inom SPF innehåller förutom grupparbete och diskussioner 
även ”katederundervisning”, berättar den intervjuade, då cirkelledaren föreläser om 
olika ämnen. 

 

Uppdelning i teman 

I de olika studiematerialen rekommenderas det att man arbetar med olika teman, vid 
olika studiecirkeltillfällen. Detta är också något som, utifrån intervjumaterialet, efter-
följs. På STR liksom på Motormännens lokalkontor i Linköping har man t.ex. lagt upp 
det så att man vid varje träff behandlar ett specifikt tema. 

 

Hemläxor 
Den intervjuade cirkelledaren på Motormännens lokalkontor i Linköping berättar att han 
brukar ge studiecirkeldeltagarna hemläxa som de sedan själva får rätta. På så sätt slipper 
de skämmas om många fel har gjorts. Även på FMK distrikt Östergötland ger man läxor 
till deltagarna, som sedan gås igenom och diskuteras. Hemläxa är också något som 
rekommenderas i kursmaterialet för ”65+”.  
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Inbjuden expert 
På SPF samlar deltagarna under studiecirkelns gång ihop de frågor som uppstår och som 
man inte hittar svaren på i studiematerialet. I slutet av studiecirkeln bjuds en trafikexpert 
in, t.ex. från en trafikskola, som får svara på frågorna. Däremot skulle det bli alldeles för 
dyrt att låta studiecirklarna helt ledas av experter som t.ex. trafikskollärare, menar man 
på SPRF.  

Ett annat exempel på expertinbjudan beskrivs på Motormännens lokalkontor i 
Linköping. Här blir en f.d. trafiklärare, som är mycket engagerad i trafik- och utbild-
ningsfrågor, ofta ombedd av pensionärsorganisationerna att hålla föreläsningar. Dessa 
ska pågå i ungefär tre kvart, men oftast går man över utsatt tid då intresset för ämnet är 
stort.  
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7 Kostnad 
En begränsning för vissa att delta i en vidareutbildning kan vara om kostnaderna för 
utbildningen eller materialet uppfattas som för höga. Vi har därför även frågat vad ut-
bildningssatsningarna kostar för deltagarna. Utifrån intervjumaterialet framkommer det 
att kostnaden för deltagare i vidareutbildningar för äldre bilförare antingen är gratis eller 
förhållandevis låg.  

På Motormännens lokalkontor i Linköping är utbildningar av detta slag gratis för del-
tagarna. Den intervjuade berättar också att studiecirklarna ofta bokas av något studie-
förbund, som ofta kan subventionera en del av kostnaden. Det händer även att respek-
tive förening träder in med en del kostnader och som exempel ges SPF, PRO och Hyres-
gästföreningen. Kursmaterialet beställs av studieförbunden eller av Motormännen. På 
detta sätt kan kurskostnaden oftast hållas låg: 300 kronor kan t.ex. innefatta både lokal-
hyra och material. Kursarvode till cirkelledaren betalas oftast av respektive studieför-
bund eller av t.ex. Hyresgästföreningen. Detta innebär, fortsätter den intervjuade, att 
Motormännen servar med lärare och gratis material. 

Även inom FMK är studiecirklarna gratis och ingår i medlemsavgiften. Detta gäller 
också för PRO, men eventuellt kan någon lokal förening ta ut någon mindre summa, 
enligt den intervjuade på PRO distrikt Östergötland. Inom samtliga pensionärsorganisa-
tioner är studiecirklarna för det mesta gratis, menar den intervjuade på SKTF. Vissa 
skillnader kan dock finnas beroende av lokalförening och kontakter med t.ex. studieför-
bund på orten. Kursmaterial för deltagare är ofta till självkostnadspris, ca 100 kronor, 
vilket deltagarna inte ser som någon orimlig summa enligt den intervjuade.  

 

 

36 VTI notat 12-2009 



 

8 Deltagare 
De olika vidareutbildningarna för äldre bilförare som idag finns i Sverige är helt fri-
villiga. Frågan är då vilka det är som deltar i dessa utbildningar, alternativt inte deltar – 
vilka erfarenheter har man t.ex. inom organisationerna vad gäller deltagarnas intentioner 
med att gå en vidareutbildning för äldre bilförare? En annan fråga är hur rekryteringen 
till utbildningarna går till. I följande kapitel ges svar på dessa frågor, utifrån de inter-
vjuades berättelser och resonemang. 

 

Hur sker rekryteringen? 
Det vanligaste sättet för organisationernas rekrytering av deltagare är genom informa-
tion på medlemsmöten. På SPRF sker t.ex. rekryteringen i samband med föreningens 
månadsmöten, där olika aktiviteter inom organisationen presenteras: ”Och har de bara 
skrivit på att de vill medverka så kommer de också”. Även på SKPF och SPF sker 
rekryteringen inom den egna organisationen, t.ex. genom föreningsmöten, där informa-
tion om studiecirklarna ges.  

En annan rekryteringskanal är medlemstidningar och annonseringar, vilket flertalet av 
de intervjuade uppger. Förutom dessa kanaler kan rekrytering ske i samband med olika 
evenemang där nya medlemmar värvas genom att man bl.a. lockar med olika studie-
cirklar, berättar den intervjuade på PRO distrikt Östergötland. Inom FMK värvar man 
även deltagare via de olika studieförbunden och NTF-förbunden och på FMK distrikt 
Östergötland försöker man också locka nya medlemmar genom att erbjuda gratis vidare-
utbildning för just äldre bilförare. En annan viktig kanal för rekrytering är tidigare 
deltagare som tipsar andra, berättar den intervjuade vidare. Det finns alltså kanaler, men 
den intervjuade menar att man gärna vill få fler att gå studiecirklar för äldre bilförare än 
vad som är fallet.  

På Motormännens lokalkontor i Linköping har man erfarenhet av att det kan vara lite 
trögt vid nystartningar av studiecirklar av detta slag, men har de väl kommit igång så 
blir de mycket populära. På Motormännen i Linköping har man också tagit initiativ till 
ett nytt sätt att värva deltagare till studiecirklar för äldre bilförare. I samband med en 
evangemangsdag, ”Bergadagen”, planerar man att passa på att marknadsföra just 
trafikstudiecirklar för äldre. Tolv ”kluriga vägmärken” kommer att presenteras som 
besökarna ska försöka redogöra för. Många äldre tror sig kunna just vägmärken och 
trafikregler, men det finns kunskapsluckor. Den förväntade okunskap som här kommer 
att avspegla sig i svaren ska i sin tur användas som argument för att delta i trafikstudie-
cirkel för äldre bilförare. Studiecirkeln kommer att bli mycket billig i och med att den 
till stora delar subventioneras av bl.a. Hyresgästföreningen.  

På STR, slutligen, är det oftast studieförbund, pensionärsföreningar, motorföreningar 
samt hembygdsföreningar som vänder sig till trafikskolan på orten – inte tvärtom. 
Trafikskolorna går inte aktivt ut och marknadsför sig.  

 

Vilka kommer? 

Rekryteringen sker enligt intervjumaterialet främst bland organisationernas medlemmar. 
Medlemmarna i sin tur kan ha olika bakgrunder och även syften med att gå vidareutbild-
ning för äldre bilförare. På Motormännens lokalkontor i Linköping har man t.ex. er-
farenhet av att det bland studiecirkeldeltagarna märks en väldig blandning av olika 
yrkeskategorier, ”allt från snickare till läkare”. Dessutom deltar även personer som 
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själva inte kör bil, men som ändå vill lära sig om trafikregler och trafikmärken eftersom 
de trots allt vistas i trafiken. Även från STR har man erfarenhet av att deltagarna utgör 
en mycket blandad grupp.  

I svaren på frågan om vilka som går vidareutbildningar för äldre bilförare kommer de 
intervjuade även in på könsfördelningen bland deltagarna. Till de teoretiska studie-
cirklar som SPRF tillhandahåller, där körbeteenden och liknande diskuteras, uppges 
t.ex. att både män och kvinnor kommer. När det gäller praktiska övningar har man 
däremot inom SPRF erfarenhet av att det främst är män som deltar. Inom SPF, vidare, 
har man fått signaler om att det är fler män än kvinnor som går utbildningarna. Det-
samma gäller för de studiecirklar som Motormännen anordnar. 

På STR ser man det som mycket positivt om båda partnerna i ett förhållande kommer. 
På FMK distrikt Östergötland förekommer det också att man inom ett parförhållande 
har delat upp så att man och hustru går vid olika studiecirkeltillfällen. Den intervjuade 
berättar vidare att det oftast faktiskt är fler kvinnor än män som deltar. När det gäller en 
praktisk övning som halkutbildning så har dock lika många män som kvinnor deltagit. 
Även på Motormännens lokalkontor i Linköping uppges könsfördelningen på utbild-
ningarna vara jämn, vilket alltså skiljer sig från den uppfattning som man har från 
Motormännen centralt (se ovan).  

Den typiske deltagaren på SKPF:s utbildningar beskrivs vara man och 70–80 år, vilket 
den intervjuade på SKPF tycker är lite underligt med tanke på att organisationen i sin 
helhet är kvinnodominerad.  

På FMK distrikt Östergötland finns ”problemet” med att de som anmäler sig till studie-
cirklarna många gånger redan har ett stort trafik- och motorintresse, i och med medlem-
skap i FMK. Detta innebär att man kanske missar grupper bland äldre. Liknande er-
farenheter finns på Motormännen. Med tanke på att Motormännen är en förening för 
främst motorintresserade finns det å ena sidan en risk i detta, dvs. att de i första hand 
inte kommer för att lära sig, utan för att visa att de kan köra bil, berättar den intervjuade. 
Å andra sidan, menar intervjupersonen, är det kanske just detta som är bra, dvs. att 
dessa personer blir medvetna om att de faktiskt kanske har vissa begränsningar de 
tidigare inte varit medvetna om. Äldre överlag är också mycket medvetna om att de blir 
ifrågasatta så som lämpliga förare, varför de vill ”upp till bevis” genom att gå dessa 
vidareutbildningar och visa att de faktiskt kan köra bil, berättar den intervjuade vidare. 
Men ibland kan det visa sig tvärtom och här ges ett exempel där en äldre man ville 
bevisa att han kunde köra bil. Han fick köra för trafikskollärare och det visade sig att 
han inte alls hade de körförmågor som krävdes. Detta fick mannen att komma till insikt 
om sina begränsningar och han slutade köra bil. För även om deltagarna enligt egen 
uppfattning har gedigna förar- och fordonskunskaper så finns ändå bristfälliga kun-
skaper, t.ex. rörande regler och vägmärken, menar den intervjuade på FMK distrikt 
Östergötland. 

 

Vilka kommer inte? 
Att värva nya personer som redan har körkort kräver att man som arrangör verkligen 
kan motivera varför man ska gå en vidareutbildning som t.ex. ”65+”. Detta menar den 
intervjuade på Motormännen och tillägger att utbildningen borde heta ”Uppdatera ditt 
körkort” eller liknande istället för ”65+”. Precis som på Motormännen har man på SPRF 
erfarenheter av att det kommer personer som går studiecirklarna enbart för att bevisa att 
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de kan köra bil och inte för att uppdatera sina kunskaper. Detta innebär att man som 
studiecirkelarrangör måste kunna locka och inspirera, menar den intervjuade på SPRF.  

Att det är svårt att komma åt de personer som kanske mest behöver utbildningen fram-
kommer också av intervjupersonen på STR. Utbildningarna är frivilliga och de som 
kommer är aktiva i olika intresseföreningar. Detta är en uppfattning som även delas av 
FMK distrikt Östergötland, där det finns en vilja att komma åt just de grupper av äldre 
som egentligen inte har så stort motorintresse och som inte är medlemmar i FMK. På 
Motormännen menar man vidare att även yngre bilförare, de mellan 45 och 65 år, borde 
gå studiecirklar av detta slag, eftersom även bilförare inom denna grupp saknar eller har 
dåliga kunskaper om nya trafikregler och liknande.  

Även om man i intervjuerna uppger att både kvinnor och män deltar i vidareutbildningar 
för äldre bilförare är det ändå flest män som kommer, speciellt då det gäller praktiska 
körövningar. Denna erfarenhet har man t.ex. på SPRF och den intervjuade tror att detta 
kan bero på att kvinnor känner sig hämmade av att köra bil när även män deltar i sådana 
övningar. Här kommer troligtvis en förändring att ske i framtiden, påpekar den intervju-
ade, eftersom äldre kvinnor allt mer kommer att bli en grupp i samhället med helt andra 
förutsättningar, krav och behov än tidigare. Dessa kvinnor har varit förvärvsarbetande 
till skillnad från många av tidigare generationers kvinnor och denna aspekt påverkar 
sannolikt också förhållningssättet till bilkörning. Att det är fler män än kvinnor som går 
utbildningar av detta slag kan också ha sin förklaring i att äldre kvinnor mer sällan har 
körkort än äldre män. Detta är något som påpekas både av Motormännen och STR. Den 
intervjuade på SKPF menar också att det egentligen är just kvinnor som borde gå 
studiecirkeln, då det oftast blir kvinnorna som får köra bilen på äldre dagar.  
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9 Cirkelledare 
Hur vidareutbildningarna utformas och genomförs torde till stor del bero på vem som är 
cirkelledare, t.ex. om utbildningen är diskussionsbaserad eller mer ges i form av s.k. 
katederundervisning. I intervjumaterialet urskiljs tre ”typer”/kategorier av cirkelledare, 
vilka beskrivs nedan. I slutet av kapitlet redogörs även kort om cirkelledarutbildning 
och cirkelledarmaterial. 

 

”Moderator” 
Cirkelledaren behöver inte vara någon expert, utan egentligen ska vem som helst kunna 
vara cirkelledare, menar den intervjuade på SPRF. Det viktigaste är att cirkelledaren kan 
handleda och hålla diskussionerna, i och med att studiecirklarna är upplagda i diskus-
sionsform. På SKPF är det intresserade inom organisationen lokalt som blir cirkelledare. 
Cirkelledaren får i detta sammanhang en funktion som moderator, vilka leder de diskus-
sionsbaserade studiecirklarna. På SKPF har cirkelledarna ej genomgått någon cirkel-
ledarutbildning, vilket man dock gärna vill få igång. Idag får cirkelledarna lite skrivet 
material månadsvis samt information vid distriktsmöten.  

 

Trafikombud 

I intervjuerna framkommer att cirkelledarna många gånger är trafikombud på lokal nivå 
inom organisationerna. Men det är också viktigt att cirkelledarna har någon form av ut-
bildning, menar den intervjuade på NTF. Utöver att kunna hålla i en studiecirkel krävs 
även ämneskunskaper och den intervjuade hänvisar här till FMK:s cirkelledarutbild-
ningar.  

 

Ämneskunniga och experter 
Inom organisationerna FMK och Motormännen är cirkelledarna ofta mycket ämnes-
kunniga. Dessutom kan de ha en bakgrund som t.ex. trafiklärare eller trafikpolis. Ett 
exempel på cirkelledare med stort eget intresse för trafikfrågor finns på FMK distrikt 
Östergötland. Personen i fråga har undervisat i vidareutbildning för äldre bilförare i 
flera år. Utöver sitt engagemang i FMK är han även aktiv i trafikfrågor inom PRO, och 
han berättar att man nu också försöker få medlemmar inom just PRO att själva leda 
studiecirklar för äldre bilförare. I en jämförelse mellan just PRO och FMK märks en 
skillnad i vidareutbildningar för äldre bilförare, i det att cirkelledarna inom FMK ofta 
har både en pedagogisk och trafikrelaterad bakgrund, medan cirkelledarna inom PRO 
mer fungerar som moderatorer.  
Cirkelledarna inom Motormännen utgörs av intresserade inom klubben, s.k. ”yngre 
pensionärer”. Oftast har de gedigen erfarenhet och kunskap, men har inte gått någon 
cirkelledarutbildning, vilket man inom Motormännen gärna vill se i framtiden. Cirkel-
ledarna bör åtminstone ha förkunskaper, vilket även oftast är fallet då många med-
lemmar i Motormännen har ett intresse för de här frågorna och kanske tidigare haft 
trafikrelaterat yrke, menar den intervjuade. På Motormännens lokalkontor i Linköping 
finns t.ex. en f.d. trafikskollärare som har arbetat som cirkelledare i 4–5 år. Han kan 
sägas vara ”självgående” och lägger själv upp undervisningsplaner. Från centralt håll 
har hans upplägg aldrig ifrågasatts, men han påpekar själv att det är svårt att få fram 
kunniga personer som kan hålla studiecirklar av detta slag. Förutom att han själv under-
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visar och föreläser för äldre så ger han också utbildningar för just blivande cirkelledare i 
trafikutbildningar för äldre. Cirkelledare med denna trafikrelaterade bakgrund har också 
många gånger breda kontaktnät, vilket kan påverka verksamhetens omfattning. På vissa 
orter är man t.ex. inom klubben så aktiv rörande vidareutbildningar för äldre bilförare 
att de olika pensionärsorganisationerna tar kontakt med klubben för att få cirkelledare 
till sina egna studiecirklar.  

De cirkelledare som har en trafikrelaterad yrkesbakgrund kan möjligen utgå från egna 
erfarenheter istället för att till fullo följa cirkelledarmaterialet, menar intervjupersonen 
på SPF. Här är det troligt att det kan finnas skillnader mellan hur cirkelledarna utför 
studiecirklarna, just med anledning av deras yrkesbakgrund, påpekar han vidare. Ett 
annat exempel på expertis är naturligtvis trafikskolornas cirkelledare, som i egenskap av 
att vara trafiklärare har både pedagogisk förmåga och de teoretiska verktygen, menar 
den intervjuade på STR. 

 

Cirkelledarutbildning och cirkelledarmaterial 
På FMK centralt har man sammanställt ett cirkelledarmaterial för ”65+”, vilket skedde i 
samarbete med NTF Stockholm och NTF Skaraborg under åren 2001–2002. När det 
gäller ”65+”-cirklar är det just utbildning av cirkelledare som man inom FMK centralt 
främst arbetar med. Sedan starten 2002, då kursmaterialet lanserades, har ca 800 cirkel-
ledare utbildats. FMK leder som regel cirkelledarutbildningarna, som uppges vara ca 
sex timmar långa. Cirkelledarutbildningarna utvärderas inte, men en feed-back med 
svar från cirka 200 personer som gått cirkelledarutbildningen har genomförts och där 
frågor om de olika avsnitten i cirkeln ställdes. På en femgradig skala blev medelbetyget 
cirka 4,5, berättar den intervjuade på FMK centralt. 

I materialet för cirkelledare finns tips om upplägg av teori och praktiska övningar, infor-
mation om nya trafikregler och om kompensation vad gäller äldres bilkörning. På SPF 
finns varken någon styrning eller utvärdering av cirkelledarnas arbete, men det troliga 
är, menar den intervjuade på SPF, att cirkelledarna följer det cirkelledarmaterial som 
distribueras av FMK centralt. 

I cirkelledarmaterialet rekommenderas cirkelledaren att ta kontakt med NTF-förbundet i 
det aktuella länet och detta är också något som görs enligt den intervjuade på NTF. NTF 
har i detta sammanhang kompetensen och kan ge stöd och råd, men är inte involverade i 
utbildningarnas upplägg.  

Att cirkelledarens roll är viktig är också märkbart i det att man på centralt håll inom 
Motormännen arbetar med att ta fram kriterier för vilka som kan vara cirkelledare 
(våren 2007), berättar kontaktpersonen på Motormännen i ett uppföljande intervju-
samtal. 
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10 Omfattning 
Intervjumaterialet ger en bild av att det är svårt att uttala sig om omfattningen av vidare-
utbildningar för äldre bilförare. Det framkommer dock att omfattningen inom de olika 
organisationerna kan variera mellan åren, vilket till stor del kan bero på huruvida det 
finns engagerade personer ute på organisationernas lokalföreningar. I det följande ges 
utifrån intervjusvaren exempel på hur omfattningen av utbildningar av detta slag kan se 
ut.  

Den intervjuade på SKPF talar i detta sammanhang om ”eldsjälar”, dvs. om det finns 
engagerade personer som drar igång cirklar. Inom SKPF, berättar den intervjuade 
vidare, har man under år 2007 tyvärr inte haft så många studiecirklar. Utifrån en sam-
manställning över lokalföreningarnas arbete med trafiksäkerhetsfrågor framkommer att 
sex avdelningar inom SKPF hade genomfört vidareutbildning för äldre bilförare och att 
det sammanlagt handlar om 16 cirklar.  

Under 2007 rapporterades att ca 900 SPF-medlemmar hade genomgått studiecirkeln 
”65+”. Dessutom hade ca 700 medlemmar genomgått andra studiecirklar där uppskatt-
ningsvis ca hälften gäller bilkörning, berättar man på SPF. 

På FMK distrikt Östergötland genomfördes under 2007 tre studiecirklar för äldre bil-
förare och hittills har man under 2008 (maj månad) hållit två studiecirklar. Den intervju-
ade på FMK distrikt Östergötland tror att det förmodligen kommer att genomföras ytter-
ligare två studiecirklar under hösten 2008. 

Under 2007 har man inom PRO Östergötland haft åtta studiecirklar av detta slag. Inter-
vjupersonen har inte någon riktigt klar uppfattning om hur det kommer att se ut för år 
2008, men uppskattar att det under året kommer att genomföras fler studiecirklar än 
under 2007 eftersom intervjupersonen i fråga har presenterat utbildningarna för med-
lemmar både under hösten 2007 och i början av år 2008.  

På Motormännens lokalkontor i Linköping genomförde den intervjuade under år 2007 
tre studiecirklar för äldre bilförare. Därutöver föreläste han vid fem tillfällen om trafik 
och trafikregler. Dessutom har den intervjuade hållit i studiecirklar för flera östgötska 
lokalföreningar inom SPF. Under år 2008 har han hittills (juni) genomfört en studie-
cirkel för SPF och är inbokad för ytterligare en cirkel på en annan lokalförening inom 
SPF. Vidare har den intervjuade under år 2008 hållit föreläsningar i ämnet för bl.a. 
Moderata Seniorer och en SPF-förening. Ytterligare en föreläsning inom SPF är in-
bokad under 2008. Detta kan sägas vara ett gott exempel på en sådan ”eldsjäl” som den 
intervjuade på SKPF beskriver.  
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11 Erfarenheter och utvärderingar 
Många vidareutbildningar för äldre bilförare har getts inom de olika organisationerna, 
speciellt sedan starten av Senior-OLA 2002. Vilka erfarenheter har man och hur ut-
värderas utbildningarna, dvs. vet man dess effekter? Nedan belyses de erfarenheter som 
man har inom de olika organisationerna, gällande vidareutbildningar för äldre bilförare. 

 

Feedback från ”65+” 
År 2004 lämnade FMK den senaste riksrapporten rörande ”65+”, men liknande rappor-
tering kommer inte att ske i framtiden. Rapporten grundade sig bl.a. på en feedback i 
form av en enkät där deltagarna fått bedöma studiecirkeln ”65+” efter en femgradig 
skala, där fem var det högsta omdömet. I enkäten fanns frågor om hur deltagarna tyckte 
sig ha lärt varje avsnitt i studiecirkeln, hur andan i gruppen varit osv. (jfr s. 8). Mellan 
åren 2003 och 2005 samlade FMK in ca 100 enkäter avseende ”65+” och i genomsnitt 
svarade deltagarna 4,5 på frågorna, berättar den intervjuade på FMK. Att ”65+” fått ett 
positivt genomslag bekräftas också av den intervjuade på FMK distrikt Östergötland, 
som berättar att de flesta väljer att svara högsta omdömet (5) på frågorna. Den intervjua-
de berättar vidare att han de första åren efter starten av ”65+”-cirklar sände svaren till 
FMK:s utbildningsledare. Under senare år har enkätsvaren dock mer fungerat som en 
uppmuntran till honom själv i egenskap av cirkelledare, även om resultaten har rappor-
terats vidare till avdelningens styrelse. Även på SPF får deltagarna efter genomgången 
studiecirkel fylla i en enkät och även här har man erfarenhet av att betygen genom-
gående är höga. 

 

Sammanställningar av trafiksäkerhetsarbetet  
På SPF lämnar de olika distrikten årligen rapporter till SPF centralt rörande deras trafik-
säkerhetsarbete. Distrikten i sin tur får rapporter från de olika lokalföreningarna. Som 
hjälp finns blanketter, dels för föreningarna, dels för distrikten. I rapporterna framkom-
mer omfattning av trafiksäkerhetsarbetet inom distrikten och lokalföreningarna överlag 
och där vidareutbildningar för äldre bilförare kan ingå. Tyvärr skickar inte alla distrikt 
in rapporter till SPF, varför man inte kan få en sann överblick. Å andra sidan är det 
oftast de distrikt som är aktiva som också skickar in rapporterna, påpekar den 
intervjuade på SPF.  

 

Sammanställning av Senior-OLA 
En gemensam sammanställning av arbetet med Senior-OLA planerades till årsskiftet 
2007/2008. I intervjun med en representant för SPF (våren 2008) påtalas också att man 
vintern 2007 höll ett möte rörande Senior-OLA, men som inte resulterat i någon skrift-
lig rapport/sammanställning. Under mötet, där även en representant från Vägtrafikin-
spektionen medverkade, framkom det dock tydligt att arbetet med Senior-OLA har för-
löpt mycket bra, berättar den intervjuade på SPF. Vägtrafikinspektionen är den instans 
som ska följa upp aktörernas avsikter, vilket sker i form av generella utvärderingar 
(Vägverket, 2006b). På Vägtrafikinspektionen finns en arbetsgrupp som går igenom alla 
OLA-projekt som kommer in. Inom arbetsgruppen görs en utvärdering av avsikterna 
utifrån vissa fastställda riktlinjer. Utvärderingen ligger sedan till grund för valet av de 
avsikter som ska följas upp. Därefter kontaktas avsiktslämnade aktörer för en uppfölj-
ning av genomförandet av avsikterna. Enligt en kontaktperson på Vägtrafikinspektionen 
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har ingen specifik dokumentation av utvärderingen genomförts av just Senior-OLA, 
utan det man främst har prioriterat är utvärderingen av själva OLA-processen. I en 
utvärdering från 2005 av hela OLA-projektet, utförd av Vägtrafikinspektionen, fram-
kommer också att de olika OLA-projekten har ”bidragit till en ökad insikt hos berörda 
aktörer om det folkhälsoproblem som vägtrafikolyckorna utgör /.../.” (Vägtrafik-
inspektionen, 2008). När det gäller just Senior-OLA finns kortare bedömningar av de 
rapporter som kommit in till Vägtrafikinspektionen, men där det inte redogörs specifikt 
för vidareutbildningar för äldre. De brister som uppmärksammats överlag avseende 
OLA-projekten är bl.a. avsaknad av en systematisk uppföljning och utvärdering av 
effekterna av OLA-arbetet (Vägtrafikinspektionen, 2008).  

 

Ingen egentlig utvärdering... 
Visserligen görs inom organisationerna sammanställningar, dels i form av deltagarnas 
feedback av ”65+”, dels rörande trafiksäkerhetsarbetet överlag, men ingen av de organi-
sationer som har kontaktats har någon egentlig utvärderingsmetod för de vidareutbild-
ningar som ges för äldre bilförare. Att genomföra utvärdering för att se om utbildning-
arna fått någon effekt är också mycket svårt, bl.a. eftersom det är för få deltagare, på-
pekar man t.ex. på SPRF. Även den intervjuade på SPF menar att utvärderingsarbete är 
resurskrävande och svårt, men tillägger att en utvärdering av kunskapsnivån skulle 
kunna göras för att se om deltagarna t.ex. ökat sina kunskaper i och med genomgången 
studiecirkel. I det sammanhanget skulle VTI kunna göra systematiska utvärderingar av 
studiecirklarna, menar den intervjuade på SPF. 

Den intervjuade på NTF ser det som mycket viktigt att Senior-OLA utvärderas och där 
vidareutbildning för äldre bilförare är ett område bland många andra. En sådan utvärde-
ring bör enligt den intervjuade genomföras av Vägverket, som initierat Senior-OLA.  

Inte heller på Motormännen sker idag någon utvärdering, men detta är något man 
arbetar med inför framtiden. Först och främst måste man få ett enhetligt program för 
själva utbildningarna (se kap. 4.11, Framtida utbildningar). Utvärdering görs inte heller 
av STR, endast någon enstaka enkät. Även på STR hoppas man på en mer utvecklad 
utvärderingsmetod i framtiden, där man kanske kan få en återkoppling om hur äldre 
upplever sin bilkörning efter genomgången utbildning.  

 

... men positiva responser 
Samtliga av de intervjuade menar att man har mycket goda erfarenheter av studiecirk-
larna i form av positiv respons från deltagarna. I intervjuerna berättas det t.ex. att 
tidigare cirkeldeltagare ofta återkommer då det ges nya trafikstudiecirklar, med nytt 
material/innehåll. Det är också vanligt att tidigare deltagare kommer fram till cirkel-
ledaren på stan och tackar och berättar att de efter studiecirkeln faktiskt har fått mer 
insikter om trafik och bilkörning. På Motormännen har man t.ex. fått signaler om att 
utbildningarna är mycket populära och att deltagarna anser sig ha stor nytta av dem. 
Även på STR finns en känsla av att studiecirkeldeltagarna är nöjda. Visserligen kan 
några deltagare vara lite skeptiska i början av utbildningen, men överlag är äldre en 
tacksam grupp i detta sammanhang, menar man på STR. 
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12 Framtida utbildningar 
Erfarenheterna av vidareutbildningar för är äldre bilförare är – vilket beskrivs ovan – 
goda, även om man inom organisationerna inte har gjort någon egentlig utvärdering av 
t.ex. dess effekter. Utifrån de erfarenheter som man dock har av genomförda vidareut-
bildningar för äldre bilförare följer frågan hur man ser på framtida utbildningar. Ser man 
t.ex. nya behov och vilka är de i så fall? I detta kapitel redogörs för de intervjuades syn 
och tankar på framtiden vad gäller vidareutbildning för äldre bilförare, bl.a. rörande 
önskemål om nya inriktningar/fokus. Här beskrivs även pågående revideringar av 
studiematerial samt författande av nytt material.  

 

Revidering av 65+  
På STR arbetar man för tillfället med att revidera boken ”65+”. I den äldre versionen 
från 2004 finns fakta som inte är så relevanta för äldre, t.ex. uppgifter om lastbilsvikter 
och liknande, menar den intervjuade på STR. Även namnet ska ändras, från ”65+” till 
något i stil med ”Aktiva seniorer”. Att ”65+” revideras ses också som något mycket 
positivt inom SPRF, som menar att den tidigare versionen allt för mycket liknade en 
vanlig körkortsbok. 

Inom FMK pågår en uppdatering av ”65+ del 2” vad gäller nya regler. Dessutom arbetar 
man med att lägga in bilder digitalt, för att underlätta distribution.  

 

Äldre med funktionshinder 
I STR:s revidering av ”65+” kommer man mer än tidigare att vända sig till personer 
som t.ex. haft en stroke. Den intervjuade på STR poängterar här vikten av att fokusera 
på äldre med handikapp och hur de ska kunna fortsätta köra bil.  

 

55+ 
På STR arbetar man även med att ta fram en ny grundbok som riktar sig till gruppen 
”55+”. Syftet är att stärka mobiliteten för personer i denna åldersgrupp, innan eventuell 
sjukdom gör sig påmind. Man skall alltså, menar den intervjuade på STR, stå rustad när 
t.ex. en stroke eller annan sjukdom inträffar.  

 

Eget studiematerial på Motormännen 
Efterfrågan på vidareutbildning för äldre bilförare är stor erfar man på Motormännen. 
Studiecirklarna/utbildningarna ser dock mycket olika ut beroende på lokal klubb. Det 
finns inget färdigt system för hur utbildningarna ska vara utformade, men på centralt 
håll arbetar man för detta, bl.a. genom att göra ett eget studiematerial vilket även tas upp 
i avsiktsförklaringen i Senior-OLA från 2006. Men man har tyvärr inte hunnit så långt 
som det var tänkt från början och det är viktigt att materialet blir bra eftersom detta 
förväntas av en förening som Motormännen. Eventuellt ska arbetet med det tänkta 
studiematerialet göras tillsammans med ytterligare någon organisation, t.ex. FMK och 
NTF.  
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Samarbete mellan flera aktörer 
Intervjupersonen på STR påpekar att vi inom en snar framtid kommer att ha ca 
1 500 000 pensionärer. Om 10 % av dessa går en vidareutbildning i trafikkunskap så 
skulle detta innebära 150 000 personer. STR har inte resurser eller möjligheten att ta 
hand om en så stor grupp, men i ett samarbete med studieförbund/pensionärsförbund så 
skulle det kunna fungera på ett bra sätt. Detta är också ett upplägg som man inom 
pensionärsorganisationerna ser positivt på, berättar den intervjuade på STR. Målsätt-
ningen med en sådan studiecirkel är att gruppen vid något eller några tillfällen förlägger 
utbildningen till en trafikskola, där den senaste kompetensen av trafikkunskap finns. 
Den intervjuade tillägger att detta upplägg torde visa på positiva trafiksäkerhetseffekter 
för de äldre i trafiken.  

För att få in mer praktisk körträning i utbildningarna vore det givande med ett sam-
arbete med just trafikskolorna, menar man på NTF. I NTF:s verksamhetsplan för 2008 
uppmanas t.ex. cirkelledaren/arrangören för vidareutbildningar för äldre bilförare att 
kontakta trafikskolorna på orten för ett samarbete, för ett rimligt pris. Men just det 
faktum att trafikskolornas verksamhet är kommersiell försvårar samarbete av detta slag, 
menar den intervjuade på NTF. En annan intressant aktör att samarbeta med angående 
praktisk körträning skulle kunna vara SKBR (Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksför-
bund), menar intervjupersonen på NTF vidare.  

 

Enhetligt utbildningsprogram 
Till det upplevda behovet av mer samarbete mellan olika aktörer kan även en önskan 
om ett mer enhetligt utbildningsprogram knytas an. Inom Motormännen ser man t.ex. 
överlag ett behov av ett mer enhetligt program för vidareutbildningarna för äldre förare. 
Detta kan antingen göras i egen regi, eller i samarbete med trafikskola, menar den 
intervjuade. Den intervjuade på STR har liknande tankegångar. Idag sker de vidareut-
bildningar som ges från STR:s håll sporadiskt och det är viktigt att de blir mer organi-
serade i framtiden. I detta sammanhang blir trafikskolorna en aktör bland flera, i egen-
skap av att trafikskolorna har kunskaperna, de teoretiska verktygen och studiematerial.  

 

Marknadsföring 
På STR uppger man att de olika trafikskolorna i framtiden troligtvis kommer att mark-
nadsföra sig mer aktivt då det gäller utbildningar för äldre bilförare, jämfört med idag. 

 

Vägmärken 
Studiecirklarna ”65+” kommer troligtvis att fortsätta på SKPF. Många äldre – och även 
yngre för den delen – har t.ex. dåliga kunskaper om både nya och gamla vägmärken 
menar den intervjuade, varför detta är något som man vill fokusera mer på i framtiden.  

 

Praktiska körövningar  
Inom Motormännen avser man att organisera och genomföra övningskörning på trafik-
övningsplatser. Man önskar i framtiden större fokus på just hantering av bilen, t.ex. kör-
ning i korsning och rondeller, eftersom äldre har visat sig ha svårt i dessa trafiksitua-
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tioner. Att man vill införa mer praktiska övningar i utbildningen framkommer även i 
NTF:s verksamhetsplaner för 2008 angående arbete inom Senior-OLA.  

 

Praktiska körövningar för kvinnor 

Att i utbildningarna få möjlighet till praktisk körträning är mycket viktigt, i synnerhet 
för kvinnor eftersom äldre kvinnor ofta har mindre körvana än äldre män. Därför vill 
man inom NTF att utbildningarna i framtiden ska fokusera mer på detta. Idag finns s.k. 
berättande körning, men detta är inte tillräckligt för just kvinnor, menar den intervjuade.  

 

Körsimulator 
Överlag finns inom organisationerna en positiv syn på körsimulator så som metod, men 
endast om den i framtiden kan utvecklas och bli billigare. På SKPF centralt finns t.ex. 
ett intresse för körsimulatorer, liksom ute på distrikten. Intervjupersonen på SKPF 
menar vidare att det finns en kunskapsbrist inom organisationerna rörande t.ex. vilka 
simulatorer som finns på marknaden och vilka möjligheter de ger. Dessutom, menar 
han, skulle det inte alls behöva vara dyrt med simulatorer, som många dock tror.  

 

Bilen och tekniken 

En annan aspekt att fokusera mer på i framtiden är krocksäkra bilar. I detta samman-
hang är det viktigt att informera äldre om dessa bilar och vad de ska tänka på vid köp av 
bil, menar den intervjuade på SPF. 

 

Fler kvinnliga deltagare och cirkelledare 

I intervjuerna framkommer vikten av att värva kvinnor till vidareutbildningar för äldre 
bilförare. Detta betonas t.ex. i NTF:s verksamhetsplaner för 2008 angående Senior-
OLA. På SPF vill man dessutom att det i framtiden kommer att finnas fler kvinnliga 
cirkelledare än vad fallet är idag.  

 

Certifierade cirkelledare 

På Motormännen finns en idé om att cirkelledarna ska ha en form av certifikat för att få 
hålla studiecirklar för äldre bilförare. Men, menar den intervjuade på Motormännen, 
man kan naturligtvis inte begära att cirkelledarna ska ha samma kunskaper och erfaren-
heter som en trafikskollärare, eftersom cirkelledarna inte ska godkänna nya körkort.  

 

Bevakning av trafik- respektive äldreforskning 
Det kommer hela tiden nya forskningsrön gällande trafik och trafiksäkerhet. Vidareut-
bildningarna för äldre bilförare måste kontinuerligt följa denna utveckling, menar den 
intervjuade på SPF. Nya risker i trafiken ställs i ljuset, som exempel nämns trötthet.  
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Senior-OLA 
I Senior-OLAs avsiktsförklaringar för bl.a. SPF och SKPF framgår att man från och 
med 2007 kommer att satsa ännu mer på de av Nationell Samling3 prioriterade om-
rådena, dvs. hastigheter, bälten samt information om säkra bilar. I intervjuerna har dessa 
aspekter inte nämnvärt betonats vad gäller framtida utbildningssatsningar, men å andra 
sidan ställdes inte heller en riktad fråga med fokus på just vad som står i avsiktsförkla-
ringarna. Den intervjuade på SPF, som har varit med och utarbetat ”65+”, påpekar dock 
att hastighet, bälte och säkra bilar är teman som redan har en mycket stor tyngd i mate-
rialet för ”65+”. Detta kan förklara varför de intervjuade själva inte tog upp dessa 
teman. Även på NTF menar man att de ovan nämnda områdena redan finns representer-
ade i ”65+”. 

Enligt FMK centralt är toppen av projektet ”65+” passerat och ämnet prioriteras inte 
längre inom organisationen. Vid lanseringen 2002 tog projektet en väldig fart, över hela 
landet, berättar den intervjuade på FMK. Sedan 2005 är projektet självgående och det 
finns inga planer på någon fortsatt utveckling. Från FMK fortsätter man dock med att 
bidra med material vid förfrågan. Kontaktpersonen på Vägtrafikinspektionen påpekar 
vidare att det även är osäkert kring vad som händer med utvärderingen och uppfölj-
ningen av OLA-projekten i framtiden, med tanke på att bl.a. Vägtrafikinspektionen och 
delar av Vägverkets verksamhet går över i den nya myndigheten Transportstyrelsen 
fr.o.m. 1 januari 20094. 

 

                                                 
3 År 2002 tog dåvarande näringsminister Björn Rosengren initiativ till Nationell samling. Syftet var att 
öka trafiksäkerheten i samhället. Nationell samling innebär att flera aktörer i samhället tillsammans 
arbetar för trafiksäkerheten. Arbetet är gränsöverskridande, med representanter för olika folkrörelser och 
myndigheter på alla nivåer: nationellt, regionalt och lokalt (Vägverket, 2006d). 

 
4 Transportstyrelsen är fr.o.m. den 1 januari 2009 en ny myndighet under Näringsdepartementet. I denna 
myndighet förs verksamheten över från Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, 
Vägtrafikinspektionen, Vägverkets Trafikregister samt Vägverkets normgivning och tillsynsverksamhet 
(Transportstyrelsen, 2008). 
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13 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat av dels litteraturgenom-
gången av studiematerial, dels det material som består av kontakter med de olika organi-
sationerna. 

 

Utbildningar och material  
Studiecirkeln ”65+” är den vidareutbildning för äldre bilförare som enligt intervjumate-
rialet har fått störst genomslagskraft. Samtliga pensionärsorganisationer uppges ha gett 
denna kurs, liksom även FMK, Motormännen och STR.  

Utöver ”65+ ” har man på SPRF och SKPF även gett studiecirkeln ”Äldre och klokare” 
och på FMK uppges att man även har erbjudit studiecirkeln ”Rätt och vett i trafiken”. 
Dessutom framkommer i intervjuerna att det ges och har getts andra studiecirklar, med 
varierande namn, men som i stort har samma upplägg och innehåll som ”65+”. Hur och 
om dessa skiljer sig från de övriga beskrivna studiematerialen har inte tagits upp i 
intervjuerna. Förutom studiecirkeln ”65+ del 1” finns en fortsättning för äldre bilförare, 
”65+ del 2”. Studiematerialet till ”65+ del 2” har endast kommenterats av FMK, som 
själva varit med och utarbetat denna del. Enligt den intervjuade på FMK är del 2 inte 
lika efterfrågad som del 1, vilket kan förklara varför den inte har tagits upp av de övriga 
intervjuade. Att del 2 används mindre kan i sin tur bero på att cirkelledare kanske priori-
terar del 1, som behandlar de situationer som de äldre råkar mest illa ut i. Ytterligare en 
orsak kan relateras till att det för del 1 har getts cirkelledarutbildningar, vilket inte är 
fallet med del 2. I detta sammanhang kan anas en eventuell koppling mellan betydelsen 
av cirkelledarutbildning och utbildningarnas omfattning. Vidare kan den mindre efter-
frågan av del 2 ses som lite märklig, eftersom del 2 har tillkommit med anledning av att 
cirkelledare och deltagare efterlyst en fortsättning av del 1 (FMK, 2005). 

Säker Senior är ytterligare ett kursmaterial som finns på marknaden, men som ingen av 
de intervjuade har nämnt.  

I en jämförelse av studiematerialet för de tre studiecirklarna märks några skillnader vad 
gäller mål och syfte, även om det grundläggande för samtliga är ökad trafiksäkerhet. 
Till skillnad från Rätt och vett i trafiken, som riktar sig till alla trafikantgrupper, är 65+, 
Äldre och klokare och Säker Senior utarbetat specifikt för äldre bilförare. Äldre och 
klokare har större ambitioner att skapa opinionsbildning än 65+, i det att man t.ex. upp-
manar äldre till att själva vara aktiva för att en förändring av trafikmiljön ska kunna 
genomföras. Ett gemensamt mål för 65+ och Äldre och klokare är dock att öka mobili-
teten för äldre. I framförallt 65+ och Rätt och vett i trafiken har fakta om trafikregler 
och olika trafiksituationer givna platser, medan man i Äldre och klokare istället har 
fokuserat på hastigheter och risker. I både 65+, Äldre och klokare och Säker Senior 
finns givetvis stort fokus på aspekter relaterat till äldre och deras bilkörning, t.ex. kon-
sekvenserna av att åldras. I Säker Senior är det dock inte endast äldre bilförare som tas 
upp, utan även äldre som cyklister och fotgängare. Även bilens utrustning behandlas i 
dessa kursmaterial. Kännetecknande för samtliga kursmaterial är också rekommenda-
tionen att studiecirklarna ska vara diskussionsbaserade. Av de kursmaterial som ingått i 
genomgången är det endast 65+ som ger förslag på praktiska övningar.  
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Behov 
Upprinnelsen till framförallt vidareutbildningen ”65+” har sin grund i projektet Senior-
OLA. Projektet inleddes 2002 med att identifiera problem utifrån forskning och olycks-
statistik, varpå olika åtgärder antogs, bl.a. vidareutbildningar för äldre bilförare.  

Inom organisationer som Motormännen, FMK, STR och NTF finns självklart både kun-
skaper och erfarenheter rörande trafikfrågor av olika slag. Pensionärsorganisationerna i 
sin tur kan sin målgrupp, de äldre, varför man här kanske kan tala om ett slags ömse-
sidigt beroende. Detta visar sig också i det samarbete som finns mellan de olika pensio-
närsorganisationerna och organisationer som Motormännen, FMK, STR och NTF, t.ex. i 
form av utarbetande av studiematerial.  

Äldre är dock en heterogen grupp, där människor givetvis har olika bakgrund, förutsätt-
ningar och därmed behov. Här finns fortfarande ett problem som kan kopplas till hur 
man når ut med utbildningarna till olika grupper bland äldre, men som eventuellt också 
har sin grund i att man inte har någon egentlig bild av de effekter som vidareutbild-
ningar för äldre bilförare antas ha (detta diskuteras vidare nedan). 

 

Styrning 
I de flesta fall beslutas utformandet och genomförandet av studiecirklarna lokalt, i 
samarbete med studieförbund. Det som tydligt framkommer i intervjumaterialet är 
svårigheterna att från centralt håll få en egentlig överblick av de lokala avdelningar-
nas/klubbarnas verksamhet vad gäller vidareutbildningar för äldre bilförare. Här efter-
lyses också av flera av de intervjuade en ökad samordning av vidareutbildningarna.  

Det finns vissa skillnader organisationerna emellan avseende initiativ och påtryckning. 
På SPRF framhåller man t.ex. från centralt håll studiecirklar av detta slag i samband 
med möten, för att inspirera och uppmuntra att hålla studiecirklar ute på de lokala avdel-
ningarna. På Motormännen är det istället de lokala klubbarna som tar initiativ, varpå 
stöd kan fås från centralt håll.  

STR ser i framtiden ett ökat samarbete med andra organisationer och på motsvarande 
sätt anser flera av de intervjuade att STR fyller en stor och viktig roll i vidareutbildning-
arna för äldre bilförare, speciellt avseende praktiska körövningar. Ett dilemma är dock 
enligt flera av de intervjuade att STR är en kommersiell verksamhet och att detta medför 
stora kostnader för organisationerna och deras lokalföreningar. Här finns ett klart behov 
av nytänkande och intresset och viljan verkar finnas i varje fall centralt på STR.  

 

Upplägg och innehåll  
I rapporten Äldre i transportsystemet: Mobilitet, design och träningsproblematik (Levin 
m.fl., 2007) ges förslag på fem olika mål som kan finnas med i utbildning för äldre bil-
förare: 

• Kunskap om förändringar i trafiken (t.ex. nya trafikregler, etc., men också 
kunskap om trafiken i närmiljön) 

• Fakta om äldre bilförare – vad är myt och vad är verklighet? 

• Insikt om ändrade förmågor – anpassade körvanor och beteenden 
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• Kunskap om ny teknik (t.ex. GPS, farthållare, sidovarnare) 

• Kunskap om hur man ska kunna välja ”rätt” bil. 

 

Genomgången av studiematerial, liksom även resultaten av telefonintervjuerna, visar att 
samtliga dessa punkter i de allra flesta fall ingår i utbildningarna. De två sista punkter-
na, rörande ny teknik och hur man väljer ”rätt” bil, är de aspekter som betonats minst i 
intervjuerna. 

Intervjuerna tyder också på att man inom de olika organisationerna använder sig av och 
följer ett givet utbildningsmaterial, främst 65+. Omfattning och kvalitet avgörs däremot 
många gånger av enskilda individers engagemang, kunskap och intresse, på lokal nivå 
inom organisationen. Detta innebär att utbildningarna kan se olika ut, både vad gäller 
innehåll och upplägg. I intervjuerna märks också en skillnad avseende fokus. Medan 
man t.ex. på Motormännen uppger att utbildningarna tar upp och diskuterar nya regler 
och trafikmärken så har men ej denna fokus i de utbildningar som ges inom SPRF. Här 
är det dock sannolikt att fokus kan variera inom en och samma organisation, t.ex. bero-
ende på förutsättningar på olika lokala föreningen.  

I intervjuerna är det främst FMK och Motormännen som tagit upp att man genomför 
praktiska övningar i utbildningarna. Möjligen kan detta bero på att cirkelledarna i dessa 
fall många gånger har en trafikrelaterad yrkesbakgrund. Deltagarna i FMK:s och Motor-
männens utbildningar är oftast själva medlemmar inom respektive organisation och har 
därmed sannolikt ett fordonsintresse. Här skulle återigen en utvidgning av rekryterings-
kanaler vara behövligt, dvs. att få äldre personer som kanske inte är så fordonsintresse-
rade att gå utbildningar med praktiska övningar.  

 

Omfattning och kostnad 

Hur många studiecirklar som ges under ett år och hur många deltagare som går dessa 
varierar. Detta kan, enligt intervjumaterialet, bero på enskilda individers vilja och 
engagemang att dra igång studiecirklar av detta slag. För samtliga organisationer som 
deltagit i studien värvas deltagarna bland den egna organisationens medlemmar. Om 
rekryteringen kunde sträcka sig längre och även nå andra grupper, utanför organisa-
tionen, skulle sannolikt omfattningen också bli större.  

För de olika organisationernas medlemmar är studiecirklarna i de flesta fall gratis, för-
utom ett självkostnadspris vad gäller kurslitteratur. Man försöker på olika vis hålla nere 
kostnaderna, t.ex. genom att använda lokaler inom den egna organisationen.  

Kostnaden för studiecirklarna tycks inte vara några problem för organisationerna, bort-
sett från de gånger som man tar hjälp av trafikskolorna. Vid flera tillfällen framkommer 
i intervjuerna att trafikskolorna är dyra, vilket också gör att man kanske inte alltid an-
litar en trafikskollärare i samband med att man anordnar studiecirklar.  

 

Deltagare och rekrytering 
Rekrytering sker främst inom den aktuella organisationen. En snabb genomgång av de 
olika organisationernas hemsidor rörande verksamheter av olika slag visar att man även 
här informerar om vidareutbildningar för äldre. Internet och hemsidor så som rekryte-
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ringskanaler har inte tagits upp av de intervjuade – möjligen ses det som för självklart 
att information av detta slag finns på de egna hemsidorna.  

Könsfördelningen verkar relativt jämn, även om man inom några organisationer uppger 
att det är flest män som kommer. Både i avsiktsförklaringar och i telefonintervjuer fram-
kommer att man gärna vill att fler kvinnor deltar i utbildningarna. Detta med tanke på 
att äldre kvinnor ofta har mindre körvana än män i samma ålder. Flera av de intervjuade 
menar också att det därför är extra viktigt att locka fler kvinnor till de praktiska övning-
arna. Hur man ska gå tillväga för att öka antalet kvinnliga deltagare beskrivs dock 
varken i avsiktsförklaringar eller i intervjuer.  

Överhuvudtaget finns det svårigheter med att värva personer utanför den egna organisa-
tionen. Speciellt märkbart tycks detta vara inom organisationer som FMK och Motor-
männen, där medlemmarna troligtvis har ett stort fordonsintresse. Flertalet av de 
intervjuade menar att det i framtiden kommer att finnas ett ökat behov av vidareutbild-
ningar för äldre bilförare. Frågan kvarstår hur man mer systematiskt kan värva deltagare 
utöver dem som överlag redan är aktiva inom organisationerna och på så sätt ta hänsyn 
till att äldre är en mycket heterogen grupp.  

Vad gäller rekryteringsfrågan kan här också göras en parallell till att man på Mobilitets-
center värvar personer till körtester via fordonsregistret. Skulle detta förfaringssätt 
kunna användas även gällande vidareutbildningar för äldre? En annan metod vore att 
rekrytera via körkortsregistret, genom att t.ex. skicka ett erbjudande om att få uppdatera 
sina körkunskaper i samband med viss uppnådd ålder (exempelvis 70 år). 

 

Cirkelledare 

I intervjumaterialet kan tre kategorier av cirkelledare urskiljas. En grupp utgörs av 
personer inom organisationen som är intresserade av att hålla studiecirklar, men som 
kanske inte har några egentliga ämneskunskaper. I dessa fall betonas att cirkelledaren 
har rollen av att vara moderator. Den andra gruppen består av trafikombud inom 
organisationerna. Slutligen kan cirkelledarna antingen själva ha en trafikrelaterad 
yrkesbakgrund, eller vara mycket aktiva inom trafikområdet, t.ex. genom engagemang 
inom organisationer som Motormännen och FMK. Denna grupp av cirkelledare beskrivs 
ofta i intervjumaterialet som ”eldsjälar”. Kanske är det också så att det främst är i de 
studiecirklar som hålls av den tredje kategorin som praktiska övningar genomförs i 
utbildningen? Vidareutbildningar där cirkelledaren kan sägas besitta expertis skulle 
möjligen även kunna innebära att studiecirklarna får karaktären av föreläsningar och 
därmed inte blir diskussionsbaserade på det sätt som rekommenderas i utbildningarnas 
handledarhäften. Frågan är om detta i så fall skulle innebära att effekterna av utbild-
ningarna ser olika ut, beroende av cirkelledare och faktiskt upplägg av utbildningen. En 
annan fråga som uppstår är om utbildningarna får olika karaktär beroende av om det är 
en kvinna eller man som håller i studiecirklarna. Denna fråga är kanske också viktig för 
könsfördelningen på kurserna: kommer det fler kvinnor om det är en kvinna som leder 
utbildningen? 

 

Erfarenheter och utvärderingar 
Det framkommer tydligt i intervjuerna att de studiecirklar som getts har varit populära 
och omtyckta. Lika tydligt som att studiecirklarna är populära visar intervjusvaren att 
man saknar utvärderingsmetoder för utbildningarna och detta är också något som man 
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gärna vill se i framtiden. Har utbildningarna någon effekt för äldres mobilitet och trafik-
säkerhet? I den ovan nämna utvärderingen av den norska motsvarigheten till ”65+” 
framkom exempelvis att äldres mobilitet och osäkerhet i trafiken inte förändrades i och 
med genomgången utbildning, men att risken för att bli inblandad i trafikolycka reduce-
rades. Utifrån de norska resultaten påvisas också att utbildningarna eventuellt borde 
ändra fokus och mer handla om äldres kognitiva funktioner än vad de tidigare gjort. 
Som exempel på detta ges att äldre kan ha svårt att bearbeta mycket information, vilket 
skapar problem om de kör i områden de är ovana vid, vilket i sin tur höjer olycksrisken 
(Ulleberg, 2006). Här borde VTI kunna spela en viktig roll och medverka till att först 
och främst ta del av och sammanställa de utvärderingar som görs eller kanske snarare 
borde göras. De utvärderingar (frågeformulär) som används skulle kanske kunna ut-
vecklas och bli ett värdefullt instrument för att vidareutveckla det kursutbud som finns 
idag. I Norge planerar man en uppföljande utvärdering och i detta sammanhang skulle 
man kunna tänka sig en framtida samverkan mellan Norge och Sverige (se även kapitel 
6, Fortsatt forskning).  

Med tanke på att man på centralt håll inom de olika organisationerna saknar en över-
blick av arbetet med vidareutbildningar för äldre, både vad gäller omfattning och inne-
håll, är utvärderingar av detta slag av stor betydelse. 

 

Framtida utbildningar 
Inom STR, Motormännen och FMK arbetar man med revidering av studiematerial för 
att än mer få en anpassning till äldre bilförare och deras behov. I STR:s revidering av 
65+ vänder man sig mer än tidigare till äldre personer som är funktionshindrade och 
t.ex. haft en stroke. Dessutom arbetar man inom STR med att utarbeta ytterligare en 
grundbok, 55+, som har till syfte att stärka mobiliteten hos äldre innan eventuell 
sjukdom.  

Inom organisationerna finns en önskan om en mer enhetlig utbildningslinje, så att man 
från centralt håll får en övergripande bild av denna verksamhet. Man önskar också att 
utbildningarna kan utvärderas, för att se om de verkligen gett önskad effekt (jfr ovan). 
Flera av organisationerna vill i framtiden också satsa mer på utbildningar för cirkel-
ledare, ett exempel är att cirkelledarna borde vara certifierade. Det finns härmed en 
tydlig strävan att öka kvalitén i utbildningarna. Parallellt med dessa aspekter på utveck-
lingen av vidareutbildningarna finns en syn på studiecirklarna så som ”självgående”. 
Man har inom Senior-OLA-projektet identifierat problemen, ringat in tänkbara lös-
ningar och slutligen genomfört sina avsikter. Det som återstår torde alltså vara utvärde-
ring. Kanske är det också först då som man har en egentlig möjlighet till att utveckla de 
vidareutbildningar för äldre bilförare som idag finns tillgängliga.  

De intervjuade fick en fråga om vad de tycker om körsimulatorer i samband med vidare-
utbildningar för äldre bilförare. Ingen hade använt sig av detta, men flertalet av de in-
tervjuade var nyfikna och positiva till körsimulator som metod och man tror att studie-
cirkeldeltagarna skulle vara detsamma. Kostnaderna ses dock som för höga och man vet 
också att simulatorer kan ge illamående hos försökspersoner. Men om simulatorerna i 
framtiden utvecklas och blir bättre så skulle detta kunna vara en god idé att ha med i 
vidareutbildningen för äldre bilförare, menar man i intervjuerna. Att illamående före-
kommer i samband med försök i körsimulatorer framkommer också i en kommande 
VTI-rapport, Simulatorsjuk – orsak, verkan och åtgärder (Henriksson, 2008). Dagens 
teknik tycks bl.a. påverka illamående pga. fördröjningar i bilden efter det att deltagaren 
utfört en manövrering. Antalet monitorer och storleken på skärmarna är ytterligare 
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faktorer som påverkar, liksom flimmer i det perifera synområdet och avståndet till 
skärmarna. I själva scenarierna, vidare, inverkar stopp- och startsituationer på illa-
måendet samt 90-graderssvängar och längden på scenarierna. I Henrikssons studie finns 
även förslag på hur man faktiskt kan minska just simulatorsjuka (oavsett åldersgupp). 
Exempel som ges är att se till att deltagaren är frisk och utvilad, gör avslappningsöv-
ningar och tar åksjukepiller. Av stor vikt är också hur scenarierna har utformats. Dessa 
förebyggande åtgärder i kombination med en förbättrad teknik skulle kunna innebära att 
simulatorer blir ett användbart redskap i vidareutbildningar för äldre bilförare. Men 
även om problemen med simulatorsjuka går att lösa i framtiden, eller åtminstone 
mildras, kvarstår eventuellt ändå hinder som påpekats från Mobilitetscenter, t.ex. äldres 
ovilja att sitta framför en datorskärm och att de hellre vill köra i verklig miljö. För att 
eventuellt motverka oviljan skulle man kunna påpeka att man i en simulator kan få 
prova på situationer som kan vara svåra eller omöjliga att få göra i riktig trafik.  

 
Slutord 
I inledningen till denna studie berördes rapporten Äldre i transportsystemet: Mobilitet, 
design och träningsproblematik (Levin m.fl., 2007). I rapporten efterlyses en kartlägg-
ning av de utbildningsmaterial som finns på marknaden samt utvärderingar av dessa 
utifrån behoven hos äldre förare. Resultaten i denna studie, rörande vidareutbildningar 
för äldre bilförare, ger förhoppningsvis en bild – en kartläggning – av de utbildningar 
och det utbildningsmaterial som finns idag. I intervjusvaren framkommer att utbild-
ningarnas egentliga effekter inte har utvärderats samt att det är svårt att nå alla grupper 
bland äldre, bl.a. med anledning av att äldre är en heterogen grupp. Härmed är det också 
svårt att se de faktiska behoven för olika grupper bland äldre.  

Enligt Vägverkets kundprogram för äldre är de viktigaste samarbetspartnerna och aktö-
rerna pensionärsorganisationerna, vilka finns samlade i NTF:s äldreråd (Vägverket, 
2004). I nedanstående kapitel ges några förslag på vidare forskning, med utgångspunkt i 
de resultat som framkommit i studien och där kontakt och samarbete med just aktörer 
inom bl.a. pensionärsorganisationerna i många fall vore fruktbart – en kontakt som till 
stor del redan har grundlagts med hjälp av den föreliggande studien.  
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14 Fortsatt forskning 
Nedan ges förslag på fortsatt forskning, utifrån de resultat som framkommit i studien. 

 

Kunskapsöversikt – metoder för utvärdering 
Har vidareutbildningar för äldre bilförare någon effekt? I telefonintervjuerna framkom-
mer att man ser brister i att utbildningarna inte utvärderas på annat sätt än att man vet att 
studiecirkeldeltagarna är nöjda. Detta är något som bör beaktas i framtida forskning, 
t.ex. i form av en sammanställning/kunskapsöversikt över vilka utvärderingsmetoder 
som skulle kunna vara gångbara i detta sammanhang. Vikten av att utvärdera utbild-
ningar av detta slag har även framkommit i en studie av Vägverket, där man efterlyser 
just ökade kunskaper kring effekterna av utbildningarna (Vägverket, 1998). I Norge har 
TØI utvärderat den vidareutbildning för äldre som ges av Statens Vegvesen (Ulleberg, 
2006). Utvärderingen bestod av en för- och efterstudie, i vilka även referensgrupper del-
tog. Studiens deltagare fick fylla i ett frågeformulär samt under olika perioder föra rese-
dagbok. En liknande utvärdering skulle kunna genomföras även vad gäller de svenska 
vidareutbildningarna, t.ex. ”65+”. 

 

Kvalitativa studier gällande attitydförändringar 

En tänkbar metod för just utvärdering är att använda sig av kvalitativa angreppssätt i 
form av fokusgrupper och/eller djupintervjuer. Attitydförändringar rörande t.ex. hastig-
het är exempel på en mer avgränsad studie, där intervjuer/fokusgrupper utförs dels före 
genomgången utbildning, dels efter att det har gått en viss tid sedan deltagarna gick 
utbildningen. Just hastigheter är också ett ämne som väcker känslor, enligt erfarenheter 
på t.ex. SPRF. Hastigheten i trafiken, kombinerat med äldres skörhet, är också den 
grundläggande orsaken till äldres skador i trafikolyckor, varför just detta tema känns 
speciellt angeläget: ”Trafikens hastighet är den kritiska faktorn. /.../ Det är den som 
förklarar varför äldre blir så skadade i trafikolyckor.” (Spolander, 2003). 

 

Kvalitativa studier gällande genus 
Tidigare forskning visar att andelen kvinnliga äldre förare kommer att öka i framtiden. I 
dag är det enligt intervjumaterialet visserligen en relativt jämn könsfördelning i studie-
cirklarna för äldre bilförare, men främst är det ändå män som deltar, speciellt i samband 
med praktiska körövningar. Frågan är om det finns olika utbildningsbehov för kvinnor 
respektive män, liksom det kanske även finns olika behov av upplägg av utbildning. En 
sådan fråga skulle kunna besvaras med hjälp av kvalitativ studie i form av fokusgrupper 
eller djupintervjuer med kvinnliga respektive manliga studiecirkeldeltagare. En annan 
metod är att utöver intervjuer utföra en observationsstudie av utvald studiecirkel. 
Kanske kan det t.ex. finnas skillnader mellan cirkelledarnas uppfattning av utbildnings-
behov och hur de kvinnliga deltagarna själva uppfattar dem.  

 

Rekrytering av äldre bilförare 
Med tanke på att äldre är en mycket heterogen grupp och att andelen äldre kommer att 
öka i framtiden hamnar rekryteringsfrågan i fokus. Bland de äldre finns också stora 
variationer vad gäller t.ex. bakgrunder, erfarenheter och syften med bilkörning. Hur når 
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man olika grupper av äldre i samhället? I intervjumaterialet framkommer också att man 
inom de olika organisationerna är medveten om att man har begränsade rekryterings-
kanaler. Med utgångspunkt i detta skulle det vara fruktbart med en undersökning där 
man mer fördjupat studerar vilka det är som deltar i studiecirklarna respektive vilka som 
inte deltar samt utifrån detta söka finna nya rekryteringskanaler. En annan inriktning är 
att genom en kunskapsöversikt studera hur studiecirklar av detta slag kan marknads-
föras, t.ex. genom kampanjer eller liknande.  

 

Körsimulator  
Samtliga av de intervjuade uppger att körsimulator ej används i utbildningarna, men 
flertalet är inte främmande inför den möjligheten. Hur skulle simulatorer kunna vara 
användbara i vidareutbildningar för äldre bilförare och hur skulle de kunna utvecklas för 
att bli mer ”användarvänliga”, med tanke på åksjuka, kostnad och geografiskt läge? 
Olika åtgärder för att minska simulatorsjuka föreslås i en studie av Henriksson (2008), 
vilket beskrivits ovan, och fortsatta studier rörande anpassning till äldre deltagare skulle 
kunna undersökas i form av ett samarbetsprojekt med någon av organisationerna, t.ex. 
Mobilitetscenter. 

 

Handbok  
I intervjumaterialet framkommer vikten av att som äldre kunna ställa krav i samband 
med bilköp. Vilka bilar och bilmodeller finns på marknaden som t.ex. är lätta att stiga i 
och ur för äldre? Vilken teknisk hjälp finns, som underlättar körningen? Här skulle en 
handbok, en checklista, vara till god hjälp för den presumtive köparen. Utarbetandet av 
handboken bör ske i samarbete med en grupp äldre. Ett exempel som man skulle kunna 
lära av är den handbok som VTI tillsammans med Vägverket har tagit fram till personer 
med funktionshinder, Modellen för dig: en hjälp för funktionshindrade att välja bil och 
anpassning (Hedlund, 2004). I den finns bl.a. annat två checklistor, en förenklad och en 
detaljerad, som man kan ha som stöd vid val av bil. Dessutom tar man i handboken upp 
olika hjälpmedel som finns och som kan vara till hjälp även för friska äldre, t.ex. vrid-
bart förarsäte för att underlätta instigningen i bilen. Vägverket har även gett ut Bilar för 
äldre (Vägverket, 2007). Här finns dock ingen checklista, vilket sannolikt skulle under-
lätta i samband med val av bil.  

 

Användning av ny teknik 

Många äldre (och äldre yngre) förare har tekniska stödsystem i bilen som inte används 
optimalt eftersom föraren saknar adekvata kunskaper om vad teknikstödet kan vara bra 
för. I intervjuerna framkommer att utbildning kring detta förekommer, men dock inte i 
så stor omfattning. Utökad utbildning och information om teknikstöd och utbildning/trä-
ning i att använda stödsystem för sina egna behov kan vara ett sätt att få bilförare i de 
högre åldrarna att känna sig säkrare och agera säkrare i trafiken. I detta sammanhang 
skulle VTI kunna medverka i någon form av försöksverksamhet.  

 

Lärandeformer 
Det framgår av resultaten att det är studiematerialet och cirkelledarens kunskaper som 
mycket styr innehållet i utbildningen. Resultaten av studien visar också ett behov av en 
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mer enhetlig utbildningsform. Med en mer enhetlig utbildningsform underlättas även 
utvärderingsarbetet med vidareutbildningar för äldre bilförare, vilket är en viktig förut-
sättning för att kunna förändra/förbättra utbildningarna i framtiden. Utvärderingsarbetet 
i sin tur medför också att man från centralt håll inom de olika organisationerna får en 
bättre överblick av de vidareutbildningar för äldre som ges, vilket också är något som 
man enligt föreliggande studie efterlyser. 

Förutom de rekommendationer som ges i studiecirkelmaterial och cirkelledarmaterial 
vad gäller utformande och genomförande av studiecirklar för äldre bilförare vore det 
intressant att se om det finns alternativa lärandeformer. Med tanke på att äldre är en 
heterogen grupp, med olika erfarenheter och bakgrundskunskaper, skulle t.ex. en 
problembaserad lärprocess kunna vara mycket användbar. Med problembaserat lärande 
(PBL) skulle de äldre kunna söka kunskaperna från olika källor och anpassa utbildning-
en mer efter vad de själva känner att de behöver. PBL är just en metod som innebär ett 
undersökande arbetssätt och där man arbetar med olika typer fall eller problem, vilka 
utgör basen för lärandet. Målet med PBL är att eleverna själva kommer fram till vad det 
är för vetande och färdigheter som de behöver (Egidius, 2003). Denna arbetsform är 
gynnsam för ett djupt och varaktigt lärande, i det att det finns många kopplingar mellan 
konkret och abstrakt (Egidius, 2003; 2006). Utgångspunkten är att det är lättare att 
minnas saker om man lär sig dem i ett sammanhang som liknar det där man sedan 
använder dem, dvs. att man utgår från fall som liknar situationer i verkligheten. Känne-
tecknande för PBL är också att problem och uppgifter sätts i fokus istället för t.ex. 
kapitel i läroböcker (Egidius, 2003). En annan grundtanke inom denna metodik är att 
det är lättare att lära om man kan anknyta till de kunskaper man redan har. Vidare 
underlättas förståelse och lärande på djupet om man formulerar sina tankar i ord och 
diskuterar nyvunna kunskaper med andra, varför grupparbete ses som viktigt. Ett annat 
antagande är att man lär sig bättre om man baserar sitt lärande på ett upplevt behov. 
Slutligen antas det inom PBL att man lär sig bättre om man får återkoppling i sina 
studier, med hjälp av en lärare som under arbetets gång också fungerar som handledare. 
Denna metodik, PBL, skulle kunna vara mycket användbar i samband med vidareutbild-
ningar för äldre. I utbildningarna kan t.ex. deltagarna utgå från en trafiksituation som de 
upplever som speciellt besvärlig och som de har behov av att få mer kunskaper om. För-
sök med PBL i undervisningen skulle kunna göras i form av en pilotstudie, innefattande 
även en utvärdering av utbildningen. PBL är exempel på en alternativ lärandeform, men 
även andra lärandeformer skulle här kunna vara aktuella.  
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• FMK (Försvarets motorklubb) 

• FMK (Försvarets motorklubb), distrikt Östergötland (tidigare avd 68 Linköping) 
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Intervjumall 
FRÅGOR 

 

Innehåll och upplägg? 
 

• Vilka utbildningar finns det för äldre bilförare? (Finns det t.ex. flera olika, med 
olika innehåll/teman?) 

 
• Är utbildningarna centralt styrda, eller arbetar man på olika sätt på de lokala 

avdelningarna? Kan du i så fall ge några exempel? 

 
• Vilket studiematerial används? Kommer det t.ex. från organisationen centralt, 

eller utformar varje lokalavdelning sitt egna studiematerial? Eller hämtas 
material från annat håll?  

 
• Vad innehåller utbildningarna? (Till exempel teori respektive praktik? Om nya 

regler? Fakta om äldre? Anpassat körbeteende? Ny teknik?) 

 
• Vad fokuserar man på? Vad anses viktigt?  

 
• Varför har man valt detta fokus? Hur vet man behoven/efterfrågan? 

 
• Ges information om t.ex. val av bil, t.ex. med automatlåda? Stödsystem? Andra 

rekommendationer? Undvika mörkerkörning, rusningstrafik, okända vägar etc.? 

 
• Körsimulator? (Har den möjligheten diskuterats? Alltså syftet att främst kunna 

använda simulatorer för att kunna träna, inte för att bli bedömd.) 
 

• Hur är en utbildning upplagd? (föreläsningar av olika slag med t.ex. inbjudna 
föreläsare? Praktiska övningar? Videofilm? Diskussioner? Prov?) 

 
• Hur långa är utbildningarna? Hur ofta ges de? 

 
• Varifrån tas kunskaperna för utformandet av studiecirklarna? (Hur vet man vilka 

behov som finns?) ”Tyst kunskap”? Forskning? Kontakter? 

 

Cirkelledare? 
 

• Vilka är det som leder studiecirklarna? 
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• Går de någon speciell cirkelledarutbildning? 

 

Vilka vänder man sig till? 
 

• Hur sker ”rekryteringen”? (Äldre är ju en heterogen grupp) 

 
• Varför just den gruppen/de grupperna? 

 
• Hur ser den ”genomsnittliga” studiecirkeldeltagaren ut? 

 
• Försöker man nå ut till ”motsträviga” (som inte tycker att de behöver någon 

utbildning/är rädda att man ska ta körkortet från dom)? 

 

Utvärdering? 
 

• Har studiecirklarna utvärderats? Om inte, ska dom utvärderas? Hur, i så fall? 

 
• Studiecirkelledarnas erfarenheter? Om det är populärt etc. 

 
• Reaktionerna hos de äldre?  

 
• Studiecirkelledarens roll? Erfarenheter om det har betydelse om 

studiecirkelledarens kön, ålder? 

 

Framtiden? 
 

• Kommer det att finnas fler utbildningar? Andra/nya inriktningar? Vad händer 
t.ex. nästa år, 2008? 

 
• På vilket sätt skulle VTI kunna bidra till kunskaper på det här området? Vad ser 

man för behov i framtiden, där forskare skulle kunna medverka? Möjliga 
samarbetsprojekt? 

 

Något annat som du tycker att jag har glömt att fråga om... 

 

Tack för din hjälp! 
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Faktaunderlag Senior-OLA 
 

Faktaunderlag använda i Senior-OLA 2006 
 
1. Seniorolyckor med dödlig utgång – Analys av Vägverkets djupstudie-

material 2002–2004 (Vägverket, 2006) 
Analysen omfattar omkomna personbilsförare, cyklister och fotgängare 65 år 
och äldre under perioden 2002-2004. Rapporten består av dels en fullständig 
rapport med textdel och OH-bilder (1.1) och dels en OH-presentation (1.2).  

 
2. Äldre bilförares problem i trafiken (Vägverket, 1998) 

Utredning efter regeringsuppdraget ”Äldre bilförares problem i trafiken” och 
fokuserar på kartläggning av sambandet mellan demens och äldres olycksrisker i 
trafiken.  

 
3. Behov i trafikmiljön för äldre personer (Vägverket Konsult, 2004 

UTKAST) 
Rapporten behandlar äldre personer som trafikanter och försöker visa vilka olika 
behov dessa personer kan ha när de vistas i trafiken som gående och cyklist, som 
bilist, som kollektivtrafikresenär och som färdtjänstresenär. 

 
4. Kundgruppsdokument äldre (Vägverket 2004) 

Kundgruppsdokumentet beskriver problem, behov och samhällskrav riktade till 
kundgruppen. Underlag är den kunskap som finns om kundgruppen baserad på 
undersökningar och dialoger. 

 
5. Tre delar av regeringsuppdraget ”Läkares anmälan” (Vägverket, 2005) 

Sammanfattande OH-serie på regeringsuppdraget ”Läkarens anmälan” som 
innehåller 1. Läkarens anmälan 2. Trafikmedicinska Centrum 3. Begränsade 
körkort 

 
6. Äldres skador i Sverige (Räddningsverket, 2003) 

Äldreskadeatlas med data och trender på nationell-, läns-, kommungrupps- och 
kommunnivå 1987–2001. 

 
7. Olyckor i samhället (Räddningsverket, 2006) 

OH-serie om skador i samhället inriktade på äldre. 
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8. Fallolyckor bland äldre – samhällets direkta kostnader (Räddningsverket, 

2003) 
Studien fokuserar på att beskriva samhällets kostnader utifrån resultatet i 
rapporten ”Äldres skador i samhället”. 

 
9. Trafikskador gående 2005 (Räddningsverket, 2005) 

OH-serie om skador på gående.  

 
10. Fyrtiotalisterna som framtida äldre trafikanter (VTI, 2005) 

Studien fokuserar på körkortshavare i fyrtiotalistgenerationen som framtida 
äldre trafikanter då denna grupp är särskilt stor. 

 
11. Hur säker är bilen 2005 (Folksam, 2005) 

I den här rapporten finns bilar säkerhetsklassade enligt:  
1. Verkliga olyckor (Folksam) – Folksams lista grundar sig på data från 

verkliga olyckor i samtliga kollisionsriktningar. Den beskriver risken för 
invalidiserande eller dödande skador. 

2. Krockprov – frontal- och sidokollision (EuroNCAP) samt påkörning 
bakifrån (Folksam/Vägverket och IIWPG). 

 
12. Effekten av antisladdsystem (Vägverket och Folksam, 2005) 

Rapport (12.1) och OH-serie (12.2) om effekten av antisladdsystem vilket visar 
att antisladdsystem reducerar risken för olyckor med över 50 % på halkig 
vägbana. 

 
13. Effekten av bältespåminnare (Pressmeddelande Folksam 050815) 

Pressmeddelande (13.1) och OH-bild (13.2) om Folksams studie om effekten av 
moderna bältespåminnare. Resultat visar att i bilar med bältespåminnare 
använde 99 % av förarna bälte till skillnad från 82 % av förarna i bilar utan 
bältespåminnare.  

 
14. Euro NCAP (Vägverket 2005) 

OH-serie som beskriver krocktester i Euro NCAP. 
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Bakgrundsfakta – organisationerna som ingår i studien 
(Uppgifterna är hämtade från respektive organisations hemsida). 

 

FMK (Försvarets motorklubb) 
FMK bildades 1955 och är en riksomfattande konsumentorganisation. Sammantaget 
finns ett 70-tal lokalavdelningar och ett centralt kansli i Stockholm. Idag (2008) har 
organisationen ca 40 000 medlemmar, vilka främst är privatbilister. FMKs uppgift är att 
tillvarata medlemmarnas intressen som bilister liksom som trafikanter överlag. Bland 
annat arbetar FMK lokalt och nationellt för en säker, miljövänlig och billigare bilism. 
Motortrafikens betydelse för livskvalitet lyfts fram, och man arbetar också med infor-
mation, opinionsbildning och utbildning.  

(http://www.fmk.se) 

 

Mobilitetscenter  
Mobilitetscenter i Göteborg startades på initiativ från rörelsehinderförbunden. Verksam-
heten har byggts upp i samarbete med Vägverket, Försäkringskassan och Västra 
Götalandsregionen. Sedan 2005 drivs verksamheten av en ekonomisk förening bildad av 
rörelsehinderförbunden DHR, RTP, RBU och NHR. Mobilitetscenter erbjuder opartisk 
rådgivning och utprovning av bilanpassning för personer med funktionshinder. Vidare 
kan habiliteringsverksamheter remittera ungdomar med funktionshinder för ställnings-
tagande till körkortstillstånd och körkortsutbildning. Till Mobilitetscenter kommer 
också äldre personer med remiss från läkare för utredning gällande körförmåga vid 
skada eller sjukdom. Vidare bedriver Mobilitetscenter forskning där friska äldre ingår 
som referensgrupp, bl.a. görs körövningar, varpå de äldre får tips och kommentarer från 
en trafikinspektör  

((http://www.mobilitetscenter.se) samt intervju med arbetsterapeut på Mobilitetscenter, 
augusti 2007). 

 

Motormännens Riksförbund 
Motormännen Riksförbund är Sveriges största motororganisation. Organisationen har ca 
115 000 medlemmar och 37 lokalklubbar. Motormännen är partipolitiskt obundet. Inom 
verksamheten bedrivs opinionsarbete i frågor rörande bilism, så som trafiksäkerhet, 
miljö, bilekonomi samt infrastruktur och mobilitet. Motormännen granskar också bil-
tillverkare, trafikplanerare och andra aktörer, ”så att människor har möjlighet att 
transportera sig på ett ekonomiskt, tryggt och trafiksäkert sätt”. 

(http://www.motormannen.se). 

 

NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) 
NTF, som bildades 1934, är en oberoende samarbetsorganisation och har ett nätverk av 
ett 70-tal medlemsorganisationer. Inom NTF finns 23 länsförbund som i sin tur inne-
fattar över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar och kommittéer. Föreningarna består 
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oftast av intresserade tjänstemän eller politiker från kommuner, polisen, medlemsorga-
nisationer och enskilda medborgare. NTF arbetar för allas rätt till en säker trafik och är 
en länk mellan människors behov och intresse av trafiksäkerhet samt myndigheters och 
företags trafiksäkerhetsarbete. Sammantaget visar NTF:s medlemsorganisationer på en 
stor bredd vad gäller både verksamhet och geografisk spridning. Samarbetet mellan 
organisationerna kan bl.a. beröra undersökningar av olika slag eller information om t.ex. 
cykelhjälmsanvändning.  

Inom NTF finns Centrala Äldrerådet, som arbetar med äldrefrågor relaterat till trafik. I 
rådet finns representanter från de sex större pensionärsorganisationerna. I varje län finns 
också ett Äldreråd som verkar för att samordna de olika pensionärsorganisationernas 
arbete i distrikt och föreningar.  

(www.ntf.se) 

 

PRO (Pensionärernas Riksorganisation) 
PRO bildades 1942 och är Sveriges största pensionärsorganisation, med 400 993 med-
lemmar (december 2007). PRO är indelat i 26 distrikt och cirka 1500 föreningar. Dess-
utom finns samorganisation i kommuner med fyra eller fler föreningar och i kommuner 
med två eller tre föreningar finns antingen en samorganisation eller en samrådsgrupp. 
Sammantaget finns idag 286 samorganisationer inom PRO. Organisationen är parti-
politiskt obunden, öppen för alla pensionärer. PRO:s uppgift är att bevaka pensionärers 
intressen i olika samhällsfrågor samt att bedriva egen verksamhet för medlemmarnas 
gemenskap.  

I PRO:s verksamhet ingår bl.a. arbete med trafiksäkerhet, inom ramen för Nollvisionen. 
I organisationens distrikt och föreningar finns trafikansvariga som arbetar med att öka 
kunskapen om trafiksäkerhet hos PRO:s medlemmar, minska riskerna för oskyddade 
trafikanter och öka trafiksäkerheten för äldre oskyddade trafikanter. 

(www.pro.se/) 
 

SKPF (Svenska Kommunalpensionärernas Förbund) 

SKPF bildades 1949, med främsta uppgift att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt 
anställda. Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation och religions- och partipo-
litiskt obunden och välkomnar alla med någon form av pension. Verksamheten har även 
utvecklats mot andra områden än pensionsfrågor. Förbundet har drygt 142 000 medlem-
mar, fördelade på 111 lokalavdelningar. Medlemsantalet har under de senaste tio åren 
vuxit med mer än 5 000 medlemmar per år.  

I samverkan med NTF arbetar SKPF för att öka trafiksäkerheten, bl.a. genom utbildning 
av medlemmar och lokala trafikombud. Tillsammans med NTF har SKPF även utformat 
en trafikpolicy där det framkommer att trafiksäkerhetsarbetet främst ska grundas på 
lokala trafikförutsättningar. 

(www.skpf.org/) 
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SPF (Sveriges Pensionärsförbund) 
SPF är politiskt och religiöst obundet samt en medlemsorganisation för alla som är 
berättigade till pension, oavsett ålder. Förbundets föregångare, SFRF (Sveriges Folk-
pensionärers Riksförbund), bildades 1939 och bestod då av kommunister och 
syndikalister. Förbundet fick sitt nuvarande namn 1986. Förbundet har över 250 000 
medlemmar, med 865 föreningar, 27 distrikt och ett förbundskansli. De centrala frågor 
som SPF arbetar med är aktivitet, gemenskap, rättigheter och inflytande och där bl.a. en 
bra folkhälsa för äldre ingår.  

SPF:s trafiksäkerhetsarbete bedrivs på tre nivåer: förbundsnivå, distriktsnivå och lokal-
nivå. Inom SPF-distrikten och dess föreningar arbetar man bl.a. med att stimulera till 
ökad användning av bilbälte, cykelhjälm, reflexer och ökad trafiksäkerhet för gående 
och äldre bilförare.  

(www.spfportal.se) 

 

SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund) 
SPRF är Sveriges äldsta pensionärsorganisation, grundad 1937. Förbundet är parti-
politiskt obundet och sedan 1994 är det öppet för alla pensionärer. Detta innebar ett 
namnbyte, från Statspensionärernas Riksförbund till Sveriges Pensionärers Riksförbund, 
SPRF. Förbundet har 50 000 medlemmar. I landet finns 17 distrikt samt lokalavdel-
ningar på mer än 90 platser.  

Inom SPRF finns lokala ombud som arbetar för att medlemmarna ska känna sig trygga i 
den egna lokala trafikmiljön. Inom SPRF ges också studiecirklar som riktar sig till tra-
fikanter.  

(www.sprf.se/) 

 

STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) 
STR är en organisation för trafikskolor som bedriver yrkesmässig förarutbildning. 
Förbundets medlemsföretag, trafikskolorna, är anslutna till lokalföreningar. STR har ca 
620 medlemsföretag som driver ungefär 700 av Sveriges ca 800 trafikskolor. STR ska 
verka för en god trafikant- och förarutbildning samt tillvarata medlemmarnas gemen-
samma intressen. Ett långsiktigt arbete sker också vad gäller trafiksäkerhetsfrågor i både 
Sverige och i Europa och där målet är en förbättrad trafiksäkerhet. Vidare svarar STR 
på remisser avseende lagar och föreskrifter inom trafiksäkerhets- och förarutbildnings-
området samt bedriver en omfattande omvärldsbevakning.  

(www.str.se) 

 

Vägtrafikinspektionen 
Vägtrafikinspektionen hör administrativt till Vägverket, men är helt oberoende i 
förhållande till Vägverkets organisation i övrigt. Vägtrafikinspektionen arbetar utifrån 
nollvisionen och uppgifterna är följande: 1) med utgångspunkt i beslutade trafiksäker-
hetsmål hos myndigheter, kommuner och andra, utifrån ett helhetsperspektiv följa och 
analysera förhållanden som väsentligt kan påverka vägtransportsystemets utformning 

VTI notat 12-2009  



Bilaga 3 

Sidan 4 (4) 

 

 VTI notat 12-2009 

och funktion; 2) genom dialog med de aktörer som nämnts ovan verka för att dessa 
tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att förhindra vägtrafikolyckor som leder till att 
någon dödas eller blir allvarligt skadad; 3) att samverka med andra aktörer i syfte att 
öka trafiksäkerheten på väg; 4) att initiera forskning och utveckling inom trafiksäker-
hetsområdet och följa sådan forskning som har betydelse för inspektionens verksamhet; 
5) utöva tillsyn över elektroniska vägavgiftsystem.  

(http://www.vagtrafikinspektionen.se) 

 

Vägverket 
Vägverket är en statlig myndighet som arbetar efter de långsiktiga målen för transport-
politiken i Sverige. Riksdagen och regeringen bestämmer vilken inriktning Vägverkets 
arbete ska ha. Myndigheten arbetar exempelvis med körkort, bilregister, handikappan-
passning, trafikregler och vägbyggen. Vägverkets långsiktiga mål är att antalet dödade 
och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor ska minska. Det övergripande målet för 
Vägverket är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Vägverkets vision 
är att göra den goda resan möjlig och dess verksamhetsidé är att med människan i 
centrum skapa möjligheter till effektiva, säkra och miljöanpassade transporter för 
medborgare och näringsliv. 

(http://www.vv.se) 
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Studiematerialens innehållsförteckningar 
 

65+. Trafikkunskap för seniorförare (grundboken) 
Äldre bilförare (6) 
Fordon (8) 
Väg (9) 
Vägtrafikant (10) 
Vägrenskörning (11) 
Vägarbetare lever farligt (12) 
Vägmarkeringar (13) 
Bilbälte, krockkudde, huvudstöd (18) 
Lastförankring (21) 
Hastighetstablå (22) 
Hastighetsbestämmelser (23) 
LGF-skylt, KM-skylt (24) 
Hastighetsanpassning (24) 
Placering (26) 
Planera körningen (28) 
Vänstersväng (29) 
Kökörning – att hålla avstånd (30) 
Trötthet (32) 
Stress (34) 
Defensiv körning (35) 
Att bli omkörd (36) 
Att köra om (37) 
Planera omkörningen (38) 
Omkörningens tre faser (39) 
Omkörningsregler – landsväg (40) 
Omkörning av långa fordon (42) 
Omkörning i korsning, kurva och vid backrön (44) 
Undantag från omkörningsförbuden (46) 
Korsningsolyckans troliga orsaker (48) 
Väjningsplikt (49) 
Vanliga olyckor i korsningar med trafiksignal (53) 
Cirkulationsplats (54) 
Avfart från större väg (55) 
Spanska svängen (57) 
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Samspel i trafiken – trafikens grundregel (59) 
Väjningsplikt vid övergångsställe (60) 
Obevakad cykelöverfart (61) 
Krav på hjälm och bilbälte (64) 
Stopp (65) 
Fritt att välja körfält (67) 
Motorväg/Motortrafikled (70) 
Accelerationsfält/Retardationsfält (72) 
Stannande och parkering (73) 
Tättbebyggt område – gårdsgata, gågata (78) 
Att köra med last (79) 
Bogsering (81) 
Däcken (82) 
EcoDriving (84) 
Hur ser vi i mörker (87) 
Körning i regn, dimma och snörök (89) 
Vattenplaning och moddplaning (90) 
Halt väglag (91) 
Bilförare 65+, åldrandets påverkan/kompensatoriskt beteende (92) 
Trafikfarliga sjukdomar (95) 
Begränsat körkort (96) 
Trafikfarliga mediciner (96) 
Vem blir rattfyllerist? (97) 
Vägmärken (99) 

 

65+ del 1. En studiecirkel/fortbildning för äldre bilförare (cirkelledarpärm) 
Cirkelträff 1: Bakgrundsenkät, lära känna varandra. Gemensamt ta fram frågeställningar 
och trafiksituationer som bör behandlas under cirkeln (10–19) 
Cirkelträff 2: Vägen, bilen och människan (20–28) 
Cirkelträff 3: Att köra på landsväg: placering, vägren, hastighetsanpassning, avstånd, 
köer, att bli omkörd, omkörning (29–36) 
Cirkelträff 4: Infart på huvudled, väjningsplikt, korsning, cirkulationsplats (37–41) 
Cirkelträff 5: Den farliga vänstersvängen (42–43) 
Cirkelträff 6: Nya trafikregler. Körkort med begränsad behörighet. Demonstration av 
”Berättande körning” (44–46) 
Cirkelträff 7: Alkohol och droger. Åldrandets påverkan. Kompensatoriskt beteende. 
Trafikfarliga sjukdomar och läkemedel. Syntest (frivillig) (47–51) 
Cirkelträff 8: Praktiska övningar (52–53) 
Trafikmiljööversyn (54) 

 VTI notat 12-2009 



Bilaga 4 

Sidan 3 (4) 

 
Utvärdering (55–56) 
Intyg om genomgången cirkel (57) 
Bilaga: Trafikregler  

 

65 PLUS del 2. En studiecirkel/fortbildning för äldre bilförare (cirkelledarpärm) 
Cirkelträff 1: Uppträdande vid övergångsställe (uppslag 1) 
Cirkelträff 2: Mörker, nedsatt sikt, vilt (uppslag 2) 
Cirkelträff 3: Vinter och halka (uppslag 3) 
Cirkelträff 4: Motorväg/Motortrafikled (uppslag 4) 
Cirkelträff 5: Trafikmiljööversyn (uppslag 5) 
Bakgrundsenkät (uppslag 6) 
Utvärdering (feedback) (uppslag 7) 
Beställning av material (uppslag 8) 
Bakgrundskunskap om äldre bilförare (uppslag 9) 

 

Rätt och vett i trafiken 
Kapitel 1: Detta angår alla (10–28) 

Kapitel 2: Fordon och förare (29–33) 

Kapitel 3: Körkort (34–44) 

Kapitel 4: Regler och råd (45–135) 

Kapitel5: Motorväg och motortrafikled (136–144) 

Kapitel 6: Signaler och tecken (145–148) 

Kapitel 7: Fordons belysning (149–156) 

Kapitel 8: I halt väglag (157–168) 
Kapitel 9: Djur på vägen (169–173) 

Kapitel 10: Om en olycka hänt (174–185) 

Kapitel 11: Fordons last (186–196) 

Kapitel 12: Om motorcyklar (197–203) 

Kapitel 13: Om cyklar, mopeder och hästfordon (204–233) 

Kapitel 14: Om gångtrafik (234–249) 

Kapitel 15: Fordons utrustning m.m. (250–264) 

Kapitel 16: Trafik i terräng (265–282) 

Kapitel 17: Buller och avgaser (283–286) 

Människan i trafiken. Särskilt kapitel för mopedutbildning (287–295) 

Sakregister (296–298) 

VTI notat 12-2009 



Bilaga 4 

Sidan 4 (4) 

 
 

Trafikanter är vi alla. Studieplan till Rätt och vett i trafiken  
Förord (3) 
Material (4) 
Cirkelns metod (5) 
Detta angår alla (7–9) 
Åliggande vid trafikolycka (9) 
Om en olycka hänt (10) 
Körkort (10) 
Regler och råd (11–16) 
Signaler och tecken (16) 
I halt väglag (17) 
Djur på vägen (18) 
Bilbälte (18) 
Tvåhjuliga fordon (19) 
Om gångtrafik (20) 
Demonstration av siktsträckor (21) 
Trafik i terräng (22) 
Buller och avgaser (22) 
Vägmärken och vägmarkeringar (23) 
Människan i trafiken (24–25) 
Avslutning (26) 

 

Säker senior. Trafiktankar för framtiden 
Ålder (6) 
Nollvisionen (12) 
Skadefri (18) 
Lugna gatan (24) 
Seniorbilist (30) 
Seniorcyklist (36) 
Hälsa (42) 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI notat 12-2009
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Metod
	1.4 Disposition

	2 Studiematerial 
	2.1 Beskrivning utifrån litteraturgenomgång
	2.2 Beskrivning utifrån intervjuer

	3 Behov
	4 Styrning
	5 Innehåll
	6 Upplägg 
	7 Kostnad
	8 Deltagare
	9 Cirkelledare
	10 Omfattning
	11 Erfarenheter och utvärderingar
	12 Framtida utbildningar
	13 Sammanfattande diskussion
	14 Fortsatt forskning
	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3
	Bilaga 4




