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Förord 

Föreliggande rapport utgör slutrapportering i projektet ”Åtgärder för äldre bilförare”. 

Projektet initierades 2009 av Statens vegvesen, Vegdirektoratet, i Norge genom en 

utlysning om ”Trafikksikkerhet blant eldre førere”. Utlysningen ingick som del i en 

bredare satsning där Statens vegvesen lyft fram totalt fem trafikantgrupper av intresse ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv. Förutom äldre bilförare var det unga bilförare, motor-

cyklister, alkohol- och drogpåverkade trafikanter samt immigranter.   

Projektet har genomförts i ett samarbete mellan Statens väg- och transportforsknings-

institut (VTI) i Sverige och Transportøkonomiskt Instittut (TØI) i Norge. Båda forsk-

ningsmiljöerna har långvarig erfarenhet av forskning om äldre bilförares säkerhet och 

mobilitet. Projektet har pågått från 15 augusti 2009 till 1 maj 2010. En lägesrapportering 

för uppdragsgivaren hölls 10 december 2009 för att dels avrapportera det pågående 

arbetet och dels få synpunkter från uppdragsgivare. 

En forskningsgrupp bestående av fyra forskare från VTI och två forskare från TØI har 

genomfört projektet i ett nära samarbete där regelbundna möten och avstämningar 

hållits. VTI har haft det övergripande ansvaret för litteraturstudien och TØI för över-

sikten av egentester. För värdering av åtgärder har VTI och TØI haft ett delat ansvar. 

Närmare bestämt har ansvaret fördelats som följer: 

Satu Heikkinen, fil.dr (VTI)  Projektledare och redaktör för rapporten, 

ansvarig för körkortsåtgärder för äldre bilförare   

Tania Dukic, tekn.dr (VTI) Fordonsåtgärder för äldre bilförare 

Per Henriksson, fil.kand. (VTI) Infrastrukturåtgärder 

Björn Peters, tekn.dr (VTI) Träning och utbildning för äldre bilförare 

Alena Høye (tidigare Erke), fil.dr (TØI) Egentester för äldre bilförare, 

samhällsekonomiska beräkningar, beräkningar 

av åtgärders effekter på olyckor 

Fridulv Sagberg, cand.psychol. (TØI) Egentester för äldre bilförare 

 

Projektet hade inte kunnat genomföras utan bidrag av ytterligare personer. Tack till 

Claes Eriksson, bibliotekarie (VTI), för hjälp med litteratursökningarna. Tack även till 

Christina Stave som sammanställt litteratur om träning och utbildningsåtgärder samt var 

sekreterare under rapportens granskningsseminarium. Tack till Anita Carlsson, VTI, 

som har korrekturläst slutmanus. Tack till Liisa Hakamies-Blomqvist, Danmarks 

Tekniska Universitet, som var lektör och gav konstruktiva synpunkter vid gransknings-

seminariet. Tack även till Tomas Svensson, VTI, som var ordförande vid seminariet, 

men också deltog aktivt med feedback. 

 

Linköping april 2010 
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Åtgärder för äldre bilförare – effekter på trafiksäkerhet och mobilitet 

av Satu Heikkinen, Tania Dukic, Per Henriksson, Alena Høye, Björn Peters och  

Fridulv Sagberg 

VTI 

581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 

Äldre bilförare är en grupp av stort intresse i ett trafiksäkerhets- och mobilitets-

perspektiv. Den demografiska utvecklingen i stora delar av den industrialiserade delen 

av världen har inneburit en ökad andel äldre i befolkningen. För transportsystemets del 

är förändringarna i vissa avseenden ännu mer påtagliga då den demografiska 

transitionen samverkar med bilismens historiska utveckling. De kohorter som skaffade 

bil i samband med massbilismens inträde börjar komma till åren. För Norges del innebär 

detta till exempel att antalet bilförare från 65 år och uppåt beräknas öka från 414 000 år 

2005 till 722 000 år 2020, en ökning med drygt 74 procent. Denna utveckling, i kombi-

nation med att transportsystemet i första hand har utformats efter yngres och medel-

ålders behov, innebär att det finns behov av kunskap om hur transportsystemet kan 

anpassas till den förändrade situationen med en större andel äldre bilförare i 

populationen.  

En annan viktig anledning att uppmärksamma hur transportsystemet kan anpassas efter 

äldre bilförares behov och förutsättningar är att åtgärder som gynnar äldre ofta också 

gynnar andra trafikanter. Om korsningar utformas så att de underlättar för äldre 

bilförare, till exempel genom att förenkla vänstersvängar, blir det även lättare för andra 

bilförare. Bilar som är enkla för föraren att kliva in och ur, underlättar också generellt 

för personer med rörelsehinder, storväxta individer, gravida med flera. 

Parallellet med att transportsystemet i högre grad behöver anpassas efter äldre bilförare 

har också forskningsfrågorna och därmed kunskapsläget om äldre bilförare befunnit sig 

i en expansiv fas. Det innebär att ”gamla” åtgärder kan behöva värderas och relateras till 

nya forskningsrön liksom att nya åtgärder kan behöva utvecklas. En viktig förändring är 

att medan äldre bilförare tidigare uppmärksammades ur ett snävt trafiksäkerhets-

perspektiv har frågan om äldre människors mobilitet fått en allt större betydelse under 

det senaste decenniet. Det har påtalats att mobilitetsproblem för äldre är ett minst lika 

stort samhälleligt problem som trafiksäkerheten för äldre. Ett begrepp som har börjat 

användas för att beakta både trafiksäkerhet och mobilitet för äldre bilförare är ”säker 

mobilitet”. Andra frågor som uppmärksammats är heterogeniteten i den äldre popula-

tionen, vilket innebär att det kan vara svårt att utforma generella åtgärder. I vissa fall 

kan det vara mera motiverat att beakta subgrupper, till exempel äldre kvinnor/män, äldre 

på landsbygden/i tätorter, äldre med olika grader av hälsa, äldre med olika livsstilar och 

önskemål om mobilitet. Kronologisk ålder är också en problematisk utgångspunkt då 

det i bästa fall utgör en grov statistisk indikator på att vissa egenskaper kan vara 

vanligare förekommande inom en population, men i sämsta fall endast representerar 

utmärkande drag för en liten minoritet. Med detta sagt, har vi i denna studie fokuserat 

på och redogör för tidigare forskning om trafiksäkerhetsåtgärder där kategorin äldre 

bilförare används, oavsett vilka åldrar eller egenskaper i populationen som avses. Vi 

bestämmer således inte på förhand hur kategorin ser ut utan specificerar för varje studie, 

i de fall det är aktuellt, vilka åldrar eller karaktäristika som avses.  
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Det övergripande syftet i projektet är att beskriva trafiksäkerhetsåtgärder för äldre 

bilförare och värdera åtgärdernas effekt på trafiksäkerhet och mobilitet. Till det 

övergripande syftet om att beskriva och värdera trafiksäkerhetsåtgärder för äldre 

bilförare lades ett delsyfte om att göra en särskild fördjupning på egentester för äldre 

bilförare. Projektet består av tre delstudier: 

1. En litteraturstudie över aktuella trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare. Fokus 

ligger på aktuell forskning från år 2000 och framåt. Körkortsåtgärder, utbildning 

och träning för äldre bilförare, fordonsåtgärder och infrastrukturåtgärder 

diskuteras. Även ett fåtal organisatoriska åtgärder som mobilitetscentrum tas 

upp. 

2. En översikt av existerande och möjliga egentester för äldre bilförare.  

3. Med utgångspunkt i litteraturstudien och översikten av egentester värderas 

åtgärderna efter deras effekter på trafiksäkerhet, mobilitet, säker mobilitet och 

genomförbarhet. Sju förslag på åtgärder som skulle kunna genomföras i Norge 

presenteras. 

 

Delstudie 1: litteraturstudie över trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare 

I litteraturstudien konstateras att det finns brist på kunskap om hur det nuvarande 

systemet i Norge med krav på läkarintyg från och med 70 års ålder för personbilsförare 

fungerar och vilka effekter detta krav har på trafiksäkerhet och mobilitet. Internationell 

forskning pekar mot att åldersbaserad omprövning av körkort eller restriktiva körkorts-

policyer för äldre bilförare är ineffektiva, där studier sammantaget inte har kunnat visa 

att denna typ av åtgärder har en positiv trafiksäkerhetseffekt. Snarare finns det indika-

tioner på att åldersbaserad omprövning av körkort har negativa effekter på såväl 

mobilitet som trafiksäkerhet ur ett systemperspektiv. Studier tyder på att denna typ av 

åtgärd medför att antalet dödade och skadade äldre i trafiken ökar totalt när äldre istället 

för att köra bil i högre grad förflyttar sig som oskyddade trafikanter. Studier pekar också 

på att åtgärderna har genuseffekter på så sätt att framförallt äldre kvinnor slutar köra vid 

denna typ av åtgärder, detta ofta av andra skäl än trafikmedicinska. Ett problem med 

åldersbaserad omprövning av körkort är att många ”säkra” äldre som inte behöver sluta 

köra bil ändå slutar, samtidigt som åtgärderna inte på ett tillräckligt bra sätt kan 

identifiera de undergrupper av äldre som har en tydligt förhöjd risk och därmed borde 

sluta köra. 

Begränsade körkort är en åtgärd som har implementerats i flera länder, inklusive Norge. 

Åtgärden innebär att individer med vissa medicinska problem som kan ha betydelse för 

trafiksäkerheten får särskilda krav för utfärdandet av körkort (till exempel krav på 

periodiska undersökningar av ett hälsotillstånd) och/eller restriktioner i bilkörningen så 

att körkortsinnehavare endast får tillåtelse att köra bil under omständigheter som 

bedöms som förhållandevis säkra. Det finns ett fåtal evalueringsstudier av denna åtgärd. 

Forskningsresultaten pekar på att förare med begränsade körkort åtminstone inte har en 

större ökning av trafikolyckor i jämförelse med förare utan begränsningar. Samtidigt 

innebar införande av begränsningar i körkortet att olyckorna tydligt minskade för de 

förare som fick restriktioner. I jämförelse med indraget körkort främjar begränsade 

körkort mobilitet. Litteraturstudien pekar på att det finns brist på kunskap om vilka 

effekter olika typer av begränsningar i körkortet har på trafiksäkerhet och mobilitet. I ett 

land med stora glesbygdsområden som Norge kan geografiskt begränsade körkort vara 

en åtgärd med stor potential att främja mobilitet. När det gäller begränsade körkort är 
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det också viktigt att poängtera att åtgärden kan vara relevant för förare i alla åldrar men 

att studier pekar på att för vissa begränsningar är åldersfördelningen skev, på så sätt att 

dessa begränsningar i högre grad varit aktuella för förare i högre åldrar. 

Under det senaste decenniet har stora forskningssatsningar gjorts på stegvis omprövning 

av körkort. Istället för enkla screeningtest som leder till att körkortet antingen behålls 

eller dras in möjliggör dessa modeller att förare kan bedömas i flera steg utifrån målsätt-

ningen säker mobilitet, det vill säga att förare ska kunna fortsätta köra så länge som 

möjligt under säkra förhållanden. Det innebär att vid sidan av den yttersta konsekvensen 

att körkortet dras in görs också bedömningar om huruvida rehabilitering, träning, 

fordonsanpassning, begränsade körkort etc. kan bidra till att en förare ska kunna fort-

sätta köra bil. Det saknas dock fortfarande tillräckligt med evalueringsstudier för att 

kunna dra slutsatser om effekterna på trafiksäkerhet och mobilitet. 

Forskning om utbildning och träning för äldre bilförare pekar på att äldre bilförare kan 

träna upp nya förmågor och strategier och därmed köra säkrare. Utbildning och träning 

för äldre bilförare främjar också sannolikt mobilitet. Ett problem är dock att det kan 

vara svårt att nå de förare som är i störst behov av utbildning samtidigt som det finns 

äldre förare som sannolikt inte är i behov av utbildning. Forskningen pekar också på att 

det finns möjligheter att i högre grad individanpassa utbildningar eller skräddarsy 

utbildningar efter särskilda grupper av äldre. Äldre bilförare är en heterogen grupp och 

olika grupper av äldre kan behöva olika insatser. Ett exempel är att det kan vara mer 

effektivt att utforma olika kurser för män respektive kvinnor eftersom dessa grupper kan 

ha skilda förhållningssätt till bilen och bilkörning. 

Fordonsåtgärder är ett viktigt område med potential att främja äldre bilförares mobilitet 

och trafiksäkerhet. Vilka egenskaper en bil ska ha för att i möjligaste mån främja 

mobilitet och säkerhet är delvis beroende av den individuella förarens behov och 

körmönster. Det finns dock vissa fordonsegenskaper som underlättar vid typiska 

åldersrelaterade förändringar. Sådana fordonsegenskaper har sammanställts av 

pensionärsorganisationer och konsumentföreningar i form av rekommendationer för 

äldre vid köp eller anpassning av bil. När det gäller aktiva säkerhetssystem har de en 

god trafiksäkerhetspotential men det behövs mer forskning om deras effekter. 

Även infrastrukturåtgärder är ett område med god potential att främja säker mobilitet för 

äldre bilförare. Åtgärder i korsningar och åtgärder som handlar om att orientera sig med 

hjälp av vägmärken, signaler och vägmarkeringar har utpekats som särskilt viktiga för 

äldre bilförare. Särskilt två åtgärder framträder som effektiva utifrån litteraturgenom-

gången, nämligen byggande av cirkulationsplatser och vägutformningar som förenklar 

vänstersvängar i korsningar. Tidigare forskning har pekat på att äldre bilförare är över-

representerade i korsningsolyckor och kan ha svårigheter att hantera den komplexitet 

som vissa typer av korsningar innebär. I detta sammanhang kan det vara viktigt att 

notera att byggande av cirkulationsplatser och vägutformning som förenklar vid vänster-

svängar i korsningar inte bara underlättar säker mobilitet för äldre bilförare utan 

sannolikt främjar säker mobilitet för de flesta bilförare. 

 

Delstudie 2: egentester för äldre bilförare 

Den andra delstudien i föreliggande projekt var en översikt av existerande och möjliga 

egentester för äldre bilförare. Egentester har som syfte att hjälpa äldre förare att värdera 

om de har behov av olika typer av åtgärder eller om de borde fundera över att begränsa 

sin bilkörning. Egentester kan också ge indikationer inom vilka områden äldre bilförare 
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kan känna sig trygga och hur de kan upprätthålla sin mobilitet. En viktig förutsättning är 

att äldre förare som kan ha nytta av egentester också faktiskt genomför egentester och 

följer rekommendationerna som ges. Idealt sett ökar egentester både trafiksäkerheten 

och mobiliteten för äldre bilförare.  

Egentester riktar sig primärt till äldre förare som känner sig otrygga i trafiken eller som 

har en förhöjd olycksrisk, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsätt-

ningar. Egentester kan också riktas mot familjemedlemmar eller vänner till äldre förare, 

vilka därmed kan hjälpa till att värdera körförmåga och ge praktiska rekommendationer.  

Egentester kan påverka trafiksäkerheten genom att ge förare rekommendationer om 

beteendeförändringar, möjliga anpassningar av fordonet eller uppsökande av läkare eller 

annan professionell hjälp. Rekommendationer om beteendeförändring kan handla om att 

begränsa bilkörningen i vissa situationer, att ta pauser eller att undvika rusningstrafik. 

Rekommendationerna kan också handla om att öka användningen av andra färdsätt än 

bilkörning. Egentester kan påverka mobiliteten på ett positivt sätt genom feedback till 

förare som känner sig osäkra på om det är möjligt att fortsätta köra bil och genom att ge 

råd om hur bilkörningen kan göras tryggare. Det kan också tänkas att själva genom-

förandet av ett egentest påverkar beteendet genom ökad självreflektion.  

De flesta befintliga egentester är frågescheman eller checklistor över faktorer som antas 

ha ett samband med risk i trafiken. Fördelen med denna typ av tester är att de ofta är 

lättillgängliga, enkla att genomföra och kan användas av andra personer än äldre 

bilförare. Några egentester är tester av förmågor (till exempel kognitiva eller percep-

tuella). Fördelen med denna typ av test är att den som utför testet inte kan manipulera 

svaren i syfte att få ett bättre resultat. Egentester kan mäta en rad funktioner (till 

exempel syn, uppmärksamhet), beteende (till exempel beteendeanpassningar, olyckor, 

lagbrott), sjukdomar och medicinering.  

Några tester har blivit evaluerade i studier som visar ett samband mellan testresultat och 

körförmåga eller olycksinblandning. Dessa tester är AAA Roadwise Review, Driving 

Health Inventory, Useful Field of View, Hazard Perception Test, Driving Decisions 

Workbook, Enhanced Driving Decisions Workbook. De flesta egentester är däremot 

inte empiriskt evaluerade och i många fall är dokumentationen bristfällig över hur 

egentesterna har utvecklats.  

 

Delstudie 3: värdering av åtgärder för äldre bilförare med avseende på trafiksäkerhet 

och mobilitet  

I den tredje delstudien i föreliggande projekt värderades åtgärder för äldre bilförare med 

avseende på trafiksäkerhet, mobilitet, säker mobilitet och genomförbarhet. Sju åtgärder 

bedömdes kunna främja säker mobilitet för äldre bilförare och vara genomförbara (utan 

inbördes rangordning): 

 Det befintliga körkortssystemet i Norge med läkarintyg från och med 70 års 

ålder för personbilsförare bör utvärderas. 

Kunskapen är bristfällig om hur det nuvarande körkortssystemet i Norge 

fungerar avseende läkarintyg från och med 70 års ålder för personbilsförare. Den 

internationella forskningen är övervägande kritisk till denna typ av åldersbaserad 

omprövning av körkort. Trafiksäkerhetsmässigt har det inte kunnat påvisas att 

denna typ av åtgärder leder till färre trafikolyckor samtidigt som åtgärden har 

negativa konsekvenser för mobiliteten. Åtgärden har också kritiserats för att vara 
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åldersdiskriminerande. Vi bedömer därför att det finns en potential i att avveckla 

eller utveckla åtgärden för att främja säker mobilitet för äldre bilförare. Åtgärden 

skulle kunna avvecklas till förmån för andra former av ”åldersoberoende” 

medicinsk uppföljning av förare, till exempel att förlita sig på anmälningar från 

olika aktörer som läkare, polis, anhöriga med flera, såsom är fallet i Sverige. 

Åtgärden skulle kunna utvecklas till att bli stegvis det vill säga, istället för ett 

utfall som resulterar i att körkortet antingen bibehålls eller dras in skulle det 

kunna vara möjligt att ompröva i flera steg genom körprov, bedömningar av 

arbetsterapeut för anpassning av bil med mera. Alternativt skulle den befintliga 

åtgärden kunna bibehållas. Ett första steg är emellertid att utvärdera det 

befintliga systemet och skaffa en bättre kunskapsbas om dess specifika brister 

och förtjänster. Genomförbarheten av en utvärdering bedömer vi som god då 

kostnaderna är förhållandevis låga och en sådan utvärdering skulle kunna göras 

inom loppet av ett fåtal år. 

 Det befintliga systemet i Norge med begränsade körkort bör utvärderas.  

Begränsade körkort är en åtgärd som sannolikt främjar mobilitet samtidigt som 

den eventuella riskhöjningen för förare med begränsade körkort i jämförelse 

med förare utan begränsningar i körkortet, har bedömts som försumbar. Det 

saknas dock kunskap om effekterna på trafiksäkerhet och mobilitet av olika 

typer av villkor samtidigt som det är rimligt att anta att effekterna varierar 

mellan olika typer av villkor. Geografiskt begränsade körkort har god potential 

att främja mobilitet i ett land som Norge med stora glesbygdsområden. Denna 

åtgärd har dock hittills genomförts i ringa omfattning i Norge (36 personer i 

körkortsregistret, varav 12 personer över 70 år). Med tanke på att det finns få 

evalueringsstudier av begränsade körkort och att det behövs en fördjupad 

kunskap om vilka effekter olika typer av begränsningar i körkortet har på 

trafiksäkerhet och mobilitet föreslår vi en utvärdering av begränsade körkort i 

Norge. Geografisk begränsning är en viktig begränsning att beakta i en sådan 

utvärdering. En central fråga i sammanhanget är vilka hinder och barriärer som 

bidragit till att denna begränsning endast tillämpats i ringa utsträckning i Norge. 

Genomförbarheten av en utvärdering av det befintliga systemet med begränsade 

körkort bedömer vi som god då kostnaderna är relativt låga och en utvärdering 

kan göras på relativt kort tid. 

 Utbildning för äldre bilförare bör fortsätta och området utvecklas för att nå bättre 

effekter. 

Tidigare forskning indikerar att utbildningsåtgärder har positiva effekter på 

trafiksäkerhet och mobilitet samtidigt som det inte finns belägg för negativa 

effekter. Det finns dock vissa äldre bilförare som verkar ”resistenta” mot 

utbildning. Tidigare forskning pekar också mot att det finns en god potential i att 

utveckla utbildningsinsatser och i högre grad anpassa dem efter individer eller 

undergrupper av äldre. I Norge erbjuder Statens vegvesen kursen Bilfører 65+ 

till äldre bilförare. År 2008 gick 5 000 personer kurserna men antalet skulle med 

fördel kunna höjas. En viktig och svår fråga i sammanhanget är dock att kunna 

finna de förare som har behov av utbildningsinsatser. Konkreta förslag för att 

arbeta med och utveckla utbildningsinsatser för äldre bilförare är 1) ökad mark-

nadsföring av kurserna för att bland annat nå nya grupper 2) införa fler praktiska 

moment i kurserna, 3) individ- och gruppanpassa kurserna, 4) uppdatera kurs-

innehållet med nyare kunskaper, 5) se över undervisningsmetoderna i förhål-
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lande till nya forskningsrön och ny teknik samt 6) göra ett pilotprojekt med 

webbaserad kurs för självstudier. Genomförbarheten bedöms som god. Statens 

vegvesen är ansvarig för kurserna och därmed borde beslutsprocessen vara kort 

ifall specifika förändringar ska genomföras eller prövas. I andra länder som 

Sverige där ansvaret för utbildningsinsatser är mer diffust är genomförbarheten 

av denna typ av åtgärder troligen svårare. 

 Egentester bör införas stegvis och denna användning bör evalueras. 

Egentester bedöms ha potential att främja både trafiksäkerheten och/eller mobili-

teten för äldre bilförare. Det finns dock bristfälligt med evalueringsstudier och 

effekterna är osäkra. Rekommendationen är därför att utprova egentesterna i 

flera steg: (1) En kort checklista görs tillgänglig för äldre förare samt andra 

personer som vill värdera en äldre förares körförmåga. Checklistan behandlar 

tecken på reducerad körförmåga samt ger rekommendationer för eventuella 

ändringar av körvanor, införskaffande av hjälpmedel samt alternativa transport-

medel. (2) För att ge möjlighet till en grundligare värdering för de som vill gå 

vidare utvecklas ett norskt frågeformulär baserat på befintliga tester, vilket görs 

lättillgänglig för äldre förare. Checklistor för relevanta hälsoproblem görs 

tillgängliga på samma sätt. (3) För de mest intresserade utprovas ett befintligt 

testbatteri, AAA Roadwise Review (eller Driving Health Inventory, som 

innehåller samma tester).  

Checklistor och frågeformulär kan skickas ut tillsammans med inbjudan till 

kursen Bilfører 65+. De kan även användas på kursen Bilfører 65+ och läggas 

ut/beställas på Internet. Testbatteriet kan också användas i kursen Bilfører 65+. 

Det är viktigt att användningen evalueras för de olika stegen. Genomförbarheten 

i att ta egentester i bruk stegvis och evaluera dem bedöms som god då 

kostnaderna är förhållandevis låga.  

 Framtagning och spridning av råd till äldre om att välja bil och utrustning bör 

stimuleras. 

Vi har inte funnit evalueringsstudier om hur information och råd till äldre bil-

förare om fordonsegenskaper påverkar trafiksäkerhet och mobilitet och det är 

sannolikt också svårt att göra kvantitativa studier i detta område. Ett rimligt 

antagande är dock att spridning av forskningsresultat i form av checklistor för att 

välja bil kan inverka på att en konsument kan ta mer välgrundade beslut om 

vilka egenskaper hos bilen som passar hans eller hennes behov. Egenskaper hos 

fordon som underlättar vid typiska nedsättningar som kan uppträda med åldern 

har redan sammanställts av internationella pensionärsorganisationer och 

konsumentföreningar. En viktig fråga i sammanhanget är dock att undersöka hur 

informationen ser ut i Norge i dag och vilka personer som nås respektive inte nås 

av denna information. Genomförbarheten i att bidra till ytterligare spridning av 

denna information är sannolikt mycket god där kostnaderna är låga och tidigare 

kanaler för informationsspridning, till exempel i samband med utskick om 

kursen Bilfører 65+, kan utnyttjas.  

 Separat signalfas för vänstersvängande fordon bör om möjligt införas i signal-

reglerade korsningar, eventuellt kompletterad med ett separat körfält. 

Tidigare forskning pekar på att ovanstående infrastrukturåtgärd främjar säker 

mobilitet för äldre bilförare. Samhällsekonomiskt är åtgärden framförallt lönsam 

när det finns stora trafikflöden i korsningen, många vänstersvängande fordon, 
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förhållandevis många olyckor i samband med dessa olyckor och/eller en hög 

andel äldre bilförare som kör i korsningen. Förutsättningarna för att anlägga 

vänstersvängfält och en separat vänstersvängfas finns beskrivna i Statens 

vegvesens handböcker. Det krävs inga ändringar av riktlinjer eller normer för att 

införa denna åtgärd. Äldre bilförares behov nämns dock inte i dessa samman-

hang och det kan vara centralt att explicit också ange denna grupp i arbetet med 

att anpassa infrastrukturen till ett åldrande samhälle. Infrastrukturåtgärder som 

anpassas efter äldre bilförare främjar sannolikt även andra bilförargrupper, 

varför äldre bilförare även på så sätt kan utgöra en viktig referensgrupp i 

utformningen av åtgärder. Denna typ av ombyggnation av infrastruktur sker 

kontinuerligt och en mer omfattande förändring av infrastrukturnätet sker på 

lång sikt. Det är därför viktigt att riktlinjerna följs och att äldre bilförare lyfts 

fram i dessa sammanhang.  

 Komplexa korsningar utan signalreglering bör om möjligt byggas om till 

cirkulationsplatser. 

Tidigare forskning har pekat på att en stor andel av äldre bilförares olyckor 

inträffar i korsningar som reglerades med lämna-företrädes-skyltar. Om separat 

vänstersvängfas redan finns i korsningen och olyckor i vänstersvängfas fortsätter 

att vara ett problem kan en lösning vara att bygga om korsningen till cirkula-

tionsplats. I cirkulationsplatser minskar antalet olyckor för alla åldersgrupper av 

förare i jämförelse med fyrvägskorsningar. Effekten på mobilitet för äldre 

bilförare torde vara positiv på så sätt en korsning som tidigare kunde upplevas 

som osäker blir säkrare. En förutsättning är att den äldre föraren känner sig 

bekväm att köra i cirkulationsplatsen. Förutsättningar för att bygga om kors-

ningar till cirkulationsplatser finns beskrivna i Statens vegvesens handböcker. 

Det krävs inga ändringar av riktlinjer eller normer för att bygga om korsningar 

till cirkulationsplatser. Äldre bilförare som kategori borde dock lyftas fram mer i 

infrastrukturplaner som ett led i att anpassa transportsystemet efter äldre bil-

förares behov och förutsättningar. Ombyggnationer till cirkulationsplatser 

gynnar sannolikt även andra grupper av bilförare än äldre bilförare. Vi bedömer 

att denna åtgärd är genomförbar och bör göras kontinuerligt när förutsätt-

ningarna är de rätta. Det är därför viktigt att riktlinjerna följs och att det finns en 

uttalad målsättning att genomföra denna typ av åtgärd. 

Föreliggande rapport har haft ett brett upplägg vilket har fördelen att den ger ett samlat 

grepp över evalueringsstudier om åtgärder för äldre. En nackdel är dock att många 

åtgärder endast berörs översiktligt. Även om det har funnits en strävan att i viss mån 

beskriva rekommendationerna har det inte varit möjligt att göra mer omfattande 

fördjupningar om implementering. Nästa steg är därför att studera hur implementering 

skulle kunna göras och utveckla de rekommendationer som är av störst intresse.  
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Summary 

Older car drivers are of great interest from a traffic safety and mobility perspective. The 

demographic transition in many parts of the industrial world has resulted in a greater 

proportion of older people in the population.  The change is to some degree more 

evident in regard to the transport system due to the demographic transition coinciding 

with the historical development of mass motorism. The cohorts of drivers who acquired 

cars in conjunction with the birth of mass motoring are becoming older. For example, in 

Norway, the number of drivers in the age group above 65 years is expected to increase 

from about 414, 000 in 2005 to 722, 000 in 2020, an increase with 74 percent. This 

development, in conjunction with the transport system having been designed for the 

needs of younger and middle-aged members of society, makes it evident that there is a 

need for knowledge of how the transport system should be adapted to a greater number 

of older drivers in the population.  

It is also important to draw attention to the fact that adjusting the transport system to 

suit the older drivers will often benefit other road users, too. Designing intersections for 

ease of use by older drivers by simplifying left-hand turns, for example, would also 

make it easier for other drivers. Cars which the driver can get in and out of easily would 

also benefit disabled persons, large persons and pregnant women, to name a few. 

Research concerning older drivers has intensified in recent years. Therefore “old” 

measures may need to be evaluated in relation to new research, and new measures may 

need to be developed.  One important difference is that while older drivers earlier were 

viewed within a narrow scope of traffic safety, the question of older people’s mobility 

has become more important during the last decade. Attention has been drawn to older 

people’s lack of mobility being as great a problem for society as traffic safety issues. 

The term “safe mobility” is a concept that is increasingly used when discussing traffic 

safety and mobility for older car drivers.  Another issue that has been highlighted is the 

heterogeneity in the older population. This heterogeneity implies that it may be difficult 

to develop general measures and in some cases it may even be advantageous to 

distinguish sub groups like older women/men, older people in the countryside/towns, 

older people with differing types of of health issues, older people with differing 

lifestyles and needs in regard to mobility. Using chronological age as a starting point 

may also cause problems: at best it can work as an statistical approximation of a few 

characteristics in a population and at worse it may just represent the characteristics of a 

small minority in the populaton. Having said that, throughout this study we have 

focused on studies of traffic safety measures where the category “older drivers” has 

been used, irrespective of which ages or characteristics in the population the category 

refers to. We do not determine the category in advance. If relevant, we specify for 

which age and characteristic a certain study refers to.  

The main aim of the project is to describe traffic safety measures with regard to older 

car drivers, as well as to evaluate the effect that the measures have on traffic safety and 
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mobility.  Further, an additional purpose was added in that self-evaluation tests for older 

car drivers are looked at in-depth. The project is divided into three parts: 

1. A literature review of traffic safety measures with regard to older drivers. Focus 

is on current research since the year 2000. Driver licence measures, education 

and training for older drivers, measures for vehicles as well as infrastructure 

measures are discussed. A few organisational solutions are touched upon, such 

as mobility centres. 

2. A review of existing and possible self-evaluation tests for older drivers. 

3. The literature review and the review of self-evaluation tests form the basis for 

evaluating the effects of measures on traffic safety, mobility, safe mobility and 

viability. Seven measures of action which could be implemented in Norway are 

presented. 

 

Part 1: Literature review of traffic safety measures for older drivers 

Part 1 of the study reveals that there is a lack of knowledge on the effects on traffic 

safety and mobility of the current licensing policies in Norway with regard to 

mandatory medical certificates for licence holders 70 years old and older.  Currently, 

international research shows that age-based mandatory assessments and restrictive 

driving licence policies for older drivers are inefficient, and the overall conclusion is 

that these measures have not had any positive impact on traffic safety. There are also 

indications that age-based mandatory assessments may have a negative effect on 

mobility, as well as the traffic safety from a system point of view.  Studies show that the 

overall mortality and injury rate of older road users may increase when older people 

change their mode of travelling from car driving to walking, cycling and so forth. 

Studies also point to gender effects i.e. that particularly older women cease driving 

when such measures are implemented, and they cease driving due to other kinds of 

reasons than medical. One problem with age-based mandatory assessment is that many 

“safe” older drivers, who do not need to cease driving, may stop, whilst the measure is 

not sufficient to identify the sub-groups of older drivers who carry an increased risk and 

therefore should stop driving. 

Restricted driving licenses have been implemented in a number of countries, including 

Norway. This measure means that individuals who have certain medical conditions 

which could impact on traffic safety receive certain restrictions when issued a driving 

licence (e.g. regular medical check-ups) and/or are only allowed to drive during 

circumstances deemed relatively safe. The above measure has been evaluated in a small 

number of studies. Research indicates that restricted driving licences holders do not 

appear to be involved in an obviously increased number of traffic accidents in 

comparison to drivers without restrictions. At the same time, the accident rate reduced 

significantly for drivers with restrictions after the introduction of the restrictions. In 

comparison, restriction of the driving licence is more beneficial to mobility than 

surrendering the driving licence. The literature review indicates a lack of knowledge of 

the effects that different types of driver licence restrictions have on traffic safety and 

mobility.  Driving licences issued with geographical restrictions may have great 

potential in benefiting the mobility in countries with large rural areas, such as Norway. 

It is important to point out that restricted driving licences may also apply for drivers of 

any age. However, studies indicate that in regard to some restrictions, the age 
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distribution is uneven, which means that those restrictions have to some degree been 

more relevant for older drivers.  

A large amount of research has been undertaken during the last decade with regard to 

multi-tiered assessments of drivers. Instead of using simple screening tests leading to 

the driver licence being either withdrawed or renewed, the driver would be assessed 

step-by-step from a safe mobility point of view, with the objective being that the driver 

should be able to drive for as long as possible in safe circumstances.  Beside the last 

resort of the driving licence being withdrawed, this means that assessments leading to 

rehabilitation, training, vehicle adaptation, restricted driving licence etc. could 

contribute to the continued driving of the assessed driver. However, the lack of 

sufficient evaluation studies means that conclusions with respect to traffic safety and 

mobility cannot be drawn. 

Research into education and training of older drivers show that older drivers can 

develop new abilities as well as learn new strategies, and therefore can learn to drive 

safer. Education and training may also benefit mobility for older drivers. A difficulty is 

to reach the drivers most in need of training.  Research also shows that there are 

methods to adapt the education to suit individuals or tailor education to target certain 

groups of older people. Older drivers are a heterogeneous group and different groups of 

older drivers may need different measures. For example, it may be more effective to 

design different courses for men and women due to gender differences in attitudes to 

cars and driving.   

Vehicle adaptation to promote mobility and traffic safety for older drivers is an 

important type of measure. The type of qualities a car should have in order to promote 

mobility and safety is partly dependent on individual needs and therefore depends on 

different driver needs and driving patterns. There are however, certain vehicle qualities 

proven to facilitate common age-related difficulties. Such vehicle qualities have been 

put forth by retirement organisations and consumer groups and have been developed 

into recommendations to aid older members of society when buying or adapting cars. 

Active safety systems seem to have a great potential for increased traffic safety, but 

further research is needed.   

Infrastructural measures comprise another important area with great potential to benefit 

safe mobility for older drivers. Measures to improve intersections, as well as make it 

easier to find one´s way with the assistance of road signs, traffic lights and road 

markings have been found to be of particular importance to older drivers. There were 

two measures that proved to be particularly efficient in the literature study, namely 

roundabouts and a simplified design in regards to left-hand turns at intersections. Earlier 

research has indicated overrepresentation of older car driver accidents at intersections, 

and they may have difficulties handling the complexity at some intersecitions. It is 

important to draw attention to the benefit that new roundabouts and simplified left-hand 

turns would have not only for older drivers, as these measures are likely to ensure safer 

driving for most groups of car drivers.  

 

Part 2: Self-evaluation tests for older drivers 

Part 2 of the study reviewed existing and possible self-evaluation tests. The purpose of 

self-evaluation tests is to assist older drivers in assessing their need to take certain 

measures as well as establishing whether they should change their driving habits. Self-

evaluation tests may also indicate in which areas older drivers feel safe, and how they 
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can ensure continued mobility. Older drivers could benefit from self-evaluation tests on 

the condition that they actually carry out the self-evaluation tests and follow the 

recommendations. Ideally, the self-evaluation tests should increase both traffic safety 

and mobility of older drivers.   

Self-evaluation tests are primarily directed at drivers who feel unsafe in traffic or those 

who are more accident prone due to illness or immobility. Self-evaluation tests can also 

be offered to family members or friends of older drivers in order to assist them in 

assessing driving ability and giving practical advice. Self-evaluation tests would 

increase traffic safety by giving drivers advice on behavioural changes, adaptations to 

the vehicle or the advisability of medical or other professional advice. Advice on 

behavioural changes may involve reducing driving in certain situations, taking breaks 

and avoiding rush hour traffic. The purpose of the advice may also involve evaluating 

the use of alternative modes of transport. Self-evaluation tests may influence the 

mobility positively by giving feedback to drivers who are unsure if it is possible to 

continue being a car driver. It may well be that by completing a self-evaluation test one 

would gain better insight into one’s behaviour.   

Most current self-evaluation tests are questionnaires or check lists regarding factors that 

are assumed to be connected to risks in traffic. The advantage of these types of self-

evaluations tests is that they are often more accessible, easier to complete and that they 

can also be used by other people. Some tests are testing abilities (e.g. cognitive or 

perceptual abilities). The advantage of testing abilities is that the tests are more difficult 

to manipulate in order to get better results. Self-evaluation tests could asses a number of 

different functions (i.e. sight, attention), behaviour (i.e. adapting the behaviour, 

accidents and criminality), illnesses and intake of medication. Currently, there are only 

a few existing and possible self-evaluation tests which have been assessed in studies 

showing a correlation between test results and driving ability or involvement in 

accidents: AAA Roadwise Review, Driving Health Inventory, Useful Field of View, 

Hazard Perception Test, Driving Decisions Workbook and Enhanced Driving Decisions 

Handbook. Most self-evaluation tests have not, however, been empirically evaluated 

and there are in many cases insufficient records of how they have been developed.  

 

Part 3: Evalutation of measures for older drivers based on traffic safety and mobility 

Part 3 of the study evaluates the measures based on traffic safety, mobility, safe 

mobility and viability. Those measures that appeared to benefit traffic safety of older 

drivers, concurrently not having a negative effect on mobility, were the following seven 

measures outlined below (in no particular order): 

 The current Norwegian driving licence policy of mandatory medical certificates 

for car drivers 70 years old and older should be evaluated. 

The knowledge of the effectiveness of the current Norwegian policy of 

mandatory medical certificates for car drivers 70 years and older is currently 

insufficient. International research predominantly criticises this kind of age-

based mandatory assessment of car drivers. From a traffic safety point of view, it 

has not been possible to prove that this kind of measure ensures fewer traffic 

accidents, whilst the measure has a negative effect on mobility. These kinds of 

measures have also been criticised for age discrimination. Hence our view is that 

there is a potential to promote safer mobility for older drivers by either 

discontinuing or developing the measure. The current Norwegian policy could 
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be discontinued to make way for other kinds of “age independent” licensing 

policies, e.g. by solely depending on reports from different actors such as 

physicans, police, relatives etc. as is done in Sweden). The measure could be 

developed into a multi-tiered assessment, i.e. instead of an outcome where the 

license is either withdrawed or renewed the assessment process could be made 

step-by-step by e.g. road tests or assessments by an occupational therapist with 

regard to adapting the car. Alternatively, the current Norwegian policy requiring 

medical certificates for older drivers could also be maintained. A starting point 

is, however, an evaluation of the current licence policy in order to gain a better 

understanding of the policy´s specific shortages and advantages. We deem the 

viability of an evaluation as good, due to the relatively low costs and the fact 

that an evaluation can be completed within a time frame of a few years. 

 The current Norwegian policy with restricted driving licences should be 

evaluated. 

Issuing restricted driving licences is one measure that could benefit mobility for 

older drivers, whilst any increased risk for drivers holding restricted driver 

licences in comparison with drivers not holding restricted driving licences has 

been deemed negligible.  There is, however, a lack of knowledge on the effects 

on traffic safety and mobility produced by different kinds of restrictions. Driver 

licences with geographical restrictions may have great potential in benefiting the 

mobility in countries with large rural areas, such as Norway. This restriction has 

been implemented to a very small extent in Norway, there are currently 36 

people in the driver licence register, 12 of which were over 70 years old. 

Considering the need for further knowledge of what effect different kinds of 

driving licence restrictions have on traffic safety and mobility, we propose an 

evaluation of restricted driving licenses in Norway. Geographical restriction is 

an important restriction to take into consideration in such an evaluation. 

Attention should be paid to which obstacles and barriers have made the use of 

this restriction so small in Norway. We deem the viability of an evaluation of the 

current license policy with restricted driver license as good, due to the relatively 

low costs and that the evaluation can be completed within a time frame of a few 

years. 

 Education and training for older drivers should continue and develop to increase 

the effects on safe mobility.  

Previous research indicates that education and training have positive effects on 

traffic safety and mobility, whilst proof of any negative effects has not been 

evident. There are, however, some older car drivers who seem to resist 

education.  Earlier research also indicates a good potential in developing 

education and to a greater degree tailoring the education to suit individuals or 

sub-groups of older drivers. The Norwegian Public Roads Administration offers 

the course Bilfører 65+ (Car Driver 65+) to older drivers. In 2008, 5,000 people 

attended the course but an increase in the attendance rate would be beneficial. 

The question of finding those drivers most in need of training is important, yet 

difficult in this context. Specific proposals for working with and developing 

education and training for older drivers are 1) increase the marketing of the 

courses in order to reach new groups, 2) implement more practical actions in the 

course, 3) tailor the courses to suit individuals and specific groups, 4) update the 

course content to in concur with new knowledge, 5) evaluate the teaching 
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methods to reflect new research and techniques as well as and 6) introduce a 

web-based pilot project offering self-study. The viability is deemed good. The 

Norwegian Public Roads Administration is responsible for the courses and the 

decision making process would therefore be short in cases where specific 

changes are to be implemented or tried. In countries like Sweden, the viability of 

implementing such educational measures may prove more difficult due to the 

fact that responsibility for educational measures for drivers is somewhat 

widespread. 

 Self-evaluation tests should be implemented step-by-step and their use should be 

evaluated. 

Self-evaluation tests can be judged to have the potential to influence traffic 

safety and/or the mobility for older drivers. There are, however, just a few 

evaluation studies and knowledge about the effects on traffic safety and mobility 

for older drivers is somewhat uncertain. Therefore, the recommendation is to try 

out the self-evaluation tests step-by-step: (1) a short checklist should be made 

available to older drivers, as well as others who would like to assess an older 

driver’s driving ability. The checklist includes signs of reduced driving ability 

and gives advice on the possibility of changing driving habits, acquiring aids and 

alternative modes of transport. (2) In order to achieve a more thorough 

assessment for interested older members of society, a Norwegian questionnaire 

based on existing tests should be made easily available to older drivers. 

Checklists on relevant medical issues would be made available in the same way. 

(3) The most interested older drivers could be given an existing battery of test, 

AAA Roadwise Review (or Driving Health Inventory, which consists of the 

same tests). 

Checklists and questionnaires could be sent out in conjunction with an invitation 

to the Bilfører 65+ course. They could also be used during the Bilfører 65+ 

course and be downloaded from and ordered via the Internet. The battery of tests 

could also be used during the Bilfører 65+ course. It is important to evaluate the 

different steps. The viability to implement self-evaluation tests step-by-step is 

deemed as good, due to the relatively low cost. 

 Dissemination of checklists and advice to older drivers to facilitate choosing a 

car beneficial to safe mobility should be stimulated. 

We have not found any evaluation studies with regard to the effectiveness of 

information and advice for older drivers in influencing traffic safety and 

mobility. A plausible assumption is, however, that distributing research results 

in the form of checklists can influence the consumer to make an informed 

decision regarding which characteristics would suit his or her needs when 

purchasing a car. International retirement organisations and consumer groups 

have already compiled information regarding which characteristics a vehicle 

should have in order to aid the driver if and when age-related reduced ability sets 

in. An important question to ask in this context is, however, the state of affairs 

regarding information in Norway and who does and who does not receive this 

kind of information. The potential to contribute to wider dissemination of this 

information is deemed great, due to the low cost and availability of previously 

used modes of information distribution, i.e. in conjunction with distributing 

information regarding the Bilfører 65+ course.  



 

VTI rapport 682 21 

 A separate signal phase for left turning vehicles in intersections regulated by 

traffic lights, possibly complemented by a separate lane should when possible be 

introduced. 

Previous research indicates that the above measures promote safe mobility for 

older drivers. These measures seem to be profitable for the public economy 

when the traffic flow is high at intersections, with many left-turning vehicles, 

when the ratio of accidents is relatively high in connection with these kinds of 

left-turning accidents and/or a large proportion of older drivers drive through the 

intersection. The prerequisites for building left-turning lanes are described in 

The Norwegian Public Roads Administration’s handbooks. Implementing this 

measure would not require changing guidelines for or standards of infrastructure 

design. Older driver needs are, however, not mentioned in this context and it 

would be of importance to mention this group with regard to the need of 

adapting the transportation system to an aging society. Infrastructure measures 

undertaken to suit older car drivers would most likely benefit other groups of car 

drivers and, therefore, older drivers could be an important reference group for 

designing infrastructure. This kind of infrastructure measures is implemented 

continuously and a more encompassing alteration of the infrastructure takes 

time. It is therefore important to continuously follow the guidelines and mention 

older drivers in this context. 

 Complex intersections without traffic lights should when possible be turned into 

roundabouts. 

Previous research indicates that a large proportion of accidents involving older 

drivers occur at intersections regulated by give way signs. If accidents occur in 

intersections where a left-hand lane is already available and accidents continue 

to be a problem, one solution would be to turn the intersection into a 

roundabout. Roundabouts reduce the number of accidents for drivers of all ages 

in comparison to four-way crossings. The effect on mobility could be positive 

for older drivers due to intersections, which previously appeared threatening, 

may now appear safer. This assumes that the older driver is comfortable driving 

through roundabouts. The prerequisites to turn intersections into roundabouts are 

outlined in The Norwegian Public Roads Administration’s handbooks. 

Implementing this measure does not require changing the guidelines or standards 

of infrastructure design. Older drivers should, however, be highlighted as a 

category in infrastructure plans as the transportation system ought to be adapted 

to the needs and conditions of older drivers. Rebuilding intersections into 

roundabouts would most likely benefit other groups of drivers, not just older 

drivers. We deem this measure viable and a measure that should be undertaken 

continuously when the conditions are right.  

This report has a broad approach which has the advantage of including an overall view 

of evaluation studies on traffic safety measures for older drivers. However, the 

disadvantage is that many measures are only touched upon. Although the ambition has 

to some extent been to describe how the recommendations could be implemented, it has 

not been possible to make a thorough description of the implementation stage. The next 

step would, therefore, be to study how various measures could be implemented, those 

recommendations that are of most interest and further develop. 
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1 Introduktion 

Äldre bilförare har uppmärksammats i forskning och policysammanhang de senaste 

årtiondena. Detta har många orsaker. En förklaring är att den demografiska transitionen 

som sker i industrialiserade länder och som resulterar (och redan har resulterat) i en stor 

andel äldre människor i populationen delvis skapar nya utmaningar i samhället. Äldre 

bilförares trafiksäkerhet och risker har i detta sammanhang uppmärksammats och 

relaterats till deras ökande andel i populationen äldre bilförare. Det har också påtalats att 

transportsystemet framförallt är anpassad efter yngre och medelålders trafikanter och i 

högre grad behöver anpassas till en åldrande befolkning (OECD 2001). Det väcker 

frågor om hur en sådan anpassning kan ske, eller med andra ord hur åtgärder kan utfor-

mas för att beakta äldre trafikanters, inklusive bilförares, behov och förutsättningar. 

En annan förklaring är att genom att nya generationer blir äldre förändras också livstilar, 

behov och de krav som äldre ställer. Gårdagens äldre bilförare skiljer sig i vissa 

avseenden från dagens äldre bilförare, som i sin tur kan skilja sig från framtidens äldre 

bilförare. Det innebär att forskningsfrågor och policyåtgärder också behöver förändras 

med tiden. 

Mot denna bakgrund av en ökad andel äldre i befolkningen och behov av mer kunskap 

om äldre bilförares förutsättningar och behov identifierade Statens vegvesen i Norge år 

2007 äldre bilförare som en av flera aktuella ”högriskgrupper” i trafiken. I ett första steg 

gjordes en utlysning med fokus på äldre bilföres olycksinblandning. Detta resulterade i 

en studie som jämförde äldre bilförares olycksmönster i Norge och Sverige och en 

undersökning av faktorer som inverkar på olycksinblandning (Levin et al., 2009). Ett 

andra steg i Statens vegvesens forskningssatsning på äldre bilförare var en utlysning om 

trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare. Det föreliggande projektet är ett resultat av 

den utlysningen.  

 

1.1 Behovet att anpassa transportsystemet efter äldre bilförare 

Det finns två starka skäl till att arbeta för att anpassa transportsystem efter äldre 

trafikanter, inklusive bilförare. Det är för det första den pågående demografiska 

transitionen som innebär att andelen äldre i befolkningen ökar i den industrialiserade 

delen av världen och för det andra att vissa former av åtgärder för äldre bilförare även 

gynnar andra trafikantgrupper.  

I den industrialiserade delen av världen har det pågått och pågår en demografisk 

transition som innebär att andelen äldre i befolkningen har ökat och fortfarande ökar. I 

Europa kommer den andel som är över 65 år att öka från 17 procent år 2008 till  

30 procent år 2060 (Eurostat, 2008). I Norge kommer antalet över 65 år i befolkningen 

att öka från cirka 678 000 individer år 2005 till 902 000 år 2020, en ökning med ungefär 

en tredjedel. Även åldersgruppen yngre vuxna (20–29 år) ökar med drygt 19 procent 

medan åldersgruppen upp t.o.m. 19 år är relativt konstant (se Figur 1).  
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Figur 1  Befolkningen efter olika åldersgrupper i Norge år 2005, 2010 och 2020.  

Källa: Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 

Antalet individer i olika åldersgrupper varierar med tiden men en tydlig trend är att både 

antalet och andelen äldre ökar i befolkningen. För Norges del kommer ungefär  

25 procent av befolkningen att vara 65 år eller äldre år 2060 (Eurostat, 2008). För 

transportsystemets del är förändringarna särskilt påtagliga då de demografiska 

förändringarna samverkar med trender i bilismens utveckling. De kohorter som skaffade 

bil i samband med massbilismens inträde börjar komma till åren. För Norges del innebär 

detta t.ex. att antalet bilförare i åldersgruppen 65 år och uppåt ökar från ungefär 414 000 

år 2005 till 722 000 år 2020, alltså en ökning med drygt 74 procent. Detta eftersom 

andelen körkortsinnehavare i populationen 65 år och uppåt ökar från 61 procent år 2005 

till omkring 80 procent år 2020 (Figur 2). Till detta ska läggas att körkortstagandet 

bland yngre åldersgrupper minskar (Nordbakke, 2002). Det innebär med andra ord att 

framtidens bilister kommer att ha en helt annan ålderssammansättning än i dag, vilket är 

viktigt att ta hänsyn till i utformandet av transportsystemet. 
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Figur 2  Personer över 65 år i Norge efter körkortsinnehav år 2005, 2010 och 2020. 
Källa: Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 

Den demografiska utvecklingen för bilister har även en könsdimension. En viktig 

anledning till att andelen körkortsinnehavare har ökat och ökar bland äldre är en 

utveckling sedan några decennier med allt större andelar kvinnliga bilförare (Hjorthol et 

al., in press). Sirén et al. (2001) pekade i en litteraturstudie på hur äldre kvinnliga 

trafikanter var osynliggjorda som grupp, där deras behov och särskilda förutsättningar 

inte hade uppmärksammats. Det finns fortfarande stora skillnader mellan mäns och 

kvinnors mobilitet vilket kan förklaras av att kvinnor i lägre grad har tillgång till bil 

(Hjorthol et al., 2009; Sirén & Hakamies-Blomqvist, 2004). Äldre kvinnliga trafikanter, 

inklusive bilförare, är därför viktiga grupper att beakta i utformningen av transport-

systemet i ett åldrande samhälle. 

Med tidens gång ersätts också ständigt gamla kohorter av äldre av nya. Med nya 

kohorter av äldre förändras också livsstilar, behov och de krav som de äldre ställer. 

Samtidens äldre och de närmast kommande kohorterna av äldre är uppväxta med mass-

bilismens genombrott vilket återspeglas i att det är en bilburen generation. Detta innebär 

också dagens och framtidens äldre kör mer och har andra körvanor än tidigare kohorter 

av äldre. En aktuell samhällsdiskussion handlar om vad som händer när fyrtiotalisterna 

blir gamla, en generation som har beskrivits som stark och van att bestämma (Grip, 

2000; Hudson, 2005, om fyrtiotalisterna som framtidens trafikanter se Hakamies-

Blomqvist et al., 2005). Denna förändring där nya kohorter följer varandra och 

successivt ersätts innebär att kunskapen om hur transportsystemet kan anpassas till det 

åldrande samhället ständigt behöver aktualiseras och åtgärder omformas efter aktuella 

forskningsrön.  

Det andra skälet till att anpassa transportsystemet efter äldre bilförare handlar om att 

vissa typer av åtgärder för äldre bilförare också kan tänkas gynna andra trafikant-
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grupper. Mental belastning under bilkörning i situationer som kräver mycket uppmärk-

samhet kan vara ett problem (medföra högre olycksrisk) både för äldre bilförare och 

oerfarna förare. Åtgärder som reducerar belastningen, t.ex. genom en genomtänkt 

utformning av korsningar, kan därför reducera risken inte bara för äldre men även för 

oerfarna förare (Konstantopoulos et al., 2010; Lavie et al., in press). Det finns även 

studier som pekar på att komplexitet i köruppgiften ökar den mentala belastningen hos 

såväl yngre som äldre, men ökningen är betydligt större för äldre förare (Cantin et al., 

2009; Merat et al., 2005). Yngre kan därför tänkas kunna kompensera för brister i 

transportsystemet på ett sätt som äldre inte kan. I utformningen av vissa infrastruktur- 

och fordonsåtgärder kan därför äldre bilförare fungera som en god referensgrupp för att 

utforma åtgärder som kan gynna flera trafikantgrupper. En utformning efter t.ex. yngre 

åldersgrupper av bilförare som klarar av att kompensera för vissa brister innebär att 

sådana brister byggs in i systemet.  

 

1.2 Från trafiksäkerhet till säker mobilitet – förändrade 
forskningsfrågor 

Parallellt med den demografiska utvecklingen har även kunskapen om äldre bilförares 

behov och förutsättningar ökat och därmed har även forskningsfrågorna om äldre 

bilförare förändrats. Den första forskningsvågen om äldre bilförare kom i slutet av 

1960-talet (Hakamies-Blomqvist, 1999). Den ökade uppmärksamheten kom samtidigt 

som trafiksäkerhetsarbetet intensifierades och institutionaliserades i många länder 

(Heikkinen, 2008; jfr Gusfield, 1990; Stenöien 1992). Frågorna i den tidiga forskningen 

handlade om äldre bilförares olycksrisk och olyckor tillskrevs framförallt brister hos 

föraren (Hakamies-Blomqvist et al., 2004). Dessa brister delades in i två huvudsakliga 

inriktningar, brister som uppkom genom själva åldrandeprocessen och brister som 

berodde på medicinska faktorer. Denna uppdelning mellan åldrande i sig och 

medicinska faktorer är något som återkommer genom historien och är fortfarande i dag 

en aktuell problematik. Ska åtgärder utformas baserat på kronologisk ålder eller på 

funktionell förmåga? Kronologisk ålder har fördelen att det är en enkel variabel att 

administrera (Neugarten, 1981/1996) och utgör dessutom en central organiserings-

princip i moderna västerländska samhällen (Kohli, 1986). Kronologisk ålder har dock 

kritiserat i många sammanhang för att vara en trubbig variabel som säger föga om 

livsstil, behov, hälsa och funktionell förmåga hos enskilda individer, särskilt i högre 

åldrar (Swane, 1996; Schroots et al., 1999).  

Med tiden har äldre bilförares olycksrisk problematiserats och kunskapen nyanserats. 

Uppfattningarna om äldre bilförares olycksrisk har gått från antaganden om en generell 

förhöjd olycksrisk i populationen äldre bilförare till ett ifrågasättande av att den gene-

rella olycksrisken skulle vara förhöjd (se t.ex. OECD, 2001; TRB, 2005). Olycksrisken 

är emellertid komplex och det finns ett visst tolkningsutrymme (se t.ex. Levin et al., 

2009; Eberhard, 2008; Hakamies-Blomqvist, 1998). Äldre förare har en förhöjd 

skaderisk, dvs. en förhöjd risk att dö eller skadas svårt vid olyckor (Langford, Braitman 

et al., 2008; Eberhard, 2008; OECD, 2001). Detta är emellertid inte samma sak som 

olycksrisk, dvs. risken att råka ut för en olycka. En viktig förklaring till att äldre 

bilförare är överrepresenterade när det gäller svårt skadade och dödade i trafiken är 

äldre människors ökade fysiska skörhet. Vid en jämförbar olycka skadas äldre 

människor svårare än yngre. Denna skörhet bidrar till att äldre människor är överrepre-

senterade i olycksstatistik som baseras på personskador och dödsfall i stort sett oavsett 

hur de rör sig i trafiken. I Norge är exempelvis 54 procent av alla dödade fotgängare 

över 65 år, och 42 procent är över 74 år (Erke 2008). Den förhöjda skaderisken för äldre 
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bilförare innebär att viktiga åtgärder för denna grupp innefattar sådana som är fordons-

relaterade, t.ex. krocksäkerhet i bilar samt väg- och trafikmiljörelaterade (Langford, 

Braitman et al., 2008).  

Studier har också lyft fram att grupper som kör lite har en förhöjd olyckrisk, om den 

beräknas i förhållande till sträcka, i jämförelse med grupper som kör mycket. Denna 

effekt kallas för Low-mileage-bias (för en debatt om Low-mileage-bias, se Staplin et al., 

2008; Langford, Koppel el al., 2008). En förklaring är att grupper som kör lite tillrätta-

lägger en större andel av sin körning under förhållanden med högre olycksrisk, såsom 

korsningar. Grupper som har långa årliga körsträckor kör ofta många körkilometer på 

motorvägar, där olycksrisken är förhållandevis låg. Eftersom äldre som grupp har 

kortare årlig körsträcka än andra åldersgrupper medför denna ”bias” att äldre får en 

förhöjd olycksrisk om den beräknas i förhållande till sträcka. Studier visar att när 

individer som kör olika årliga körsträckor jämförs med varandra försvinner i stort sett 

ålderseffekten, dvs. äldre bilförare får ingen generell förhöjd olycksrisk per person-

kilometer (Hakamies-Blomqvist, Raitanen et al., 2002; Langford et al., 2006; Langford, 

Koppel el al., 2008). Den ökade kunskapen om olyckor har också pekat på att äldre 

bilförare är överrepresenterade i vissa typer av olyckor, såsom korsningsolyckor men 

underrepresenterade i andra, t.ex. alkohol- eller drogrelaterade olyckor, i jämförelse 

med andra åldersgrupper (Levin et al., 2009). 

En förändring i forskningen om äldre bilförare är att om den centrala forskningsfrågan i 

den tidiga forskningen var ”Varför har äldre bilförare en förhöjd olycksrisk?” så 

omformulerades den under 1990-talet till ”Vilka äldre bilförare har en förhöjd 

olycksrisk?” (Hakamies-Blomqvist, 1998; Hakamies-Blomqvist & Peters, 2000). Från 

ett intresse för hela populationen av äldre bilförare och generella lösningar har intresset 

riktats mot undergrupper av äldre bilförare. Snarare än att äldre bilförare generellt har 

en förhöjd olycksrisk kan det finnas undergrupper som har en förhöjd olycksrisk. 

Majoriteten av äldre bilförare uppfattas som säkra förare i förhållande till andra grupper 

av bilförare. Grupper som särskilt har uppmärksammats från 1990-talet och framåt i 

trafiksäkerhetsforskning om äldre bilförare är förare som lider av kognitiva svårigheter 

och demens (Hakamies-Blomqvist, 1998; Hakamies-Blomqvist & Peters, 2000, jfr 

Heikkinen, 2008).  

Detta intresse för undergrupper av äldre bilförare i transportforskningen kan också 

relateras till en mer generell förändring inom äldreforskningen. Såsom gerontologen 

Neugarten (1974/1996) förutspådde redan på 1970-talet skulle det med den ökande 

medellivslängden och en ökande andel äldre i befolkningen bli svårt att i många 

sammanhang hantera en kategori de äldre som en homogen kategori. Hon föreslog en 

uppdelning i ”yngre äldre” och ”äldre äldre” där yngre äldre sträckte sig från 55 till 

75 år och äldre äldre från 75 år och uppåt. I dagens gerontologi delas också ofta de äldre 

in i flera kategorier baserade på antingen kronologisk ålder eller livssituation 

(oberoende-beroende). De äldre uppfattas som en heterogen grupp med en mångfald av 

livstilar där flera grupper av äldre är fortsatt rörliga, aktiva och engagerade i samhället 

medan andra får fysiologiska nedsättningar och blir beroende av vård och omsorg. En 

viktig utgångspunkt i detta projekt är därför att uppmärksamma den heterogenitet som 

finns i äldrebilförarpopulationen och ställa frågan om vilka grupper av ”äldre” som 

olika åtgärder är riktade mot. Det kan även vara så att åtgärder slår olika mot olika 

grupper. En sådan skillnad har t.ex. dokumenterats för kön där män och kvinnor slutar 

köra bil av delvis olika anledningar och där det finska körkortssystemet gav oväntade 

och inte önskvärda effekter på kön (Sirén et al., 2004; Hakamies-Blomqvist & 

Wahlström, 1998). 
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Den kanske mest centrala förändringen inom transportforskningen är emellertid att 

fokuset på trafiksäkerhet i relation till äldre bilförare sedan 1990-talet har skiftat mot ett 

ökat intresse för äldres mobilitet (jfr Heikkinen, 2008). Mobilitetsfrågan har lyfts fram 

som ett av de mest centrala problemen i relation till äldre i trafiken (Oxley & Whelan, 

2008; OECD, 2001; Heikkinen & Hakamies-Blomqvist, 2000). Mobilitet är dock ett 

komplext begrepp som används på många olika sätt, i fallet med äldre trafikanter kan 

begreppet något förenklat sägas stå för äldres faktiska resande och möjligheter att resa. 

Mobilitet har ett samband med bl.a. fysisk och psykologisk hälsa, oberoende, sociala 

förhållanden och generella möjligheter till olika typer av aktiviteter (Transport Research 

Center Brno, 2003). Reducerad mobilitet medför ofta reducerad ”self-efficacy” dvs. en 

minskad känsla av kompetens och bemästrande av tillvaron vilket kan förstärka 

negativa hälsoeffekter. (Hirsch et al., 2001; Erke & Elvik, 2007). Hakamies-Blomqvist 

et al. (1999) har pekat på hur en god mobilitet för äldre har ett samband med ett litet 

behov av samhälleliga stödåtgärder och därigenom också kan antas minska samhälleliga 

kostnader inom vård och omsorg. 

En viktig fråga i forskningen om äldre i trafiken det senaste decenniet har därför handlat 

om att sammanföra de nyare forskningsdiskussionerna om äldres mobilitet med tidigare 

och pågående forskning om äldres säkerhet. Trafiksäkerhetsfrågor är, som Haight redan 

1985 påpekade, relaterade till mobilitet eller ”transporter”. Trafiksäkerhet bygger på 

antaganden om mobilitet eftersom en situation med noll mobilitet, som skulle ge total 

säkerhet, inte är önskvärd. På ett liknande sätt avbryter t.ex. en trafikolycka mobilitet, 

en olycka stoppar eller hindrar en resa mer eller mindre. Ett paraplybegrepp som 

används för att beakta trafiksäkerhet och mobilitet samtidigt i sammanhanget med äldre 

bilförare är ”säker mobilitet” (se t.ex. OECD, 2001; TRB, 2005).  

 

1.3 Projektets utgångspunkter och genomförande 

Projektet har utförts inom ramen för Statens vegvesens utlysning om trafiksäkerhets-

åtgärder för äldre bilförare och konsekvenser på trafiksäkerhet. Fokus i projektet ligger 

därför på trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärdernas effekter har dock mot bakgrund av 

tidigare forskning studerats i en vidare ram där såväl åtgärdernas trafiksäkerhetseffekter 

som effekter på mobilitet har beaktats. En viktig utgångspunkt i projektet har också varit 

en förståelse av kategorin äldre bilförare som en heterogen kategori och frågor har 

därför ställts om vilka de äldre bilförarna är och om det är möjligt att se om åtgärderna 

riktar in sig på specifika undergrupper. 

I utlysningen ingick att särskilt fokusera på egentester vilket har gjorts inom en särskild 

delstudie i projektet (se nedan). Utlysningen specificerade också att åtgärderna skulle 

värderas i förhållande till trafiksäkerhet där sedan rekommendationer om åtgärder som 

kan genomföras i Norge skulle ges. Värderandet vidgades återigen med anledning av 

tidigare forskning till att också innefatta mobilitet. Förutom att detta har forsknings-

mässig relevans bedömdes att mobilitet också har betydelse för vilken acceptans 

åtgärden får hos den äldre populationen och andra berörda aktörer. Åtgärder som både 

kan främja säkerhet och mobilitet ger sannolikt större acceptans än åtgärder som 

försvårar eller minskar mobilitet. Detta har betydelse för genomförbarhet och vilka 

åtgärder som kan rekommenderas i Norge. En utgångspunkt blev därför att värde-

ringarna skulle göras på kriterier baserade på trafiksäkerhet, mobilitet och säker 

mobilitet. Detta kompletterades efterhand med kriteriet genomförbarhet. 
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Projektet har genomförts i ett samarbete mellan forskare vid VTI i Sverige och forskare 

vid TØI i Norge. I projektet gjordes en muntlig delrapportering 10 december 2009 till 

uppdragsgivaren. Den föreliggande rapporten utgör slutrapportering i projektet. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet i rapporten är att beskriva och värdera olika åtgärder som 

vidtagits för att förbättra säkerheten för äldre förare. Detta syfte har sin tur delats in i tre 

delsyften. Det första delsyftet är att göra en litteraturstudie om olika typer av åtgärder 

för att förbättra säkerheten för äldre förare. Detta inkluderar att göra en översikt av 

åtgärder riktade mot förare, fordon och väg- och trafikmiljö. Det andra delsyftet är att 

göra en översikt av egentester som äldre själva kan använda för att bedöma sin egen 

förmåga och behov av eventuellt stöd. Detta andra delsyfte innefattar också att göra en 

detaljerad beskrivning av tester. Det tredje delsyftet är att med utgångspunkt i litteratur-

studien över åtgärder och översikten av egentester, värdera och diskutera olika åtgärder. 

Åtgärderna värderas med avseende på deras effekter på trafiksäkerhet, mobilitet och 

säker mobilitet, där det senast nämnda betraktas som det mest eftersträvansvärda. Till 

detta görs en värdering baserat på genomförbarhet. 

Frågeställningarna i studien är följande: 

 Vilka trafiksäkerhetsåtgärder förekommer för äldre bilförare?  

 Vilka trafiksäkerhetseffekter har dessa åtgärder? 

 Vilka mobilitetseffekter har dessa åtgärder? 

 Vilka åtgärder bör genomföras i Norge baserat på deras effekter på 

trafiksäkerhet, mobilitet och säker mobilitet samt deras genomförbarhet?  

 Går det att identifiera en eller flera subgrupper av äldre förare som olika åtgärder 

inriktar sig på? 

 Finns det exempel på åtgärder som inte är ”åldersspecifika” men som har stor 

betydelse för äldre förares säkerhet? 

 Om åtgärderna är specifikt inriktade på äldre förare och baseras på kronologisk 

ålder, vilka kronologiska åldrar förekommer och vilka argument används för 

dessa? 

 Vilka för- och nackdelar finns med frivilliga egentester i förhållande till 

obligatoriska tester för äldre bilförare (frivillighet kontra tvång) 

De fyra första frågeställningarna är de mest centrala i projektet och har varit vägledande 

för studiens upplägg. De tre följande frågeställningarna (om subgrupper, inte ålders-

specifika, kronologisk ålder) har nyanserat utgångspunkten kategorin ”äldre bilförare” 

och berörs kort när det varit relevant samt i slutdiskussionen. Den sista frågeställningen 

berörs kort i delstudie 2 om egentester.  

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på trafiksäkerhetsåtgärder och deras effekter på trafiksäkerhet 

och mobilitet. Litteratursökningar i projektet har därför i första hand utformats för att 

finna trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare och evalueringar av dessa. Vi bedömde 

att sökningar mot äldres mobilitet skulle göra projektet för omfattande och inkludera 
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såväl forskning om resmönster och resvaneundersökningar, samhällsplanering som 

alternativa transportformer. Projektet skulle ha blivit spretigt och dessutom ha lett oss 

från projektets ursprungliga inramning av trafiksäkerhet. Mot denna bakgrund har vi 

dock undersökt och värderat såväl trafiksäkerhets- och mobilitetseffekter hos åtgärder 

och också tillåtit oss att i relevanta fall beröra åtgärder som ibland betraktas som 

renodlade mobilitetsåtgärder, t.ex. komfort i fordon.  

En annan avgränsning är att projektet uteslutande fokuserar på äldre personbilsförare. 

Vår bedömning var att många frågor i anslutning till denna kategori är av annan 

karaktär än för yrkesförare. Exempelvis ser relationen mellan trafiksäkerhet och 

mobilitet ut på ett annat sätt. För personbilsförare handlar mobilitet om vardagslivet, om 

möjligheterna att vara aktiv och delaktig i samhället och inte minst om möjligheterna att 

leva ett oberoende liv. För yrkesförare handlar mobiliteten om möjligheten att försörja 

sig i arbetslivet. Om någon som är lämplig av trafiksäkerhetsskäl nekas att köra i yrket 

så uppfattas inte konsekvenserna för den personliga mobiliteten vara lika stora som i 

fallet med personbilsförare. Till syvende och sidst, flertalet yrkesförare pensioneras vid 

67 år eller före och är således i yngre åldrar än de förare som ofta införlivas i kategorin 

äldre bilförare.  

 

1.6 Disposition  

Rapporten är indelad i tre övergripande delar som motsvarar de tre olika delstudierna 

beskrivna i syftet. Kapitel 2 motsvaras av delstudie 1 och utgörs således av en littera-

turstudie om trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare och åtgärdernas konsekvenser på 

trafiksäkerhet och mobilitet. Kapitlet är skrivet på svenska och kan läsas som en 

självständig del i rapporten.  

Kapitel 3 motsvaras av delstudie 2 och utgörs av en översikt och diskussion av 

existerande och möjliga egentester för äldre bilförare. Detta kapitel är skrivet på norska 

och kan liksom kapitel 2 läsas som en självständig del. Delar av kapitel 3 utgörs av en 

genomgång av olika egentester och kan också fungera som ett kortfattat uppslagsverk 

om existerande och möjliga egentester.  

Kapitel 4 motsvarar delstudie 3 och utgörs av en konstruktion av kriterier för värdering 

av åtgärder. Kriterierna är trafiksäkerhet, mobilitet, säker mobilitet och genomförbarhet. 

I kapitlet värderas åtgärder som har sållats fram genom litteraturstudien i kapitel 2 och 

genomgången av egentester i kapitel 3. Kapitlet avslutas med en kort lista med rekom-

mendationer av ett antal åtgärder som skulle kunna utföras i Norge. Kapitlet är skrivet 

på svenska. 

I Kapitel 5 beskrivs de rekommenderade åtgärderna mer ingående. Därefter förs en 

övergripande diskussion om heterogeniteten i kategorin äldre bilförare, eller mer 

specifikt en diskussion om vilka förare åtgärderna riktar sig till. Kapitlet avslutas med 

några avrundande reflektioner och förslag på vidare forskning. Kapitlet är skrivet på 

svenska.  
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2 Litteraturstudie över åtgärder för äldre bilförare och deras 
effekter på trafiksäkerhet och mobilitet 

2.1 Inledning 

I detta kapitel beskrivs projektets första delstudie, som är en litteraturstudie. Det över-

gripande syftet i litteraturstuden är att beskriva forskningsläget från år 2000 och framåt 

om trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare och deras effekter på trafiksäkerhet och 

mobilitet. Fokus i litteraturstudien ligger således på tidigare forskning som har 

utvärderat effekter på trafiksäkerhet och mobilitet. I viss mån har vi även inkluderat 

studier som beskriver vad vi uppfattar som lovande åtgärder för äldre bilförare, även om 

de inte analyserar eller diskuterar åtgärders effekter. Litteraturstudien utgör dock ingen 

katalog över allehanda små och stora åtgärder utan vi har koncentrerat oss på åtgärder 

som har beskrivits och utvärderats i vetenskaplig litteratur. Så kallad ”grå litteratur” 

som myndighetsrapporter, broschyrer m.m. har inkluderats när vi funnit att det är 

relevant.  

Litteraturstudien resulterar i en första sållning av åtgärder baserat på tidigare forskning. 

Många åtgärder har inte evaluerats, evalueringarna pekar på motstridiga resultat 

alternativt kan inte påvisas främja trafiksäkerhet och/eller mobilitet. I denna delstudie 

lyfter vi fram de åtgärder som verkar mest lovande baserat på tidigare forskning 

alternativt pekar på kunskapsbrister om åtgärder som har god potential att utvecklas på 

ett sätt som kan främja säker mobilitet. I kapitel 4 utvecklas värderingarna av de mest 

lovande åtgärderna från litteraturstudien. 

Litteraturstudien har strukturerats efter en vanlig uppdelning inom transportområdet: 

åtgärder riktade till förare, åtgärder riktade mot fordon och åtgärder riktade mot väg- 

och trafikmiljön. De olika delarna beskrivs i olika delavsnitt och kan läsas som själv-

ständiga delar för den läsare som endast är intresserad av en typ av åtgärd. Åtgärder 

riktade till förare delades i sin tur upp i två omfångsrika avsnitt om körkortsåtgärder och 

utbildning (egentester behandlas i kap. 2). Även dessa delar kan läsas som självständiga 

avsnitt. Efter att litteraturstudien har behandlat ovanstående typer av åtgärder för äldre 

förare diskuteras även enstaka åtgärder som inte faller inom ramen för den ovanstående 

indelningen av åtgärder. Avslutningsvis sammanfattas litteraturstudien och viktiga 

poänger dras fram.  

 

2.2 Metod 

Databaser för sökande av litteratur valdes efter samråd med en dokumentalist på VTI 

för att täcka olika områden (se bil.1). Vi använde oss av transportdatabaser, den 

amerikanskt baserade TRIS, OECD:s databas ITRD samt VTI:s databas TRAX, för att 

söka litteratur inom transportområdet. Detta kompletterades med sökningar i en social-

gerontologisk databas, AgeLine. Vi sökte också i en allmän databas, Web of Science, 

som inkluderar samma referenser som flera specialdatabaser t.ex. Psychinfo och 

Ergonomics abstracts. Vi valde slutligen att använda oss av en specialdatabas SAE som 

är specialiserad på teknologier för olika typer av fordon på land, till sjöss m.m. för att 

söka efter fordonsinriktade åtgärder för äldre bilförare.  

Litteratursökningarna avgränsades till att sträcka sig från år 2000 och framåt för att 

inkludera den mest aktuella forskningen. En dokumentalist på VTI genomförde 

sökningarna där han kombinerade sökord för tre huvudkategorier (äldre bilförare, äldre 

och förare) med sökord för åtgärder (för sökord, se bil. 1). Sökningarna utgick från 

indelningen av åtgärder riktade till förare, fordon och väg- och trafikmiljö. I många fall 
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fick specialsökord användas för att finna artiklar om åtgärder, i fallet med väg- och 

trafikmiljö användes t.ex. sökord som ”traffic sign*”, ”junction*”, ”highway design” 

och ”sense of locali*”. För att inkludera oväntade och allmänna åtgärder gjordes också 

mer generella sökningar på åtgärder. Sökningarna resulterade i, efter en första grovsåll-

ning, dokumentlistor med cirka 175 referenser. Dessa sökningar kompletterades med en 

genomgång av alla nummer av Accident Analysis and Prevention och Traffic Injury 

Prevention från och med år 2000 till cirka augusti 2009. En jämförelse mellan genom-

gångarna av tidskrifterna och databassökningarna tydde på att databassökningarna 

lyckats täcka relevanta referenser om trafiksäkerhetsåtgärder för äldre bilförare i de 

båda tidskrifterna. Vi bedömde därför att referenserna från databassökningarna var 

tillräckliga inledningsvis i litteraturstudien. Vid läsningen av referenser vidgades urvalet 

genom traditionellt ”snöbollsurval” där nya referenser hittades via referenslistor och i 

sin tur kunde leda till ytterligare nya referenser. Referenser kunde även inkluderas 

genom tips från forskarkollegor, detta gällde t.ex. en nyligen genomförd utvärdering 

(Sirén & Meng, 2010) av införande av ett demenstest i Danmark vid omprövning av 

körkort. 

 

2.3 Körkortsåtgärder för äldre bilförare  

Körkortssystemet handlar om att utfärda licenser och kontrollera vem som är lämplig 

eller olämplig att köra bil. Ett utbildningsväsende och praktiker för att erhålla körkort 

har formats för avgöra vem som uppfyller kriterierna för att skaffa ett körkort. En annan 

viktig aspekt handlar om att upprätthålla kontrollen och övervaka förarna som redan är 

ute på vägarna. Hur är det möjligt att veta att de som är ute och kör på vägarna är 

lämpliga? Äldre bilförare har framförallt blivit en aktuell fråga i vad som kan kallas för 

den medicinska uppföljningen av körkortsinnehavare (jfr Heikkinen, 2008). 

Den medicinska uppföljningen av körkort kan utformas på ett flertal sätt. Den kan vara 

formellt åldersoberoende och rikta sig till förare i alla åldersgrupper, såsom anmäl-

ningsplikt för läkare eller regelbunden obligatorisk medicinsk omprövning av körkort 

för alla körkortsinnehavare. Eftersom åldrande ofta förknippas med funktionsned-

sättningar och vissa former av sjukdomar har emellertid i en del fall den medicinska 

uppföljningen baserats på kronologisk ålder. Detta skapar ett dilemma eftersom det 

egentligen inte finns ett intresse för kronologisk ålder per se i den medicinska 

uppföljningen utan för sjukdomar och funktionsnedsättningar som kan påverka 

körförmågan, och som i vissa fall uppvisar statistiska samband med kronologisk ålder. 

Den övergripande frågan kan sägas handla om hur man ska utforma ett körkortssystem 

där man finner förare som kan vara farliga i trafiken på grund av sjukdomar och 

nedsättningar. Där har ibland hög ålder uppfattats som ett möjligt kriterium för att finna 

förare som kan ha en förhöjd risk. 

Det finns även andra problematiker i relation till förare i högre åldrar (se kap 1). Den 

första handlar om att äldre människor kan få svårare att röra sig och därmed riskerar att 

få en försämrad mobilitet. Mobilitet är en fråga som i hög grad har lyfts fram i relation 

till äldre i trafiken de senaste årtiondena (se t.ex. OECD, 2001). Detta innebär att 

körkortsåtgärder i relation till äldre bilförare också diskuteras och utformas i ett bredare 

perspektiv där frågan om körkort också blir en ingång till exempelvis träning av äldre 

bilförare, fordonsanpassning och rehabilitering för att den äldre föraren ska kunna 

fortsätta att köra så länge som möjligt under säkra förhållanden. Den andra problema-

tiken som är relevant handlar om att de äldre är en kategori som historiskt och i många 

sammanhang har behandlats fördomsfullt vilket innebär att åldersdiskriminering är en 
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fråga som har debatterats i forskning och i samhället sedan åtminstone slutet av 1960-

talet (Butler, 1969; Bytheway, 1995; Palmore, 1999; Andersson, 2002; Ragland et al., 

2005; Heikkinen & Krekula, 2008). Ålder är i dag en dimension som t.ex. finns 

inskriven i EU:s diskrimineringslag. Det innebär att ålder i viss mån är ett känsligt 

kriterium att använda i utformningen av åtgärder. I fallet med körkortsåtgärder har 

särskilt restriktiva åldersbaserade körkortsåtgärder varit kontroversiellt. Detta gäller 

t.ex. i Maryland, Nevada och Massachussets där lagen uttryckligen förbjuder att en 

kronologisk hög ålder ska kunna utgöra grund för omprövning av körkort (Insurance 

Instute for Highway Safety 2009-11-27). Vi har inte möjlighet att fördjupa oss i denna 

problematik i den här studien men eftersom problematiken löper som en underliggande 

tråd när det gäller körkortsåtgärder kommer vi att kortfattat beröra frågan i den avslu-

tande diskussionen i kapitel 5 när vi behandlar funktionell förmåga och kronologisk 

ålder.  

I detta avsnitt börjar vi med att beskriva och diskutera hur körkortssystemet ser ut i 

olika länder för att skapa en bakgrund till detta delavsnitt om körkortsåtgärder. Därefter 

går vi igenom forskningsläget om tester för äldre bilförare. Ett resultat är att det inte har 

kunnat påvisas tester som kan användas i praktiken för att fälla ett avgörande om vem 

som är lämplig eller olämplig att köra bil. Vi pekar därför på två mättekniska problem i 

detta sammanhang, nämligen att olyckor är sällsynta samt det som kallas för sensitivitet 

och specificitet (mått på testers felbedömningar). Vi diskuterar sedan åtgärden begrän-

sade körkort för att därefter gå in på studier som har utvärderat eller jämfört olika 

länders körkortssystem avseende den medicinska uppföljningen för äldre bilförare. Ett 

resultat är att det är svårt att finna tydliga indikationer på att generell åldersbaserad om-

prövning av körkort har en positiv trafiksäkerhetseffekt. I forskningsläget de senaste tio 

åren är det istället möjligt att se en satsning på och utveckling av en annan typ/variant 

av åtgärd, nämligen stegvis omprövning av körkort, vilket vi diskuterar. Eftersom 

flertalet evalueringsstudier framförallt har evaluerat trafiksäkerhet tar vi avslutningsvis 

också upp körkortsåtgärders mobilitetseffekter innan vi går in på en avrundande 

diskussion av körkortsåtgärder.   

 

2.3.1 Omprövning av körkort för äldre bilförare i olika länder 

Den medicinska uppföljningen i olika länder skiljer sig markant åt. Vissa länder såsom 

Italien och Lettland tillämpar en strikt uppföljning med obligatorisk omprövning för alla 

körkortsinnehavare vart tionde år (se tabell 1 nedan). Intervallen för en sådan ompröv-

ning kan minska vid högre åldrar. I Italien sker uppföljningen exempelvis vart tionde år 

fram till 50 år då frekvensen ökar till vart femte år fram till 70 år, för att därefter 

ytterligare öka till vart tredje år. Andra länder har valt att ha en åldersbaserad ompröv-

ning såsom Grekland. Vid 65 års ålder görs en omprövning av körkort, en omprövning 

som sedan upprepas vart tredje år. Ytterligare andra länder, t.ex. Frankrike och 

Tyskland, har obegränsad giltighetstid för körkortet samtidigt som det finns länder som 

Sverige som har en i princip obegränsad giltighet men kombinerar detta med anmäl-

ningsplikt för läkare. Uppföljningens form varierar från läkarintyg, självdeklarationer, 

körprov etcetera (CIECA, 2006; jfr Mitchell, 2008). 

I Norge krävs läkarintyg från och med 70 års ålder. I läkarundersökningen undersöks 

bl.a. synskärpa och synfält, tecken på missbruksproblem, läkemedelsbruk, personlig-

hetsavvikelser och olika sjukdomstillstånd som kan bidra till att en person är olämplig 

som förare. Minst vart femte år ska en ny omprövning ske för friska förare mellan 70 

och 75 år. I riktlinjerna för omprövningen anges att för personer över 75 år bör en sådan 
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omprövning ske varje år (Sagberg & Glad, 1999). En studie pekar på att läkarintygen 

ofta baseras på subjektiva bedömningar från läkaren (Brækhus & Engedal, 1996). 

Exemplen ovan är tagna från europeiska länder (se Tabell 1) men en liknande variation 

finns även mellan delstater i t.ex. USA (Grabowski et al., 2004; Sharp & Johnson, 2005) 

och Australien (Langford, Fitzharris, Newstead et al., 2004; Langford, Fitzharris, 

Koppel et al., 2004; Langford, Bohensky et al., 2008). 

Variationen väcker frågor om grundvalen för de olika procedurerna för uppföljning. 

Enligt Langford, Braitman et al. (2008) finns ett avsevärt glapp mellan forskning och 

implementering av olika körkortsåtgärder, där åtgärder ofta implementerats på andra 

grunder än forskning. Det är därför centralt att sammanställa och diskutera forsk-

ningsläget om körkortsåtgärder för äldre bilförare, såsom görs i detta delavsnitt, i en 

strävan att skapa mer robusta underlag för implementering av körkortsåtgärder.  

 
Tabell 1  Olika europeiska länders medicinska uppföljning av körkort för personbils-
förare. Uppgifterna är hämtade från CIECA 2006 och kan i något fall vara inaktuella.  

Land Giltighet Ålder vid första 
medicinska 
omprövningen 

Periodicitet Läkares 
anmäl-
ningsplikt 

Kommentar 

Belgien Obegränsad – – – – 

Danmark Begränsad 70 70, 74, vartannat år 
därefter. Från 80 år 
varje år 

Ja Demenstest förväntas 
introduceras år 2006* 

Estland Begränsad 65 Från 65 år, sedan 
vart femte år 

Ja – 

Finland Begränsad 45 år syn, 70 år 
fullt test 

70 år, sedan vart 
femte år 

Ja Fullt test vid 60 
ersatte läkarkrav år 
2004 

Frankrike Obegränsad – – – – 

Grekland Begränsad 65 65 och vart tredje år 
därefter 

– – 

Irland Begränsad 70 70, och max vart 
tredje år därefter 

– – 

Island Begränsad 65 Mellan 65 och 70 år 
max 5 år, från 70 till 
71 år – max 4 år, 
från 80 varje år 

– – 

Italien Begränsad Från början, 
vart tionde år 

Vart tionde år till 50 
år, vart femte år 
mellan 50 och 70, 
därefter vart tredje 
år 

– – 

Lettland Begränsad Från början, 
vart tionde år 

Vart tionde år. Vid 
65 vart tredje år 

Ja – 
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Land Giltighet Ålder vid första 
medicinska 
omprövningen 

Periodicitet Läkares 
anmäl-
ningsplikt 

Kommentar 

Litauen Begränsad Från början, 
vart femte år 

Vart femte år, från 
60 vart tredje år, 
från 70 vartannat år, 
från 80 varje år 

– Systemet utvärderas 
2006 

Luxemburg Begränsad 50 50,60,70 och vart 
tredje år därefter. 
Från 80, varje år 

– – 

Malta Begränsad 70 70 år och därefter 
vartannat år 

– – 

Nederländerna Begränsad 70 70 år och därefter 
vart femte år 

– Den medicinska 
testningen vid 70 år 
ska ersättas med en 
personlig 
självdeklaration från 
2007 

Norge Begränsad 

(100) 

70 70 och därefter vart 
femte år 

Ja Körkortet är giltigt till 
100 år. Från 70 år ska 
körkortsinnehavare 
visa ett giltigt 
läkarintyg 

Polen Obegränsad – – Ja – 

Portugal Begränsad 65 70 år och därefter 
vartannat år 

Ja – 

Schweiz Begränsad 70 70 och max 
vartannat år 
därefter 

– – 

Slovakien Begränsad 60 60, 65 och 68 och 
därefter vartannat 
år 

 En förändring väntas i 
lagen år 2006 

Slovenien Begränsad 80 80, och därefter 
beroende på 
medicinskt beslut av 
läkrare 

– – 

Spanien Begränsad Från början, 
vart 10 år 

Vart tionde år till 45, 
vart femte år mellan 
45 och 70, därefter 
vartannat år 

– – 

Storbritannien Begränsad – – – Medicinsk 
självdeklaration vid 
förnyelse av körkort 
vid 70 år och därefter 
vart tredje år 

Sverige Obegränsad   Ja  
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Land Giltighet Ålder vid första 
medicinska 
omprövningen 

Periodicitet Läkares 
anmäl-
ningsplikt 

Kommentar 

Tjeckien Begränsad 60 60,65,68, vartannat 
år 

Ja – 

Tyskland Obegränsad – – – – 

Ungern Begränsad Från början, 
vart tionde år 

Vart tione år tills 40 
år, vart femte år 
mellan 40 och 60, 
vart annat år 
därefter 

Ja – 

Österrike Obegränsad – – – – 

*Demenstestet som infördes 2006 i Danmark har utvärderats av Sirén & Meng 2010 

 

2.3.2 Tester för äldre bilförare 

Det finns ett stort antal studier av varierande kvalitet där enskilda tester eller testbatte-

rier har relaterats till körbeteende/prestation eller olyckor. Nedan ger vi en beskrivning 

av forskningsläget gällande syntester, kognitiva tester och vissa testbatterier samt tester 

av körning på väg.  

 

Syntester 

Synförmåga har länge uppfattats ha betydelse för bilkörning och olika krav på synför-

måga har därför ställts för innehav av körkort. De flesta länder har minimikrav för 

statisk synskärpa, dvs. förmågan att urskilja stillastående objekt. Även om synskärpa 

har vad som har kallats för hög ”face validity”, dvs. att det är en faktor som vid en första 

anblick verkar ha betydelse för trafiksäkerhet, så har det varit svårt att vetenskapligt 

finna tydliga samband mellan synskärpa och olyckor (Hedin, 2001). I en gammal men 

samtidigt en av de mest omfattande studierna av synskärpa som gjorts följdes 16 000 

förare under tre år. Ett svagt signifikant samband fanns endast för förare över 54 år. Om 

kravet på 0,5 strikt hade följts skulle 10 av 529 personer ha undvikit olyckor samtidigt 

som 38 förare utan olyckor skulle ha sållats bort (Hills & Burg, 1977).  

De flesta länder har även krav på synfältet för innehav av körkort. Ett bra synfält ger ett 

bättre perifert seende men har också betydelse för bedömning av hastighet och avstånd. 

Få studier har enligt Hedin (2001) gjorts av synfältets betydelse för olyckor även om 

synfält också kan sägas ha en hög ”face validity”.  

I många länder krävs en synprövning (oftast synskärpa och ibland synfält) vid förnyelse 

av körkort. Det finns dock föga stöd för att den typen av synprövningar ökar trafik-

säkerheten (Hedin, 2001; Bohensky et al., 2008; Rubin et al., 2007). Istället pekar nyare 

forskning på att det snarare är mer komplexa synfunktioner som har betydelse för 

körförmåga (Rubin et al., 2007; Clay et al., 2005). I en översikt år 2008 av sju 

vetenskapliga studier av synskärpa och synfält och dessa synförmågors effekter på 

trafiksäkerhet (körbeteende/körprestation, olyckor, reaktionstid för inbromsning) drog 

Bohensky et al. slutsatsen att det fanns föga stöd för ett starkare samband mellan dessa 

synförmågor och trafikolyckor eller olämpligt körbeteende. Bohensky et al. påpekar att 

detta innebär att flera länders utformning av körkortsåtgärder för äldre bilförare är 
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inadekvata och kan inte sålla bort förare med högre risk samtidigt som lämpliga förare 

riskerar att förlora körkortet och därmed få minskad mobilitet. 

Rubin et al. (2007) studerade relationen mellan syn respektive visuell uppmärksamhet 

och olycksinblandning för bilförare i åldersgruppen 65–84 år. Synskärpa, kontrast-

känslighet och stereoseende uppvisade inga klara samband med olyckor. Däremot hade 

känslighet för bländning, synfältsbortfall och UFOV (Useful Field of View) signifikanta 

samband med olyckor. Dock fanns också paradoxala resultat på så sätt att för dem som 

hade bättre synskärpa men samtidigt högre känslighet för bländning eller synfälts-

bortfall fick minskad olycksinblandning. Ett lovande test som kan ha ett samband med 

olycksinblandning och olämpligt körbeteende är UFOV. I en kumulativ metaanalys av 

åtta studier fann Clay et al. (2005) att det fanns ett stöd för att UFOV kan fungera som 

indikator på körprestation och säkerhet, detta eftersom de olika studierna som inne-

fattade en del olika metodologier pekade åt samma håll. 

En studie som kort bör omnämnas är McGwin och Owsley (2008) då den väckt 

uppmärksamhet genom ett resultat som pekar på att syntest har reducerat olycks-

inblandning. Studien är en utvärdering av effekten av en förändring i körkortssystemet i 

Florida år 2004. Före år 2004 krävdes inget syntest av körkortsinnehavare som 

förlängde sina körkort per brev eller Internet, endast av dem som personligen kom till 

körkortsmyndigheten för förnyelse av körkort. Efter januari 2004 skulle alla över 80 år 

skicka in intyg på tillräcklig synskärpa för att få förlängt körkort. I studien jämfördes 

dödsolyckorna för åren 2001–2003 med dödsolyckorna för 2004–2006. Under denna 

period ökade dödsolyckorna något i befolkningen generellt men minskade signifikant 

för förare över 80 år.  

I Sverige skapade denna artikel rubriker i massmedier och vi vill därför diskutera hur ett 

sådant resultat kan och bör tolkas. För det första, såsom McGwin och Owsley påpekar, 

strider denna studie mot tidigare forskning om sambanden mellan omprövning av 

synskärpa i praktiken och trafikolyckor. Det medför att det behövs betydligt mer 

forskning och fler studier som stöder detta resultat för att forskningsläget ska förändras. 

Om ett eventuellt samband prövas med 5 procent signifikansnivå innebär det att var 

tjugonde prövning förväntas ge ett falskt positivt resultat, dvs. ett signifikant samband, 

även om fördelningen är slumpmässig. Detta kan också, för det andra, relateras till vad 

som diskuteras i den norska trafiksäkerhetshandboken (Elvik et al., 2009), nämligen hur 

avsaknaden av teori i trafiksäkerhetsforskning innebär att empiriska studier tolkas ad 

hoc och post hoc. Det leder till en ökad splittring i forskningen på så sätt att alla resultat 

ges samma uppmärksamhet och att det är svårt att skilja mellan slump, resultat som är 

förvanskade av olika felkällor och resultat som sannolikt beskriver ett ”verkligt” 

samband. För det tredje, den studie som här omtalas har karaktäristika som innebär att 

en sund kritisk hållning bör intas. Studien är också en populationsstudie där en eventuell 

signifikans kan ha helt andra orsaker än en förändring i körkortslagen. McGwin och 

Owsley diskuterar själva denna svaghet i sin studie och manar till försiktighet i 

tolkningen av resultaten. Samtidigt är givetvis detta resultat intressant och fler studier 

bör göras. Här kan också nämnas hur Subzwari et al. (2009) gjorde databassökningar 

över studier om synförmågor och effekten på trafiksäkerhet utifrån strikta inklusions-

kriterier men inte fann någon studie som motsvarade deras krav på tillräcklig kvalitet. 

Tester av synförmåga ingår ofta i testbatterier samt i modeller för stegvis omprövning 

av körkort. Vi kommer inte att diskutera syntester vidare utan bedömer att: 

 nuvarande prövningar av statisk synskärpa och synfält har hittills endast 

uppvisat svaga samband med trafikolyckor  
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 andra mer komplexa synförmågor eller där syn och kognition samspelar 

förefaller vara mer relevanta. UFOV är ett exempel 

 även om det finns föga stöd för att endast pröva synskärpa eller synfält vid 

omprövning av körkort utesluter det inte att dessa förmågor också prövas i ett 

testbatteri med ett flertal tester eller i en procedur med stegvis omprövning av 

körkort. 

 

Olika testbatterier inklusive kognitiva tester 

Det finns en mångfald av studier av kognitiva tester och olika testbatterier för äldre 

bilförare (för en summering av centralastudier fram till 1999 se Hakamies-Blomqvist et 

al., 1999, s 41–42). I föreliggande rapport diskuterar vi elva nya studier under perioden 

2000–2009. (Tabell 2). 

 
Tabell 2  Översikt av studier om testbatterier och kognitiva tester för äldre bilförare.  

Författare, år Tester, 
förmågor som 
bedöms 

Vem testas? Beroende 
variabler 

Effekt på 
trafiksäkerhet 
och mobilitet 

Kommentar  

De Raedt & 
Ponjaert-
Kristoffersen, 
2001 

Testbatteri: 
Synskärpa, 
TMT A, ett rit-
test-klocka, 
MMSE. 

84 deltagare 
65–96 år, 
deltagarna har 
blivit hänvisade 
till förar-
utvärdering, 
deltagare med 
misstänkt 
demens hade 
exkluderats 
från studien. 

Körprov – 
bedömning av 
oberoende 
körinstruktör 
om klarar-
klarar inte. 

Testresultat 
korrelerade med 
bilkörning på 
väg. Specificitet 
85 %, sensitivitet 
80 %. 

 

Studiens slutsats: 
Testbatteriet kan ingå 
i ett första steg i en 
stegvis omprövning av 
körkortet. Testbatteriet 
tar 25 minuter att 
utföra. 

 

Margolis et 
al., 2002 

Flera frågor 
och tester: 
t.ex. att falla, 
medicinering, 
fysisk träning, 
ADL, fysiologi, 
synskärpa, 
kontrast 
sensitivitet, 
djupseende, 
avstånds-
seende, 
MMSE, 
Trailmaking B. 

1 416 vita 
kvinnor 65+. 

Rapporterade 
olyckor hos 
Oregon State 
Department-
ment of Trans-
portation. 

Att ha en historia 
av att falla utan 
att det var ett led 
i motion, 
fotreaktionstid 
mm kunde 
predicera 
olyckor. Ingen av 
mätningarna av 
syn eller 
kognition kunde 
predicera 
olyckor. 

Longitudinell studie 
1986–1995, olika 
tester görs vid olika 
besök. 

Ulleberg & 
Sagberg, 
2003 

Flertal tester 
på syn och 
kognition. 

Synskärpa 
(hög kontrast, 
låg kontrast), 
synskärpa vid 
bländning, 
synfält, 
stereosyn. 

 

MMSE, TMTB, 
UFOV. 

79 deltagare i 
Tønsberg + 9 
deltagare i 
Oslo. 

Tønsberg:  
69–91 år, 
medelåldern 74 
år. 35 % 
kvinnor och 
65 % män. alla 
utom två hade 
över 24 på 
MMSE – dvs. 
ingen indikation 

Testen 
relateras i 
första hand till 
körbeteende i 
ett körprov. 
Förutom 
beteende 
kategoriseras 
deltagarna 
körprestation 
in i antingen 
acceptabel 
körning eller 
inte 
acceptabel 

Fyra tester kunde 
tillsammans 
predicera 
körprestationen 
för ungefär ¾ av 
deltagarna.  

Detta gällde 
synförmåga vid 
bländning (BAT-
HI), Amslers test 
för defekter i det 
centrala 
synfältet, TMTB 
och UFOV. 

Testen är klart 
lovande men det 
krävs mer forskning 
om de ska vara 
möjliga att använda 
vid screening. 
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Författare, år Tester, 
förmågor som 
bedöms 

Vem testas? Beroende 
variabler 

Effekt på 
trafiksäkerhet 
och mobilitet 

Kommentar  

 
på ålders-
demens. 

Oslo: 71–86 år, 
deltagarna var 
hänvisade till 
en utredning 
om möjlig 
åldersdemens. 

körning. 

Kantor et al., 
2004 

Funktionell 
status, 
reaktionstid, 
kognitiva 
förmågor 
(MMSE, 
Trailmaking A 
och B, lästest), 
hörsel, syn 
(t.ex. 
synskärpa, 
färgseende, 
synfält, 
djupseende).  

646 deltagare. 
Oklart hur 
åldersfördel-
ningen såg ut. 
Hälften dock 
över 70 år. 
Inkluderar 
deltagare med 
värde på 
MMSE under 
23 (misstänkta 
kognitiva 
svårigheter, 
demens). 

Körprov Regressions-
analys pekar på 
att MMSE, 
Trailmaking B 
med ”cueing”, 
gripsstyrka och 
en interaktions-
effekt mellan 
MMSE och 
reaktionstid kan 
predicera 
körförmåga. 

Dessa faktorer 
gav god 
sensitivitet men 
låg specificitet. 

Retrospektiv analys 
av ett befintligt 
förarbedömnings-
program. 

Studiens slutsats: en 
flerstegs screening-
process som intitialt 
inkluderar kognitiva 
test som MMSE och 
Trailmaking B kan 
användas för 
förarbedömning. 

Ball et al., 
2006 

 

Gross Impair-
ment 
Screening 
Battery 
(GRIMPS) 
t.ex.gånghas-
tighet, nack-
rotation, ”foot 
tap”, ”arm 
reach”, cued 
recall, delayed 
recall, MVPT, 
förkortad 
trailmaking A, 
standardiserat 
trailmaking B. 
Till detta lades 
UFOV subtest 
2. Deltagarna 
fick också 
svara på en 
mobilitets-
enkät.  

2144 individer i 
åldern 55–96 
deltog i studien.  

Skyldig vid 
olycka. 

Ålder, kön, 
historia av att ha 
fallit, sämre 
kognitiv förmåga 
(Trailmaking B, 
MVPT, UFOV 
subtest 2) kunde 
predicera 
olycksinbland-
ning. 

Prospektiv kohort- 
studie. 

Studiens slutsats: 
kognitiva tester kan 
vara en prediktor för 
olycksinblandning hos 
äldre bilförare och kan 
användas som, eller 
del av åtgärd. 

McCarthy & 
Mann, 2006 

Studerade ett 
testbatteri 
ADReS som 
utvecklats för 
att stödja 
läkare i deras 
bedömningar 
av körför-
måga. 

50 deltagare i 
åldern 65–90, 
medelålder 
74,3 år, 58 % 
var män och 
42 % kvinnor. 

Körprov där 
deltagarna 
kategoriseras i 
fyra kate-
gorier: klarar, 
klarar med 
vissa rekom-
mendationer, 
klarar inte-
men 
behandlings-
bart, klarar 
inte. 

ADReS 
identifierade alla 
8 individer som 
inte klarade 
körprovet. 
Samtidigt gav 
ADReS 
bedömningen att 
hela 70 % av 
deltagarna 
behövde 
åtgärder/-
behandling. 

Specificiteten var god 
för ADReS då den 
pekade ut alla 
deltagare som inte 
klarade körprovet 
såsom i behov av 
åtgärder/behandling. 
Men sensitiviteten var 
låg då majoriteten av 
deltagarna bedömdes 
vara i behov av 
åtgärder/behandling. 
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Författare, år Tester, 
förmågor som 
bedöms 

Vem testas? Beroende 
variabler 

Effekt på 
trafiksäkerhet 
och mobilitet 

Kommentar  

Ulleberg, 
2007 

Uppföljning av 
Ulleberg & 
Sagberg 2003. 

Fyra syntest: 
synskärpa, 
synskärpa 
under 
bländning, 
perifert synfält 
och centralt 
synfält. 

 

Tre kognitiva 
test: MMSE, 
TMTB eller 
klocktestet, 
UFOV. 

91 deltagare i 
åldern 67–85 år 
samt 18 
anställda från 
Statens 
vegvesen i 
åldern 43–63 
år.  

Studien 
genomfördes i 
Oslo. 

Körprov där 
fem dimen-
sioner av 
körbeteende 
mäts samt en 
kategorisering 
av körbete-
endet i 
acceptabel 
körning och 
inte accept-
abel körning. 

Svaga samband, 
ibland inget 
samband mellan 
de testade 
synförmågorna 
och kognitiv 
förmågorna i 
relation till 
körprestation. 
Denna uppfölj-
ningsstudie 
replikerar inte de 
lovande 
resultatet i 
Ulleberg & 
Sagberg 2003.   

Resultaten pekar på 
att testen inte är 
tillräckliga i sig själva 
för att avgöra om en 
bilförare är en fara i 
trafiken eller inte. 

Bédard. 
Weaver et al., 
2008 

Fyra möjliga 
prediktorer 
studeras: 
MMSE, 
Trailmaking A, 
UFOV och en 
sammanväg-
ning av tidigare 
körincidenter. 

Neuropsyko-
logiska data 
från två 
grupper med 
144 respektive 
57 individer, 
bevämlighets-
urval 55+. 

Körincidenter 
hämtades från 
databasen 
FARS, analys 
på endast 65+. 

Körprov. 

 

Det fanns ett 
tydligt signifikant 
samband mellan 
prediktorerna och 
körbete-
ende/körpresta-
tion (p<0,01). Det 
prediktiva värdet 
av prediktorerna 
var dock lågt där 
arean under 
kurvan (AUC) 
varierade mellan 
0,51 och 0,82. 
(0,5 innebär ett 
helt slump-
mässigt sam-
band till 1,0 om 
sambandet är 
perfekt). 

Studiens slutsats: 
statistiska samband är 
inte tillräckliga för att 
utgöra grund för 
adekvata prediktioner 
av vem som kan 
fortsätta köra och vem 
som inte kan 

 

Classen et al., 
2008 

Självrappor-
terade 
medicinska 
åkommor, 
självrappor-
terad 
medicinering, 
Trailmaking B, 
papper-penna 
test för att 
mäta delad 
uppmärksam-
het. 

127 deltagare 
Något oklart 
rörande 
deltagarnas 
ålder, 
medelålder 
dock 74,8 år.  

7,3 % av 
deltagarna led 
av Parkinson. 

 

Standardi-
serat körprov. 

 

Hög ålder och 
Trailmaking B var 
de viktigaste 
prediktorerna för 
att miss-lyckas 
med körtestet. 

Neuropsykolo-
giska diagnoser 
som cerebro-
vascular och 
Parkinsons 
sjukdom 
korrelerade med 
körtestet. 

Neurologisk 
medicin 
korrelerade med 
körtestet. 

Studiens slutsats: 
förutom resultaten 
poängteras att det är 
en pilotstudie med 
endast 127 deltagare 
och att det därför 
behövs fler studier. 

Stav et al., 
2008 

Testbatteri 
som mäter syn 
(synskärpa, 

Bekvämlighets-
urval av 123 
individer över 

Standardi-
serat körprov. 

FACTTM 
kontrastsensi-
tivitet slide B, 

Studiens slutsats: 
körförmåga är en 
komplex förmåga och 
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Författare, år Tester, 
förmågor som 
bedöms 

Vem testas? Beroende 
variabler 

Effekt på 
trafiksäkerhet 
och mobilitet 

Kommentar  

synfält, 
kontrastsen-
sitivitet), 
kognition (10 
olika test), 
motorik (fyra 
test) och 
trafikkunskap 
(kunskap om 
trafikregler och 
vägmärken). 

65 år, 
medelålder 
75,3 år. Från 
norra centrala 
Florida. 

Rapid Pace 
Walk, UFOV och 
MMSE visade ett 
samband med 
körförmåga i en 
regressions-
analys. 

enstaka tester kan 
troligen inte förutsäga 
körprestation. Det 
behövs ett testbatteri 
som inkluderar flera 
olika domäner, såsom 
syn, kognition, motorik 
mm. 

Wood et al., 
2008   

Ett stort 
testbatteri för 
syn (t.ex. 
statisk 
synskärpa, 
synfält, UFOV, 
rörliga punkter 
för att mäta 
rörelsesensi-
tivitet), 
kognition (t.ex. 
Trail-making A 
och B, tester 
för att mäta 
komplex 
reaktionstid), 
motorik (t.ex. 
nackrörlighet, 
hållning). 

270 deltagare i 
åldern 70–88 
år, slump-
mässigt urval, 
deltagare med 
värde under 24 
på MMSE 
exkluderades 
(dvs. deltagare 
med möjliga 
kognitiva 
svårigheter, 
demens enl. 
MMSE 
exkluderades). 

Körprov. En kombination 
av tre test 
baserat på syn, 
kognition och 
motorik 
(rörelsesensi-
tivitet, färg-vals-
reaktionstid, 
hållning) samt 
självskattad 
exponering 
kunde predicera 
körprestation på 
väg-test meden 
sensitivitet på 
91 % och 
specificitet på 
70 %. 

 

Studiens slutsats är 
att i studiens stickprov 
var det med hjälp av 
ett mindre testbatteri 
samt självskattad 
exponering möjligt att 
predicera 
körprestation. 

 

UFOV ingick ej i 
prediktionsmodellen 
vilket tolkas som att 
testet blev redundant, 
dvs. de förmågor 
testet mäter kunde 
mätas av andra tester. 

*MVPT=Visual Closure subtest of the Motor Free Visual Perception Test, MMSE=MiniMental State 

Examination, TMT A: Trailmaking A, TMT B: Trailmaking B, UFOV: Useful Field of View. 

 

Hakamies-Blomqvist et al. (1999) drog slutsatsen att det fanns vissa kombinationer av 

test som korrelerade med körprestation eller säkerhet, men att testen inte på ett tillräck-

ligt pålitligt sätt kunde skilja mellan säkra och osäkra förare. Författarna påpekade 

också att vid den tidpunkten hade många studier karaktären av ”att skjuta med en 

hagelbössa”, dvs. man försökte mäta allehanda faktorer för att om möjligt finna sam-

band av intresse. Forskningsläget tio år senare är enligt vår litteraturstudie likartad, 

möjligen med skillnaden att studierna blivit mer fokuserade. Stödet för att vissa 

”kognitiva” tester som UFOV (se ovan om syn) och TMT B korrelerar med körpresta-

tion eller körsäkerhet har förstärkts eftersom nya studier konfirmerar tidigare forskning. 

Många studier bygger dock fortfarande på små stickprov och man bör därför vara 

försiktig med generaliserbarheten. Resultaten skiljer sig också åt mellan olika studier. I 

en studie av Ulleberg och Sagberg (2003) pekade resultaten på att fyra test som mäter 

synförmågor eller kognition kunde predicera körprestation i ¾ av fallen. I den uppföl-

jande studien av Ulleberg (2007) var dock sambanden mycket svagare och hade i vissa 

fall försvunnit. Resultaten pekade istället på att testen i sig själva inte var tillräckliga för 

att avgöra om en bilförare var en risk i trafiken eller inte. Som också framkommer i 

tabell 2 bedöms testerna ofta i förhållande till körning på väg (körprestation) vilket i sin 

tur endast utgör en uppskattning av olycksinblandning, och därigenom införlivar ett 
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visst mått av osäkerhet såsom alla prediktorer. Testerna utprovas således i förhållande 

till en annan prediktor snarare än olyckor per se. 

Aktuella forskningsöversikter om testbatterier (Langford, 2008; Dobbs, 2008) pekar på 

att det fortfarande inte finns testbatterier som är tillräckligt bra för att kunna fälla ett 

avgörande om någon ska fortsätta eller sluta köra bil (se nedan om sensitivitet och 

specificitet). Såsom Bédard, Weaver et al. (2008) tar upp är inte ett statistiskt signifikant 

samband med olyckor för ett test tillräckligt för att testet ska kunna skilja mellan en 

säker och osäker förare. Den utveckling som istället framförallt skett i forskningen de 

tio senaste åren handlar om flerstegsprocedurer vid förnyelse av körkort. Flera stora 

projekt om flerstegsprocedurer initierades under 1990-talet och har beforskats under 

2000-talet. I dessa flerstegsprocedurer för omprövning av körkort används testbatterier 

initialt (se nedan).  

 

Körprov 

I våra litteratursökningar under åren 2000 till och med 2009 fann vi endast en studie 

(Keall & Frith, 2004) som explicit undersökte ett körprov och dess kvantitativa effekter 

på trafiksäkerhet. Eftersom den studien handlade om en modifiering i Nya Zeelands 

körkortssystem diskuterar vi studien nedan, tillsammans med andra studier om olika 

länders körkortssystem med fokus på äldre bilförare. I detta avsnitt för vi istället en 

kortfattad övergripande diskussion om körprov. 

Forskningslitteraturen pekar på både för- och nackdelar med körprov. Flera studier 

lyfter fram att körprov är ett viktigt komplement till ”off road”-tester såsom kognitiva 

testbatterier, eftersom dessa inte i sig själva kan vara tillräckliga för att utvärdera förares 

möjligheter att fortsätta att köra bil (Hakamies-Blomqvist et al., 1999). Bilkörning 

innefattar många komplexa förmågor och påverkas av körerfarenhet och det uppstår en 

gråzon där ”off road”-tester inte ger vägledning. 

Hakamies-Blomqvist et al. (1999) poängterar att körprov som utvecklats för dem som 

står i begrepp att skaffa körkort inte nödvändigtvis är särskilt lämpliga för äldre 

bilförare. Sådana körprov har t.ex. inte utformats för att upptäcka trafikfarliga 

funktionsnedsättningar som oftare uppträder vid hög ålder. Hennessy och Janke (2005, 

2009) menar dessutom att (vissa) standardiserade körprov kan missgynna äldre förare 

som kompenserar för olika funktionsnedsättningar. Utformningen av standardiserade 

körprov innebär att det kan vara svårt att använda kompensatoriska strategier. Detta kan 

göra att äldre förare som har en högre risk för olycksinblandning i sin körning i 

vardagen klarar körproven medan de som har lägre risk misslyckas. Vidare fann 

Lundberg och Hakamies-Blomqvist (2003) att körförmågan hos äldre förare med 

begynnande kognitiva svårigheter korrelerade sämre med neuropsykologiska utvärde-

ringar när de gjorde körprov med en för dem ”främmande” bil jämfört med när de körde 

med sin egen bil. Författarna lyfter därför fram vikten av att äldre förare får köra sin 

egen bil vid körprov. Dubbelkommando för bromspedaler kan monteras in i de flesta 

bilar. 

Vår bedömning av forskningsläget är att körprov vid obligatorisk åldersbaserad 

omprövning av körkort är kritiserat (för en tydlig sådan sammanfattande ståndpunkt se 

t.ex. Fildes, 2006) även om enstaka studier är mer positiva (Keall & Frith, 2004). I 

studier om flerstegsprocedurer för omprövning av körkort uppfattas dock körprov vara 

ett viktigt komplement till andra former av bedömningar (se nedan).  
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Två svårigheter med generella åldersbaserade tester – olyckor är sällsynta samt 

sensitivitet och specificitet 

Trots omfattande forskning om tester och testbatterier för att predicera olycksinbland-

ning hos äldre bilförare har det varit svårt att finna tester som i praktiken kan användas 

för att fälla ett direkt avgörande om vem som är lämplig eller olämplig. Testen möter 

vissa komplicerade urvalsproblem. Ett problem handlar om att olyckor är sällsynta och 

att det till syvende och sidst är olyckor som ska stävjas (Langford, 2008; Hakamies-

Blomqvist et al., 1999; OECD, 2001). Antag att den ”acceptabla” risken för att råka ut 

för en olycka är 1 per 100 000 förare varje år. Antag att det går att identifiera en grupp 

förare som har en dubbelt så stor risk, 1 per 50 000 förare. Antag att testet som identi-

fierar denna grupp förare är helt perfekt, dvs. den finner alla förare med den förhöjda 

risken och inga andra. Det betyder att för att förhindra en olycka måste 50 000 förare 

gallras bort, dvs. 49 999 förare som inte är med om en allvarlig olycka tas bort från 

vägen (exempel från OECD, 2001).  

Till detta tillkommer att inga test är perfekta. För att mäta ett tests effektivitet används 

två begrepp: 

 sensitivitet, dvs. förmågan att identifiera förare som har så pass stora 

nedsättningar att de utgör en oacceptabel risk i trafiken 

 specificitet, dvs. förmågan att inte felaktigt identifiera lämpliga förare som 

olämpliga. 

Om vi för tillfället bortser från att olyckor är sällsynta och endast fokuserar på 

körprestation på ett körprov så fann Bédard, Weaver et al. (2008) tydliga signifikanta 

samband mellan fyra undersökta variabler (UFOV, TMT A, MMSE, förarhistoria – 

rapporterade incidenter) och prestationen i ett körprov. Trots de tydliga signifikanta 

sambanden visade närmare analys att inget av testen kunde avgöra vem som skulle klara 

körprovet. För UFOV gällde att om sensitiviteten sattes till 83 procent (ett rimligt krav 

för ett test) så skulle 44 procent av alla förare som kategoriserats som olämpliga i själva 

verket ha felkategoriserats, dvs. de skulle klara körprovet (för liknande argument se 

även OECD, 2001; Langford, 2008).  

I diskussioner om trafiksäkerhet görs ibland hänvisningar till andra situationer där urval 

används – och där urvalsprocedurerna möter bred acceptans både i forskning och hos 

allmänhet. Ett sådant exempel är urvalet av piloter i flygvapnet. Det är dock viktigt att 

inse att urvalsuppgiften för urval av personbilsförare och urval av piloter är väsentligt 

åtskiljda. I det senare fallet handlar urvalet om att hitta ett fåtal personer som har 

lämpliga egenskaper ur en större population. Tester kan utformas så att de har en 

mycket hög sensitivitet på bekostnad av specificitet. Det spelar ingen större roll om flera 

personer som skulle kunna vara lämpliga piloter sållas bort, eftersom syftet är att så 

säkert som möjligt välja ut ett fåtal lämpliga personer. Urvalsuppgiften för bilförare är 

att på ett bra sätt identifiera de fåtal personer som är inblandade i olyckor, dvs. sensitivi-

teten måste vara hög. Eftersom olyckor är en sällsynt händelse innebär en lägre sensi-

tivitet att urvalet förlorar sitt värde eftersom en del förare som blir olycksinblandade 

annars fortsätter att vara ute på vägarna. Samtidigt måste specificiteten vara hög, dvs. 

det är viktigt att lämpliga förare inte blir felbedömda. Även om endast ett fåtal procent 

av förarna i en stor population skulle bli felbedömda blir det absoluta antalet drabbade 

ändå stort (för en mer ingående diskussion om statistiska urvalsprinciper se Englund et 

al., 1998, s 378–382). 



 

44 VTI rapport 682 

Ovanstående svårigheter kan vara en anledning till att flerstegsprocedurer, som 

alternativ till generell screening, fått en allt större acceptans i forskningen under det 

senaste årtiondet. I flerstegsprocedurer används tester och testbatterier inledningsvis 

samtidigt som de tillåter en gråzon där en fortsatt bedömning av lämplighet görs. I vissa 

av flerstegsprocedurerna har man dessutom valt att endast bedöma förare som av olika 

anledningar redan har blivit misstänkta för att kunna ha trafikfarliga sjukdomar, dvs. de 

vänder sig inte till en stor odifferentierad population utan till en mindre population som 

redan har utmärkt sig. Sist men inte minst, diskuteras flerstegsprocedurerna inom en 

retorisk ram där målet är ”säker mobilitet”. Det går att tänka sig att omprövningen av 

körkort likaväl kan bidra till att vissa förare får hjälp med rehabilitering och kan 

fortsätta köra bil samtidigt som andra får sluta köra bil. Omprövningen handlar därmed 

inte endast om urval och de argument om urval som ovan presenterats möter en mer 

komplex situation och blir därmed svårare att tillämpa.  

 

2.3.3 Begränsade körkort 

Begränsade körkort är en åtgärd som har implementerats i flera länder, såväl europeiska 

som nordamerikanska (riktlinjer för Norges del, se Social- og helsedirektoratet, 2007). 

Begränsade körkort innebär att individer med vissa medicinska problem som kan ha 

betydelse för trafiksäkerheten får 1) särskilda krav för utfärdande av körkort t.ex. krav 

på periodiska undersökningar av ett hälsotillstånd och/eller 2) restriktioner i bilkörning 

så att körkortsinnehavare endast får tillåtelse att köra bil under vissa omständigheter 

som bedöms som förhållandevis säkra. En person som t.ex. har problem med mörker-

seende kan få ett körkort med villkoret att det endast gäller under dagtid.  

Marshall et al. (2002) gjorde en retrospektiv analys av alla förare i den kanadensiska 

provinsen Saskatchewan i en kohort registrerade från 1 januari 1992 till 19 april 1999. 

Kohorten delades in i förare med begränsade körkort och förare med ett vanligt körkort. 

Antalet förare var 703 758 där 23 185 (3,3 %) hade ett begränsat körkort. Av förarna 

med begränsningar i körkortet hade 20 074 endast restriktion för utfärdande av körkort, 

1 101 endast restriktion för körning och 2010 hade restriktioner av båda slag. Det 

gjordes inga andra distinktioner mellan olika typer av villkor i körkortet. Drygt 

48 procent av förarna med begränsade körkort var över 65 år medan drygt 18 procent av 

förarna utan begränsade körkort var över 65 år.  

I analyserna behandlades alla begränsade körkort som en och samma grupp och olycks-

risk beräknades på olyckor där föraren bedömdes vara skyldig till olycka. Förare med 

begränsat körkort hade en något högre olycksrisk än förare utan begränsningar i 

körkortet. Närmare analyser visade dock att denna olycksrisk för förare med begränsade 

körkort var lägre än för manliga förare generellt och lägre än för förare i stadsmiljö. 

Samtidigt hade förare med begränsade körkort färre förseelser i trafiken än förare utan 

begränsningar i körkortet. En analys av olyckor och förseelser före och efter att villkor 

infördes i körkortet pekade på att olyckorna där föraren var skyldig part sjönk med 

12,8 procent och trafikförseelserna sjönk med 10 procent. Marshall et al. tolkar studiens 

resultat som att begränsade körkort ger en signifikant minskning av olyckor och trafik-

förseelser. 

En brist med Marshall et al., 2002 är att olika typer av villkor i körkortet inte analyseras 

separat. Det finns en risk att ”äpplen” jämförs med ”päron” dvs. att villkor som 

förbättrar trafiksäkerheten sammanförs med villkor som inte ger bra trafiksäkerhets-

resultat och därmed döljs viktig information som har betydelse för hur t.ex. begränsade 



 

VTI rapport 682 45 

körkort skulle kunna vidareutvecklas. Studien som helhet är dock intressant då den 

antyder att införande av villkor kan reducera både olyckor och trafikförseelser. 

En studie som däremot studerar olika medicinska diagnoser, begränsade körkort och 

körförmåga är Vernon et al. (2002). Författarna studerade körkortsprogrammet för 

förare med medicinska hälsoproblem som kan påverka körförmågan i Utah. I studien 

ingick alla förare i Utah åren 1992–1996, alltså 1 750 918 förare. Ett antal på 68 770 

(4 %) var med i körkortsprogrammet under denna period, där förarna går med genom att 

själva rapportera in medicinska problem. Förarna i detta program var äldre än förar-

populationen i genomsnitt (55,8 jämfört med 37 år) och de delades in i 12 breda 

medicinska kategorier där några exempel är kardiovaskulär, diabetes, epilepsi, 

psykiatriska sjukdomar, neurologiska tillstånd och alkohol- och drogpåverkade. 

Utvärderingen i körkortsprogrammet resulterade i stort sett i tre utfall: bibehållande av 

ett vanligt obegränsat körkort, körkort med begränsningar eller indraget körkortet. 

Majoriteten, hela 94 procent, fick bibehålla ett obegränsat körkort. Endast tre procent 

fick begränsningar i körkortet. Ett antal på 0,2 procent fick sitt körkort indraget. Fyra 

procent förändrade sin körkortsstatus mellan obegränsat körkort och begränsat under 

perioden. Vernon et al. (2002) fann att 1) förare med medicinska problem hade ungefär 

lika mycket förseelser som kontroller men något högre olycksinblandning. Detta gällde 

även för dem med begränsade körkort, 2) förare i den största medicinska gruppen 

(kardiovaskulära sjukdomar) hade ingen förhöjd olycksinblandning och 3) förarna med 

de högsta riskerna i jämförelse med kontrollerna fann i små kategorier som alkhol- och 

drogberoende samt funktionella motoriska begränsningar. Vernon et al. (2002) beräk-

nade inte statistiskt skillnaden mellan förare med begränsade körkort och obegränsat 

körkort för olika medicinska kategorier, bara generellt.  

Vernon et al. (2002) är något svårtolkade avseende begränsade körkort då majoriteten 

av förarna med medicinska tillstånd körförmågan ändå fortsatte att ha ett vanligt 

körkort. Begränsade körkort evaluerades endast generellt där det, liksom i fallet med 

Marshall et al. (2002) föreföll kunna finnas en något förhöjd olycksrisk jämfört med 

”vanliga förare” utan begränsningar i körkortet. Även här var den förhöjda olycksrisken 

låg.  

Både Marshall et al. (2002) och Vernon et al (2002) klargör en viktig komplexitet. 

Medicinska tillstånd som påverkar körförmågan är åldersoberoende, dvs. olika åldrar är 

representerade. Ändå finns ett ålderssamband på så sätt att medelåldern är högre för den 

grupp som har/kan vara aktuell för begränsade körkort. Det är dock viktigt att konstatera 

att en stor andel av förarna som är aktuella för begränsade körkort är yngre än 65 år. I 

t.ex. Vernon et al. (2002) låg medelåldern i körkortsprogrammet på drygt 55 år. Studien 

tydliggör också hur heterogen gruppen är som kan få restriktioner i körkortet där ålders-

fördelningen mellan olika typer av medicinska tillstånd alternativt villkor i körkortet 

varierar.  

Freund & Colgrove (2008) analyserade retrospektivt resultaten från 108 individer över 

60 år som hade hänvisats till ett förarutvärderingsprogram av läkare, vänner, körkorts-

myndigheter eller sig själva. Studien kan inte betraktas som en ”renodlad” studie om 

begränsade körkort men resultaten kan ha betydelse för att förklara/förstå trafiksäker-

hetsaspekter i relation till förare med begränsade körkort. Freund et al. delar in förarna i 

tre kategorier baserat på körbeteende/körprestation i körsimulator: säkra förare, förare 

med begränsningar (säkra under vissa omständigheter) och osäkra förare. Gruppen 

förare med begränsningar är en sådan grupp där begränsade körkort kan vara aktuellt. 

En del i denna grupp instruerades nämligen att fortsätta köra med vissa villkor såsom 
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endast under dagtid, inte köra så långa sträckor, inte köra under så lång tid (trötthet). 

Andra i denna grupp skulle få träna eller få ny utrustning i bilen, göra en ny utvärdering 

m.m. Det intressanta resultatet var att gruppen förare med begränsningar uppvisade 

stora likheter med gruppen säkra förare, där dessa båda grupper i flera testresultat 

skiljde sig från förarna som hade kategoriserats som osäkra. I ett avseende, tiden för att 

utföra TMT B, skiljde sig gruppen säkra förare från både förare med begränsningar och 

osäkra förare. Att gruppen som kategoriserades som förare med begränsningar hade så 

många likheter med gruppen som kategoriserades som säkra förare pekar på, såsom vi 

tolkar resultatet, relevansen av särskilda anpassningar av t.ex. körkort för att vissa äldre 

förare ska kunna fortsätta köra bil. Studien lämnar dock många frågetecken och pekar 

på ett behov av att fortsätta studera gruppen förare med begränsade körkort.  

Sammanfattningsvis kan hävdas att det behövs mer utvärderingar av åtgärden begrän-

sade körkort (jfr Fildes, 2008). De forskningsresultat som hittills finns pekar inte på att 

åtgärden skulle leda till en större ökning av trafikolyckorna samtidigt som åtgärden 

sannolikt bidrar till en bättre mobilitet genom att möjliggöra fortsatt bilkörning. Vi 

kunde dock inte finna några kvantifieringar av åtgärdens mobilitetseffekter. Ur mobili-

tetsaspekt kan geografisk begränsade körkort vara särskilt viktig i nordiska länder som 

Norge, Sverige och Finland där det finns omfattande glesbygdsområden. Avsikten med 

geografiskt begränsade körkort är att minska den risk i trafiken som en sjukdom/funk-

tionsnedsättning kan innebära, genom att minska exponeringen i trafiken. Den geogra-

fiska begränsningen antas innebära att man mer sällan möter andra fordon och är aktuell 

framförallt i glesbygdsområden (Englund, 2007). Det kan också handla om att kunna 

köra på mindre väg fram till utkanten av en större ort för att sedan kunna färdas med 

hjälp av kollektivtrafik. Vi kunde inte finna någon studie som särskilt evaluerat 

geografiskt begränsade körkort. 

 

2.3.4 Studier som utvärderar och/eller jämför befintliga körkortssystem  

Det finns flera studier som har utvärderat och/eller jämfört befintliga körkortssystem 

med varandra utifrån ett fokus på äldre bilförare. För Norges del fann vi dock endast ett 

fåtal studier med detta perspektiv. Ett undantag är en opublicerad rapport inom ett TØI-

projekt (Christensen, 1994). Rapporten beskrev a) en pilotstudie där 283 bilförare över 

70 år besvarat om de gjort en hälsoundersökning och svarat på några frågor körvanor 

och b) en pilotstudie där 49 läkare besvarat frågor om läkarintyg för äldre bilförare. 

Förutom att studien har drygt femton år på nacken är den genom sin karaktär av pilot-

studie alltför bristfällig för att dra mer generella slutsatser. Det kan dock noteras att år 

1994 var stickprovet av 49 läkare överlag positiva till kravet på läkarintyg för bilförare 

från 70 år och uppåt.  

En annan studie som studerat det norska kravet på läkarintyg från och med 70 år och 

uppåt för körkortsinnehavare är Brækhus och Engedal (1996.). Författarna fann att 

läkarintygen var subjektiva till sin karaktär vilket innebär frågor måste ställas om 

läkarintygens effektivitet. Även denna studie är gammal, drygt tio år. En nyare studie 

som inkluderar Norges körkortsystem är Mitchell (2008). I studien jämförs sju 

europeiska länder avseende körkortsåtgärder för äldre bilförare och trafikolyckor. 

Förutom Norge studeras Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Danmark, Finland, 

Norge och Sverige. De länder med de mest tillåtande körkortssystemen för äldre 

(Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Sverige) hade den högsta andelen 

körkortsinnehavare i ålder 65+ samtidigt som Norge och Finland med restriktiva 

körkortspolicyn för äldre hade lägst andel körkortsinnehavare i åldern 65+. När det 

gäller dödsolyckor för förare 65+ i relation till populationen hade Nederländerna och 
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Storbritannien den lägsta andelen. Mitchell (2008) drar därför slutsatsen att det finns 

inget som tyder på att mer restriktiva körkortspolicyn för äldre bilförare har en trafik-

säkerhetseffekt. Däremot antyder resultaten att restriktiva körkortspolicyn minskar den 

oberoende mobiliteten för äldre människor. 

Sammantaget fann vi således tre vetenskapliga studier som undersökte det norska 

körkortssystemet avseende äldre bilförare. En av dem var en opublicerad rapport som 

beskrev två pilotstudier (Christensen, 1994). Den bör inte betraktas som en regelrätt 

utvärderingsstudie. Den andra studien (Brækhus & Engedal, 1996) har undersökt en 

begränsad population av läkare (enkät till 584 läkare, svar från 54 %). Båda dessa 

studier är över tio år gamla och det kan ha skett förändringar i regelverk, läkarnas 

kunskaper och attityder. Den tredje studien (Mitchell, 2008) är en analys av olycks-

statistik och olika körkortsåtgärder för äldre bilförare i sju länder.  

Ovanstående tre studier är inte tillräckliga för att ge en god bild av hur Norges körkorts-

system med krav på läkarintyg från och med 70 års ålder fungerar. Studien av Mitchell 

(2008) antyder dock att systemet inte är effektivt vare sig vad gäller trafiksäkerhet eller 

mobilitet i jämförelse med andra länder. Studiens resultat kan dock bero på andra 

faktorer än skillnader i olika körkortsåtgärder för äldre bilförare mellan länderna. 

Om det finns få och i vissa fall bristfälliga studier om Norges körkortsystem avseende 

äldre bilförare finns det för nordisk del flera stora empiriska studier som jämfört 

Finlands och Sveriges körkortspolicyn för äldre bilförare. Hakamies-Blomqvist et al. 

(1996) jämförde körkortspolicyn för äldre bilförare i relation trafikolyckor mellan 

Sverige och Finland. Sverige har ett system med anmälningsplikt för läkare medan 

Finland har en betydligt mer restriktiv policy mot äldre bilförare, med åldersbaserad 

omprövning från 70 år. Forskarna fann inga större skillnader i olyckor för personbil men 

för oskyddade trafikanter ökade olyckorna betydligt mer drastiskt med åldern i Finland 

jämfört med Sverige. Forskarnas tolkning var att de inte kunde finna trafiksäkerhetsskäl 

för åldersbaserad omprövning av körkort såsom det tillämpades i Finland. Snarare 

kunde Finlands restriktiva körkortspolicy innebära en sämre trafiksäkerhet i ett system-

perspektiv där äldre slutar köra bil och istället rör sig på mer riskfyllda sätt såsom 

oskyddade trafikanter. 

I en annan studie (Hakamies-Blomqvist et al., 2002) undersöktes om allmänläkare i 

Finland fick större trafikmedicinska kunskaper än svenska läkare genom kravet på 

läkarintyg vid 70 års ålder och de därefter följande omprövningarna. Ett antal på 3 000 

läkare fick frågor (svar från ca 65 %) om deras aktiviteter, kunskaper och attityder till 

bilförare 65 år och äldre. Resultatet visade att skillnaderna var små mellan finska och 

svenska läkare i agerandet och synen på äldres bilkörning. De svenska läkarna visste 

något mer om demens. De finska läkarna hade emellertid en större tilltro till sin förmåga 

att bedöma äldre individers körförmåga. Forskarna lyfte fram att denna tilltro inte 

byggde på kunnande utan snarare var illusorisk. 

Hakamies-Blomqvist och Wahlström (1998) fann också i en studie om varför äldre 

bilförare slutar köra bil att kvinnor och män slutade köra av helt olika anledningar. Män 

slutade framförallt av medicinska skäl medan kvinnor slutade av andra orsaker såsom 

ekonomiska skäl och bekvämlighet (jfr Sirén et al., 2004). Restriktiva körkortspolicyn 

såsom den i Finland ledde därför till att kvinnor kunde sluta köra bil fastän de 

medicinskt sett fortfarande kunde köra bil. Samtidigt, såsom författarna påpekade, 

fungerade inte systemet med läkarintyg på ett tillfredsställande sätt i praktiken – t.ex. 

kunde en äldre person som verkligen ville fortsätta köra bil gå till ett stort antal läkare 

och till sist få ett läkarintyg.  
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Ingen av dessa studier där Finlands körkortssystem har undersökts ger stöd för att 

Finlands körkortspolicy för äldre bilförare har positiva trafiksäkerhetseffekter. Snarare 

pekar resultaten mot att systemet kan ha negativa trafiksäkerhetseffekter i ett system-

perspektiv på så sätt att olyckorna med äldre som oskyddade trafikanter ökar liksom att 

systemet har icke önskvärda genuseffekter där äldre kvinnors mobilitet begränsas i 

onödan. 

År 2006 kompletterades Danmarks krav på läkarintyg vid omprövning av körkort från 

när körkortsinnehavaren fyller 70 år med ett demenstest. Testet heter m-MMSE och är 

ett utdrag av bl.a. Mini-Mental State Examination. En utvärdering med olycksdata under 

åren 2003–2008 visade att det inte skedde någon förändring i säkerheten för bilister 

mellan tiden före demenstestets införande och tiden efter demenstestets införande. 

Däremot skedde en signifikant ökning i olyckor bland äldre oskyddade trafikanter 

mellan de två perioderna. Någon liknande utveckling kunde inte ses i jämförelsegruppen 

18–69-åringar vilket författarna tolkar som att den utökade restriktiva hållningen i 

omprövning av körkort för äldre bilförare lett till att fler äldre skiftat från att färdas med 

bil till att färdas som oskyddade trafikanter med ett större antal olyckor totalt sett för 

äldre i trafiken. En brist som påtalas i utvärderingen är också avsaknaden av samhälls-

ekonomiska kalkyler för omprövning av körkort där såväl trafiksäkerhets- som mobili-

tetseffekter beaktas. 

Dobbs (2008) har gjort en genomgång av 13 olika studier där olika befintliga körkorts-

system har utvärderats i förhållande till trafiksäkerhetseffekter. Studierna är publicerade 

från 1986 till 2004. Sammantaget pekar genomgången på att befintliga körkortsåtgärder 

för äldre bilförare inte lyckas identifiera högriskförare och är ineffektiva. Dobbs 

argumenterar därför för ett skifte i körkortspolicyn – från ett eventuellt fokus på äldre 

förare generellt till ett fokus på förare med medicinska trafikfarliga begränsningar. 

Nedan diskuterar vi nio studier från åren 2000–2010 som har analyserat effekter av 

olika länders körkortspolicyn för äldre bilförare (se Tabell 3). 

 
Tabell 3  Studier om länders körkortssystem och medicinsk uppföljning av körkort med 
avseende på äldre bilförare.  

Författare, 
årtal 

Design, tester Vem 
studeras? 

Effektvariabel Effekt på 
trafiksäkerhet 

Kommentar 

Keall & 
Frith, 2004 

Maj 1999 infördes 
en ny omprövning 
av körkort för 
äldre bilförare i 
Nya Zeeland. Det 
inkluderade ett 
körprov ”with 
expanded scope”. 
Provet ska göras 
vart annat år efter 
80 år. 

Oberoende 
variabel var hur 
många gånger 
måste individ-
erna genomgå 
körprovet för att 
klara det. 

Alla 80+ 
förare som 
gick igenom 
åtgärden de 
tre första 
åren. Endast 
förare som 
slutligen 
passerade 
testet 
inkluderades. 

78 % av 
förarna 
klarade testet 
vid första 
försöket. 

 

Involverade i 
olycka om de 
hade fått en 
”injury crash” 
(att åtmin-
stone en per-
son skadats) 
under de två 
följande åren 
efter ompröv-
ningen av 
körkortet. 

Varje miss-
lyckat försök 
associerades 
med en 33 % 
ökning i olycks-
inblandning, 
kontrollerat för 
ålder, kön, 
mindre trafik-
förseelser och 
om den äldre 
föraren hade 
levt med en 
annan äldre 
förare. Mindre 
trafikförseelser 
de två följande 
åren efter kör-
testet associer-
ades med en 
dubbel olycks-
inblandning. 

Studiens slutsats 
är att det nya 
körtestet har 
möjlighet att 
identifiera förare 
som har en ökad 
olycksbenägen-
het. 
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Författare, 
årtal 

Design, tester Vem 
studeras? 

Effektvariabel Effekt på 
trafiksäkerhet 

Kommentar 

Langford,  
Fitzharris, 
Newstead 
et al., 2004  

Staten Victoria 
jämförs med alla 
andra delstater i 
Australien 
avseende 
olycksfrekvens. 
Victoria är den 
enda delstaten 
som inte har 
någon form av 
obligatorisk 
generell 
screening av 
äldre bilförare.  

En basnivå för 
olyckor i olika 
delstater 
beräknas för 
åldersgruppen 41 
till 54 år, detta för 
att kompen-sera 
för generella 
skillnader i trafik-
säkerhet mellan 
olika delstater.  

80+ Olycksinbland-
ning per 
population och 
per kör-
kortsinne-
havare. 

Olyckor delas 
in i döds-
olyckor och 
olyckor med 
svårt skadade. 

 

Per population: 
Äldre 80+ i 
Victoria är 
minst lika säkra 
som förare 80+ 
i andra del-
stater. Detta 
gällde både 
dödsolyckor 
och olyckor 
med svårt 
skadade. 

Per körkorts-
innehavare: 
Körkorts-
innehavare i 
Victoria är 
mindre 
olycksdrabbade 
än förare 80+ i 
andra del-
stater. Detta 
gällde båda 
formerna av 
olyckor. För 
olyckor med 
svårt skadade 
var skillnaden 
statistiskt 
signifikant. 

Studiens slutsats: 
Det går inte att 
baserat på denna 
studie påvisa att 
generell scree-
ning av äldre 
bilförare har 
några positiva 
trafiksäkerhets-
effekter. Snarare 
antyder resulta-
ten att äldre bil-
förare i Victoria är 
säkrare avse-
ende olyckor med 
svårt skadade. 

Sharp & 
Johnson, 
2005 

Femton 
amerikanska 
delstaters 
körkortsåtgärder 
jämförs med 
varandra.  

70+. Olyckor under 
perioden 1990-
1999. 

Olyckorna 
relateras till 
populationen. 

Olycksfrek-
vensen är 
relaterad till 
längden av 
omprövnings-
perioden för 
äldre bilförare – 
ju kortare 
period ju högre 
säkerhet. 

Olycksfrek-
vensen är 
också relaterad 
till stringensen i 
ompröv-ningen, 
ju stringentare 
desto högre 
säkerhet. 

Studiens slutsats 
är att olika 
policyåtgärder för 
äldre bil-förare 
har betydelse. 
Penn-sylvania 
ses som ett 
särskilt bra 
exempel där 
utvidgad om-
prövning av 
körkort baseras 
på ett lotteri-
system och 
kombineras med 
krav på läkares 
anmälningsplikt. 

Vår kommentar: 
studien innehåller 
vissa 
metodologiska 
problem.  

Langford, 
Fitzharris, 
Koppel et 
al., 2004 

Körkortspolicyn i 
Melbourne, där 
det inte finns 
någon ålders-
baserad ompröv-
ning av körkortet, 
jämförs med 
Sydney, där det 
finns regelbund-

80+. 

En basnivå 
för trafik-
säkerhet 
skapas 
baserat på 
åldersgrup-
pen 40–54 år. 

Jämförelsen av 
olyckstal bas-
eras på fyra 
exponerings-
tal: per 
population, per 
körkorts-
innehavare, 
per körkilo-

Det fanns inte 
några skill-
nader i olycks-
risk för äldre 
bilförare bas-
erad på 
population. 
Däremot hade 
bilförare 80+ i 

Studiens slutsats 
är att resultaten 
inte stödjer att 
obligatorisk 
omprövning av 
körkort har positiv 
trafiksäkerhets-
effekt. 
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Författare, 
årtal 

Design, tester Vem 
studeras? 

Effektvariabel Effekt på 
trafiksäkerhet 

Kommentar 

en omprövning 
från 80 år.  

 

 
meter och per 
tidsenhet som 
körande 
bilförare. 
Period: 1996–
1999 (tre år). 
Olyckorna 
innefattade 
dödsolyckor, 
svårt skadade 
och lätt 
skadade. 

 

Sydney en 
statistiskt högre 
olycks-frekvens 
per 
körkortsinne-
havare liksom 
per tidsenhet 
som körande 
bilförare. En 
liknande trend 
fanns vid be-
räkningar med 
körkilometer 
men skill-
naderna var 
inte statistiskt 
signifikanta. 

Grabowski 
et al., 2004 

Studerar om olika 
amerikanska 
staters policy för 
omprövning av 
körkort är 
associerad med 
dödsolyckor 
bland äldre 
bilförare. 

Testar effekten av 
lagar rörande: 
omprövning med 
personligt besök, 
syntester, 
körning-på-väg-
tester och 
frekvensen av 
omprövning av 
körkort. 

 

Tre äldre-
grupper har 
analyserats. 
65–74,  
75–84. 85+. 

Författarna 
påpekar att 
detta är en 
styrka i 
studien och 
kan förklara 
hur denna 
studie något 
skiljer sig från 
andra studier. 

 

Kontroll-
grupp:  
25–64 år. 

 

Dödsolyckor 
totalt och 
dödsolyckor 
dagtid bland 
äldre bilförare 
och medel-
ålders förare. 

Jan 1990–dec 
2000. 

Endast för 85+ 
fanns ett sam-
band mellan 
omprövning av 
körkort med 
personligt 
besök och 
dödsolyckor. 
Inget samband 
för de andra 
åldersgrupp-
erna. 

Syntester, kör-
prov, mer frek-
vent ompröv-
ning av körkort 
var inte obero-
ende associerat 
med döds-
olyckor bland 
äldre. Inte 
heller person-
ligt besök i 
samband med 
omprövning av 
körkort för 
åldersgrupp-
erna 65–74 och 
75–84 var 
associerat med 
dödsolyckor. 

Studiens slutsats: 
endast personligt 
besök vid om-
prövning av 
körkort hos den 
äldsta ålders-
gruppen 85+ var 
associerad med 
lägre dödstal. 
Mer stringenta 
policyåtgärder 
som syntester, 
körning-på-väg-
tester och mer 
frekvent om-
prövning av 
körkort hade inte 
någon effekt. 

Langford, 
Bohensky 
et al., 2008 

Dödsolyckorna 
för äldre bilförare 
i delstaterna 
Victoria och New 
South Wales 
(NSW) jämfördes 
med varandra. I 
Victoria finns inga 
ålders-baserade 
krav vad gäller 
omprövning av 
körkort medan i 
NSW krävs att 
förare över 80 år 
skickar in årliga 

Populations-
studie. 

80+ i fokus, 
analys även 
för gruppen 
70–79 år. 

 

Åldern 40–49 
har bildat 
”basnivån” för 
trafik-
säkerhet för 
att korrigera 

Dödsolyckor. 

Per population. 

Per körkorts-
innehavare.  

 

 

Inga skillnader 
mellan delstat-
erna i döds-
olyckor i rela-
tion till popu-
lation 80+, i 
relation till alla 
andra trafikan-
ter och trafi-
kanter utanför 
den äldre 
förarens fordon. 

Äldre förare i 
Victoria hade 

Studiens slutsats: 
resultaten 
antyder att 
åldersbaserade 
omprövnings-
program inte har 
någon uppenbar 
trafiksäkerhets-
nytta, varken vad 
gäller dödstal 
eller avseende 
andra trafikanter 
– och stödjer 
därför tidigare 
forskning om 
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Författare, 
årtal 

Design, tester Vem 
studeras? 

Effektvariabel Effekt på 
trafiksäkerhet 

Kommentar 

medicinska intyg 
och från 85 år 
även genomgå 
körning-på-väg-
test. 

 

skillnader 
mellan del-
staterna. 

ett signifikant 
lägre döds-
olyckstal än 
äldre förare i 
NSW när 
beräkningar 
gjordes per 
körkortsinne-
havare. Äldre 
förare i Victoria 
hade signifi-
kant lägre 
dödsolyckstal 
för trafikanter 
utanför den 
äldre förarens 
fordon.  

äldre bilförares 
olycksinbland-
ning. 

Mitchell, 
2008 

Analyserar 7 
europeiska länder 
med olika 
körkortspolicyn 
för äldre bilförare 
och olycksutfall. 
De länder som 
jämförs är 
Frankrike, 
Nederländerna, 
Storbritannien, 
Sverige, Finland, 
Danmark och 
Norge. 

65+. Dödsolyckor. De länder som 
har mest tillåt-
ande körkorts-
policyn för äldre 
bilförare har 
den högsta 
andelen kör-
kortsinnehavare 
65+ (Frank-rike, 
Storbri-tannien, 
Nederländerna, 
Sverige). 
Storbritannien 
och Nederländ-
erna har minst 
dödsolyckor i 
relation till 
populationen. 

Studiens slutsats 
är att det inte 
finns något stöd 
för att obliga-
torisk ompröv-
ning av körkort 
eller krav på 
medicinska 
undersökningar 
har en effekt på 
trafiksäkerheten 
för individer 65+. 

Studien pekar på 
att länder med 
restriktiva kör-
kortspolicyn 
såsom Finland 
har en lägre 
andel äldre kör-
kortsinnehavare. 
Detta kan antas 
ha negativ 
inverkan på 
mobiliteten. 

Meuser et 
al., 2009 

Analyserar 
Missouris 
”voluntary 
reporting law” 
som infördes 
1999. 

 

Lagen är inte 
åldersspecifik 
men median-
åldern för de 
rapporterade 
förarna var 80 
år. 

Olycksinbland-
ning. 

De rappor-
terade förarna 
jämförs med 
en kontroll-
grupp. 

De rappor-
terade förarna 
hade fler 
olyckor i sin 
körhistoria som 
sträckte sig från 
1993. 

96,5 % slutade 
köra efter att ha 
rapporterats där 
hälften inte dök 
upp vid första 
steget 

Studiens slutsats 
är att lagen är 
effektiv och att 
det är positivt att 
fokusera på 
funktionella 
förmågor snarare 
än ålder. Frågor 
kan ställas om 
varför så många 
inte dök upp till 
första steget och 
om alla dessa 
kan betraktas 
som osäkra 
förare. 
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Författare, 
årtal 

Design, tester Vem 
studeras? 

Effektvariabel Effekt på 
trafiksäkerhet 

Kommentar 

Sirén & 
Meng, 2010 

Data från 
Uheldsregistret 
och Danmarks 
Statistik för åren 
2003–2008. 

70+ jämförs 
med gruppen 
18–69-åringar 

Antal 
dödsolyckor 
bland 
personbils-
förare.  

Antal dödade 
oskyddade 
trafikanter 

 

Ingen statistiskt 
signifikant 
ökning eller 
minskning i 
dödsolyckor för 
bilister vare sig 
för den äldre 
eller yngre 
åldersgruppen. 

En statistiskt 
signifikant 
ökning 
(p<0,001) i 
dödsolyckor för 
äldre 
oskyddade 
trafikanter men 
inte för yngre 
oskyddade 
trafikanter.  

 

Det fanns en 
svag ökande 
trend av 
dödsolyckor 
generellt. Den 
signifikanta 
ökningen för 
äldre oskyddade 
trafikanter var 
38 % vilket kan 
jämföras med 
den icke 
signifikanta 
trenden hos 
yngre oskyddade 
trafikanter på 
9 %.  

Resultatet pekar 
på att 
demenstestet inte 
har haft positiva 
trafiksäkerhets-
effekter. Testet 
kan ha haft 
negativa 
trafiksäkerhets-
effekter totalt sett 
i ett 
systemperspektiv 

 

Flera intressanta studier som problematiserar metodologiska frågor har gjorts av 

Langford tillsammans med kollegor vid Monash universitet i Australien. Langford, 

Fitzharris, Koppel et al. (2004) lyfter fram hur jämförelser mellan olika länders 

körkortssystem kan innehålla olika former av ”bias” som är beroende av vilka 

exponeringsmått som används. I studien jämfördes trafikolyckor i delstaten Victoria 

med andra delstater i Australien. Victoria är den enda delstaten som inte har en 

obligatorisk generell screening av äldre bilförare. Olyckorna relaterades till både hela 

populationen 80+ och antalet körkortsinnehavare 80+. En jämförelse av olyckor som 

relateras till en hel population kan antas ge en något förvanskad och sämre bild av 

trafiksäkerheten i delstaten Victoria i jämförelse med de andra delstaterna. I en delstat 

som Victoria med tillåtande körkortspolicyn kan man anta det finns fler äldre bilförare 

på vägarna än i de andra delstaterna med mer restriktiva policyn. I Victoria borde det 

därmed finnas fler äldre bilförare i relation till populationen och därmed också ett 

proportionerligt större antal olyckor. En jämförelse av olyckor som däremot relateras till 

antalet körkortsinnehavare kan antas skapa en överdriven positiv bild av trafiksäker-

heten i delstaten Victoria. Tillåtande policyn innebär att det kan finnas ett antal 

körkortsinnehavare som behållit körkortet men ändå slutat köra, medan restriktiva 

körkortspolicyn medför att de ger upp körkortet. Olyckorna blir då färre per körkorts-

innehavare i Victoria i jämförelse med de andra delstaterna – även om grupperna i 

verkligheten skulle ha samma exponering. 

Resultatet av studien blev att äldre i Victoria var minst lika säkra som i andra delstater 

när beräkningar gjordes per population. När beräkningarna gjordes per körkortsinne-

havare var körkortsinnehavarna i Victoria mindre inblandade i olyckor. För olyckor med 
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svårt skadade var skillnaden signifikant. Slutsatsen som författarna drog var därför att 

det inte fanns något som stödde att en generell åldersbaserade omprövning av körkort 

hade en positiv trafiksäkerhetseffekt. Snarare antydde resultaten att den delstat som inte 

hade sådan omprövning hade en bättre trafiksäkerhet för 80+. 

I en annan studie (Langford, Fitzharris, Newstead et al., 2004) problematiseras frågan 

om skillnader i körexponering kan ha dolt eventuella trafiksäkerhetseffekter i tidigare 

forskning om screening av äldre bilförare. I studien jämförs därför trafikolyckor mellan 

förare i Melbourne, där det inte finns någon obligatorisk omprövning för äldre bilförare, 

och Sydney, där det finns obligatorisk omprövning från 80 års ålder. Fyra exponerings-

mått användes: per population, per körkortsinnehavare, per körkilometer och per 

tidsenhet en förare kör. Resultatet pekade på att det inte fanns någon skillnad när 

olyckor relaterades till population. Däremot hade förare 80+ i Sydney en statistiskt 

signifikant högre olycksinblandning när olyckor relaterades till körkortsinnehavare 

liksom per tidsenhet en förare körde. Det fanns en liknande trend när olyckor relaterades 

till körkilometer, skillnaderna var dock inte statistiskt signifikanta. Även här drar 

Langford m.fl. slutsatsen att resultatet inte stödjer att obligatorisk omprövning av 

körkort för äldre bilförare har några positiva trafiksäkerhetseffekter. 

I en tredje studie ställde Langford, Bohensky et al. (2008) frågan om obligatorisk 

omprövning av körkort möjligen kan reducera den risk äldre bilförare kan skapa för 

andra trafikanter. I studien jämfördes delstaten Victoria med New South Wales (NSW). 

I Victoria finns ingen åldersbaserad omprövning av körkort medan i NSW ska förare 

över 80 år årligen skicka in läkarintyg och efter 85 år även genomgå ett körprov. 

Resultatet blev att studien inte kunde stödja att obligatorisk åldersbaserad omprövning 

av körkort minskade olyckorna för andra trafikanter. 

De australiensiska studierna illustrerar sammantaget att även vid användning av olika 

exponeringsmått och beaktande av flera typer av olyckor så ger inte resultaten stöd för 

att åldersbaserad omprövning av olyckor har positiva trafiksäkerhetseffekter. Här är det 

dock viktigt att tillägga att det fortfarande kan finnas vissa metodologiska felkällor som 

handlar om svårigheten att jämföra olika stater med starkt skilda olycksrisker. Även om 

det finns en kontrollgrupp (ofta baserad på ett ålderspann i medelåldern) som ska ”fånga 

upp” skillnader i risk mellan olika stater kan det tänkas att variationen mellan olika 

åldersgrupper kan vara större i en stat med en generell hög olycksrisk än i en stat med 

en generell låg olycksrisk.  

Keall och Frith (2004) utvärderade en ny körkortsomprövning för äldre bilförare på Nya 

Zealand. Omprövningen, som inkluderade ett körprov, skulle göras vartannat år från att 

föraren fyllt 80 år. Författarna studerade alla förare (39 318) som var med om ompröv-

ningen de tre första åren. Förarna hade möjlighet att göra om körprovet flera gånger. En 

andel på 78 procent klarade provet första gången medan 5 procent misslyckades en eller 

flera gånger och gav upp. Resterande gjorde körprovet två gånger eller fler. Två förare 

hade så många som nio misslyckanden innan de klarade körprovet den tionde gången. I 

den totala populationen definierades 303 förare som olycksdrabbade om de hade varit 

med om en olycka de två första åren som den nya körkortsomprövningen fanns. 

Resultatet pekade på att varje misslyckande på körprovet korrelerade med en ökad 

olycksrisk på 33 procent. Författarna drog slutsatsen att resultaten indikerar att kör-

provet har en förmåga att identifiera olycksinblandning. Resultatet är intressant men 

behöver följas upp med fler studier. En viktig fråga i sammanhanget är hur sambandet 

ser ut mellan att misslyckas på körprovet och att inte vara inblandad i olyckor. En annan 

fråga som kan ställas är hur ”extremvärden”, förare som misslyckas många gånger, 

påverkar resultatet. 
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Två nyligen genomförda studier jämför amerikanska delstaters körkortssystem – med 

skilda resultat. Den ena, Sharp och Johnson (2005), hävdar att striktare prövning av 

körkort, t.ex. både syntest, papper-penna-test och körprov, leder till bättre trafiksäker-

het. Den andra, Grabowski et al. (2004), finner inte att mer stringenta policyn leder till 

en förbättrad trafiksäkerhet. Det enda signifikanta samband som författarna finner är att 

det finns ett samband mellan personliga besök vid förnyelse av körkort (”in-person-

renewal”) för gruppen 85+. De andra två åldersgrupperna, 65–74 och 75–84 år ger inga 

samband. De skilda resultaten kan delvis kanske förklaras utifrån att studierna gör olika 

typer av statistiska beräkningar. En annan förklaring kan vara att studierna har skild 

kvalitet där Grabowski et al. (2004) på ett tydligare sätt redovisar sina beroende 

variabler och problematiserar resultaten. I Sharp och Johnsons studie är vissa resultat 

som baseras på antalet körkortsinnehavare direkt felaktiga, vilket författarna positivt 

nog påpekar. Antalet körkortsinnehavare 70+ i vissa delstater överstiger nämligen 

populationen i densamma – vilket är orimligt. Samtidigt förstår man inte som läsare att 

de statistiska beräkningarna överhuvudtaget har gjorts. 

Sammantaget är vår bedömning att studierna inte ger stöd för att åldersbaserad ompröv-

ning av körkort eller restriktiva körkortspolicyn för äldre bilförare har en positiv trafik-

säkerhetseffekt. Vår bedömning är därför i linje med Dobbs (2008). Flertalet studier 

pekar i samma riktning – länder eller delstater med striktare körkortspolicy för äldre 

bilförare har inte bättre trafiksäkerhet än länder eller delstater med mer tillåtande 

körkortspolicy. Eftersom många studier har karaktären av att vara populationsstudier 

kan olika resultat även bero på andra faktorer än körkortspolicyn, t.ex. kan det vara så 

att länder med mer tillåtande körkortspolicy för äldre istället har satsat på andra mer 

effektiva åtgärder. Enstaka studiers resultat antyder att vissa typer av omprövning kan 

ha effekt (Keall & Frith, 2004; Grabowski et al., 2004) men det krävs fler studier som 

ger liknande resultat för att resultaten ska antas vara hållbara. 

I detta avsnitt har vi inte diskuterat tre av de kanske största forsknings- och implemen-

teringssatsningarna med fokus på körkortspolicyn för äldre bilförare under det senaste 

decenniet. I såväl Maryland, Kalifornien och Australien har omfattande resurser lagts på 

utvecklandet av stegvis omprövning av körkort. Detta diskuteras nedan. 

 

2.3.5 Dagens forskningsläge – flerstegsmodeller för omprövning av körkort  

Den tydligaste trenden i forskningsläget under åren 2000 till 2009 är satsningar på 

utveckling av flerstegsmodeller för omprövning av körkort. Det går att konstatera att 

dessa modeller utgör ett svar på en del av den kritik som har riktats mot obligatorisk 

åldersbaserad omprövning av körkort: 

 Istället för enkla screeningtest som snabbt ska avgöra vem som är lämplig eller 

olämplig i en stor odifferentierad population tillåter stegvisa modeller 

individualiserade bedömningar. Enkla screeningtester används dock initialt.  

 Stegvis omprövning av körkort riktas i vissa av modellerna till en redan utvald 

mindre population istället för en odifferentierad stor population. Dessa modeller 

drabbas inte lika hårt av kritiken som bygger på problematiken i att göra urval i 

stora odifferentierade populationer. 

 Stegvis omprövning av körkort är i vissa av modellerna ”åldersoberoende”. På 

detta sätt undkommer dessa modeller kritiken om åldersdiskriminering, vilken 

har riktats mot åldersbaserad omprövning av körkort. Stegvis omprövning av 
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körkort kan dock också kombineras med en första åldersbaserad generell 

screening av alla körkortshavare. 

 De fyra modeller som här har studerats är alla utvecklade från och med 1990-

talet och framåt. Det betyder att modellerna har utvecklats inom ramen för 

”säker mobilitet” och därmed åtminstone har en strävan att både främja mobilitet 

och trafiksäkerhet. 

Det har i de studier vi har läst varit svårt att finna kritik mot modellerna av stegvis 

omprövning av körkort. Viktigt i all forskning är dock att ställa frågan om nackdelar 

och problem som kan finnas. Vi kan konstatera att en sådan kritisk och reflekterande 

diskussion hittills saknas.  

Tre av modellerna, Kalifornienmodellen, Marylandmodellen och Australasiatiska 

modellen, har utvecklats i ett nära samarbete mellan forskning och praktik. Alla tre 

modeller har i någon mån implementerats i praktiken och användbarhet är en fråga som 

följts upp i forskningen och ingående moment har modifierats för att i så hög grad som 

möjligt fungera i praktiken (för en fördjupning av användbarhet se Staplin & Lococo, 

2003; Austroads, 2004; Hennessy & Janke, 2009). Den fjärde modellen som utvecklats i 

EU-projektet AGILE har oss veterligen inte implementerats. 

 

Kalifornienmodellen  

Under 1990-talet gjordes två pilotstudier i Kalifornien för att utveckla ett bedömnings-

system som skulle utvärdera bilkörningen hos förare med åldersrelaterade funktions-

nedsättningar, särskilt kognitiva sådana (OECD 2001). Studierna föreslog ett stegvist 

förfarande som under 2000-talet ytterligare har utvecklats och börjat prövas i praktiken 

(Hennessy & Janke, 2009). Enligt OECD (2001) är introducerandet av stegvis ompröv-

ning av körkort ett av Kalifornienmodellens stora bidrag. 

I utvecklingen av Kalifornienmodellen har även teoretiska begrepp modifierats och ett 

teoretiskt perspektiv utvecklats, det ekologiska perspektivet (Hennessy & Janke 2009). 

Detta perspektiv är processinriktad och uppfattar föraren som aktiv i hanterandet av en 

föränderlig omgivning med föränderliga körkrav. I perspektivet skiftas därför fokus från 

att vara förar-centrerat (”driver centered”) till att bli körnings-centrerat (”driving 

centered”). Det senare är ett ekologiskt begrepp som även beaktar t.ex. körvanor – när, 

var, varför och hur individer kör i vardagen. Om traditionella körkortsbedömningar kan 

ses som ändpunkten i körkortskontroll och indragning av körkort så utgör Kalifornien-

modellen en startpunkt i ett försök att försöka förlänga tiden för en säker bilkörning för 

förare med funktionella nedsättningar. Det är därför av intresse att identifiera såväl 

mindre som mer grava funktionsnedsättningar. Ett begrepp som lanseras i modellen är 

”driving wellness” vilket betyder att en förare inte har några funktionsnedsättningar av 

betydelse för bilkörning. Baserat på detta begrepp görs en indelning i tre kategorier:  

1) ”driving well”, 2) något funktionellt begränsad (det finns en marginellt begränsande 

funktionell nedsättning med betydelse för körning) och 3) extremt funktionellt 

begränsad (två eller fler marginellt begränsande funktionella nedsättningar eller en grav 

begränsande funktionell nedsättning med betydelse för körning).  

Kalifornienmodellen innefattar ett trestegsförfarande. 

Steg 1. Det första steget är kort och går snabbt att administrera. I detta steg används fyra 

bedömningsverktyg. 

 Snellentest av synskärpa 
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 Test av kontrastsensitivitet 

 Kort kognitivt test (komma ihåg “social security number”) 

 Strukturerade bedömningar för fysiska begränsningar. 

Den som inte klarar steg 1 går vidare till steg 2. 

Steg 2. I steg 2 görs en datorbaserad bedömning av perception-reaktionstid. I detta steg 

görs också ett kunskapstest om säker bilkörning och trafikregler. De förare som sorteras 

in i kategorin extremt funktionellt begränsad går vidare till steg 3.  

Steg 3. I steg 3 görs en uppdelning mellan driving wellness och driving fitness. Även  

en extremt funktionellt begränsad förare kan i steg 3 uppfattats som ”driving fit”, 

körlämplig. Detta senare begrepp innebär att föraren bedöms ha en låg risk för att göra 

en kritisk trafikfarlig felhandling i förhållande till förarens körvanor och körmiljö. 

Kompensation är en central förmåga eller mekanism som beaktas. Ett körprov kan ingå i 

det tredje steget. Vi ska inte fördjupa oss i hur denna typ av bedömningar görs utan 

hänvisar för fördjupning till Hennessy & Janke, 2009. 

Kalifornienmodellen har ett tydligt fokus på säker mobilitet, och att stödja förares 

fortsatta bilkörning i den mån det är möjligt. I Hennessy & Janke, 2009, förs en 

diskussion om hur förare kan slussas vidare efter tre-stegs-bedömningen i t.ex. 

utbildning om kompensation, körträning, bilanpassning, medicinsk behandling av 

sjukdomar eller begränsade körkort. I Kalifornienmodellen förkastas explicit ålders-

baserade kontroller och modellen fokuserar på förare som misstänks ha en förhöjd 

olycksrisk på grund av medicinska faktorer. 

Kalifornienmodellen har inte genomgått regelrätt utvärdering men det finns några 

mindre studier som pekar på vissa intressanta resultat. I Hennessy & Janke, 2005, 

studerades 152 förare, som genomgick Kalifornienprövningen, i åldern 70–96. Förare 

som bedömdes som ”extremt funktionellt begränsade” presterade sämre i körprovet än 

förare som bedömdes som ”något funktionellt begränsade”. Författarna tolkade resul-

tatet som ett tecken på en lägre grad av ”driving wellness” i den förstnämnda kategorin. 

Det noterades också att i det strukturerade körprovet hade de ”extremt funktionellt 

begränsade” svårt att kompensera för sina begränsningar. Samtidigt fann forskarna att 

samma grupp av förare hade varit inblandade i färre olyckor än förarna som var något 

funktionellt begränsade under en treårsperiod före bedömningen. Resultatet nådde dock 

inte riktigt upp till en signifikant nivå. 

I Hennessy och Janke, 2009, får observationen från den föregående studien stöd om att 

förare som troligen klarar ett körprov har större olycksbenägenhet. I studien analyseras 

hur Kalifornien-modellen har använts och fungerat hos fyra körkortsenheter 

(Departments of Motor Vehicles Field Operations’ study offices) i delstaten där  

730 förare deltog i studien. Författarna framhäver dock att det ännu inte finns tillräckligt 

med empiriska belägg för att acceptera eller förkasta modellen eller individuella 

begrepp, ett pilotförsök är dock på gång för att utvärdera modellen.  

 

Marylandmodellen 

Marylandmodellen bygger på en modell från NHTSA. Maryland har blivit en pilot-

delstat för att demonstrera modellens fördelar och eventuella problem. Liksom i 

Kalifornienmodellen fokuserar även Marylandmodellen på förare som misstänks ha en 

förhöjd olycksrisk på grund av medicinska faktorer, snarare än kronologisk ålder. 

Modellen går dock att kombinera med åldersbaserad screening i ett första steg. Hänvis-
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ningar sker genom självrapportering, rapportering från polis, läkare, familjemedlemmar 

med flera. Förare som misstänks ha en förhöjd olycksrisk hänvisas till Medical 

Advisory Board of the Motor Vehicle Administration (MAB), ett rådgivande organ till 

körkortsmyndigheten eller till körkortsmyndigheten DMV (Department of Motor 

Vehicle). Medelåldern hos förarna som hänvisas av medicinska skäl har uppskattats till 

65 år (Soderstrom & Joyce, 2008). 

I processen som följer ska föraren först fylla i en hälsoenkät och förarens läkare ska 

skicka en rapport till MAB/DMV. Även annan tillgänglig information som registrerade 

körincidenter inhämtas. Varje förare ses som ett särskilt fall och bedöms utifrån 

perspektivet att han eller hon ska kunna fortsätta köra så länge som möjligt (Soderstrom 

& Joyce, 2008). Föraren utvärderas och kan få genomgå olika tester, körprov, bedömas 

av arbetsterepeut m.m. Det finns flera olika möjliga utfall där föraren kan få behålla 

körkortet, få begränsat körkort, indraget körkort tills rehabilitering genomgåtts eller 

förlora körkortet. Rehabilitering kan innefatta medicinering, utvärdering av arbets-

terepeut där ofta körprov används, träning i körskola m.m. (för en figur över den modell 

Maryland använder, se bil. 2). 

Utvecklandet av Marylandmodellen har skett i ett nära samarbete med forskning, 

Maryland Pilot Older Driver Study (MaryPODS). Ball et al. (2006 – se tabell 2) 

utvärderade Gross Impairment Screening Battery (GRIMPS) som bl.a. inkluderade 

”rapid pace walk”, huvud/nacke-rotation, en förkortad variant av TMT A, TMT B B. 

GRIMPS mäter fem perceptuella-kognitiva förmågor och fyra fysiska (Soderstrom & 

Joyce, 2008). Till detta testbatteri lades även UFOV deltest 2. Deltagarna fick också 

göra en mobilitetsenkät.  

Ett antal på 2 114 deltagare i åldern 55–96 år ingick i studien som utfördes på körkorts-

enheterna (”Motor Vehicle Administration field sites”) i Maryland under november 

1998 till oktober 1999. Resultatet blev att fyra deltester som mätte perceptuella-

kognitiva förmågor TMT B, MVPT (Visual closure subtest of the motor free visual 

perception test) och UFOV deltest 2 kunde predicera framtida olycksinblandning. Varje 

test kunde predicera ungefärligen två gånger så stor olycksinblandning (skyldig vid 

olycka) (Ball et al., 2006). UFOV, MVPT och TMT B har sedan inkluderats i ett 

testbatteri, Functional Capacity Tests (FCT) som regelbundet används hos det 

medicinska rådet (MVA) i bedömningen av förare (Soderstrom & Joyce, 2008). 

I en uppföljande studie (Staplin, Gish et al., 2003) några år senare där ytterligare ett år 

av olycksdata beräknades framkom emellertid att sambanden mellan testerna och 

olyckor minskade över tid. Med andra ord, resultaten pekade på att screening kunde 

predicera olycksinblandningen för ungefär två år, sedan borde en ny screening utföras. 

 

AGILE 

AGILE är ett EU-projekt och står för ”AGed people Integration, mobility, safety and 

quaility of Life Enhancement through driving”. Syftet med projektet är att utveckla 

kunskap för att etablera rationella europeiska policyn för körkortshantering samt hjälpa 

äldre att fortsätta köra så länge som möjligt (AGILE hemsida 2009-11-25)  

Inom detta project har bl.a. ett arbete pågått för att finna ett förarbedömningssystem 

som skulle kunna öka enhetligheten, fungera som standard för de europeiska länderna, 

som i dag uppvisar en avsevärd variation i sina förarutvärderingssystem. Även AGILE 

(Arno & Boets, 2004) föreskriver ett tre-stegsförfarande i ett förarutvärderingssystem. 

Fokus i bedömningssystemet ligger på kognitiva förmågor.  
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I steg 1 ingår lättare screening för att bedöma på basis av medicinska eller andra 

grunder om en äldre förare behöver en grundligare utvärdering. Först görs intervju om 

individens körvanor, sjukdomshistoria och dokumentation samlas om eventuella 

olyckor och eventuell information från individens läkare eller andra aktörer. På detta 

sätt fås en samlad initial information om individen som utgör grund för om individen 

ska genomgå fortsatta test. Om det bedöms att individen ska genomgå fortsatt screening 

används fyra instrument: Trailmaking A, MMSE, IADL-enkät (Instrumental Activities 

of Daily Living) och ett test av exekutiva funktioner. Även självskattningar kan 

användas i detta första steg. 

I steg 2 ska en djupare bedömning av kognitiva förmågor göras med hjälp av fler 

neuropsykologiska tester. Ett första kluster av tester undersöker icke-spatial uppmärk-

samhet. Ett andra kluster av tester undesöker visuell/spatial uppmärksamhet. Ett tredje 

kluster av tester studerar exekutiv uppmärksamhet (t.ex. delad uppmärksamhet, 

flexibilitet). 

I steg 3 utvärderas körförmågan hos äldre förare med tydliga problem. Detta görs med 

hjälp av ett simulatortest eller ett standardiserat körprov i verklig trafik. 

Vi har inte i våra databassökningar kunnat finna litteratur som beskriver att AGILE:s 

tre-stegs-modell har prövats i större skala i praktiken och utvärderats avseende effekter 

på vare sig trafiksäkerhet eller mobilitet.  

 

Australasiatiska modellen (Australien, Nya Zeeland och omgivande öar) 

Sedan 1998 har en stor satsning på forskning och utveckling av en ny körkortsmodell 

för värdering och återkallelse av körkort för ”äldre bilförare” bedrivits i Australien och 

Nya Zeeland. Modellen har hämtat inspiration från Kalifornien-modellen och Maryland-

modellen och utvecklingen av modellen har skett i nära samarbete med körkortsmyndig-

heter där användbarhet har varit en viktig utgångspunkt.  

Modellen betonar att funktionell förmåga snarare än ålder eller medicinska åkommor 

ska utvärderas (Fildes et al., 2008). En förares hälsa bestämmer inte nödvändigtvis 

hennes lämplighet att köra. Om ett hälsoproblem identifieras så bör bedömningen om 

fortsatt lämplighet för bilkörning inte baseras på en medicinsk diagnos utan på de 

funktionella konsekvenserna av sjukdomen. En och samma diagnos hos olika förare kan 

ge olika varierande konsekvenser för körlämplighet beroende på en mängd faktorer 

såsom förarens förmåga att kompensera för åkomman och körvanor (jfr OECD 2001). I 

modellen betonas även att syftet med körkortsutvärderingarna är att sträva efter säker 

mobilitet, dvs. att individer ska kunna fortsätta köra säkert så länge som möjligt. 

Liksom i Marylandmodellen bygger den Australasiatiska modellen på en bred 

samverkan med flera aktörer i samhället som hänvisar förare vidare som har uppfattats 

kunna ha en förhöjd olycksrisk. Det kan t.ex. vara läkare eller andra medicinska aktörer, 

familjemedlemmar, polis och körkortsmyndighet. I flerstegsproceduren för sig varje 

förare individuellt där de test som är relevanta görs. Alla förare behöver inte göra alla 

test eller genomgå proceduren i exakt rätt ordning. 

I steg 1 möts föraren av en särskild handläggare. Denna gör en snabb bedömning om 

förarutvärdering överhuvudtaget är nödvändig eller inte. Bedömningen baseras på test 

av synskärpa, kontrast-sensitivitet, kort kognitiv screening (”komma ihåg” och diskreta 

strukturerade observationer av personal för att upptäcka eventuella uppenbara fysiska 

begränsningar. 
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I steg två görs test med syfte att identifiera förare som kan ha en förhöjd olycksrisk på 

grund av funktionella begränsningar. Det leder till en kategorisering av förare i tre 

grupper 1) de som helt klart bedöms lämpliga att köra, 2) de som inte helt klart är 

lämpliga att köra och 3) de som helt klart är olämpliga att köra. Grupp 1 får sitt körkort 

förnyat utan att de behöver delta i ytterligare utvärderingar. Grupp 3 får sitt körkort 

indraget (alternativt får krav på sig att göra specialistutvärderingar för att bedöma 

möjligheterna till rehabilitering). Grupp 2 behöver specialistutvärdering eller 

behandling.  

I steg 3 görs specialistutvärdering. Detta leder till att förare slutligen bedöms som  

1) olämpliga att fortsätta köra helt och hållet eller under vissa omständigheter och får 

därmed sitt körkort indraget alternativt ett begränsat körkort, eller 2) föraren har en 

tillfällig omständighet som är behandlingsbar. Körkortet dras in tills behandlingen är 

utförd, eller 3) det går inte att finna någon medicinsk grund som förklarar individens 

möjliga svårigheter. I detta fall bör ett körprov göras. 

I en studie av Austroads (2004) undersöktes olika testbatterier för att se vilka som kunde 

ingå i den Australasiatiska modellen. Testbatterierna som studerades var  

a. Gross Impairments Screening Battery of General Physical and Mental 

Abilities (GRIMPS) (jfr Marylandmodellen) 

b. CALTEST. Innehåller tre tester: Autotrails (en automatiserad variant av 

Trailmaking A), UFOV och Hazard Perception test. (jfr Kalifornien-

modellen?) 

c. DriveABLE. I Monashstudien innehöll DriveABLE sex datoriserade test 

som mätte t.ex. motorisk hastighet, UFOV, skiftande av uppmärksamhet, 

exekutiva funktioner. 

d. Elemental Driving Simulator (EDS). Ett test som görs vid en dator-

baserad simulator. 

I studien deltog ungefär 1 000 individer, 79 år eller äldre. Av dessa individer ingick 100 

i en pilotstudie. Preliminära analyser visade att det fanns praktiska svårigheter med EDS 

och att den hade låg reliabilitet. I ett andra steg testades 300 individer för vart och ett av 

de tre återstående testen. Dessa relaterades till ett körprov, det Nya Zeeländska kör-

provet (jfr Keall & Frith, 2004). Det fanns en signifikant relation mellan prestationen på 

körprovet och de tre återstående testbatterierna. Sensitivitet och specificitet för test-

batterierna låg mellan 50 % och 70 % beroende på var gränsvärden sattes för lämplig-

olämplig. GRIMPS och CALTEST bedömdes som något bättre då DriveABLE hade 

större problem med att korrekt identifiera osäkra förare. 

År 2009 publicerades en utvärdering av alla tre stegen i modellen (Langford et al., 

2009). Ett antal på 62 förare, som nyligen hade varit inblandade i en olycka och 

bedömts vara skyldig part, deltog i studien. Alla var 75 år eller uppåt. Dessa fall 

matchades mot 62 kontroller avseende ålder, kön, boende men de hade inte varit med 

om någon olycka nyligen. I studien undersöktes 16 test som användes i de tre olika 

stegen (för en genomgång av testen se rapporten). Testen undersöktes på basen av 

klarar-klarar inte. Resultatet blev att inget test kunde skilja mellan fall (som varit med 

om olycka) och kontroller (inte varit med om olycka). Nio test undersöktes ytterligare 

med ett utfall av tre kategorier av deltagare: säkra förare, osäkra förare och tveksamt 

säkra förare. Fyra tester (månader bakåt, ascending trails, UFOV deltest 2, och hela 

UFOV) kunde i viss mån skilja mellan fall och kontroller. Endast ett test, ascending 

trails nådde signifikans, om att kontroller troligare klarade testet än fall.  
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Studiens slutsats är att resultaten inte stödjer att testerna som används i australasiatiska 

modellen kan skilja mellan säkra och osäkra förare. Därför fungerar inte den 

australastiatiska modellen i sin nuvarande utformning, mer valida och reliabla tester 

måste utvecklas.  

 

2.3.6 Effekter på mobilitet 

Körkortsåtgärdernas effekter på mobilitet analyseras sällan i studierna. Denna typ av 

åtgärder kan dock antas ha en direkt inverkan på mobilitet då de kan begränsa eller ge 

rätten att köra bil. Körkortsinnehav operationaliseras ibland även som ett mått på 

mobilitet (Sirén, 2005). Utformningen av körkortsåtgärderna kan därför antas ha direkt 

betydelse för effekterna på bilburen mobilitet men också mobilitet generellt (alla 

transportslag inkluderade) då bilen är ett centralt färdmedel i det moderna samhället. 

Vilken betydelse möjligheterna att köra bil har för den generella mobiliteten för en äldre 

individ kan dock antas vara kontextberoende. Det kan bero på boende och möjligheten 

till olika sätt att färdas i närmiljön men också på om den äldre individen har funktions-

nedsättningar, och vilka former av funktionsnedsättningar det handlar om. För personer 

med funktionsnedsättningar har bilen påpekats ha en mycket stor betydelse för möjlig-

heten till oberoende (OECD, 2001). 

Restriktiva åtgärder med syfte att finna förare som bör sluta köra bil på grund av trafik-

säkerhetskäl (t.ex. periodisk åldersbaserad omprövning av körkort) har en direkt negativ 

inverkan på mobilitet. Ibland är effekten befogad – vissa förare är inte säkra och bör 

sluta köra. Ibland är den obefogad – om en säker förare felaktigt klassificeras som 

osäker och förlorar körkortet. Tidigare forskning pekar på att åldersbaserad omprövning 

av körkort också har genuseffekter där framförallt kvinnor avstår från att förlänga sitt 

körkort. Detta av andra skäl än hälsonedsättningar som har betydelse för 

trafiksäkerheten (Sirén et al., 2004; jfr även Sirén et al., 2001). 

Det finns även körkortsåtgärder som har utformats med en målsättning att främja ”säker 

mobilitet”. Denna typ av körkortsåtgärder syftar inte endast till att finna förare som bör 

sluta köra bil av trafiksäkerhetsskäl utan ska också med genom olika former av åtgärder 

(t.ex. träning, fordonsanpassning) kunna hjälpa till med att förare kan fortsätta köra bil. 

Ett exempel på denna typ av körkortsåtgärd är stegvis omprövning av körkort. Även 

begränsade körkort kan ses som ett exempel där trafiksäkerhet och mobilitet vägs mot 

varandra och det kan vara möjligt att under vissa villkor som ska garantera tillräcklig 

säkerhet tillåta körning.  

 

2.3.7 Diskussion och slutsatser om körkortspolicyn för äldre bilförare 

Det finns omfattande forskning om körkortsåtgärder för äldre bilförare och många 

evalueringsstudier. Forskningen har inte kunnat påvisa entydiga samband mellan 

körkortsåtgärder och positiva trafiksäkerhetseffekter. För Norges del kan det konstateras 

att det finns brist på kunskap om hur det nuvarande systemet med åldersbaserad 

omprövning fungerar och vilka effekter det kan ha på trafiksäkerhet och mobilitet. De 

fåtal studier som finns om Norges åldersbaserade system pekar mot att det kan vara 

ineffektivt, vilket ligger i linje med internationell forskning. Forskningsläget från år 

2000 till 2009 utmärks istället av en stark tro på stegvis omprövning av körkort som 

alternativ till generella enkla åldersbaserade screeningtest. Dessa stegvisa modeller är 

dock ännu inte tillräckligt evaluerade för att några slutsatser ska kunna dras. I en av 

modellerna, Kalifornienmodellen pågår också en begreppsutveckling med ett förändrat 

fokus från föraren till själva körningen och dess kontext (körmönster, trafikmiljöer). 
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Begränsade körkort bedömer vi som en lovande åtgärd då den sannolikt främjar 

mobilitet utan att forskning hittills har kunnat påvisa en större ökning av trafikolyckor. 

Det finns dock endast ett fåtal evalueringsstudier av denna åtgärd. En tydlig kunskaps-

brist handlar om hur olika villkor fungerar och vilka effekter de har på trafiksäkerhet 

och mobilitet. 

 

2.4 Träning och utbildning för äldre bilförare 

Är det någon mening att satsa på utbildning för äldre förare? Leder åtgärder till 

förbättrad (bibehållen) säkerhet och/eller mobilitet? En säker förare har kallats för en 

lärande förare. Det vill säga en säker förare är en förare som ständigt är beredd att ta till 

sig nya erfarenheter för att utveckla allt från färdighet till kunskap (Michon, 1985; 

Ranney, 1994), och även självinsikt och riskmedvetande (Hatakka et al., 2002).  

Erfarenheten växer med stigande ålder och exponering men samtidigt minskar antalet 

nya situationer som man kan lära sig av (i varje fall subjektivt); normal bilkörning 

automatiseras allt mer ju mer man kör och kräver allt mindre resurser. En sådan 

utveckling kan leda till att föraren invaggas i en tro att det inte finns något nytt att lära 

och kör mer och mer på rutin. Åldrande i form av funktionella förändringar som längre 

reaktionstid, försämrad syn, svårigheter med delad uppmärksamhet etcetera kommer 

ofta smygande och behöver inte upplevas på ett medvetet plan. Förutom att den egna 

förmågan kan ändras så ändras även omvärlden. Trafiken, fordonen, vägarna är inte de 

samma som när den äldre personen en gång tog sitt körkort. Allt detta kan göra att äldre 

förare omedvetet eller medvetet tillägnar sig ett mer defensivt körsätt, dvs. kör saktare, 

undviker rusningstrafik och dåligt väder och så vidare. Ett sådant defensivt körsätt, som 

i vissa sammanhang dessutom rekommenderas till äldre förare, kan ha både positiva och 

negativa effekter. Positivt kan vara att förare undviker potentiellt farliga situationer men 

ett alltför defensivt körsätt kan innebära att förare blir sämre rustade att klara av en 

kritisk situation om den skulle uppstå. Självinsikt och riskbedömning innebär att indivi-

den bl.a. måste ha en viss känsla för var gränsen går för maximal prestation/förmåga. En 

säker förare bör ha en rimlig insikt i vilken marginal han/hon har. Weinberg och 

Weinberg (1979) utryckte det som att man måste ibland temporärt förlora kontrollen för 

att kunna vidmakthålla kontrollen (”the fundamental regulator paradox”). Det innebär 

att övningar där en förare kan förlora kontrollen utan risk för allvarliga konsekvenser 

kan vara viktiga för att kunna vidmakthålla ett säkert körbeteende. Med kontroll avses i 

detta sammanhang kontroll på alla nivåer från ren färdighet till självinsikt, riskmed-

vetande och social kompetens. Alltså i den andemening som Wiener (1954) avsåg när 

han utformade cybernetiken. Förutom att veta var gränsen går för sin egen prestation 

måste en säker förare kunna läsa av och tolka den omgivande trafiken samt identifiera 

och förutsäga potentiellt riskfyllda situationer. En förare som är 70 år kan i vissa fall 

förväntas ha drygt 50 års erfarenhet. Under den tiden har fordonen utvecklats en hel del, 

inte minst med avseende på olika stödsystem som kan både underlätta men i värsta fall 

försvåra situationen för en äldre förare (ökat krav på delad uppmärksamhet, svårtolkade 

funktioner etc.). Slutligen ska man inte glömma att föraren ska ha aktuella kunskaper 

om trafikregler och förordningar. En effektiv utbildningsinsats bör ta hänsyn till vad 

som sagts ovan och dessutom invidanpassa undervisningen till förarens behov och 

förmåga. Utbildning av äldre förare har till syfte att uppnå eller vidmakthålla en säker 

mobilitet och samtidigt begränsa miljöpåverkan. De flesta utbildningar för äldre är 

framförallt teoretiska och det visar sig att många kursdeltagare önskar mer av praktiska 

kursmoment. I det följande har en uppdelning gjorts i teoretisk undervisning och 

praktisk träning. Vidare har undervisning och träning delats upp i generell och trafik-
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specifik. Då kan man identifiera fyra typer av utbildningar med lite olika innehåll och 

form. Det förkommer även att teoretisk undervisning och praktisk träning kombineras.  

 

1. Generell teoretisk undervisning (inte trafikspecifik) 

a. Kunskaper om funktionella åldersförändringar 

b. Kunskaper om vilka förmågor som kan tränas och hur 

2. Generell praktisk träning (inte trafikspecifik) 

a. Fysisk träning (rörlighet, styrka, reaktion) 

b. Perceptuell träning (visuell uppmärksamhet) 

c. Kognitiv träning (minnesträning, exekutiva funktioner) 

3. Teoretisk undervisning (trafikspecifik) 

a. Klassrum, studiecirkel, gruppdiskussioner  

b. Självstudier (traditionell och webbaserad) 

4. Praktisk träning (trafikspecifik) 

a. Träning i trafik med instruktör 

b. Träning på avlyst bana med instruktör 

c. Träning i körsimulator med eller utan instruktör. 

 

Litteraturstudie 

I den litteratursökning och kompletterande sökningar som gjordes identifierades ungefär 

80 referenser som hade koppling till undervisning och träning för äldre bilförare. Av 

dessa bedömdes 20 som relevanta för denna genomgång. De flesta referenser berörde 

kursverksamheter i främst USA, Australien och Kanada. Det framkom ytterst lite om 

situationen i Europa. Vidare är det möjligt att konstatera att det är ovanligt att man tar 

upp grundläggande teorier om undervisning och träning speciellt med avseende på 

åldrande och undervisning/träning i de studier som refereras. Detta är en brist. Det finns 

nyare forskning som visar på att det man tidigare trott om framförallt äldres kognitiva 

förmåga inte stämmer, inte minst vad avser exekutiva funktioner. I en provokativ 

omvärdering av den konventionella vetenskapen sammanställer neuropsykologen 

Goldberg (2006) kända fakta med sin mångåriga kliniska erfarenhet, och hävdar att trots 

förlusten av vissa kognitiva förmågor kan den mogna (läs äldre) hjärnan fatta effektiva 

beslut på en mer intuitiv nivå, baserad på visdom. Även de kognitiva förutsättningarna 

att träna sina förmågor som äldre har omprövats (se t.ex. Craik & Salthouse, 2008; 

Kramer & Madden, 2008) och det verkar även finnas vissa belägg för att personer med 

stroke kan förbättra sitt arbetsminne genom träning (Westerberg et al., 2007). Trots 

detta finns det anledning att fundera över hur undervisning och kanske främst träning 

ska utformas för att vara effektiv. Ett exempel som kan nämnas är CLT (Cognitive Load 

Theory) där tanken är att man ska använda tillgängliga kognitiva resurser och stimulera 

elevens förmåga att använda ny kunskap och färdighet i nya situationer. Detta är en 

metod som framgångsrikt har används på unga men även visat sig framgångsrik även 

för träning av äldre (van Gerven et al., 2002). Man fann indikationer på att CLT var 

överlägsen konventionell problemlösning med avseende på tid och kognitiv belastning. 

Likvärdiga resultat uppnåddes för en grupp äldre. Ett intressant konkret exempel på att 

äldre förare kan lära sig nytt och ha nytta av det är en studie av Bolin (2008). Ett antal 

på 31 aktiva förare, äldre än 70 år, vana att köra med manuell växellåda, körde en 

förutbestämd slinga dels med manuellt växlad bil, dels med automatisk växellåda. 

Användning av automatisk växellåda hade en betydande effekt på körbeteendet hos 

försökspersonerna i studien. Hastighetsanpassningen förbättrades avsevärt, uppmärk-

samheten förbättrades, kapaciteten för distraktionsmoment ökade och säkerheten i 
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korsningar förbättrades. Det finns således hopp och utbildningsinsatser borde ha en 

positiv effekt på både säkerhet och mobilitet. Men det är inte problemfritt, både 

utformning av undervisning och utvärdering av effekter ställer oss inför svåra problem. 

Det visade sig att ingen av de inkluderade studierna tog upp generell teoretisk under-

visning men detta ämnesområde (åldersförändringar och undervisning/träning) före-

kommer oftast i den trafikspecifika teoretiska undervisningen.  

 

2.4.1 Generellt om utbildning för äldre förare 

I Levin et al. (2007) finns ett kapitel som tar upp generella frågor om utbildning för 

äldre bilförare, bl.a. förekomsten av handböcker och checklistor som förkommer i en 

del länder. Någon utvärdering av effekter av dessa har inte gått att finna. Även 

körsimulatorers för- och nackdelar tas upp. Där diskuteras också behovet av ny 

forskning. Det finns en hel del luckor att fylla och frågor att besvara. Vilket behov finns 

det av utbildning för äldre förare? Hur ska en effektiv utbildning utformas? Vilket 

innehåll ska utbildningen ha? Hur ska man mäta effekter av utbildningen? Det finns 

således en rad obesvarade frågor men sammanfattningsvis menar författarna att 

”Undervisning och träning för äldre förare kan potentiellt bidra till ökad mobilitet, 

säkerhet och hälsa”. 

Nyberg et al. (2009) för fram en rad förslag till åtgärder, bl.a. ett förslag om en 

alternativ utbildningsmetod. Med tanke på att äldre är en heterogen grupp, med olika 

erfarenheter och bakgrundskunskaper, skulle t.ex. en problembaserad läroprocess kunna 

vara användbar. Med problembaserat lärande (PBL) skulle de äldre kunna söka kunska-

perna från olika källor och anpassa utbildningen 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 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 och med att det finns många kopplingar mellan konkret och abstrakt tänkande 

(Egidius, 2003). Det är en metod som så vitt känt inte har använts för utbildnings-

insatser för äldre bilförare.  

Kua et al. (2007) genomförde en kritisk granskning av 103 artiklar för att finna belägg 

för att förarutbildning för äldre är en effektiv intervention. Studierna grupperades efter 

vad som hade tränats: fysisk träning, visuell perception och (teoretisk) undervisning. 

Man klassade studierna enligt en princip som kallas ”Physiotherapy Evidence Database 

(PEDro) Scale”. Denna skala användes för att kvalitetsklassa artiklarna med avseende 

på bl.a. intern validitet, randomisering av betingelser, kontrollbetingelse och uppfölj-

ning av effekter. Artiklarna klassades därefter som excellenta, bra, acceptabla och 

oacceptabla. Författarna fann att bara 8 artiklar höll måttet (”bra” eller högre) av dessa 

var 6 studier av typen ”case-control” (specifikt RCT – Randomized Control Trials), en 

”dos – respons” och en deskriptiv. Följande interventioner fanns representerade: fysisk 

träning (1), visuell perception (1), undervisning (5), en kombination av de tre före-

gående (1). Man fann vissa belägg för att fysisk träning och visuell perception leder till 

förbättrad körförmåga hos äldre. Vidare fann man tydligare belägg för att undervisning 

påverkar uppmärksamhet och körprestation positivt, men åtgärderna verkar inte 

reducera antalet olyckor. Författarna menar att det finns begränsade men tillräckliga 

belägg för att träning och undervisning av äldre förare är effektivt även om det inte är 

klart om det leder till en reducering av antalet olyckor. 
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Korner-Bitensky et al. (2009) granskade fyra artiklar och fann goda belägg för att 

undervisning och körträning förbättrar körförmågan och måttliga belägg för att det leder 

till förbättrad kunskap. Vidare fann författarna måttliga belägg för att fysisk träning 

förbättrar körförmåga samt att klassrum/teoriutbildning minskar antalet olyckor. 

Följande studie placerades under denna rubrik eftersom resultatet är av generellt 

intresse. Tuokko (2007) genomförde en enkätstudie bland blivande deltagare i en kurs 

för äldre bilförare. Det framgår tyvärr inte helt klart vilken typ av kurs det var men 

troligtvis handlar det om en konventionell teoretisk kurs. Målgruppen var äldre bilförare 

i Victoria, Kanada. En enkät riktades till 86 blivande kursdeltagare (flest kvinnor) som 

tog upp följande områden: riskuppfattning (locus of control, expectation of crash, 

vulnerability), åsikter och attityder, öppenhet för förändringar. Det visade sig att 

deltagarna inte var särskilt bekymrad över sin egen körning utan mer intresserade av att 

upprätthålla sin mobilitet. Det förekom också vissa könsskillnader. Män var mer 

ovilliga att ändra sina körvanor, män kör oftare efter att ha druckit alkohol, kvinnor 

menade oftare än män att beslut om att sluta köra var en familjeangelägenhet.  

 

2.4.2 Generell träning (inte trafikspecifik) 

Generell träning har delats in fysisk, perceptuell och kognitiv träning i det följande. 

Fyra intressanta och relevanta artiklar refereras.  

 

Fysisk träning 

Marottoli et al. (2007) genomförde en RCT-studie där en grupp om 178 äldre (70 år och 

äldre) förare med fysiska funktionsnedsättningar i främst nacke och axlar men i övrigt 

friska deltog. Inklusionskriterier var bl.a. ingen degenerativ sjukdom, binokulär 

synskärpa minst 20/40 och MMT/MMSE (Mini-Mental State Examination) poäng högre 

än eller lika med 24 (max 30). Experimentgruppen fick genomgå fysisk träning 

(rörlighet, koordination och snabbhet) under det att kontrollgruppen fick teoretisk 

utbildning i säkerhet. Båda grupperna fick genomgå körtest på väg med fokus på 

säkerhet före och efter åtgärd med en erfaren bedömare (arbetsterapeut). Testet bestod 

av tre delar:  

1. 36 bedömningsfaktorer (0–2p) – max 72 p 

2. en total bedömning  

3. observationer av kritiska fel. 

De som hade genomgått träningen presterade bättre på körtestet än kontrollgruppen tre 

månader efter träningen. De gjorde också färre fel än kontrollgruppen men det var ingen 

skillnad när det gällde den totala bedömningen. 

 

Perceptuell träning  

Det är framförallt den visuella perceptionen som träningsinsatserna inriktats på. 

Följande studie har utvärderat effekterna på reaktionstid (”speed of processing”) vilket 

kan ses som en visuell/kognitiv förmåga men har här fått stå under rubriken perceptuell 

träning då Useful Field of View (UFOV) har en central roll. Roenker och kollegor 

(2003) genomförde en RCT-studie där man undersökte effekten av generell reaktions-

träning (speed of processing) och jämförde dels med enkel körträning (teori och video), 

dels kontrollbetingelse (base-line) med en utan vare sig teoretisk eller praktisk utbild-

ning. Syftet var att ta reda på vilken träningsmetod (generell eller specifik) som gav bäst 

effekt på äldre förare med synnedsättningar. Fler än 450 äldre personer undersöktes med 
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avseende på synfunktion bl.a. UFOV. UFOV-resultatet användes för att gruppera 

försökspersonerna till olika betingelser. En nedsättning på mindre än 30 % betraktades 

som låg risk och över som en indikation på att det fanns ett behov av förbättring. 

Således valde man slumpmässigt ut 25 förare med låg risk som kontrollgrupp. Därefter 

rekryterade man ca 75 förare med träningsbehov med tanke på att 2/3 skulle få genomgå 

generell reaktionstidsträning och 1/3 få ta del av specifik körträning. Nittiofem personer 

genomförde hela försöket, varav 25 i kontrollgruppen medan 48 fick reaktionstids-

träning och 22 fick simulatorträning. Reaktionstidsträningen anpassades individuellt 

baserat på UFOV-data. Simulatorgruppen fick dels en teoretisk utbildning om hur man 

hanterar farliga situationer och sedan ta del av videosekvenser som visade hur man 

undviker farliga situationer. En utvärdering (körning på väg och i simulator) gjordes 

direkt efter träningsinsatserna och 18 månader efteråt i simulator och på väg. Reaktions-

tidsträningen resulterade i bättre UFOV-prestationer, i vissa avseenden presterade 

deltagarna bättre i simulatorn och gjorde färre farliga manövrar på väg. Gruppen som 

fick ta del av specifik körträning blev bättre på filkörning och användning körriktnings-

visare. Denna förändring uppträdde varken i kontrollgruppen eller bland dem som tränat 

sin reaktionsförmåga. Uppföljningen efter 18 månader visade att förbättringarna kvar-

stod för reaktionstidsgruppen. Författarna menar att den interaktiva/praktiska karaktären 

i övningen gör att innehållet består bättre än den mer teoretiskt inriktade men specifika 

körutbildningen. Man kan säga att studien visar att praktisk övning ger goda resultat 

även för äldre erfarna förare. 

Edwards et al. (2009) genomförde en liknade RCT studie som Roenker och kollegor 

ovan men denna studie var inriktad på mobilitet. Även denna gång inriktade man sig på 

äldre personer som fick lågt värde på ett inledande UFOV test. Utvärderingen pågick 

under tre år. Det visade sig att personer som fick träna (speed-of-processing) kunde 

vidmakthålla sin mobilitet i högre grad och deras mobilitet skiljde sig inte från en 

kontrollgrupp utan visuella funktionsnedsättningar. Däremot minskade mobiliteten för 

den grupp som inte fick träna. Författarna menar att träning av ”speed-of-processing” 

inte bara leder till bättre körprestation utan även manifesterar sig i bibehållen mobilitet. 

 

Kognitiv träning 

Under denna rubrik beskrivs en studie som utvärderar en mer renodlad kognitiv träning. 

Cassavaugh och Kramer (2009) genomförde en intressant och unik studie där man 

undersökte möjligheter att träna förmågor som uppmärksamhet, minne och motorisk 

kontroll med hjälp av datorprogram och sedan utvärderade effekterna i en körsimulator 

med avseende på körprestation (lateral och longitudinell kontroll, uppmärksamhet och 

minne). Träningen genomfördes i 8 steg. Träningen förgicks av en prestationsbedöm-

ning i simulator (baseline) som upprepades efter hela träningen. Ett datorbaserat 

träningsprogram (PC med Logitech MOMO control) användes som bestod av fyra olika 

träningsuppgifter (enkla och kombinerade):  

 styruppgift (tracking) 

 visuell uppmärksamhet (likt UFOV) 

 arbetsminnesträning 

 kombinerad träning (1 + 2 eller 1 + 3)  

Träningen kallas för ”variable priority training”. Målgruppen var frivilliga aktiva äldre 

(medelålder: 77 år) förare utan kognitiva nedsättningar. Utvärderingen gjordes i form av 
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ett körtest i en simulator som inkluderade specifika situationer som användes för 

utvärderingen. Situationerna var: 

 följa en bil som varierade hastigheten och hålla konstant avstånd 

 visuellt minne, komma ihåg färgerna på bilar som passerade 

 upptäcka ett föremål (väghinder) som var 20 % transparent 

 kombinationer av 1+2 och 1+3.  

 

Syftet var också att undersöka om a) resultatet från det inledande körtestet, b) inledande 

resultat av träningen eller c) träningseffekt kunde predicera utfallet av det avslutande 

körtestet. Resultatet visade att vissa förbättringar i körprestation kunde prediceras av 

träningsutfallet för både enkla och kombinerade träningsuppgifter. Författarna menar att 

resultatet visar på att relativt enkel kognitiv träning under begränsad tid kan ha positiva 

effekter på körprestationen. Denna artikel är dessutom intressant eftersom den tar upp 

lite om teorierna bakom utformningen av den träning man utvärderade. 

 

2.4.3 Teoretisk utbildning (trafikspecifik) 

I USA ges regelbundet två kurser för äldre bilförare, dels AAA1 Safe Driving for Mature 

Operators och AARP2 Driver Safety Program. Båda kurserna är i grunden teoretiska 

men kan kompletteras med praktiska övningar. Kurslängden är mellan 4 och 8 timmar. 

AARP Driver safety program verkar utvärderas regelbundet. Kursen har funnits sedan 

1979 och mer än 10 miljoner amerikaner har deltagit t.o.m. 2008. 

 

Traditionell undervisning 

AARP (AARP, 2004) genomförde själv en utvärdering av sin kurs AARP Driver Safety 

program. Kursen gavs som en instruktörsledd klassrumsundervisning (4–8 timmar). 

Man lärde ut effekter av åldrande på bilkörning och strategier för anpassa sig till dess 

förändringar. Målet var ett förändrat körbeteende och att ta ställning till om deltagaren 

ska fortsätta köra eller sluta. Kusen vände sig till personer över 50 år. Man utvärderade 

kursen dels ur instruktörernas perspektiv, dels ur kursdeltagarnas. En postenkät 

skickades till 10 000 instruktörer och 10 000 kursdeltagare. Svarsfrekvensen var 32 % 

respektive 35 %. Mycket feedback mottogs på vilka moment som var bra i kursen, vad 

som kunde göras bättre samt vad som fattades utifrån både ledarnas och deltagarnas 

perspektiv. En webbaserad kurs efterfrågades. När det gällde deltagarna visade det sig 

att 92 % hade ändrat minst ett körbeteende. De vanligaste beteendeförändringarna var 

att man upplevde förbättringar med avseende på att ha uppsikt i döda vinkeln, att hålla 

avståndet, att ha uppsikt vid motorvägars avfarter och påfarter samt att lämna företräde. 

Vidare framkom att 63 % menade att kursen hade hjälpt dem att undvika olyckor. 

Skufca (2008a) genomförde en ny utvärdering av samma kurs (AARP Driver Safety 

program). 10 000 slumpvis utvalda personer som gick kursen maj–aug 2007 fick svara 

på en postenkät. Svarsfrekvensen var 53 %. Det visade sig att 95 % ändrade något 

viktigt körbeteende och i genomsnitt ändrade man på fem olika beteenden. De tre 
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2 American Association of Retired Persons 
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vanligaste förändringarna var att kontrollera döda vinkeln, hålla avståndet till framför-

varande och att söka av trafiken. Den minst rapporterade förändringen var att ”begränsa 

bilkörningen eller sluta köra”. Resultatet visade också att personer över 75 år ändrade 

sig mer. Äldre deltagare bedömde att kursen hade bidragit till att man undvikit olyckor 

mer än yngre. Kvinnorna rapporterade att de förbättrat sin körprestation under de 

senaste fem åren mer frekvent än män. Hög tillfredställelse bland deltagarna 

rapporterades. 

Skufca (2008c) genomförde ytterligare en utvärdering av AARP Driver Safety program. 

Även denna gång använde man sig av en postenkät till 10 000 slumpvis utvalda 

personer som gick kursen under perioden maj–aug 2008. Svarsfrekvensen var 54 %. Det 

visade sig att 93 % ändrade något viktigt körbeteende och i genomsnitt ändrade man på 

fem olika beteenden. Det var i stort sett samma förändringar som framkommit i tidigare 

undersökningar. Den minst rapporterade förändringen var ”begränsa eller sluta köra”. 

Vidare såg man att personer över 75 ändrade sig mer än yngre förare. Hög tillfreds-

ställelse bland deltagarna rapporterades även i denna utvärdering. 

Nasvadi och Vavrik (2007) genomförde en intressant och som det verkar unik utvärde-

ring av ”55 Alive/Mature Driving program” i Kanada (liknar AARP Driver Safety 

program). Följande ämnesområden ingår i kursen: översikt, självbedömning, syn/hörsel, 

normal körning, farliga situationer, stöd till föraren, fordonet, alkohol och medicin, 

beslutsfattande. Målgruppen för kursen var personer över 50 (medelåldern för deltagare 

var 75 år). Syftet var att undersöka om vidareutbildning av äldre förare kunde bidra till 

att minska olycksinblandningen, varför. Deltagarnas olycksinblandning före och efter 

kursen analyserades således. Man använde sig av en modell från Baltes och Baltes 

(1990) kallad SOC (selection, optimization, compensation). Författarna ville undersöka 

om det var vissa kategorier av förare som gick kursen, om det gick att urskilja olika 

typer av deltagare med avseende på olycksinblandning före kursen och se hur dessa tog 

till sig kursen. Första steget var att via register hitta matchade grupper som hade gått 

respektive inte hade gått kursen. En grupp på 884 förare identifierades som hade följt 

kursen och en matchad kontrollgrupp bildades (matchning skedde med avseende på 

ålder, kön och postkod). Kontrollgruppen bestod initialt av alla personer i regionen som 

matchade och därefter valdes slumpvis ut en person så att resultatet blev en individuellt 

matchad kontrollgrupp. Därefter jämfördes testgruppen med kontrollgruppen med 

avseende på olycksinblandning före och efter kursen. Slutligen genomfördes tre 

fokusgrupper. I den ena gruppen ingick förare som inte hade varit inblandade i några 

olyckor innan och inte heller efter kursen (”perfect”), de som hade innan men inte efter 

(”pre-crashers”) medan det i tredje gruppen ingick förare som hade krockat både före 

och efter kursen (”crashers”). Man fann att de som valde att gå kursen hade varit mer 

inblandade i olyckor innan kurstillfället jämfört med kontrollgruppen. Speciellt gällde 

detta för de äldsta förarna. Vidare fann författarna att kursen inte hade någon effekt på 

olycksinblandningen generellt. Däremot verkade kursen ha en negativ effekt när det 

gällde äldre manliga förare men dock inte för de kvinnliga. Man för fram flera möjliga 

förklaringar till detta. Det verkade som om ”crashers” var tämligen resistenta mot 

utbildningen och de menade att det var andra förare som inte kunde bete sig på ett 

korrekt sätt. De kom dessutom inte ihåg så många detaljer från kursen. Fokusgrupperna 

visade att äldre män hade svårare att tackla sviktande färdighet. Slutsatserna författarna 

drog var att det är viktigt att veta vilka som deltar i kurserna och att de utformas efter 

deltagarnas behov. Generellt verkade författarna ganska skeptiska till värdet av denna 

typ av kurser för äldre bilförare. 
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Nasvadi (2007) genomförde även en utvärdering av samma kurs som ovan i form av en 

telefonintervju bland 367 personer som hade deltagit i kursen. Deltagarna var mellan 55 

och 94 år. Det visade sig att 20 % av deltagarna hade övertalats av sin partner att vara 

med, speciellt hade männen övertalats av sina fruar. Det deltagarna bäst kom ihåg från 

kursen var nödvändigheten av uppmärksamhet, trafikregler och vägmärken, syn, 

självinsikt, manövrering, hastighet och säkerhetsmarginaler. Vidare framkom det att 

75 % menade att de hade ändrat sitt körsätt efter kursen när det gäller ökad uppmärk-

samhet, visuell avsökning, förändrad attityd, hastighetsanpassning och avståndshållning 

etc. (jämför med AARP, 2004; Skufca, 2008a och Skufca, 2008c). Männen och särskilt 

de äldre menade att deras körsätt hade förbättrats. Slutligen visade undersökningen på 

behovet av att anpassa kursutformningen så att alla kände sig trygga med att uttrycka 

sina åsikter och deltagarna uttryckte önskemål om att få tillfälle att praktisera. 

Bédard et al. (2004) genomförde en RCT-studie där man utvärderade 55 Alive/Mature 

Driving program i Kanada. Kursen vände sig till aktiva friska förare över 50 år i 

Ontarioområdet och bestod av 6 timmar teori. Deltagarna var aktiva äldre förare utan 

kognitiva funktionsnedsättningar (MMSE  24). Deltagarna (65 personer) genomförde 

ett inledande körtest på väg och delades sedan slumpmässigt in i två grupper; en som 

fick gå kursen direkt och en som fick vänta (kontroll). Körtestet tog ca 35 minuter. 

Kursen genomfördes under två månader. Efter den perioden fick alla deltagare göra om 

körtestet. Gruppen som inte fått genomgå utbildningen fick göra det efter den andra 

testningen. Trots en förbättring så upptäcktes inga skillnader mellan de som gått kursen 

och de som inte gjort det. De som presterade sämst först förbättrade sin prestation mer 

än de som presterade bra i början. Ålder korrelerade negativt med prestation men inte 

med avseende på förändring. Författarna menar att utebliven effekt av utbildning 

möjligtvis kan bero på flera faktorer: återkoppling vid första testtillfället, testeffekt, 

kunskapsöverföring mellan deltagare (de bodde i samma område) etc. Författarna var 

trots allt positiva till utbildning av äldre förare och ger en rad olika förslag till fortsatta 

studier. 

I Australien ges en kurs som heter Wiser Driver Course. Det är en diskussionsbaserad 

kurs som pågår under fyra veckor med en träff per vecka. Fokus ligger på säkerhet och 

mobilitet. Kursen består av enbart teorisk undervisning och syftet är att ändra körbete-

endet. Ämnen som tas upp är fordon, hälsa och syn, trafikregler, körvanor, alternativa 

transportmedel, olyckor och överträdelser. Strain (2003) gjorde en utvärdering bland 

äldre under perioden 2001–2002. Deltagarna var mellan 60 och 85 år med en majoritet 

bland 75–79-åriga personer. En tredjedel var män och två tredjedelar kvinnor. Utvärde-

ringen genomfördes med hjälp av en före/efter mätning (enkät) till 183 deltagare från 

20 kurstillfällen. Dessutom gjordes en uppföljning i form av en självskattad bedömning 

av förändringar tre månader efter kursen. Det visade sig att 63 % av deltagarna hade 

ändrat på 1–4 olika specificerade körbeteenden vid denna uppföljning. Dessutom 

menade 80 % att de på ett eller annat sätt hade ändrat sitt körbeteende. Författaren drog 

slutsatsen att kursen hade mätbara positiva effekter i form av självskattade förändringar 

av körbeteende. 

Norge har en ganska lång tradition av vidareutbildning för äldre bilförare. Sedan 1991 

ges Bilfører 65+, vilket är en traditionell teoretisk kurs med syfte att bevara äldres 

mobilitet samt reducera deras olycksrisk i trafiken. I Norge arrangeras vidareutbild-

ningen, 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 
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inte förändrades efter genomgången utbildning. Däremot indikerar studien att risken för 

att bli inblandad i en trafikolycka reduceras efter utbildningen. 

 

Självstudier 

Självstudier kan ha vissa fördelar: de kan genomföras i egen takt och vid tillfällen som 

passar den enskilda individen. Ytterligare en fördel kan vara att osäkra personer som 

inte vill exponera sin osäkerhet kan våga mer men å andra sidan så försvinner mycket 

av de fördelar som gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte ger. I tidigare utvärderingar 

av AARP Driver Safety program framkom önskemål om webbaserade kurser. Skufca 

(2008b) gjorde en utvärdering av en on-line version av just AARP Driver Safety 

program. Denna version av kursen kunde man följa i sin egen takt. Kursen lär ut vilka 

effekter åldrande har på bilkörning och strategier för hur man ska anpassa sig till dessa 

förändringar. Målet var alltså som tidigare förändrat beteende. Utvärderingen genom-

fördes med en webbaserad enkät till 2 195 slumpvis utvalda personer som gick kursen 

aug–dec 2007. Svarsfrekvensen var 47 %. Det visade sig att 88 % ändrade något viktigt 

körbeteende och i genomsnitt ändrade respondenterna på fem olika beteenden. I stort 

sett erhölls samma resultat som Skufca (2008c) men jämfört med klassrumsunder-

visning ändrade deltagarna på färre beteenden. Personer äldre än 75 år ändrade sig mer 

än andra. Majoriteten av deltagarna bedömde att kursen hade bidragit till att man 

undvikit olyckor. Totalt sett var deltagarna mycket tillfredsställda med kursen. Det 

verkar som om i stort sett samma resultat uppnås (vad som ändras) som vid klassrums-

undervisning men den traditionella undervisningen tycks leda till fler förändringar. 

 

2.4.4 Praktisk träning (trafikspecifik) 

Det är inte vanligt med enbart praktisk träning för äldre förare men man kan tänka sig i 

princip tre olika former av träning: i trafik med instruktör, på avlyst bana och i körsimu-

lator. Det kan finnas flera syften med praktisk träning, bl.a. träning för att öva upp 

körskickligheten eller att genomföra riskövningar (kritiska situationer) som har till syfte 

att öka förarens riskmedvetande och självinsikt (t.ex. halkkörning). Träning som innebär 

att föraren utsätts för kritiska situationer kan bara genomföras på antingen avlyst bana 

eller i en körsimulator. Men detta är ett område som är relativt outforskat med avseende 

på effekter. 

 

Träning i trafik med instruktör 

Litteratursökningen resulterade inte i några exempel på träning i trafik med instruktör 

som en åtgärd men genom personlig kommunikation med en kollega i Tyskland 

(muntlig kommunikation Poschadel 2009-11-12)3 erhölls information om ett pågående 

projekt. Ett RCT-projekt genomförs med syfte att utvärdera om praktisk träning för 

äldre förare med en trafiklärare kan leda till en bestående förbättrad körförmåga mätt 

med TRIP (Testride for Investigation Practical fitness to drive). Avsikten är att genom-

föra en uppföljning 6 respektive 12 månader efter träningen. Träningen består av 

15 timmar lärarledd träning på väg med inriktning på särskilt svåra situationer. I studien 

                                                 
3 Muntlig kommunikation Poschadel 2009-11-12 angående ett pågående projekt vid forskningsgruppen 

Aging and CNS Alterations, Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors 

(IFADO), Dortmund, Tyskland  
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deltar 92 försökspersoner. Könsfördelningen är jämn och alla är äldre än 70 år. 

Deltagarna delades upp i en träningsgrupp och i en kontrollgrupp. Körförmåga mäts 

före och efter träning. Även om det visade sig att gruppen som helhet presterade 

tämligen bra så var träningsgruppen signifikant (1 %) bättre än kontrollgruppen direkt 

efter träningen. Uppföljningen efter 6 och 12 månader är ännu inte genomförd. 

Forskarna har således kunna se positiva effekter av träningen trots att hela gruppen 

körde tämligen bra från början men menar avslutningsvis att effekterna skulle säkert bli 

ännu bättre om man inriktade sig på förare som initialt körde sämre. Uppgifter om 

kostnaderna saknas, men 15 timmars träning torde vara ganska dyrt och i paritet med 

kostnaden för att ta ett B-körkort. 

 

Träning på avlyst bana med instruktör 

Rosenbloom och kollegor (2008) utvärderade körträning i avancerad körning 

(halkbana), erfarenhet och återkoppling från körträning. Syftet var att demonstrera 

riskerna med att förlora kontrollen på fordonet. Deltagarna bestod av två grupper, dels 

135 unga körkortstagare och dels 89 ”äldre” (23–64 år) erfarna förare. Bland de erfarna 

fanns det 44 yrkesförare. Utvärderingen genomfördes i form av en frågeenkät om risk-

bedömning (34 situationer som bedömdes på en 5-gradig skala (från ingen risk alls (1) 

till mycket riskfyllt (5)) före och efter träningen. Signifikanta skillnader erhölls med 

avseende på före/efter, kön och ålder. Vidare visade det sig att kvinnor hade högre 

skattning av risk före/efter jämfört med män och äldre högre än yngre. Förändringen 

kvarstod efter två månader vid en utvärdering av en mindre grupp deltagare. Även om 

denna studie inte fokuserade på äldre förare så visar resultatet att exponering för 

riskfyllda situationer kan ha en positiv effekt på riskbedömningen.  

 

Träning i körsimulator  

I litteratursökningen framkom inga exempel på studier som utvärderat effekter av 

träning i körsimulator men det är något som allt mer efterfrågas bland både deltagare 

och kursanordnare (Nyberg et al., 2009). Det finns säkert flera förklaringar till varför 

inte körsimulatorer används för att träna just äldre förare (Levin et al., 2007). Till att 

börja med är det generellt inte vanligt med simulatorbaserad träning men det kanske 

allvarligaste problemet är simulatorsjuka som verkar vara mycket mer frekvent bland 

äldre (Henriksson, 2007; Henriksson & Peters, 2007). Troligtvis kommer man dock på 

sikt att få se mer av träning i simulatorer även för äldre förare. 

 

2.4.5 Kombination av teoretisk undervisning och praktisk träning 

Marottoli (2007) genomförde en utvärdering av AAA Safe Driving for Mature 

Operators. Kursen gavs i form av klassrumsundervisning (2*4 timmar) och praktisk 

körning (2 timmar) som inkluderade situationer kända för att vara problematiska för 

äldre förare. Kursdeltagarna rekryterades bland aktiva förare över 70 år i Connecticut. 

Totalt deltog 126 förare uppdelade i en testgrupp och en kontrollgrupp. Testgruppen 

fick undervisning under 8 veckor och jämfördes med kontrollgruppen som fick två 

timmar teoretisk utbildning om fordon, hem och säkerhet. Ett körtest genomfördes före 

och efter utbildningen samt ett skriftligt prov distribuerades efter kursen. En erfaren 

bedömare gjorde en bedömning av körprestationen med avseende på 36 olika faktorer 

med en skala 0–2 (maximal poäng: 72). Maximala poängen för det skriftliga testet var 

28. Testgruppen förbättrade sin körprestation signifikant (1 %) med 2,87 poäng och 

teorikunskaperna med 3,45 poäng mer än kontrollgruppen. Slutsatsen var att en 
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kombination av klassrumsundervisning och praktisk körövning leder till förbättrade 

kunskaper och körskicklighet. Denna typ av intervention ansågs bidra till både 

förbättrad säkerhet och mobilitet. 

Bédard, Porter et al. (2008) genomförde en RCT-studie för att utvärdera en kombinerad 

teoretisk och praktisk utbildning. Kunskaper och körskicklighet mättes före och efter 

genomgången utbildning. Deltagarna delades in i en experimentgrupp (38 personer) och 

kontrollgrupp (37). Medelåldern var 75 år och alla var erfarna, aktiva förare. Kontroll-

gruppen fick genomgå utbildningen efteråt. Det visade sig att experimentgruppen 

förbättrade sina kunskaper: andelen korrekta svar uppgick till 61 % före kursen och 

81 % efteråt. En jämförelse med kontrollgruppen verkar dock saknas. Resultatet av 

körtestet visade att experimentgruppen hade förbättrat sin körskicklighet mer än 

kontrollgruppen i vissa avseenden. Även om resultatet var positivt så menar författarna 

att ytterligare forskning behövs för att klarlägga eventuella effekter med avseende på 

olycksinblandning och förbättrat självförtroende.  

 

2.4.6 Diskussion och slutsatser om utbildningsåtgärder för äldre bilförare 

Här följer en kortare diskussion baserat på det som presenterats ovan. 

 

Generellt om utbildning av äldre förare 

Det verkar finnas anledning att ompröva riktigheten i det gamla ordspråket ”Man kan 

inte lära gamla hundar sitta.” Visserligen kan det vara svårt att som gammal lära sig 

något totalt nytt och det kan finnas vissa begränsningar som beror på ålder. Men faktum 

kvarstår att nyare forskning visar att även äldre kan lära nytt inte minst vad avser 

bilkörning. Vad som kan bidra till att effektivisera utbildningen är att den anpassas till 

befintliga kunskaper, behov och resurser. Om man utgår från att bilkörning och vad 

därtill hör är en kognitivt initierad och kontrollerad färdighet så är det viktigt att de 

kognitiva förmågor som finns används på rätt sätt. Visserligen måste nödvändiga 

resurser finnas och ibland kan den enda rätt åtgärden vara att sluta köra bil. I extrema 

fall kan det handla om att man inte har tillräckliga resurser för att kunna komma till 

insikt och fatta rätt beslut t.ex. demens och liknade tillstånd, men det är en problematik 

som går utanför vad som tas upp här. Eftersom åldersförändringar ofta kommer 

smygande och bilkörning är något som går mycket på rutin är det risk för att personen 

inte är medveten om de förändringar som sker. Äldre förare kan vara dåligt kalibrerade 

med avseende på sin egen förmåga och kraven som kan ställas i en kritisk situation. Det 

kan då vara en viktig målsättning att utbildningen bidrar till att kalibrera om eller med 

andra ord bidrar till bättre självinsikt. Självinsikt och riskbedömning är avgörande för 

att man ska ha rätt förutsättningar att köra säkert. Det finns idag bättre förutsättningar 

för att kunna utforma utbildning för äldre förare så att de effektivt kan komma till nya 

insikter om sitt körbeteende. Vidare kan även äldre träna upp förmågor och utveckla nya 

strategier för att kunna köra säkert. Det gäller att utnyttja de nya möjligheterna när 

utbildningsinsatser för äldre förare ska utformas. 

 

Generell utbildning och träning 

Den litteratur som gicks igenom innehöll inga studier om generell utbildning för äldre. 

Det kan naturligtvis bero på både sökprofil och genomgångna databaser. Men nyare 

forskning verkar ju tyda på att äldre har bättre förmåga att lära sig nya saker än vad man 

tidigare har trott. Speciellt om undervisningen anpassas till målgruppens resurser och 
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behov. När det gäller träning av olika förmågor (fysisk, perceptuell och kognitiv 

förmåga) så verkar mycket tyda på att generell träning har positiva effekter som kan 

leda till förbättrad säkerhet och ökad mobilitet eller i varje fall öka möjligheterna till 

bibehållna förmågor. Speciellt intressant är den studie som Cassavaugh & Kramer 

(2009) beskriver – enklare kognitiv träning kan ha positiva effekter på körprestationen. 

Man skulle också kunna prova alternativa undervisningsmetoder som PBL (Nyberg et 

al., 2009) och CLT (van Gerven et al., 2002). 

 

Trafikspecifik utbildning och träning 

Den traditionella teoretiska utbildningen för äldre förare verkar ha positiva effekter även 

om det inte gäller för alla förarkategorier (se ”crasher” i Nasvadi och Vavrik (2007). 

Vidare verkar det finnas en del som talar för att man ska individ- och gruppanpassa 

kurserna bättre än idag. Det framkommer ganska ofta att kursdeltagarna vill ha mer 

praktisk träning i kurserna. Visserligen kostar det mer än enbart teoretiska kurser men 

det kan det kanske vara värt. Även om det ofta framförs att äldre har dålig ekonomi så 

borde det inte vara omöjligt att finansiera ökade kurskostnader med deltagaravgifter 

med bra innehåll och marknadsföring. I glest befolkade länder som Sverige och Norge 

kan det vara värt att undersöka potentialen i webbaserade kurser som lämpar sig för 

självstudier. Idag kan det finnas ett visst motstånd bland äldre personer när det gäller 

datorer men det är något som kommer att ändras med kommande kohorter. Körsimula-

torer nämns då och då när det gäller äldre bilförare men det finns vissa problem relate-

rade till simulatorer som man bör få bättre grepp om innan simulatorer lanseras på 

bredare front. Det kan vara så att man dels utformar träningen så att risken för simu-

latorsjuka minskar och dels förbättrar tekniken. Det är viktigt att utgå från pedagogiken 

och inte tekniken för att bestämma vad som kan vara lämpligt att träna i en simulator. 

Det som tränas ska kunna generaliseras och överföras till riktig bilkörning; man ska 

alltså inte bara bli en bättre simulatorförare. Individanpassad körträning i bil kan säkert 

ge bra effekter, se (Poschadel, 2009), men är nog alltför dyr att realisera.  

 

Slutsatser 

Utbildning är en åtgärd som riktar sig direkt till målgruppen. Det finns tydliga tecken på 

att om utbildningen anpassas till målgruppens behov och förmåga så kan goda resultat 

nås. Ett problem är dock att det verkar vara svårt att nå ut till framför allt dem som bäst 

skulle behöva gå en kurs. Här finns det behov av ökande insatser. Det kan också handla 

om att utnyttja andra undervisningsformer som webbaserade självstudier. Ofta fram-

kommer önskemål om mera praktiska övningar. Man efterfrågar till och med träning i 

simulator. Detta är kanske inte bara en nyfikenhet utan även ett uttryck för viljan att 

kunna få testa sina gränser. Hos unga kan detta med att testa sina gränser riskera att leda 

till hybris och ökad benägenhet att ta risker men hos äldre är den risken troligtvis inte så 

stor. Detta kan då vara ett bra sätt att göra en omkalibrering och komma till bättre själv-

insikt både för över- och underskattare. Det finns även andra tänkbara åtgärder för att 

förbättra utbildningen för äldre förare t.ex. att tillämpa problembaserat lärande vilket så 

vitt känt inte har prövats när det gäller utbildning för äldre bilförare ännu. Äldre (dvs. 

personer äldre än 65 år) blir allt friskare som grupp men lever också längre. Därmed 

ökar också heterogeniteten bland dem vi kallar äldre. Detta bör avspeglas i de utbild-

ningsinsatser som görs. Kurserna bör anpassas till individen och gruppen. Även om det 

inte direkt framkommer ur de refererade artiklarna verkar det finnas ett behov av att se 

över och uppdatera innehållet i många kurser. Vi lever längre inte bara för att vi är 
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friskare utan också tack vare mediciner och hjälpmedel och vi har dåliga kunskaper om 

hur dessa påverkar oss som förare. 

 

2.5 Fordonsåtgärder för äldre bilförare 

Baserat på litteratursökningarna valdes 25 artiklar ut, vilka kunde klassificeras i 3 

kategorier:  

 Rekommendationer för inköp eller anpassning av bil för äldre bilförare 

 Effekter av säkerhetssystem 

 Potentiella negativa effekter av säkerhetssystem.  

 

Åtgärder riktade mot fordon kan vara ett sätt att underlätta körningen för äldre förare. 

Detta kan göras t.ex. genom informationssystem och säkerhetssystem eller genom att ta 

bort vissa moment i körningen, exempelvis växling, genom att utrusta bilen med 

automatväxel (Bolin, 2008). Fordonsåtgärder som främst kan kopplas till ergonomi och 

komfort nämns endast kort i denna rapport, eftersom de inte i första hand är trafiksäker-

hetsåtgärder och därmed inte är i fokus i denna studie. Vi tar dock upp denna typ av 

aspekter under rekommendationer för inköp eller anpassning av bil. Det innefattar t.ex. 

instrumentpanelsutformning med avseende på knappstorlek och läsbarhet, höjden för 

insteg/ursteg, dörröppningens storlek och form (Koppa, 2001).   

 

2.5.1 Rekommendationer för inköp eller anpassning av bil för äldre bilförare 

För att hjälpa äldre bilförare att kunna fortsätta köra bil under säkra förhållanden kan 

man anpassa fordonet till deras speciella behov (Koppa, 2001; Shaheen & Niemeier, 

2001). Åtgärderna är främst kopplade till ergonomi och lösningar som kan öka 

komfortkänslan i bilen.  

Exempel på fysisk anpassning av fordonet kan vara att ha en bred dörröppning samt 

handtag för att hjälpa förare att komma in och ut ur bilen. Det handlar också om att ha 

en sitthöjd som är hög nog för att underlätta att komma in och ur bilen. Synbarhet av 

andra trafikanter genom stora glasrutor både framåt och bakåt och sidospeglar spelar 

stor roll när det gäller säkerhet.   

Dessa aspekter är viktiga att förmedla till konsumenter när de skall köpa ett nytt fordon 

eller när de vill anpassa sitt fordon till eventuella funktionsnedsättningar. Det är viktigt 

att förstå att det inte finns en typ av äldrebil som är önskvärd för alla äldre bilförare på 

samma sätt som det inte finns en enda bil för alla yngre kvinnor eller medelålders män. 

Det finns däremot bilar som har olika egenskaper som kan matcha individuella behov. 

Beroende på förares behov och körmönster (t.ex. vilka vägar man kör) så finns det bilar 

som passar bättre än andra. Ett exempel är egenskapen sitthöjd: med åldern blir vi 

mindre flexibla i muskulaturen. Att böja knäet samtidigt som man vrider kroppen för att 

komma in i bilen kan upplevas obekvämt och till och med mycket besvärligt. Om en bil 

har en något högre sitthöjd kan det leda till positiva konsekvenser på komfortnivå för att 

komma in och ut ur bilen. Den lilla skillnaden kan ha stor betydelse för hur ofta man 

väljer att använda bilen.  

Det finns en del offentliga organisationer som pensionärs- och konsumentorganisationer 

som ger ut råd till bilförare när det gäller att välja en ny bilmodell. Sådana checklistor 

eller handböcker riktar sig generellt mot bilförare, dock finns det en del information 
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som handlar om äldre bilförare specifikt. Nedan följer ett antal exempel på checklistor 

och råd som riktats till äldre bilförare.    

På hemsidan för den amerikanska organisationen Automotive Association (AA) finns en 

guide för att hjälpa allmänheten att köpa en ny bil beroende på vilken livsstil föraren 

har, t.ex. småbarnsförälder. För äldre bilförare har de en kategori som heter ”Jag är 

65 år” och som riktar sig till personer som är nyblivna pensionärer. Aspekter som lyftes 

fram för nyblivna pensionärer är följande: en ren instrumentpanel dvs. ett fåtal och 

tydliga reglage, breda dörrar för att underlätta att komma in och ut ur bilen, enkla och 

lättanvända reglage (http://www.theaa.com/motoring_advice/car-buyers-

guide/cbg_lifestyle.html).  

I Storbritannien, ger konsumentorganisationen Ricability en del råd om olika aspekter 

att tänka på när man köper en ny bil. Råden är specifika för äldre bilförare. Bland annat 

finns en checklista tillgänglig på deras hemsida. Följande aspekter lyfts fram som 

viktiga att tänka på vid inköp av ny bil:  

 Komma in och ut ur fordonet 

 Sittställning, justering och komfort av stolen  

 Utrymme för att sitta och komma in med rullstol om så behövs 

 Användning av reglage, bl.a. nåbarhet.  

(http://www.ricability.org.uk/consumer_reports/mobility_reports/choosing_a_car/ ) 

 

I Australien ger den statliga myndigheten i Victoria län, Vic Roads, ut en 

säkerhetshandbok för äldre bilförare där det finns ett kapitel som heter ”Säkrare bilar” 

(Vic Roads 2008). Tre områden lyfts fram:  

 Förhindra olyckor (t.ex. ABS, farthållare) 

 Dämpa olyckor (t.ex. krockkuddar) 

 Öka komfort (t.ex. servostyrning, automat växel). 

”Royal Automobile Club of Victoria (RACV), en försäkringsorganisation, ger råd för 

att köpa ny bil för äldre bilförare. Valet att köpa en ny bil är ännu viktigare för äldre 

eftersom de är mer sköra och konsekvenser av en olycka har större effekter på dem. På 

deras hemsida är det möjligt att ta del av en checklista som innehåller följande råd: bil 

utrustad med air bags, säkerhetsbälte, systems som hjälper att lätt hantera bilen som 

servostyrning och ABS bromsar och andra system som stödjer bra synbarhet och lätt 

justering av stolen.  

(http://www.racv.com.au/wps/wcm/connect/Internet/Primary/road+safety/road+safety+f

or+seniors/choosing+a+safe+vehicle/making+the+right+choice) 

Vägverket i Sverige har kommit med en liten publikation som heter Bilar för äldre som 

sammanfattar olika områden som är viktiga att tänka på när man skall köpa en ny bil. 

Dessa områden är passiv säkerhet, aktiv säkerhet, ergonomi och komfort.  

(http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2566/2007_29_bilar_for_aldre.pdf) 

 

2.5.2 Effekter av säkerhetssystem 

Aktiva säkerhetssystem har tillkommit i våra bilar de senaste 15–20 åren. Det mest 

vanliga systemet i dag är farthållare som hjälper förare att hålla en viss hastighet. Om 

http://www.theaa.com/motoring_advice/car-buyers-guide/cbg_lifestyle.html
http://www.theaa.com/motoring_advice/car-buyers-guide/cbg_lifestyle.html
http://www.ricability.org.uk/consumer_reports/mobility_reports/choosing_a_car/
http://www.racv.com.au/wps/wcm/connect/Internet/Primary/road+safety/road+safety+for+seniors/choosing+a+safe+vehicle/making+the+right+choice
http://www.racv.com.au/wps/wcm/connect/Internet/Primary/road+safety/road+safety+for+seniors/choosing+a+safe+vehicle/making+the+right+choice
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/2566/2007_29_bilar_for_aldre.pdf
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bilen sköter en del av köruppgiften automatiskt så är tanken att förare får mer resurser 

över för att koncentrera sig på övrig trafik och får därmed bättre förutsättningar för att 

köra på ett säkert sätt. Marknadsandelen av säkerhetssystem är i dag fortfarande mycket 

låg och andelen äldre personer som har bilar utrustade med säkerhetssystem är därmed 

också mycket låg. Detta medför svårigheter att undersöka effekter av säkerhetssystem 

på äldre bilförare. Det saknas data om säkerhetssystem påverkar körningen för bilförare 

i allmänhet och äldre bilförare i synnerhet.  

Tabell 4 ger en översikt av studier om säkerhetssystem. 

 
Tabell 4  Översikt av studier om säkerhetssystem som kan vara relevanta för äldre 
bilförare. 

Referens Metod  
(faktorer/variabler, 
population) 

Typ av åtgärder och förklaring  
(förklara om de är 
implementerade eller ej)  

Effekt av åtgärder på 
trafiksäkerhet och 
mobilitet  

Vrkljan & 
Miller-Polgar, 
2005 

Översikt av ADAS-system 
och kopplingar till äldres 
nedsättningaroch vilka 
möjligheter dessa system 
har att hjälpa förare att köra 
säkrare.   

  

Bolin, 2008 31 personer >70 år, 
samtliga aktiva bilförare, 
körde en slinga i manuellt 
växlad bil kontra bil med 
automatisk växellåda.  

En arbetsterapeut och en 
trafiklärare gjorde en 
bedömning av de praktiska 
förmågorna.  

Försökspersonerna 
besvarade ett fråge-
formulär om deras 
upplevelse av skillnaden 
mellan manuellt växlad bil 
kontra automat. 

Författaren undersökte hur 
användning av bil med automatisk 
växellåda påverkar körförmågan 
och körbeteenden hos äldre friska 
bilförare samt hur bilförarna 
upplevde skillnaden mellan 
bilkörning i manuellt och 
automatiskt växlad bil. 

 

*Bättre reglering av 
hastighet i stadsmiljö 
*Bättre uppmärksamhet på 
trafikmiljön 
*Större tolerans för 
distraktion vid bilkörning 
*Säkrare passage i 
korsningar 
*Fler äldre kvinnor som 
aktiva, säkra bilförare 

Davidse, 2006  Litteraturgenomgång.  Författaren identifierar fyra områden 
där äldre behöver stöd: 

*dra uppmärksamhet till 
ankommande trafik 
*visa trafikanter som befinner 
sig i döda vinkeln 
*att rikta sin uppmärksamhet 
på relevant information 
*att ge kunskap/information om 
kommande situationer i 
trafiken.  

 

För varje område finns ett 
säkerhetssystem:  

*kollisionsvarning för 
korsningar och 
automatisk filbyte/ 
merging system 
*automatiska filbyte/ 
merging system och 
döda vinkeln/obstacle 
detection system 
*in-vehicle signing 
system och speciella 
intelligenta farthållare 
*system som ger 
information om 
kommande korsningar   

Suen et al., 
1998  

Analys av system från ett 
säkerhetsperspektiv 
fokuserat på ITS-system  

Författarna går igenom olika ADAS-
lösningar och redovisar deras nytta 
för äldre förare: 

Kö- och vädervarningar: finns redan 
idag i bilar och kan påverka förare 

Författare menar att dessa 
åtgärder påverkar både 
säkerhet och mobilitet men 
anger inte siffror eller 
effekter konkret.  
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Referens Metod  
(faktorer/variabler, 
population) 

Typ av åtgärder och förklaring  
(förklara om de är 
implementerade eller ej)  

Effekt av åtgärder på 
trafiksäkerhet och 
mobilitet  

genom att de kan undvika att köra i 
vissa situationer. 

Navigationssystem: röstmed-
delande kan avlasta minnet och 
genom att ange vägen minskas 
filbyten som anses som en riskfylld 
manöver. 

Obstacle detection: systemet kan 
hjälpa till med döda vinkeln- 
problematiken samt filbyten om ett 
objekt finns i vägen 

Night vision: system som hjälper till 
att upptäcka andra trafikanter i 
mörker. 

Intelligent farthållare och system 
som registrerar om man kör utanför 
sin fil. 

Kollisionsvarningssystem 

Förarbevakningsystem: mäter 
trötthet eller distraktion eller 
alkoholkonsumtion 

Skyltar in i bilen: ger information om 
bl.a. vägmärken, ger mer tid att ta 
till sig information.  

Daimon & 
Kawshima, 
2003 

 

Simulatorstudie. 
Åldersgrupper: 22–34 år 
och 61–70 år, totalt 20 
personer 

Mätvariabler: antal 
kollisioner, visuellt 
beteende och på en 
subjektiv skala angavs hur 
systemen uppfattades. 

  

 

Testade två system för att undvika 
kollisioner vid högersvängar 
(vänstertrafik råder i Japan): 
”Support system for prevention of 
right turn collisions” and ”Support 
system for prevention on collisions 
with pedestrians”.  

Antal kollisioner: färre 
kollisioner inträffade när 
systemet användes. Dock 
inträffade kollisioner 
fortfarande när de 
använde systemet, fler 
kollisioner för äldre än 
yngre.  

Visuellt beteende: unga 
förare fokuserade mer på 
kollisionssystemet vid 
högersväng medan äldre 
förare delade sin visuella 
uppmärksamhet på båda 
systemen.  
Subjektiv skala: bägge 
grupperna tyckte om 
informationen som 
presenterades.  

Caird et al., 
2008 

 

Simulatorstudie. 

Åldersgrupper: 18–24 år 
(12 st) och +65 år (12 st). 

Mätvariabler: körbeteende 
och ögonbeteende. 

Testade om säkerheten kan 
förbättras i korsningar genom att 
använda ett system som projicerar 
information på vindrutan (HUD; 
Head-Up Display). 

Körbeteende: HUD verkar 
vara positivt för bägge 
åldersgrupperna: de 
stannade oftare med HUD 
än utan, även när signalen 
visade gult sken. 
Hastigheten sänktes. 

Visuellt beteende: yngre 
tittade oftare på HUD och 
under en längre tid än 
äldre.   
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Referens Metod  
(faktorer/variabler, 
population) 

Typ av åtgärder och förklaring  
(förklara om de är 
implementerade eller ej)  

Effekt av åtgärder på 
trafiksäkerhet och 
mobilitet  

Maltz et al., 
2004 

 

Simulatorstudie. 

Åldersgrupper: 20–35 år 
och 62–84 år, totalt 20 
personer. 

Mätvariabler: antal 
kollisioner, visuellt 
beteende och subjektiv 
skala. 

  

 

Testade ett system (Headway 
detection and alerting device, 
HDAD) 

Resultaten var lika bra för äldre 
som för yngre förare. 

Vissa problem kan uppstå om 
varningen meddelas auditivt 
eftersom det kan störas av andra 
ljud i kupén. Det problemet kan vara 
ännu mer relevant för äldre förare 
som i högre omfattning har nedsatt 
hörsel.  

Det gick inte att beräkna 
trafiksäkerhetseffekten 
eftersom det var få bilar i 
fordonsparken som var 
utrustade med systemet.  

 

De flesta studier som finns idag är på ett teoretiskt plan där författare beskriver typiska 

nedsättningar hos äldre och vilka svårigheter de kan medföra i trafiken och kopplar 

detta till vilka säkerhetssystem som skulle kunna underlätta bilkörningen (Suen et al., 

1998; Vrkljan & Miller-Polgar, 2005; Davidse, 2006; Oxley and Whelan, 2008). Tabell 

5 ger en sammanfattning av kopplingar mellan nedsatt körförmåga, konsekvenser på 

bilkörning och säkerhetssystem som finns i litteraturen.  

 
Tabell 5  Koppling mellan nedsatt förmåga, konsekvenser för bilkörning och 
säkerhetssystem. 

Nedsatt förmåga Konsekvens för bilkörning Säkerhetssystem  

 

Försämring av syn 

Svårare att se kontraster i 
mörker 

Mindre uppmärksamhet på 
omgivningen  

Svårigheter att köra på natten och 
under svåra väderförhållanden, 
svårare att se gående i trafiken   

Döda vinkeln 

Mörkerseende 

Trafikväderrapport  

Svårigheter att utföra 
parallella uppgifter 

Väljer alltid samma vägar och har svårt 
att hitta i en okänd miljö och att köra i 
rusningstrafik  

Navigeringssystem 

Trafikrapport online 

 

Längre reaktionstider  

Svårigheter med delad 
uppmärksamhet  

Tar längre tid att planera körningen Trafikrapport online 

Navigeringssystem 

Minskad rörlighet i nacken Svårare att köra om och att byta filer Filkörning 

Filbyte 

Döda vinkeln 

Svårighet att uppskatta 
avstånd och hastighet 

Tar lång tid att köra in i en T-korsning 
vilket kan leda till kollisioner 

Svårare att köra om 

Kollissionsvarningssystem, 
framåtriktat  

Mer känslig för trötthet Visar trötthetssymptom under långa 
resor  

Adaptiva farthållare 

Trötthetsvarning 

Registrering av förartillstånd  
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Ett annat sätt att angripa frågan om säkerhetssystem, som skulle kunna hjälpa äldre 

bilförare, är att utföra studier på små populationer, exempelvis hur ett säkerhetssystem 

används och upplevs av en äldre population i jämförelse med en annan åldersgrupp. 

Dessa studier görs inte i verklig trafik men väl i en isolerad miljö (McLaughlin et al., 

2003) eller i simulatormiljö (Daimon & Kawashima, 2003; Maltz et al., 2004; Kramer et 

al., 2007; Caird et al., 2008).   

Daimon & Kawashima (2003) testade i simulatormiljö två system mot kollision med 

gående och mot andra fordon vid en korsning. De jämförde antalet kollisioner med och 

utan system bland två olika åldersgrupper, 22–34 år och 61–70 år. Resultatet visade att 

kollisionssystem bidrar till att minska antalet kollisioner. Antalet kollisioner med 

system var dock högre för den äldre gruppen än för den yngre gruppen. Det framkom 

också att systemet som var placerat närmare vindrutan var mer användbart för äldre 

förare eftersom de inte behövde justera dess visuella fokus för att uppfatta information, 

vilket de däremot var tvungna att göra för skärmen som var placerad längre ner i 

bilkupén.  

Kramer (2007) gjorde en simulatorstudie med olika åldersgrupper, 19–30 år och  

65–83 år, för att testa olika gränssnitt för kollisionsvarningssystem. De kortaste 

reaktionstiderna på varningen hittades när varningen var både auditiv och visuell. När 

det gäller ålderseffekter, påpekar författarna att äldre bilförare hade lika stor nytta av 

varningen som yngre bilförare. Deras slutsatser var att kollisionsvarningssystem kan 

vara till nytta för många olika åldersgrupper för att undvika kollisioner.  

Maltz et al. (2004) testade ett system för att undvika kollisioner. Författarna undersökte 

flera åldersgrupper i simulator, en yngre grupp mellan 20–35 år och en äldre grupp  

62–84 år. Deras resultat var också att nyttan av kollisionsvarningssystem var lika stor 

för äldre förare som för yngre förare. De lyfte problematiken kring auditiva varningar. 

Om varningen meddelas auditivt kan den störas av andra ljud i bilkupén. Detta problem 

är mer angeläget för äldre bilförare som i större omfattning har nedsatt hörsel än yngre 

förare.  

Ett system som ligger i gränslandet mellan säkerhetssystem och informationssystem är 

navigeringshjälpmedel så kallad ”GPS”. Många system finns tillgängliga på marknaden 

och många bilförare använder numera sådana system för att lättare hitta i främmande 

miljöer. Gränssnittet skiljer mellan olika produkter. Kartan kan visas ovanifrån som ett 

flygfoto eller så visas vägen från vägnivå. Själva navigeringen och guidningen kan ske 

enbart via visuell återkoppling på skärmen eller så kan kan välja att ha ett auditivt 

meddelande som talar om för föraren vart hon/han skall köra för att komma fram till 

målet. Majoritet av produkter erbjuder guidning genom kortaste eller snabbaste väg. 

Forskare i Australien har föreslagit att även inkludera ’säkrare väg’ där antal korsningar 

eller trafikmiljöer som kräver svåra manövrar är få jämfört med andra alternativ 

(Whelan et al., 2006).  

 

2.5.3 Potentiella negativa effekter av användning av säkerhetssystem 

Nya säkerhetssystem kan innebära att bilförare upplever att de måste köra på ett annat 

sätt än tidigare. Fenomenet kallas för anpassningsbeteende (på engelska ” behavioural 

adaptation”), dvs. att förare kör på ett annat sätt med säkerhetssystem i bilen jämfört 

med utan system. Några exempel är att förare kan ha en tendens att ligga närmare 

framförvarande bil om hans eller hennes fordon är utrustad med kollisionsvarning eller 

att accepterar en snävare tidslucka i en korsning om systemet säger att det är säkert 

(Oxley & Mitchell, 1995).  
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2.5.4 Diskussion och slutsatser om fordonsåtgärder för äldre bilförare 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vilka egenskaper en bil ska ha är något som delvis 

är individuellt beroende och handlar om förarens behov och körmönster. Det finns dock 

vissa egenskaper hos fordon som underlättar vid typiska nedsättningar som kan 

uppträda med åldern. Denna typ av bilegenskaper har sammanställts av pensionärs-

organisationer och konsumentföreningar i form av checklistor och rekommendationer 

vid köp av eller anpassning av bil för äldre bilförare.  

När det gäller säkerhetssystem har aktiva säkerhetssystem inte fått någon högre 

spridning på marknaden i dag. Sannolikt har de dock en god trafiksäkerhetspotential och 

kan komma att öka säkerheten i framtiden. Det behövs mer forskning när det gäller 

utvärdering av deras prestanda för att visa att de kan öka säkerheten. Det finns också en 

del potentiella negativa effekter relaterat till användning av säkerhetssystem, t.ex. 

anpassningsbeteende, vilket man behöver ta hänsyn till.   

 

2.6 Infrastrukturåtgärder för äldre bilförare  

En tidigare litteraturstudie som genomfördes av VTI tittade brett på trafikmiljön 

(Helmers et al., 2004). I huvudsak togs två områden upp i den genomgången: det som 

kallades utrustning för trafikreglering (vägmärken, vägmarkeringar och trafiksignaler) 

och utformningar av korsningar (t.ex. kanaliseringar av höger- respektive vänster-

svängande trafik). I litteraturstudien formulerades några principer för utformning av 

trafikmiljön, dels generella, dels för svåra trafiksituationer. Rapporten publicerades 

2004 men sökningarna i litteraturdatabaserna genomfördes under februari–mars 2002.  

TØI genomförde en allmän litteraturstudie om hur vägsystemet ska utformas för att 

påverka bilföraren, (Sagberg, 2003b). Ett kapitel tar särskilt upp problem för äldre i 

trafiken och diskuterar svårigheter att upptäcka vägmärken, orientera sig, förstå 

symboler, körning i korsningar (särskilt vänstersvängar) och korta siktsträckor. Åtgärder 

för att möta äldres behov presenteras. För en fylligare beskrivning, hänvisas till ett 

arbetsdokument (Sagberg, 2003a). 

En central referens i sammanhanget är den amerikanska handboken för utformning av 

vägmiljön för äldre bilförare och fotgängare (Staplin et al., 2001). Föregångaren kom ut 

i slutet på 1990-talet, (Staplin, Lococo, & Byington, 1998). En uppdaterad version 

planeras utkomma under år 2010.  

Handboken har legat till grund för andra handböcker som den australiska (Fildes et al., 

2004) som behandlar fyra områden: 

 Plankorsningar  

 Av- och påfarter på motorvägar  

 Horisontalkurvor och omkörningssträckor 

 Vägarbetsområden. 

Inom varje område beskrivs problemet och nuvarande anvisningar/krav tas upp. För 

varje åtgärdsförslag presenteras vilka logiska argument som finns för det och stöd för 

åtgärdens införande hämtas från litteratur om åldrade och human factors, olycksstatistik 

och andra källor. Men litteraturreferenserna är i regel från 1990-talet och tidigare. 

En enkel åtgärd handlar om att sänka hastigheten: det hjälper äldre på två sätt: dels 

minskar följderna vid en olycka, dels ger det mer tid till att upptäcka och reagera på 
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händelser. Detta var något som Australien fokuserade mycket på enligt ett ”studie-

besök” av Federal Highway Administration (FHWA), (Alicandri et al., 2008). Gruppen 

från FHWA fann vidare att det i Queensland finns minimikrav på vägutformning så 

länge vägen inte uppvisar en negativ olyckshistoria. Denna flexibilitet medger att vägen 

kan rustas upp/förbättringar görs utan att hela sträckan måste uppgraderas till en viss 

nivå på standarden. Det tillåter också att många mindre kostsamma förbättringar genom-

förs på en systembred basis än att en dyr åtgärd införs. Men i områden med många äldre 

trafikanter, måste trafikmiljön ha högsta standard enligt kraven. 

Föreliggande kapitel kan ses som en uppdatering av tidigare litteraturstudier inom detta 

område. Tyngdpunkten ligger därför på referenser från 2001–2002 och framåt. 

Mobilitetsaspekter är inget som explicit har tagits upp i de refererade studierna. 

 

2.6.1 Korsningar 

Att korsningar utgör ett problem för många äldre visar sig i olycksstatistiken. I Norge 

sågs att med ökande ålder, utgjordes en ökande andel av olyckorna av sådana som 

omfattande svängande fordon (Levin et al., 2009).  

Braitman et al. (2007) konstaterade genom djupstudier av korsningsolyckor, då de som 

bedömdes som skyldiga intervjuades, att krockar då föraren misslyckades att ge före-

träde ökade med åldern och inträffade oftast i korsningar med stopplikt, i regel vid 

vänstersväng. Vidare fann man i samma studie att 70–79-åringar gjorde fler bedöm-

ningsfel (föraren såg det andra fordonet men missbedömde att tillräckligt med tid fanns 

till förfogande) medan de misstag som de som var 80 år eller äldre i större utsträckning 

gjorde handlade om att man inte upptäckte det andra fordonet. 

I en analys av 400 olyckor med äldre inblandade som inträffade på 62 platser i 

Australien och på Nya Zeeland, inträffade hela 97 procent av de äldres olyckor i 

korsningar, (Oxley et al., 2006). Den faktor som bedömdes ha haft störst betydelse för 

händelseförloppet var problem med att välja en tidlucka (bidrog i 76 % av fallen). 

Korsningsmanövern kan dessutom ha försvårades genom närvaro av andra trafikanter, 

höga hastigheter och höga trafikflöden. 

Davidse (2007) menar att risken för en äldre bilförare att krocka i en korsning bestäms 

av tre faktorer: hur komplex trafiksituationen är, huruvida föraren måste fatta ett beslut 

som inbegriper andra trafikanter som kan korsa kursen och om föraren har tidigare 

erfarenhet av situationen. Korsningspassagen blir svår om dessa faktorer förekommer 

samtidigt, dvs. korsningen är komplex, föraren måsta fatta ett beslut och kan inte 

använda tidigare erfarenheter. Komplexiteten i sin tur, fortsätter Davidse, ökar med 

mängden information som måste behandlas (t.ex. antalet körfält och trafiksignaler, 

närvaro av fotgängare), om kvaliteten på information försämras (t.ex. dålig synbarhet av 

vägmärken och vägmarkeringar) och slutligen om det är begränsat med tid till 

förfogande (som en följd av t.ex. nedsatt sikt).  

För att kunna karakterisera de korsningar som medför en ökad risk för äldre bilförare att 

krocka, utgick Davidse (2007) från olycksstatistik. Femton korsningar valdes ut som 

under en 10-årsperiod haft en stor andel äldreolyckor (minst 30 %). Dessa jämfördes 

med lika många korsningar där ingen äldre bilförare varit inblandad i någon olycka. Ett 

antal karakteristika samlades sedan in genom att besöka varje korsning. De enda 

signifikanta skillnaderna i den typ av karakteristiska som Davidse kallar mängd 

trafikrelaterad information var att medelantalet färgade objekt (t.ex. vägmärken och 

reklamskyltar) och medelantalet körfält i anslutande gator var högre, tvärtemot 
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förväntat, i gruppen korsningar där endast yngre bilförare krockat. Kvaliteten på denna 

trafikrelaterade information var signifikant bättre beträffande synligheten av vägmarke-

ringar, men återigen i motsatt riktning än den förväntade: det var i ”äldrekorsningarna” 

som markeringarna hade bättre synlighet. Samma oväntade resultat sågs för ytterligare 

en typ av korsningskarakteristika: variabler som förväntades beskriva den tidspress som 

vägmiljön bidrog till. Det var sämre sikt och fler parkerade bilar nära korsningen hos de 

”yngres” olyckskorsningar. Däremot sågs att för äldres olyckskorsningar var det en 

lägre andel som reglerades med trafiksignaler jämfört med yngres korsningar samtidigt 

som det var vanligare med stopplikt, väjningsplikt eller högerregeln i korsningarna med 

hög andel äldre inblandade i olyckorna. Detta var den enda korsningsvariabel med 

förväntade skillnader mellan äldre- och yngrekorsningarna. Davidse tittade också på 

trafiksammansättningen i olyckskorsningarna. I de yngres korsningar förekom många 

fler oskyddade trafikanter som gående och cyklister, tunga lastbilar och bussar/spår-

vagnar jämfört med äldres olyckskorsningar.  

Davidse har utifrån den amerikanska handboken (Staplin, et al., 2001) listat åtgärder i 

korsningar i stadsmiljö som kan vara till nytta för äldre bilförare. Det handlar om 

åtgärder som erbjuder en god sikt i korsningen (undvika vinklar mellan anslutande 

vägben som inte är 90 grader); ger en tidig bild av hur den ser ut (mer tid till att 

reagera); åtgärder som bistår föraren att genomföra en vänstersväng (separata 

vänstersvängfaser, förskjutet vänstersvängkörfält) och cirkulationsplatser. Det handlar 

också om vägmärken (synbarhet och placering) och vägmarkeringar. Dessa förslag på 

utformningar diskuteras också i (Helmers, et al., 2004). 

Att genomföra några enklare förbättringar i korsningar gav en positiv effekt på antalet 

olyckor i en äldregrupp (65+) jämfört med en kontrollgrupp (25–64 år), (Bagdade, 

2004). I studien samlades olycksdata in under två år före och minst 1,5 år efter genom-

förda åtgärder i 60 korsningar. Antalet olyckor med personskador per 100 000 förare i 

samtliga 60 åtgärdade korsningar minskade med 13 procent för äldregruppen jämfört 

med förväntat utfall (som baserades på kontrollgruppens utfall). De åtgärder som 

genomfördes i korsningarna bestod av en separat fas för vänstersvängande i signal-

reglerade korsningar, införande av säkerhetstid (den del av en signalfas då alla tillfarter 

har rött ljus för att korsningen ska hinna utrymmas), bakgrunder på trafiksignaler, större 

text på gatunamnsskyltar och större linser på trafiksignaler. Ännu större reduktioner 

noterades för den delgrupp av korsningar där två åtgärder genomfördes: större linser på 

trafiksignalerna och säkerhetstid. Personskadeolyckorna för äldregruppen minskade 

med 33 procent och sidopåkörningsolyckor (angel crashes) med 41 procent (allt i 

relation till ett förväntat utfall för äldregruppen baserad på verkligt utfall för kontroll-

gruppen).  

För övrigt har det varit få studier som grundligt undersökt eller försökt skatta effekterna 

på trafiksäkerheten efter förändringar i korsningar. Ett försök att empiriskt undersöka 

körbeteendet genom att använda en instrumenterad bil och låta en försöksledare 

registrera körbeteendet presenteras av (Classen et al., 2007). En slinga i tätort kördes där 

fem par av korsningar ingick, där den ena korsningen i paret hade en utformning enligt 

FHWA:s riktlinjer för att öka äldre trafikanters säkerhet och prestation medan den andra 

korsningen inte hade ”förbättrats”. Författarna reserverar sig emellertid för måtten från 

den instrumenterade bilen som uppvisade två signifikanta skillnader mellan ålders-

grupperna. Äldre (65–85 år) hade större svängrörelser, vilket anses vara ett tecken på en 

inte fullt kontrollerad manöver, än yngre (25–45) i den korsning som hade ett förskjutet 

vänstersvängfält jämfört med en ordinär korsning och i det andra paret hade den ena 

korsningen ”förbättrats” med separata körfält för vänstersvängar och egen signalfas; där 
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uppvisade äldre lägre medelvärden på maximala longitudinella accelerationen. De 

kinetiska måtten från den instrumenterade bilen betraktas som indikatorer för säker 

körning, men vi vet inte kopplingen mellan dem och verkliga olyckssituationer menade 

författarna. Beträffande förarbeteenden (åtta sådana studerades: placering i körfältet, 

förmåga att hålla bilen i körfältet, hastighet, lämna företräde, ge signal, avsökning, 

anpassning till stimuli/vägmärken samt accepterande av tidluckor för vänstersväng) blev 

resultatet att äldre hade färre anmärkningar än yngre sett över de förbättrade korsning-

arna medan förhållandet var det omvända på de korsningar som inte var åtgärdade. 

Svårigheter att korsa eller svänga i en landsvägskorsning (divided highway, dvs. 2+2 

körfält åtskiljda av en bred mittremsa) framkom i en enkät med 50–91-åringar av (Eck 

& Winn, 2002). Problem med att veta hur man ska köra lyftes fram och detta förslås 

åtgärdas med köranvisningar i form av vägmarkeringar/kanaliseringar eller på 

vägmärken i omedelbar närhet av korsningen.  

De specifika åtgärderna som i det följande diskuteras är utformning av korsningen och 

vägmärken/vägmarkeringar/trafiksignaler i anslutning till korsningar. 

 

Cirkulationsplatser 

Komplicerade korsningar som regleras med stopp- eller lämna företrädesskyldighet bör 

ersättas med cirkulationsplatser. Detta var ett förslag som kom fram i en analys av 

400 olyckor med äldre inblandade som inträffade på 62 platser i Australien och på Nya 

Zeeland (Oxley et al., 2006). Samma förslag lades fram efter en djupstudie av kors-

ningsolyckor med personskador som följd (Braitman et al., 2007). Fördelen är att 

hastigheterna minskar och skadeföljderna av olyckorna blir mindre allvarliga. Men 

Braitman med kollegor hade inte träffat på några studier som särskilt undersökte vilken 

effekt cirkulationsplatser har för äldre bilförares olyckor. 

En för- och efterstudie i USA visade att alla olyckor minskade med 40 procent samtidigt 

som personskadeolyckorna med 80 procent efter att 23 korsningar byggts om till 

cirkulationsplatser, (Persaud et al., 2001).  

En nackdel kan vara en sämre kunskap hos äldre om vilka regler som gäller för körning 

i cirkulationsplatser eftersom de, i t.ex. USA, är ett förhållandevis nytt inslag i 

trafikmiljön (McKnight et al., 2008). (Persaud et al., 2001) tog också upp detta, men de 

fann att medelåldern på olycksdrabbade förare inte ökade efter åtgärden. Men risken 

finns att äldre väljer andra färdvägar för att undvika cirkulationsplatser som de finner 

komplicerade, varför det är lämpligt med informationskampanjer till trafikanter, inte 

enbart äldre, om köranvisningar i cirkulationsplatser.  

 

Signalreglerade korsningar 

Att införa separata signalfaser för vänstersvängar rekommenderades av (Braitman et al., 

2007; Oxley et al., 2006) efter en analys av vad som har bidragit till olyckorna. Att lyfta 

beslutet om kör/kör ej från föraren genom att införa separat vänstersväng och grön pil i 

signalreglerade korsningar, enligt rekommendationerna i (Staplin et al., 1998), var något 

som implementerats i Australien enligt (Alicandri et al., 2008). Därigenom kommer 

förare bort från genomfartstrafiken men också, ännu viktigare, erhålls en bättre uppsikt 

över den korsande trafiken i och med förflyttningen i sidled. Signaler och sekvenser för 

separat/gemensam vänstersvängfas ska vara konsistenta för få ökad förståelse menar 

(Baggett, 2003) är prioriterade åtgärder.   
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Hur signalfasen ska se ut för vänstersvängande, undersöktes med hjälp av olycksstatistik 

av (Hallmark & Mueller, 2004). Tre typer av signalreglering ingick i studien: separat 

vänstersväng (”protected-only) då vänstersvängande har körförsrätt, tillåten vänster-

sväng (”permitted-only”; svängande måste ge företräde åt korsande trafik innan 

svängen) och separat/tillåten då båda rörelserna ingår i fasen. Olyckor vid vänster-

svängar i 101 signalreglerade korsningar i stadsmiljöer undersöktes där den vänster-

svängande föraren bidrog till de mest allvarliga omständigheterna som ledde till 

krocken. Minst en av de korsande vägande skulle ha en högsta tillåtna hastighet på 

45 mph. Tre åldersgrupper bildades: 14–24, 25–64 och 65+. För äldre inträffade flest 

olyckor under separat/tillåten (då också de allvarligaste olyckorna inträffar, vilket var 

oväntat enligt författarna), därefter tillåten. Säkrast var separat vänstersväng.  

I den tidigare beskrivna studien av (Bagdade, 2004) redovisades separata effekter av 

endast en åtgärd. När korsningar som förseddes med separata signalfaser för vänster-

svängande fordon, sågs en minskning av frontalkrockarna vid vänstersväng med 

21 procent för äldregruppen (som tidigare relativt förväntat utfall för äldregruppen med 

hänsyn till kontrollgruppens utfall). 

Beteendet när signalen slår om från grönt till gult studerades i en simulator med fyra 

åldersgrupper (18–24; 25–35; 55–64 och 65+), (Caird et al., 2007). Sex olika TSL 

(Time To Stop Line) simulerades, dvs. den tid det skulle ta för fordonet att nå stopp-

linjen om det behöll den aktuella hastigheten. För alla TSL utom en var det inga 

signifikanta åldersskillnader. Men vid TSL = 3,58 s var det 92 procent av de två yngre 

åldersgrupperna som stannade, medan 73–75 procent av de äldre gjorde detta. 

Författarna spekulerar om anledningen till att äldre i högre grad körde mot gult kunde 

vara att äldre kan ha en större motvilja till att förändra sin hastighet. Detta förde med sig 

att äldre oftare befann sig i korsningen när det slog om till rött. De två äldregrupperna 

hade även en lägre hastighet när det gick från grönt till gult och hade även en lägre 

hastighet vid utfarten från korsningen (4–5 km lägre jämfört med yngre). Beteendet hos 

äldre måste beaktas, menar författarna, när åtgärder ska genomföras för att minska 

kollisionerna pga. rödljuskörning. En rödljuskörning i denna grupp är troligare 

oavsiktlig än medveten, varför kameraövervakning inte torde vara effektivt för att 

komma till rätta med äldregruppens beteende påpekar författarna. 

En ökad synlighet av trafiksignaler är också av vikt för att minska riskerna för äldre 

bilförare, påpekas i (Fildes, Corben et al., 2000). 

Signaler används ibland vid motorvägspåfarter när trafikflödena är stora. Det sågs som 

en god hjälp enligt deltagare i fokusgruppsdiskussioner (Kihl, 2005). Dels slipper 

föraren själv avgöra när en lämplig lucka inträder i trafiken, dels undviks situationer då 

andra trafikanter inte tar tillräckligt med hänsyn till den äldre förarens behov av mer tid 

för att genomföra påfarten. Finns det flera körfält i påfarten menade deltagarna att det 

ska vara en separat signal för varje körfält och att varje körfält dessutom har två 

signaler; en av dem avsedd för det första fordonet i kön och den andra för fordonet 

bakom. Bästa åtgärden ansågs vara att kombinera signaler med körfält för acceleration.  

 

Sikt 

Oxley med kollegor (2006) förslår en rad åtgärder för att förbättra sikten i korsningar 

med nedsatt sikt (där tiden är <2,5 s för att upptäcka och reagera). Vegetation bör tas 

bort liksom skymmande skyltar och stolpar. Vidare bör förskjutna körfält införas för 

svängande, kurvorna ska vara svaga och nivåskillnader ska jämnas ut. Förslagen 
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omfattar även varningsskyltar och anläggande av hastighetsdämpande åtgärder i 

korsningens anslutningar. 

Att eliminera siktbegränsningar menar också (Baggett, 2003) är av vikt. 

 

Fält för vänstersvängande trafik 

En åtgärd som också anses ha god potential för att öka säkerheten i korsningar, är att 

införa ett separat körfält för vänstersvängande fordon (Fildes, Corben et al., 2000). 

Åtgärden ökar sikten. 

I en studie av (Guerrier & Fu, 2002) sågs ingen effekt av sidoförskjutna vänstersväng-

körfält, men författarna menar att det bör det testas i mer krävande korsningar i 

simulatorer. 

 

Vägmärken etc. 

En av de åtgärder som ansågs ha störst trafiksäkerhetshöjande potential för äldre 

bilförare enligt en kartläggning av (Fildes, Corben et al., 2000) handlade om att 

tydliggöra vilka fordonsrörelser som är tillåtna i en korsning och förhindra att fel körfält 

används genom vägmarkeringar. 

Liknande markeringar i korsningen finns i Japan för att vägleda trafikanten genom 

komplexa korsningar (färgen på gatan matchar då färgen på vägbenen som visas på 

vägmärken). Utvärderingar saknas dock, konstaterade en grupp från FHWA som 

besökte myndigheter och institut i Australien och Japan på en ”turné” för att få idéer till 

infrastrukturförbättringar riktade mot äldre trafikanter, (Alicandri et al., 2008). 

Prioriterade åtgärder, som baseras på en litteraturgenomgång (mest 1990-talsreferenser), 

analys av olycksdata och en enkätundersökning riktad till äldre, (Baggett, 2003) var 

större och bättre belysta vägmärken och utrustning för körfältshänvisningar när föraren 

närmar sig korsningen, förbättrade vägmärken vad gäller storlek, belysning, kontrast 

och information i förväg vilka manövrer som krävs (ansluta till trafikström, påfarts-

ramper, avfarter, fyrvägsstopp) på samtliga ”roadways”.   

Rekommendationerna baserade på en studie av (Guerrier & Fu, 2002) är att använda 

större teckenstorlek på gatunamnsskyltar och att dessa sätts upp före korsningar. 

Olika sätt att med vägmärken förenkla köruppgiften i cirkulationsplatser undersöktes 

med hjälp av strukturerade intervjuer av (Lord, van Schalkwyk et al., 2007). Trettioen 

äldre (65+) fick enskilt betrakta bilder över cirkulationsplatser där tre olika utform-

ningar av fem inslag i trafikmiljön presenterades. Det rörde sig om a) utseenden på ett 

vägmärke som förvarnade om en cirkulationsplats, b) vägmärke som angav hur man 

skulle köra i cirkulationsplatsen och antalet körfält som förekom, c) vägmärke som 

angav körriktningen i cirkulationsplatsen, d) lämna företräde-skylt (inkl. målade 

trianglar) samt e) gatunamnsskyltar vid utfarten. Deltagarna skulle bedöma alternativen 

utifrån komfort, förtroende och/eller säkerhet. 

Vägmärket som informerade om en cirkulationsplats, a), menade de äldre kunde gärna 

kompletteras med en tilläggsskylt ”ROUNDABOUT”. Jämför med ursprungsutseendet 

av vägmärket, hade även en fylld cirkel lagts till för att markera cirkulationsplatsen i 

detta alternativ. Denna förbättring och den andra förbättringen som bestod av att första 

alternativet även försågs med en tilläggsskylt som angav hastighetsgränsen, betraktades 

som likvärdiga av de intervjuade. Förbättringarna av b) utgjordes i ena varianten av en 
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svart cirkel i mitten och i den andra varianten hade detta utformande kompletterats med 

en tavla under som angav vänster och höger körfält. Första utformningen var något 

bättre än basvarianten, andra varianten fick bättre omdömen endast vad gäller 

komfortnivån. Tredje åtgärden, c), med en skylt som angav körriktningen i cirkula-

tionsplatsen, var signifikant bättre än ingen skylt alls. Var den ska placeras för att bäst 

kunna upptäckas menades vara en bedömningsfråga. Beträffande lämna företrädes-

markeringarna ogillades trianglar målade på asfalten tvärs över körfältet (”hajtänder”). 

Det var bättre med en lämna företrädes-skylt på bägge sidor om infarten med tilläggs-

tavla ”TO TRAFFIC IN CIRCLE” menade de som intervjuades. Beträffande gatu-

namnsskyltar för utfarterna föredrogs varianten med en pil efter gatunamnet och skylten 

placerad på den trekantiga refugen, eventuellt kompletterad med ett vägmärke 

uppströms vid vägkanten. 

 

2.6.2 Vägmärken, vägmarkeringar, trafiksignaler 

Norge följer FN:s Wienkonvention om vägmärken och signaler till skillnad från 

exempelvis USA varifrån merparten av studierna härstammar t.ex. om utformning av 

vägmärken. Allt i detta avsnitt kan därför inte appliceras på norska förhållanden. 

 

Variabla meddelandeskyltar (VMS) 

Förståelsen av meddelanden på mobila variabla skyltar undersöktes av (Wang & Cao, 

2005). Försöksdeltagaren placerades i en bil framför en skärm i ett laboratorium och 

skulle trycka på en knapp när han/hon förstått budskapet. Visningsformat (en bild eller 

två), antal rader och i vilket körfält man var placerad varierades. Äldre, i detta fall 60+, 

var långsammare än yngre (20–40) och möjligen också signifikant snabbare än medel-

ålders (41–60). Äldregruppen hade fler fel än övriga. Generellt var svarstiden kortast för 

diskreta meddelanden (endast en bild), för meddelanden på en rad och när simuleringen 

av körningen skedde i yttre körfält. 

En annan studie genomförd av (Wang et al., 2007) visade att generellt föredrogs 

meddelanden med symbol, att färgen skulle vara gul, att positiv eller negativ kontrast 

inte spelade någon roll, att symbolen skulle placeras på vänster sida och att ett 

blinkande meddelande var bättre än ett statiskt. Ramen kring symbolen fick helst vara 

rombisk när det gäller varningsmeddelanden medan kvadratisk ram föredrogs för 

förbudsmärken. Detta framkom i en enkätundersökning. Det beskrivs inte om signi-

fikanta skillnader existerade mellan åldersgrupperna (desamma som i den föregående 

studien) men ur en tabell kan avläsas att äldre föredrog röd färg, negativ kontrast, att 

symbolen visades på bägge sidorna och att ramen helst skulle vara cirkelformad kring 

varningsmeddelanden. I den andra delen av studien, ett simulatorförsök, fann författarna 

att äldre hade en lägre andel korrekt svar (91 % jämfört med 97–98 % för övriga 

grupper) och de hade också längre svarstider, men dessa blev kortare (liksom för övriga 

åldersgrupper) när en symbol lades till.  

I ett antal fokusgrupper med äldre (65–80 år) diskuterades hur utrustning för variabla 

meddelanden kunde förbättras för att möta äldres behov, (Kihl, 2005). Problem med 

bländning, läsbarhet och förståelse togs upp. Meddelandena bör vara enkla, tydliga och 

symboler ska ha god skärpa. Orden bör vidare vara centrerade på skylten och tvetydiga 

förkortningar ska undvikas. En typ av utrustning är flyttbar (portable) och placeras på 

vägrenen. De äldre menade att det kunde vara svårt att hinna uppfatta informationen 

beroende på denna placering, varför flera skyltar kunde vara en lösning. Problemet med 
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bländning uppfattades som större för dessa flyttbara skyltar jämfört med de stationära 

ovanför körfälten. 

 

Typsnitt 

(Carlson & Brinkmeyer, 2002) genomförde en fältstudie i mörker på nedlagd flygplats. 

De variabler som ingick var typsnitt (Clearview respektive Series E), typ av 

reflekterande yta, fordonstyp (van respektive personbil) och ålder (18–34, 35–54 samt 

55+). Läsbarheten (det avstånd på vilket ett okänt ord kan avläsas) ökade mest för 

äldregruppen (6–7 % ) när vägmärkena var försedda med Clearview.  

En annan studie visade också Clearviews fördelar. Gatunamnsskyltar med detta typsnitt 

gick att läsa på längre avstånd än skyltar med Highway C och D under mörker (Guerrier 

& Fu, 2002). Endast äldre deltog, 65–92 år. 

 

Mängd av information vid landsvägskorsningar 

Vilken information blir bästa stödet för en förare när beslut ska fattas om vilken tidlucka 

som ska accepteras i trafikströmmen när en landsväg ska korsas? Detta undersöktes i en 

körsimulator av (Creaser et al., 2007) med fyra typer av skyltningar som jämfördes med 

standardvarianten. Förutsättningarna var att en mindre väg korsar en ”divided highway” 

(dvs. 2+2 körfält med bred mittremsa) och beteendet undersöktes under dag- och natt-

förhållanden. Olika detaljeringsgrader av presenterad information fanns på de fyra nya 

skyltarna. 

Resultatet visade att generellt accepterades en längre tidlucka för de fyra varianterna 

jämfört med basversionen. Äldres värden på säkerhetsmarginalen (Time to contact) var 

sämre korrelerade med den accepterade tidluckan, vilket tolkas som att äldre uppvisare 

en större variabilitet i hur lång tid det tar att köra in i och igenom korsningen. Mentala 

belastningen (mätt med NASA RTLX) för äldre i mörker var signifikant högre än äldres 

i dagscenariot och även högre än för yngre i mörker. Skillnaden mellan yngre och äldre 

i dagsljusförhållandet var inte signifikant. Förståelsen av skyltarnas budskap var högre 

bland yngre jämfört med äldre. Äldre ansåg skyltarna vara mer förvirrande än yngre. 

”Countdown”-skylten (som angav antal sekunder innan ett fordon ankom) rankades 

högst av alla utom av äldre i dagsljusförhållandet. Placeringen av skylten bör vara på 

vänster sida då föraren samtidigt kan se vad skylten informerar om och hur det ser ut i 

verkligheten. Dessutom slipper äldre vrida på huvudet som kan vara svårt för vissa. 

Både yngre och äldre var mest nöjda med Countdown och tyckte den var mest använd-

bar under mörker. Under dagsljus ansåg äldre att Countdown och Icon (visar annal-

kande bilar med gul eller röd färg beroende på hur nära de var och visade även en 

”förbudsskylt” när det var för kort tidlucka) var sämre än dem som körde under mörker 

och föredrog Hazard (text på gul bakgrund ”Dangerous Traffic” blinkar när bilar är 

nära) och VMS (meddelandet varieras beroende på bilars närhet). 

 

Markeringar på vägbanan 

(Guerrier & Fu, 2002) föreslog att vägbanereflektorer (RPM; raised/reflective pavement 

markers) som underhålls väl används i större utsträckning för att markera körfält 

tillsammans med målade markeringar. I samma studie genomfördes fokusgrupps-

diskussioner med äldre. Deltagarna föreslog att förbättringar av körfältsmarkeringar 

kunde ske genom ökad kontrast markering/vägbana, användande av reflekterande 
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markeringar, bredare och vitare markeringar, bättre gatubelysning, markeringar som 

håller längre och bättre underhåll. 

 

2.6.3 Diskussion och slutsatser om åtgärder riktade till väg- och trafikmiljö 

Större delen av de beskrivna referenserna tar upp åtgärder i korsningar, vilket inte är 

oväntat med tanke på hur olycksbilden för äldre ser ut. Ett annat område som i relativt 

stor utsträckning haft äldres behov i åtanke rör möjligheterna att kunna orientera sig 

med hjälp av vägmärken, signaler och vägmarkeringar.  

De metoder som använts för att undersöka åtgärders effekter och äldres preferenser har 

varit allt från olycksanalyser, enkäter, fokusgruppsdiskussioner till försök i simulatorer/-

laboratoriemiljöer. Det saknas oftast för- och efterstudier som försöker skatta effekten 

på trafiksäkerheten för olika åtgärder. Ombyggnationer av korsningar är omfattande 

åtgärder, vilket kan vara en förklaring. En annan förklaring är att olyckor är sällsynta 

händelser, varför det krävs långa perioder av uppföljningar för att kunna säkerställa 

effekter. 

Utifrån litteraturgenomgången har det dock utkristalliserats två åtgärder som bedöms 

vara effektiva ur den äldre bilförarens perspektiv och som har visat sig ha goda erfaren-

heter från studierna. De rör cirkulationsplatser och vänstersvängar i korsningar, se 

närmare kapitel 4.2. 

 

2.7 Andra typer av åtgärder? 

Mobilitetscentrum 

Mobilitetscentrum är ganska vanliga i England och USA men däremot inte så vanliga i 

de nordiska länderna. I Sverige finns två verksamheter som kan karaktäriseras som 

mobilitetscentrum; dels Mobilitetscentrer i Göteborg (http://www.mobilitetscenter.se 

2010-04-13) och dels Trafikmedicinskt Centrum i Huddinge (http://www.trmc.se  

2010-04-13). I Norge finns Landsdekkende bilsenter som drivs av Trygdeetaten. 

Mobilitetscentrum har som primär uppgift att stödja personer med funktionshinder till 

mobilitet och finna mobilitetslösningar. Mobilitetscentrum riktar sig inte specifikt till 

äldre personer, även om funktionshinder är mer frekvent bland äldre än yngre, utan 

vänder sig till alla åldersgrupper med försämrad mobilitet (OECD, 2001, Peters & 

Anund, 2005). Samtidigt är mobilitetscentrum ett bra exempel på svårigheten att 

separera mobilitet och trafiksäkerhet. För det första kan trafiksäkerhet betraktas som en 

aspekt av mobilitet (se t.ex. OECD, 2001). Om individer exempelvis känner sig otrygga 

på grund av bristande säkerhet kommer detta att begränsa deras mobilitet. För det andra 

kan vissa trafiksäkerhetsåtgärder, såsom indragning av körkort, minska mobiliteten och 

kräver satsningar på att finna andra mobilitetslösningar. Med andra ord, vissa åtgärder 

kan inverka både på trafiksäkerhet på och mobilitet, vilket innebär att satsningar på att 

stödja mobilitet därför kan handla om att utvärdera trafiksäkerhet och mobilitet 

samtidigt för att stödja mobilitet, eller det som har formulerats som mål för äldre i 

trafiken, ”säker mobilitet”. Mobilitetscentrum arbetar därför även med att utvärdera 

förares förmågor att köra säkert och finna åtgärder för att förstärka förares möjligheter 

att fortsätta köra, likväl som finna andra transportmöjligheter när fortsatt bilkörning inte 

längre bedöms vara lämplig. Den erfarenhet och kunskap som finns hos mobilitets-

centrum borde kunna användas i större utsträckning för att stödja äldre mer generellt. 

Vi kunde inte finna några studier som kvantitativt undersökt trafiksäkerhets- och 

mobilitetseffekter av mobilitetscentrum generellt. Däremot finns det studier som visar 

http://www.mobilitetscenter.se/
http://www.trmc.se/
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på att förare av anpassade bilar inte är mer utan snarare mindre involverade i olyckor 

(Henriksson & Peters, 2004; Sagber et al., 2003) även om det kan finnas misstankar om 

att mycket avancerade anpassningar kan led till en ökad risk (Sagberg et al., 2003). Den 

utvärdering som gjordes av Mobilitetscenter i Göteborg visade på besökare var mycket 

nöjda och att man fick en bra hjälp (Peters & Anund, 2005). Verksamheten var vid det 

tillfället tämligen ny och har sedan dess permanentats och besöksantalet har stadigt ökat 

med åren. Förutom körkortsärenden och fordonsanpassningar har man även gett stöd 

och råd till äldre bilister och det ”automatprojekt” som genomfördes visar på hur 

kunskapen kan användas generellt till att öka äldres säkra mobilitet (Bolin, 2008). Det 

är inte känt om någon liknade verksamhet vid Landsdekkende bilsenter bedrivs men det 

borde vara en möjlighet att låta den kunskap som finns där komma till större använd-

ning. Vidare kan vi notera att det inte verkar finnas så stor kunskapsutbyte mellan 

Landsdekkende bilsenter och de rehabilitetscentrum som finns i Norge och som 

utvecklar metoder för att använda körsimulatorer i bedömningen av förare med 

kognitiva funktionshinder (Johansen, 2009). Detta borde kunna utvecklas mer och 

komma äldre förare till nytta. 

 

Exempel på en organisatorisk satsning – Senior-OLA 

Svenska Vägverket startade i samband med Nollvisionen ett systematiskt sätt att arbeta 

med trafiksäkerhet. Enligt Nollvisionen har systemutformarna (t.ex. väghållare och 

fordonstillverkare) det yttersta ansvaret för trafiksäkerheten. Dessa aktörer identifierar 

ett problem och försöker lösa det tillsammans.  

OLA står för Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. I det första steget tas fakta fram 

med hjälp av exempelvis olycksstatisik och djupstudier av dödsolyckor. Därefter 

diskuteras vilka lösningar som kan komma till rätta med problemet. Slutligen presen-

teras vilka avsikter berörda aktörer har, vilka konkreta åtgärder som ska genomföras, 

I fallet med Senior-OLA inleddes arbetet i början av 2005. Målet är att halvera antalat 

trafikdödade äldre med utgångspunkt från år 2000 (154 personer) till år 2010. Förutom 

Vägverket har de organisationer som deltagit representerat äldre (sex pensionärs-

förbund), trafiksäkerhet (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande), företrätt 

olika bransch- eller intresseföreningar (Svenska Färdtjänstföreningen, Motormännens 

Riksförbund, Svenska Cykelförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges 

Trafikskolors Riksförbund och Svensk Trafikmedicinsk Förening), representanter för 

fordonsindustrin (Toyota) eller medicinska området (Karolinska institutet). 

De avsiktsförklaringar som lämnades handlade främst om vidareutbildning för äldre 

bilförare, information om regler vid övergångsställen, kampanjer för att öka använd-

ningen av reflexer och cykelhjälm, kartläggningar av farliga övergångsställen, rätten att 

köra långsammare än högsta tillåtna hastighetsgräns, att öka säkerheten vid färdtjänst-

transporter, upphandling av säkra bussresor, minska problemen med halka på vintern 

samt ta fram riktad information till äldre trafikanter och råd och stöd till äldre och deras 

anhöriga angående fortsatt bilkörning.  

Alla OLA-projekt som genomförs dokumenteras på Vägverkets hemsida 

(http://www.vv.se/ola 2010-03-16). Projekten följdes tidigare upp av Vägtrafik-

inspektionen. Senior-OLA kan betraktas som en organisatorisk åtgärd där trafiksäker-

hetsarbete bedrivs genom att samla och organisera olika frivilligorganisationer, 

myndigheter och företag. 

 

http://www.vv.se/ola
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2.8 Avslutande kommentar  

I litteraturstudien har evalueringsstudier om flera olika typer av åtgärder för äldre 

bilförare diskuterats. Åtgärderna har innefattat sådana som är riktade till förare (körkort, 

utbildning), fordon och väg- och trafikmiljö. Genom denna genomgång har forsk-

ningsläget om olika typer av åtgärder blivit klarare. I många fall saknas evaluerings-

studier och de evalueringar som har gjorts ger motsägelsefulla resultat. I några fall pekar 

studierna i samma riktning och det finns en god grund för att dra slutsatsen att åtgärden 

främjar trafiksäkerhet (och ibland även mobilitet).  

Litteraturstudien har fungerat som ett led i att sålla fram de åtgärder, som baserat på 

tidigare forskning, verkar mest lovande. Efter varje delavsnitt ovan om ett specifikt 

åtgärdsområde finns därför en kortare sammanfattning med slutsatser som utgör en 

grund till kapitel 4 där åtgärderna mer systematiskt värderas. I nästa kapitel görs en 

särskild fördjupning av egentester som åtgärd. 
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3 Egentester for eldre bilførere 

Egentester for eldre førere har som formål å gi indikasjoner til førere med en forhøyet 

ulykkesrisiko om de har behov for ulike typer tiltak eller om de burde vurdere å 

begrense bilkjøringen. Egentester kan også gi indikasjoner om på hvilke områder eldre 

førere kan føle seg trygge og hvordan de kan opprettholde mobiliteten sin. Ideelt sett vil 

egentester kunne øke både sikkerheten og mobiliteten blant eldre førere.  

I motsetning til obligatoriske tester er det frivillig å gjennomføre en egentest. Det er 

heller ikke forpliktende å følge anbefalingene som gis basert på resultatene av en 

egentest. Dette kan gjøre det mer motiverende å ta en frivillig egentest. En obligatorisk 

test ville trolig ha mindre fokus på å opprettholde mobiliteten, og mer fokus på 

eventuelle (restriktive) førerkorttiltak.  

Viktige spørsmål er 

 hvem som er i målgruppen for egentester 

 hva som kan måles med egentester 

 hvordan egentester kan påvirke eldres trafikksikkerhet og mobilitet 

 hvordan førere i målgruppen kan bli motivert til å ta en egentest og følge 

anbefalingene  

 hvilke anbefalinger som kan gis basert på en egentest. 

 

3.1 Hvem er målgruppen for egentester? 

Målgruppen for egentester for eldre bilførere er alle eldre bilførere som kan være 

motiverte til å ta en egentest fordi de føler seg utrygge i trafikken eller som tviler på sin 

kjøreevne. 

En rekke studier har vist at mange eldre førere slutter å kjøre frivillig (OECD 2001). De 

fleste slutter først å kjøre i vanskelige situasjoner, som f.eks. kjøring i mørke, i 

rushtrafikk, i ukjente områder, i dårlig vær og på veger med høy fart (motorveier). I 

byer slutter eldre førere i gjennomsnitt tidligere å kjøre, trolig pga. et bedre tilbud med 

alternative transportformer. I Storbritannia var den gjennomsnittlige alderen blant førere 

som sluttet å kjøre 72 år (Rabbitt et al. 1996). 

 

3.1.1 Eldre førere med forhøyet ulykkesrisiko 

Eldre bilførere har høyere skaderisiko enn yngre førere når man ser på antall 

personskader per kjørt kilometer (Fildes, Pronk et al., 2000; Bjørnskau, 2008). 

Risikoøkningen er imidlertid forskjellig mellom ulike grupper eldre førere, ikke alle har 

like høy risiko (Hakamies-Blomqvist, 1998; Hakamies-Blomqvist & Peters, 2000). En 

forhøyet skaderisiko kan knyttes både til egenskaper ved førerne og til spesifikke 

kjøresituasjoner.  

Eldre førere som har en forhøyet ulykkesrisiko, regnes som hovedmålgruppe for 

egentester, siden disse førere kan, ut fra et sikkerhetsperspektiv, ha størst nytte av 

anbefalinger om å endre kjørevanene eller begrense bilkjøringen. Det er imidlertid ikke 

sikkert at alle førere i denne gruppen kan bli motivert til å ta en egentest (se neste 

avsnitt).  
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Det finnes en del endringer i fysiologiske og kognitive funktioner og atferdsendringer 

blant eldre førere og det er store forskjeller mellom eldre personer mht. slike endringer. 

Det er imidlertid ikke alle slike endringer som har sammenheng med økt ulykkesrisiko. 

Dette kan skyldes metodiske svakheter ved empiriske undersøkelser, eller at det faktisk 

ikke er noen (stor) sammenheng. En annen mulig forklaring er at eldre førere i stor grad 

klarer å kompensere, f.eks. ved å unngå spesifikke kjøresituasjoner. En studie fra Sveits 

(Seeger, 2005) viste at sykdommer var medvirkende faktorer i mange ulykker hvor 

eldre førere var involvert. Ikke-patologiske funksjonssvekkelser pga. høy alder derimot 

var sjeldent medvirkende faktorer.  

En egentest burde først og fremst måle egenskaper som har sammenheng med forhøyet 

ulykkesrisiko. Det kan også være hensiktsmessig å måle noen egenskaper som ikke har 

sammenheng med ulykkesrisiko, men som mange tror øker risikoen i trafikken. På 

denne måten kan en egentest eventuelt opplyse om at det ikke er noen grunn til å 

redusere bilkjøringen. Hvilke faktorer som har (og som ikke har) sammenheng med økt 

ulykkesrisiko er nærmere beskrevet i avsnitt 3.1.2.  

 

3.1.2 Eldre førere som kjører mye i situasjoner hvor eldre førere er 
overrepresentert i ulykker 

Eldre førere som kjører mye i situasjoner hvor eldre førere er overrepresentert i ulykker 

kan tenkes å være en annen målgruppe for egentester. Opplysninger om hvilke 

situasjoner som medfører en spesiell risiko for eldre kan gis til alle eldre førere. Førere 

med en forhøyet risiko kan anbefales å unngå slike situasjoner. Andre førere kunne 

anbefales å vurdere sin egne prestasjonsevne spesielt i slike situasjoner. Dette kan 

hjelpe å oppdage framtidige endringer i prestasjonsevnen tidlig, og kan på den andre 

siden virke motiverende for førere som fortsatt er spreke.  

Ulykkestyper hvor eldre førere er overrepresentert er bl.a. ulykker i tettbygde strøk, ved 

lav fart, venstresving, og ulykker hvor føreren ikke respekterte vikeplikten (Fildes, 

Pronk et al., 2000). Egentester kan dermed være mer relevante for eldre førere som bor i 

tettbygde strøk enn for eldre førere som bor på landsbygda. For eldre personer som bor 

på landet kan det være viktigere å opprettholde mobiliteten med bil siden det ofte ikke 

finnes alternative transportformer. I byer er det flere risikofaktorer for eldre førere, og 

det er som regel mye enklere å finne alternativ transport, f.eks. kollektivtransport, og det 

er ofte kortere gangavstand for å få utført de vanligste ærender.  

 

3.1.3 Førere som føler seg utrygge i trafikken 

Førere som føler seg utrygge i trafikken eller som opplever trafikken som risikofylt 

regnes som målgruppe for egentester, også hvis ulykkesrisikoen faktisk ikke er spesielt 

høy. Slike førere kan tenkes å være de som er mest motiverte til å ta en egentest. De kan 

også tenkes å redusere bilkjøringen mer enn nødvenig. En egentest kan gi anbefalinger 

om i hvilke situasjoner kjøring fortsatt er mulig uten å medføre høy risiko, noe som kan 

øke mobiliteten.  

En stor gruppe eldre førere som ofte føler seg utrygge i trafikken og som ofte frivillig 

reduserer bilkjøringen eller slutter å kjøre bil er kvinner. Flere studier har vist at kvinner 

er overrepresentert blant førere som frivillig slutter å kjøre eller som reduserer 

kjøremengden i høyere alder (Sirén et al., 2001; Sirén, 2005). Kvinner kan derfor være 

en egen målgruppe for egentester, spesielt for å hjelpe dem som vurderer å slutte å kjøre 

å opprettholde mobiliteten i størst mulig grad.  
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Også personer med to eller flere kroniske sykdommer slutter oftere å kjøre enn personer 

med ingen eller en kronisk sykdom (Chipman et al., 1998). 

 

3.1.4 Familiemedlemmer og venner av eldre førere som har en forhøyet 
ulykkesrisiko 

Familie og venner til eldre førere kan tenkes å være mer motivert til å vurdere den eldre 

føreres kjøreevne på en mest mulig objektiv måte enn den eldre føreren selv. Familie og 

venner kan også i noen tilfeller være lettere å nå med en egentest enn eldre førere. Dette 

gjelder spesielt for eldre førere som f.eks. har lite selvinnsikt, som ikke er villige til å 

endre kjørevanene, eller som ikke har tilgang til informasjon til internett.  

Egentester som er utformet som spørreskjema eller som sjekkliste kan brukes av andre 

personer enn den eldre føreren selv, eller et spørreskjema / en sjekkliste kan lages i flere 

varianter, som egentest og som sjekkliste som andre personer kan bruke.  

For å markedsføre en test blant familier / venner til eldre førere er det trolig nødvendig 

med kommunikasjon som ikke er målrettet kun mot eldre førere men mot et bredere 

publikum.  

At det er mulig å påvirke førere med høy ulykkesrisiko gjennom andre personer har vist 

seg i evalueringsstudien av kampanjen ”Sei ifrå” (Amundsen et al., 1999, Ulleberg et 

al., 2004; Ulleberg & Christensen, 2007). ”Sei ifrå” har som målgruppe passasjerer som 

kjører med unge førere. Kampanjen oppmuntrer til å si ifra om usikker kjøring og, om 

nødvendig, avstå fra å sitte på.  

 

3.1.5 Hvem vil ta en egentest og følge anbefalingene? 

En egentest vil ha størst nytte for trafikksikkerheten hvis den brukes av dem som har 

størst ulykkesrisiko og som ellers ville fortsette å kjøre. En egentest kan gjøre 

oppmerksom på problemer med bilkjøringen som føreren ikke hadde vært klar over, og 

kan motivere til å ta konsekvensene.  

Førere som trolig ikke vil ha nytte av egentester er 

 førere med sterke funksjonssvekkelser og dårlig selvinnsikt som burde redusere 

bilkjøring eller slutte å kjøre. Disese vil trolig ikke gi riktige svar på spørsmål 

(hvis egentesten er et spørreskjema), vil ikke ta resultatet alvorlig og vil heller 

ikke følge anbefalingene i en egentest. Selv om man kunne måle ”dårlig 

selvinnsikt” med en egentest virker det ikke sannsynlig at dette ville føre til 

bedre selvinnsikt.  

 førere som tviler på sine kjøreevner, som ville gi riktige svar på spørsmål og 

som ville følge anbefalingene. Disse vil trolig uansett redusere bilkjøringen, 

muligens mer enn det strengt tatt hadde vært nødvendig. Disse førere vil trolig 

ha mest nytte av en egentest hvis de finner ut at de kunne kjøre mer enn de 

faktisk gjør.  

3.2 Hva kan egentester teste? 

Egentester kan teste mange faktorer som har mer eller mindre direkte sammenheng med 

ulykkesrisikoen blant eldre førere. I følgende er det beskrevet hvilke faktorer som har 
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sammenheng med økt ulykkesrisiko blant eldre førere, hvordan disse kan måles, og 

hvilke testformer som kan brukes i egentester.  

 

3.2.1 Faktorer som har sammenheng med økt ulykkesrisiko blant eldre førere 

Funksjonssvekkelser 

Funksjonssvekkelser som oppstår med økende alder og som kan tenkes å ha 

sammenheng med redusert kjøreevne eller økt ulykkesrisiko er følgende: 

 Visuell persepsjon: Det er funnet klare sammenhenger mellom dynamic visual 

acuity og ulykkesrisiko (Fox, 1989; Graca, 1986). Dynamic visual acuity er 

evnen å se skarpt mens det er bevegelse mellom objekt og fører. Det ble også 

funnet sammenhenger mellom ulykkesrisiko og perifert syn, nattsyn og visuell 

søkeatferd (Dunbar et al., 2004). 

Når det gjelder statisk synsskarphet, er sammenhengen med kjøreevne eller 

ulykkesinnblanding svakere enn for dynamisk synsskarphet. Det er også svake 

sammenhenger med kontrastsensitivitet. Det skyldes trolig at de fleste 

kompenserer for dårlig syn med mindre eller mer forsiktig kjøring eller ved å 

unngå å kjøre i mørket eller i ukjente omgivelser (Dobbs, 2005). 

 Kognitive funksjoner: Hastigheten av informasjonsbearbeidingen reduseres øfte 

med økende alder. Dette medfører bl.a. lengre reaksjonstider (Dobbs, 2005; 

Oxley et al., 2004). Eldre førere kan derfor ha vanskeligheter i komplekse 

situasjoner og i situasjoner som krever raske reaksjoner (Rytz 2006), f.eks. på 

flerfeltsveger, i større kryss og på veger med høy fart. Mange eldre førere 

feilvurderer fart, som regel blir farten underestimert (Oxley et al., 2004; Wilton 

& Davey, 2007). Slike feilvurderinger kan f.eks. føre til vanskeligheter med å 

vurdere tidsluker, og og risikoen kan bli undevurdert (Oxley et al., 2004).  

 Oppmerksomhet: Noen studier tyder på at det er en sammenheng mellom 

redusert oppmerksomhet i høyere alder og redusert kjøreevne (Dunbar et al., 

2004). Eldre personer har bl.a. mer problemer enn yngre med oppgaver som 

krever oppmerksomhet mot bevegelige objekter og å selektere / prioritere 

informasjon. Forskjellene mellom eldre og yngre er størst i komplekse oppgaver 

og oppgaver som krever hurtige reaksjoner (Dobbs, 2005; Dunbar et al., 2004). 

Redusert oppmerksomhet gjør at man må bruke mer oppmerksomhet på 

oppgaver som ellers kan gjøres automatisk, slik at det blir mindre kapasitet til 

tilleggsoppgaver.  

 Useful field of view: Et aspekt ved oppmerksomhet som har sammenheng med 

ulykkesinnblanding er det såkalte ”useful field of view” (Ball & Owsley, 1991) 

Useful field of view beskriver fra hvor stort område informasjon kan oppfattes 

på svært kort tid. Forutsetninger er delt og selektiv oppmerksomhet og hurtig 

oppfattelse. Useful field of view kan forbedres med trening, men det er ikke vist 

at trening kan bidra til å redusere ulykkesrisikoen (Sagberg & Glad, 1999).  

 Motoriske funksjoner: Mange eldre personer har reduserte motoriske 

funktioner, ofte pga. sykdommer (AAA Foundation for Traffic Safety 2006). 

Bl.a. kan en del begevelser blir smertefulle, bl.a. å snu hodet. Musklene kan bli 

svakere slik at det å holde rattet eller å tråkke på gass / brems kan blir 

vanskeligere eller at raske eller kontrollerte bevegelser blir vanskeligere.  
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Noen funksjonssvekkelser som er vanlige med økende alder, har derimot ingen 

sammenheng med ulykkesrisiko. Selv om mange eldre har problemer med hørselen, er 

det ikke påvist at dette har noen sammenheng med kjøreferdighet eller 

ulykkesinnblanding (Dobbs, 2005; Dunbar et al., 2004). 

 

Atferd 

Eldre føreres trafikkatferd er også på noen områder forskjellig fra yngre føreres:  

 Lovbrudd: Eldre førere begår oftere enn andre visse trafikklovbrudd som kan 

føre til ulykker. Det er bl.a. rødlyskjøring, ulovlig venstresving og forbikjøring, 

og ikke-overholdelse av vikeplikt. Det er imidlertid ikke sikkert at disse 

lovbruddene er relatert til svekkede kognitive funksjoner (Dobbs, 2005), men det 

kan likevel være grunn til å tro at det i stor grad dreier seg om ubevisste 

feilhandlinger snarere enn bevisste overtredelser. Derimot kjører eldre sjeldnere 

påvirket av alkohol enn yngre førere (Quinlan et al., 2005).  

 Atferdstilpasninger: Eldre førere tilpasser ofte sin kjøreatferd til den subjektive 

prestasjonsevnen og det er sannsynlig at eldre førere klarer å kompensere for de 

fleste (ikke-patologiske) funksjonssvekkelser som skyldes høy alder (Seeger, 

2005). Atferdstilpasninger kan være bl.a. å unngå situasjoner som oppleves som 

vanskelig (f.eks. kjøring i mørke, ukjente omgivelser, store kryss, ved store 

trafikkmengder, ...), endret kjøremåte (f.eks. saktere), valg av kjøretøy eller bruk 

av hjelpemidler (briller, høreapparat). Ikke alle atferdstilpasninger må medføre 

en redusert risiko. Eksempelvis kan bruk av hjelpemidler som høreapparat ikke 

forventes å medføre noen større gevinster annet enn økt trygghetsfølelse. Det er 

heller ikke i alle situasjoner hensiktsmessig å kjøre veldig sakte. 

 

Sykdommer og medisinering 

En rekke sykdommer er mer utbredt blant eldre enn blant yngre personer. Sykdommer 

som trolig medfører økt ulykkesrisiko er demens og en rekke psykiatriske sykdommer 

(personlighetsforstyrrelser, psykoser, alkoholisme og schizofreni; Dobbs, 2005). Noen 

sykdommer kan føre til plutselige symptomer som kan føre til ulykker. Dette er bl.a. 

hjertesykdommer (hjerteinfarkt) og diabetes mellitus (hypoglykemiske reaksjoner). I 

hvilken grad andre sykdommer enn de som er nevnt ovenfor medfører en permenent 

redusert prestasjonsevne og økt ulykkesrisiko er stort sett usikkert. Sykdommer som kan 

medføre økt risiko er bl.a. hjertesykdommer, cerebrovaskulære sykdommer og 

stoffskiftesykdommer (hypo- / hyperthyreose). 

Medisinering kan også øke ulykkesrisikoen. Førere som bruker lovlige medisiner er 

overrepresentert blant eldre førere og mange slike medisiner reduserer den kognitive 

prestasjonsevnen, bl.a. smertestillende, antidepressiva og antihistaminer (Dobbs, 2005). 

I tillegg har eldre personer ofte større bivirkninger enn yngre personer og eldre bruker 

ofte flere medikamenter samtidig, noe som kan forsterke bivirkninger. 

Det er påvist lav til moderat økning i risiko forbundet med lovlig bruk av medikamenter 

(se f.eks. Vaa, 2003; Backer-Grøndahl, 2009) 

 

Andre faktorer 

En rekke andre faktorer kan tyde på at en eldre fører kan ha forhøyet ulykkesrisiko: 
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 Trafikkforseelser / bøter, nesten-ulykker og ulykker tyder på problemer, 

spesielt hvis disse forekommer ofte eller i situasjoner hvor eldre førere ofte har 

aldersrelaterte problemer. 

 Reaksjoner fra andre personer (f.eks. passasjerer i bilen, familie, venner, andre 

trafikanter) kan tyde på at det er problemer som en eldre førere hittil kanskje 

ikke har tatt alvorlig. En egentest kan gjøre oppmerksom på at slike reaksjoner 

burde tas alvorlig.  

 Kompenserende atferd: Hvis en eldre fører kompenserer for eksisterende 

problemer ved å endre atferd (f.eks. ikke kjøre på ukjente strekninger eller om 

natten) kan dette tyde på at føreren har noen funksjonssvekkelser som kan være 

relevante mht sikkerheten (men kan også skyldes en opplevelse av utrygghet 

uten at det foreligger funksjonssvekkelser). Det er imidlertid ikke sikkert 

hvordan dette skal vurderes i tilbakemeldingen om testresultatet, som problem 

eller som et tegn på fortsatt bra kjøreevne. Når en fører ikke kompenserer for 

problemer er det enda mer usikkert om dette indikerer at han / hun ikke har 

problemer.   

 Trygghetsfølelse: En følelse av utrygghet kan være et resultat av eksisterende 

funksjonssvekkelser. Det er ikke kjent om en utrygghetsfølelse i seg selv er en 

risikofaktor. En egentest bør derfor fokusere mest på å diagnostisere 

sikkerhetsrelevante funksjonssvekkelser.  

 

3.2.2 Mulige testmetoder i egentester 

I egentester er det ikke mulig å bruke alle testmetoder som kan brukes i obligatoriske 

tester. F.eks. er det ikke aktuelt med kjøreprøver. Videre er det ikke mulig å overvåke 

hvordan en egentest gjennomføres (f.eks. at det faktisk er riktig person som 

gjennomfører testen). Testmetoder som kan brukes for ulike faktorer som kan måles 

med egentester er beskrevet i det følgende.  

 

Standardiserte tester 

Standardiserte tester er oftere spørreskjemaer undersøkt mht. reliabilitet og validited. 

Derimot kan det være en høyere terskel for å gjennomføre en slik test, enten fordi testen 

er mindre lett tilgjengelig enn et spørreskjema, fordi resultatet i mindre grad lar seg 

manipulere, eller fordi en test er mer tidkrevende. Et testresultat kan virke enten mer 

troverdig enn resultatet av et spørreskjema (fordi det er en test), eller mindre troverdig 

(fordi man ikke skjønner resultatet eller hvordan resultatet henger sammen med 

anbefalingene).  

Det finnes en rekke standardiserte tester for funksjonssvekkelser som f.eks. syn, 

oppmerksomhet og andre kognitive funksjoner som er emirisk utprøvd og validert. Slike 

tester lar seg som regel ikke gjennomføre på papir men krever datamaskin. Et eksempel 

er testen ”Useful field of view”.  

 

Spørreskjema 

Spørreskjemaer kan gjøres lett tilgjengelig, både på papir og PC. Den største ulempen 

med de aller fleste spørreskjemaene som brukes i eksisterende egentester er at det ikke 

er gjennomført noen empiriske studier for å vurdere kvaliteten.  

Mange spørsmål som er funnet i eksisterende egentester er formulert på en måte som 

gjør det helt tydelig hva som er et ”riktig” svar, eller hvilket svar som kan føre til en 
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vurdering som ”dårlig bilfører”. Testresultatet er derfor trolig i stor grad avhengig av i 

hvilken grad føreren gir realistiske svar. Validiteten er m.a.o. mer enn usikker. Mange 

spørsmål måler trolig i stor grad kunnskaper om trafikkregler eller et ønske om å gi 

sosialt aksepterte svar (”social desirability”). 

Atferd i trafikken lar seg kun måle med spørreskjema. Spørsmål kan stilles både om 

konkret trafikantatferd, om strategier for å kompensere (aldersrelaterte) problemer, og 

om konkrete hendelser, f.eks. bøter, nesten-ulykker eller ulykker.  

I spørreskjemaer kan det også stilles konkrete spørsmål etter sykdommer og 

medisinering. Svar på slike spørsmål kan være direkte knyttet til anbefalinger, f.eks. om 

å oppsøke legen. 

 

Sjekklister 

Istedenfor spørsmål kan en egentest inneholde en sjekkliste over ting som kan tyde på 

en økt ulykkesrisiko. I motsetning til et spørreskjema må ingen spørsmål besvares, men 

det er opp til hver enkel å vurdere om en faktor foreligger eller ikke. Blant fordelene er 

at sjekklister ikke provoserer urealistiske svar (fordi ingen spørsmål må besvares), det er 

ikke fare for at en eldre person får ”sjokk” over resultatet og reagerer negativt, og 

sjekklister kan lett brukes av andre personer, f.eks. familie eller venner til eldre førere.  

Sjekklister gir ikke på samme måte tilbakemelding om et resultat, men i instruksjonen 

kan likevel beskrives hva det betyr når f.eks. et visst antall risikofaktorer foreligger.  

 

PC eller papir? 

Med PC-baserte tester er det mulig å gjennomføre standardiserte tester som f.eks. krever 

en måling av reaksjonstider. Mange slike tester lar seg ikke gjennomføre på papir.  

PC-baserte spørreskjemaer har noen fordeler framfor papirspørreskjemaer. På PC er der 

mulig å gjøre spørreskjemaet interaktivt (f.eks. når svar på et spørsmål avgjør hvilket 

spørsmål som følger) og å gi individuell tilbakemelding uten at testpersonen selv må 

analysere resultatet. 

Det er imidlertid et spørsmål i hvilken grad PC-baserte tester kan gjøres tilgjengelige og 

hvor lett eldre førere kan motiveres til å ta slike tester. Det kan tenkes at de førere som 

har størst risiko i trafikken ikke har like god tilgang til PC’er og internett som andre 

førere.   

 

3.2.3 Hvilke tester for hvilken målgruppe? 

Det er store forskjeller mellom eldre førere og det kan være hensiktsmessig med ulike 

typer tester for ulike målgrupper.  

De fleste eksisterende egentester er spørreskjemaer. Resultatet og anbefalingene er 

avhengige av at førere gir oppriktige svar på spørsmålene. Spørreskjemaer er dermed 

uegnet for førere som generelt overvurderer sin egen kjøreevne, som undervurderer 

problemene sine eller som ikke vil innrømme problemene. 

Standardiserte tester kan være egnet for alle grupper eldre førere. Det er kun et spørsmål 

hvordan slike tester kan gjøres tilgjengelige for dem som f.eks. ikke har tilgang til 

internett.  
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Siden ikke alle førere har like store problemer, kunne trinnvis testing være en mulighet. 

For eksempel kunne den første delen av testen være på et nivå som er relevant for alle. 

Avhengig av resultatet kunne de friskeste få tilbakemelding med anbefalinger for å 

opprettholde mobiliteten. De mindre friske kunne fortsette med neste del av testen som 

diagnostiserer mer alvorlige problemer.  

 

3.3 Hvordan kan egentester påvirke eldres trafikksikkerhet og 
mobilitet?  

Egentester kan påvirke eldre føreres sikkerhet og mobilitet ved å gi konkrete 

anbefalinger – hvis anbefalingene blir fulgt. Også gjennomføring av testen i seg selv 

kan påvirke eldre førere.  

Mange eksisterende egentester gir mer eller mindre konkrete anbefalinger. De fleste av 

dem er tips om hvordan man kan fortsette å kjøre, hvordan man kan oppdage problemer, 

og når man eventuelt burde søke hjelp. Det er sjelden at det er opplyst om hvorfor det 

blir gitt hvilke anbefalinger. Det er m.a.o. ikke sikkert at anbefalingene i eksisterende 

egentester er basert på forskningsresultater.  

 

Gjennomføring av testen og generell tilbakemelding 

Gjennomføring av en egentest kan stimulere selvrefleksjon og dermed føre til innsikt i 

egen kjøreevne. Bl.a. kan spørsmålene i et spørreskjema vise hva som er relevant for å 

være en sikker bilfører.  

Den generelle tilbakemeldingen om resultatene kan gi indikasjoner f.eks. om spesielle 

situasjoner hvor bilkjøring kan være vanskelig eller farlig, eller om helseforhold som 

man burde ta opp med en lege. Det er et spørsmål om dette også gjelder førere med 

generelt manglende selvrefleksjon.   

I en spørreskjemaundersøkelse med over 2000 eldre førere (over 50 år) viste Rabbitt et 

al. (1996) at mange eldre førere ikke syntes at egentester skulle bli tilbudt alle eldre 

førere og at de fleste ikke trodde at egentester var et effektivt sikkerhetstiltak. Derimot 

syntes de fleste at obligatoriske tiltak som f.eks. legeundersøkelser og synstester er både 

akseptable og effektive tiltak.  

 

Sikkerhetsrelevante anbefalinger 

Sikkerhetsrelevante anbefalinger kan være tips om situasjoner hvor man burde unngå å 

kjøre, om hva man kan gjøre for å bli en sikrere bilfører, og helserelaterte anbefalinger.  

Restriktive anbefalinger kan være: 

 Tips om situasjoner hvor man ikke burde kjøre, eller hvor man burde ta spesielle 

hensyn. Personer med synsproblemer om natten kan f.eks. anbefales å kjøre kun 

om dagen. Personer med konsentrasjonsproblemer kan anbefales å kjøre kun 

kortere strekninger, ikke å snakke med passasjerer og ikke å lytte til interessante 

radiosendinger.  

 Anbefaling om å vurdere sin egen kjøreevne generelt eller i spesifikke 

situasjoner.   

 Anbefaling om å ta en legeundersøkelse eller kjøretest for å vurdere i hvilken 

grad man kan fortsette å kjøre.  
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Mer konstruktive anbefalinger kan være: 

 Praktiske tiltak og hjelpemidler som kan gjøre bilkjøring enklere eller sikrere. 

Det kan være f.eks. egenskaper og tekniske hjelpemidler i bilen (f.eks. cruise 

control, riktig innstilling av setet, ...), pauser under lange kjøreturer, 

tidsplanlegging (unngå stress), ruteplanlegging (unngå å søke veien i ukjente 

områder), forholdet til passasjerer (f.eks. distraksjon eller kilde for 

tilbakemelding), ... 

 Generell informasjon om situasjoner hvor spesielt eldre førere er utsatt for 

ulykker og informasjon om trafikkforseelser som er både relatert til ulykker og 

hyppige blant eldre førere. 

 Anbefaling om å søke legehjelp. 

 Anbefaling om å få vurdert kjøreevnen i en kjøreprøve.  

 Generell informasjon om sykdommer og medisinering.  

 

Mobilitetsrelevante anbefalinger 

En egentest kan gi anbefalinger om hvordan eldre førere kan opprettholde eller forbedre 

mobiliteten sin. Tips om hvordan kjøringen kan bli sikrere, kan hjelpe de eldre til å 

fortsette å kjøre bil. Generelle mobilitetstips kan hjelpe med å velge alternative 

transportformer. Dette kan være motiverende for førere som får anbefalinger om å 

redusere bilkjøringen. En anbefaling om å erstatte veldig korte bilturer med spaserturer 

kan i tillegg føre til positive helseeffekter, hvis anbefalingen følges.  

Eldre som (delvis) slutter å kjøre og bruker andre transportmidler istedenfor bilen, kan (i 

det minste delvis) beholde mobiliteten. Dette kan medføre flere ulykker siden eldre 

fotgjengere har en forholdsvis høy risiko for ulykker og skader. På den andre siden kan 

både risikoen (per personkilometer) for ulykker og skader bli mindre når eldre begynner 

å gå mye. Mye gåing gir både erfaringer i trafikken, som kan gjøre det lettere å tilpasse 

seg potensielt farlige situasjoner. I tillegg gir gåing en treningseffekt. Økt fysisk 

aktivitet har i flere studier vist seg å redusere antallet fallulykker og 

behandlingskostnader på sykehuset blant eldre personer (Beard et al., 2006; Hirsch et 

al., 2001).   

 

3.4 Hvordan markedsføre egentester? 

Det forutsettes her at det er frivillig å gjennomføre en egentest. En obligatorisk egentest 

ville ikke vært hensiktsmessig hvis det ikke lot seg kontrollere under hvilke forhold, 

hvordan og av hvem en egentest blir gjennomført. Spørsmål er hvordan man kan nå 

målgruppen og hvordan personer i målgruppen kan motiveres til å ta egentester.  

 

Hvordan når man målgruppen? 

Den enkleste muligheten for å informere eldre førere om egentester er å sende ut 

informasjon til alle førerkortinnehavere over en viss alder. Statens vegvesen sender ut 

informasjon om kurset ”bilfører 65+” til alle bilførere over 65 år. Informasjon om 

egentester kunne sendes ut samtidig. I tillegg kan man legge ut informasjon og en link 

til en online-versjon av testen(e) på Statens vegvesens hjemmeside.  
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På denne måten er det mulig å nå hele den potensielle målgruppen, men informasjonen 

vil ikke være målrettet mot enkelte grupper av eldre førere. Det er likevel mulig å tilby 

ulike varianter av en egentest, som kan være tilpasset spesifikke målgrupper.  

Det er vanskeligere å sende informasjon til familiemedlemmer eller venner av eldre 

førere. Sender man informasjon til alle førerkortinnehavere over 65 år vil det være en 

del mottakere som har familiemedlemmer (ektefeller) eller venner som også er eldre 

bilførere.  

Det er teoretisk mulig å identifisere førere som kunne ha nytte av en egentest fordi de er 

invovlert i ulykker, begår hyppige trafikkforseelser eller som har helseproblemer. Slike 

førere kunne identifiseres av politiet som etterforsker ulykker, ved hjelp av det sentrale 

prikkregisteret, eller av leger. Dette krever imidlertid informasjon til og medvirkning av 

politi/leger. I prikkregisteret registreres kun mer alvorlige lovbrudd, men ikke mindre 

forseelser. Personvern kan også være et tema. En anbefaling om å ta en egentest fra 

politiet etter en ulykke eller alvorlige lovbrudd kan virke underlig i forhold til mulige 

straffereaksjoner og være lite motiverende. Når en lege anbefaler en egentest kan dette 

virke mer tillitsvekkende, spesielt hvis legen tilbyr oppfølging. De fleste leger har 

imidlertid ikke spesialkompetanse på trafikkområdet.  

Mer målrettet informasjon til spesifikke førergrupper kunne i større grad ta hensyn til 

enkelte målgruppers forutsetninger, behov, motivasjon mv. Det ville imidlertid vært 

vanskelig å identifisere f.eks. førere som frivillig slutter å kjøre uten at dette er 

nødvendig. Førere som generelt er interessert i å skaffe seg informasjon og å vurdere sin 

egen kjøreevne kunne nås f.eks. på relevante internettsider. Slike førere kan imidlertid 

tenkes å ha minst nytte av en egentest.  

 

Hvordan kan man gjøre egentester attraktive spesielt i målgruppen? 

Det er flere forutsetninger som må oppfylles for å motivere førere til å ta en egentest: 

 Føreren må få informasjon om testen, formålet med testen og mulige resultater.  

 Formålet med testen må tilsvare førerens egne mål. Har føreren som mål å 

fortsette å kjøre så lenge som mulig, vil en test som gir anbefalinger om hvordan 

dette kan gjøres på en sikker måte være mer motiverende enn en test som kun gir 

anbefalinger om å enten fortsette eller slutte å kjøre.  

 Det må ikke stå noe praktisk i veien for å gjennomføre testen. Hindringer kan 

være f.eks. manglende tilgang til eller kunnskaper om PC, dårlig lesbar skrift 

eller for kompliserte spørsmål. Det vil være store forskjeller mellom eldre 

førere. En 65-åring som er litt bekymret om sin reaksjonstid i komplekse 

situasjoner kan være lite motivert til å ta en test som er tilpasset eldre førere med 

større kognitive problemer. Problemer med å ta en egentest kan i seg selv være 

indikasjoner på økt risiko i trafikken. 

 Tilbakemeldingen fra testen må være individuelt tilpasset, forståelig og knyttet 

til konkrete og motiverende anbefalinger. Online tester gir mulighet for en 

trinnvis tilbakemelding med en overordnet vurdering, en oversikt over 

problemomåder, og detaljert informasjon og anbefalinger for hvert 

problemområde. Spørreskjemaer på papir gir ofte kun en veldig generell (eller 

ingen) individuell tilbakemelding.  
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3.5 Eksisterende egentester for eldre førere – Tester og 
testbatterier 

3.5.1 AAA Roadwise Review 

Roadwise Review er publisert av AAA (American Automobile Association, en non-

profit organisasjon for automobilklubber). Den er basert på Driving Health Inventory 

(Edwards et al., 2008). Testen kan bestilles på CD av medlemmer i AAA. I motsetning 

til andre egentester er Roadwise Review ikke et spørreskjema, men består av ulike tester 

for bl.a. reaksjonstid, syn og hukommelse. Basert på resultatet gir testen tilbakemeling 

og informasjon om sikker bilkjøring.  

 

Formål og tilgjengelighet 

Formålet med testene er å gi eldre førere muligheten til å teste en rekke kognitive og 

motoriske funksjoner som er relevante for sikker bilkjøring. Det gis anbefalinger om å 

søke profesjonell hjelp på områder hvor testresultatene indikerer problemer.  

Testen kan lastes ned på internett: 

http://www.seniordrivers.org/driving/driving.cfm?button=roadwiseonline. 

http://www.aaapublicaffairs.com/Main/Default.asp?CategoryID=3&SubCategoryID=38

&ContentID=315.  

En annen versjon av Roadwise Review, Driving Health Inventory (see neste avsnitt) kan 

kjøpes på internett. 

 

Tester 

Roadwise review inneholder 8 PC-baserte tester av kognitive og motoriske funksjoner 

som har vist seg å ha sammenheng med eldre føreres ulykkesrisiko. For flere ev testene 

må man ha en partner som hjelper med gjennomføringen.  

 Leg Strength and General Mobility: Man må gå fra PCen til ett punkt 3 m fra 

PCen og tilbake. Partneren måler tiden på PCen. 

 Head/Neck Flexibility. Man setter seg på en stol 3 m fra PC skjermen og må se 

på et objekt på skjermen ved å snu hode mens man sitter på stolen. 

 High-Contrast Visual Acuity: Det vises fire bokstaver ”E” på skjermen, hvorav 

tre er vist i riktig retning og en i feil retning (””) eller omvent. Man må 

identifisere den som er annerledes enn de øvrige tre. Hvor fort man reagerer er 

ikke relevant.  

 Low-Contrast Visual Acuity: Dette er den samme testen som high-contrast 

visual acuity, men bokstavene er vist i grått. 

 Working Memory: Det blir lest tre ord (f.eks. apple, coat, shoe) som man skriver 

inn på PCen. Ordene må også gjentas etter at den neste testen er gjennomført.  

 Visualization of Missing Information: Det vises en figur (f.eks. en firkant eller et 

sykkelsymbol). Under vises den samme figuren fire ganger, men med flere 

streker som mangler. Kun én av disse fire figurene lar seg komplettere til den 

figuren som er vist, i de øvrige tre er det en eller flere streker for mye. Man må 

finne den figuren som lar seg komplettere til den hele figuren vist øverst.  

https://f5.toi.no/f5-w-68747470733a2f2f6a7570697465722e746f692e6e6f$$/owa/redir.aspx?C=21a55b6c88b5456ba6df20b6c316443c&URL=http%3a%2f%2fwww.seniordrivers.org%2fdriving%2fdriving.cfm%3fbutton%3droadwiseonline
http://www.aaapublicaffairs.com/Main/Default.asp?CategoryID=3&SubCategoryID=38&ContentID=315
http://www.aaapublicaffairs.com/Main/Default.asp?CategoryID=3&SubCategoryID=38&ContentID=315
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 Useful Field of View (se også 3.5.3): Man får vist et sjematisk bilde av en bil 

eller en lastebil i midten av skjermen og rett etterpå et bilde av en bil eller 

lastebil i en av åtte posisjoner rundt figuren i midten. Figurene vises kun veldig 

kort. Etterpå må man svare om figuren i midten var en bil eller lastebil og i 

hvilken av de åtte mulige posisjonene den andre figuren ble vist. Dette gjentas 

flere ganger. Før testen begynner får man flere treningsrunder.  

 Visual Search (Trail): I den første delen av denne testen vises på sjermen tall fra 

1 til 25. Med musen må man klikke på alle tallene i riktig rekkefølge. I den 

andre delen vises tall fra 1 til 13 og bostaver fra A til L. Man må klikke på  

1-A-2-B-3-C- ... 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Etter at hele testen er gjennomført får man tilbakemelding om alle åtte testresultatene 

som vist i Figur 3. For alle testene vises om resultatet indikerer svekkelser: ingen, 

middels eller alvorlig.  

 
Figur 3  Tilbakemelding for Roadwise Review.  

 

For hver test kan man i tillegg få vist mer informasjon om resultatet og dets betydning 

for bilkjøring, samt anbefalinger for tiltak. Når resultatet indikerer at det foreligger en 

svekkelse, anbefales alltid å søke profesjonell hjelp. Når resultatet indikerer ingen 

svekkelse, gis det tilbakemelding om at dette ikke er noen garanti for at man ikke vil bli 
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involvert i ulykker, og at man likevel bør følge med og være oppmerksom på endringer i 

kjøreevnen.  

 

Utvikling av testene og evalueringsstudier 

Det er ikke funnet evalueringsstudier av Roadwise Review. DHI er imidlertid blitt 

empirisk evaluert (se avsnitt under, Roadwise Review baseres på DHI, begge inneholder 

de samme testene). 

 

Generell vurdering av AAA Roadwise Review 

En evalueringsstudie viser at testresultatene av DHI (Roadwise Review er basert på 

DHI) har sammenheng med innblanding i ulykker, med ikke med selvrapportert 

kjøreevne. Resultatene baseres imidlertid på få forsøkspspersoner.  

På samme måte som DHI gir testresultatene trolig mer valide resultater når det gjelder 

framtidig ulykkesinnblanding enn resultater fra et spørreskjema. I hvilken grad en slik 

test egner seg til å øke selvrefleksjon er imidlertid usikkert. Dette ble ikke undersøkt i 

evalueringsstudien. Det er forklart i introduksjonen og i tilbakemeldingen hvordan de 

enkelte testene er relatert til kjøreevne og trafikksituasjoner. Testen er imidlertid ikke 

relatert til egne kjøreerfaringer og tar heller ikke hensyn til f.eks. tidligere 

ulykkesinnblanding eller overtredelser i trafikken.  

Testen er enkel å gjennomføre, men man må ha en partner som hjelper med 

gjennomføringen med deler av testen.  

 

3.5.2 Driving Health Inventory, DHI 

Driving Health Inventory (DHI) består av en rekke PC-baserte tester av kognitive, 

visuelle og motoriske funksjoner som har vist seg å være relatert til eldre føreres 

ulykkesinblanding.  

 

Formål og tilgjengelighet 

DHI kan kjøpes på internett (http://www.drivinghealth.com/DHIorder.html#USBLT50). 

Prisene pr. oktober 2009 var $500 for ett års ubegrenset bruk, og $119 for 10 ganger. 

 

Tester 

Driving Health Inventory består av følgende tester: 

 visual acuity (high/low contrast): In the visual acuity subtest, participants select 

the “E” of different orientation among an array of high and low contrast “E”’s 

on the computer screen from a distance of 10 feet. 

 leg strength and general mobility: The leg strength and mobility subtest 

measures the participant’s ability to rapidly walk 20 feet. 

 head/neck flexibility: For the head/neck flexibility subtest, participants are 

seated with their back to the computer and must turn their head to identify an 

object on the screen.   

 memory, (description missing) 

 visualization of missing information, (description missing) 

http://www.drivinghealth.com/DHIorder.html#USBLT50
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 visual information processing speed: Visual information processing speed is 

subtest 2 of the UFOV® (se kapittel 3.5.3). This subtest measures the display 

speed in ms at which a participant can correctly identify a central target (car or 

truck) and simultaneously localize a peripheral target (truck). 

 divided visual search (Trails B): The divided visual search subtest is very similar 

to Trails B  (se kapittel 3.5.4) in which the participant connects alternating 

numbers and letters in sequence (1-A-2-B,-3-C, etc.). 

Alle testene gjennomføres på PC.  

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Etter at man har fylt ut hele spørreskjemaet vises det for hver del av spørreskjemaet om 

resultatet indikerer ingen, liten eller alvorlige tap av functional ability. Man kan klikke 

på alle åtte resultatene for å få en mer detaljert tilbakemelding. Denne inneholder en 

generell beskrivelse av hvorfor den egenskapen som ble målt er relevant for bilkjøring, 

og en tilbakemelding om hva det konkrete testresultatet betyr. Anbefalingene kan være 

endringer i kjøreatferd eller å redusere bilkjøring i visse situasjoner, tilpasning av 

kjøretøyet eller videre undersøkelser. 

Et eksempel på tilbakemeldinger vises i Figur 4. Hele teksten som er vist på skjemen 

blir i tillegg lest opp.  



 

104 VTI rapport 682 

 

 
 

Figur 4  Eksempel på tilbakemelding om testresultater i DrivingHealth Inventory 
(http://www.drivinghealth.com/ResultsPage.html). 

På hjemmesiden til drivinghealth.com er det publisert en liste over medikamenter som 

kan redusere kjøreevnen.  

 

Utvikling av testene og evalueringsstudier 

DHI består av flere tester av kognitive og fysiologiske funksjoner som har vist seg å 

være relatert til ulykkesinnblanding blant eldre førere.  
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En evalueringsstudie ble gjennomført av Edwards et al. (2008). Resultatene på DHI ble 

sammenlignet med selvrapportert kjøreatferd og ulykkesinnblanding, både blant eldre 

og yngre førere. Deltakerne ble også spurt om holdninger til DHI og obligatorsik testing 

av eldre førere. Studien ble gjennomført med 258 førerkortinnehavere (”convenience 

sample”) i alderen 18 til 87. 49 % av førerne var 65 eller eldre. 23 av førerne har vært 

innblandet i ulykker i løpet av de siste to år.  

Resultatene viser ingen sammenheng mellom DHI-resultatene og selvrapportert 

kjøreevne. Eldre førere har bedre selvrapportert kjøreevne enn yngre førere. Likevel har 

eldre førere dårligere resultater i alle DHI-testene enn yngre førere. Resultatene viser 

også at eldre førere som har vært involvert i ulykker i løpet av de siste to år, har 

dårligere DHI-resultater enn eldre førere som ikke har vært innblandet i ulykker. Dette 

gjelder spesielt de kognitive testene divided attention og visual search. 

 

Generell vurdering av Driving Health Inventory 

En evalueringsstudie viser at testresultatene har sammenheng med innblanding i 

ulykker, med ikke med selvrapportert kjøreevne. Resultatene baseres imidlertid på få 

forsøkspersoner.  

I motsetning til spørreskjemaer gir denne testen trolig mer valide resultater når det 

gjelder framtidig ulykkesinnblanding. I hvilken grad en slik test egner seg til å øke 

selvrefleksjon er imidlertid usikkert. Dette ble ikke undersøkt i evalueringsstudien.  

 

3.5.3 Useful field of view, UFOV (Visual Awareness, Inc.) 

Dette er en test av oppmerksomhet, som har vært benyttet i flere undersøkelser av eldre 

bilførere og som har vist seg å ha sammenheng med ulykkesinblanding. 

 

Formål og tilgjengelighet 

Formålet er å vurdere visuell oppmerksomhet. Testen er produsert av Visual Awareness. 

Det finnes en versjon med norsk tekst, som TØI fikk laget spesielt av produsenten, for 

forskningsformål. 

  

Test 

Testen består av tre deltester: 1) persepsjonshastighet, 2) delt oppmerksomhet, og 3) 

selektiv oppmerksomhet. Den presenteres på en PC-skjerm, og all informasjon til 

testpersonen presenteres på skjermen. Etter at testen avsluttes, kommer det opp en 

tilbakemelding om personens antatte ulykkesrisiko (svært høy, høy, moderat/høy, 

moderat/lav, lav, svært lav). Denne testen er laget for gjennomføring av en testleder, så 

det må gjøres noen tilpasninger dersom den skal kunne benyttes som egentest. Deltest 2 

inngår allerede i egentesten ”Driving Health Inventory”, som er omtalt foran. Bildene 

som vises i denne deltesten er vist i Figur 5.  
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Figur 5  Bilder ment å måle persepsjonshastighet, delt oppmerksomhet, og selektiv 
oppmerksomhet i UFOV. 

 

Utvikling av testen og evalueringsstudier 

Det er en del studier som har vist signifikante sammenhenger mellom testresultatet og 

ulykkesinnblanding (Owsley et al. 1998, Sims et al. 2000, Ball et al. 2006). Ball et al. 

(1993) og Sims et al.(1998) viste at resultatene henger sammen med innblanding i 

ulykker hvor eldre førere er skyldige. En meta-analyse viste at resultatene i UFOV 

henger sammen med kjøreprestasjon (Clay et al., 2005). Sammenhenger med 

kjøreprestasjon ble også funnet av Bedard, Weaver et al. (2008) og i den norske studien 

av Ulleberg (2007).  

I en langtidsstudie over fem år ble det funnet at UFOV har sammenheng med både 

atferdstilpasninger og ulykkesinnblanding (Ross et al., 2009). Resultatene tyder på at 

førere som ifølge UFOV resultatene har høy ulykkesrisiko i større grad tilpasser sin 

kjøreatferd enn andre førere, men at atferdstilpasningen ikke er tilstrekkelig for å unngå 

ulykker.  

 

Generell vurdering av UFOV 

UFOV er lett å gjennomføre og kan brukes som egentest. UFOV blitt evaluert i flere 

studier og har vist seg å ha større sammenheng med ulykkesinblanding enn alle andre 

tester og spørreskjemaer / sjekklister som er presentert i denne rapporten.  

 

3.5.4 Trail making test (Specially Automated Systems TM) 

Formål og tilgjengelighet 

Trail making test benyttes i utredning av pasienter for demens-symptomer. Dette er en 

svært gammel test, opprinnelig laget på 1930-tallet, og har vært brukt under flere ulike 

navn. Der er det uklart hvem som eventuelt har copyright. Det er trolig mulig å lage en 

egen versjon. 

  

Test 

Testen gjennomføres enten med papir og blyant eller på en PC 

(www.trailmakingtest.com). Testen består av et antall små ringer med et tall eller en 

bokstav inni, og testpersonens oppgave består i å trekke streker mellom ringene i 

alfabetisk og tallmessig stigende rekkefølge; f.eks. A-1-B-2-C-3… osv. Testskåren er 

tiden det tar å fullføre oppgaven.  

http://www.trailmakingtest.com/
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Dersom testen skal tilpasses for egentesting, må den implementeres på en PC, slik at en 

klikker med mus på ringene i riktig rekkefølge, og slik at tiden registreres automatisk. 

En variant av denne testen inngår i ”Driver Health Inventory” og Roadwise Review, 

som er omtalt foran. 

 

Tilbakemleding og anbefalinger 

Etter avsluttet test får man tilbakemelding om hvor lang tid det tok å fullføre testen (i 

PC versjonen må alle forbindelsene må være riktige for å kunne fortsette, antall feil 

telles ikke). I Driving Health Inventory gis det tilbakemelding om resultatet indikerer 

ingen, liten eller stor risiko i trafikken. 

 

Utvikling av testen og evalueringsstudier 

Ifølge en litteraturoversikt (Bédard,  Weaver et al. 2008) har noen studier funnet en 

sammenheng mellom testresultatene og kjøreprestasjon, men flere studier viste ingen 

slik sammenheng. Trail B er den mest brukte test for vurdering av kjøreevne, etter 

Motor-Free Visual Perception Test (MVPT; Korner-Bitensky et al., 1998). 

 

Generell vurdering av Trail making test 

Trail making test er inkludert i Driving Health Inventory og Roadwise Review. Testen 

kunne også brukes alene. Validiteten er imidlertid usikker. 

 

3.5.5 Hazard perception test 

Formål og tilgjengelighet 

Tester på fareoppfattelse har hittil vært benyttet mest for undersøkelse av trafikale 

ferdigheter hos unge og uerfarne førere, ut fra en hypotese om at redusert følelse av 

fare, og dermed forsinket oppfattelse av mulige faresituasjoner, kan være en mulig 

medvirkende forklaring av deres forhøyede ulykkesrisiko. Etter mønster av tester som 

har vært utviklet i Storbritannia har TØI utviklet en videobasert test av fareoppfattelse 

(Sagberg & Bjørnskau, 2003, 2006). Testen ble utviklet på oppdrag av Statens 

vegvesen. 

 

Test 

Testen gjennomføres ved at testpersonen sitter ved en dataskjerm og ser på videoopptak 

fra førerplassen i en bil og skal forestille seg at han/hun kjører den bilen opptaket er 

gjort fra. Instruksjonen går ut på å trykke på en tast så raskt som mulig hver gang det 

oppstår en mulig faresituasjon, hvor en må være forberedt på rask bremsing eller 

unnamanøver. Det registreres reaksjonstid for 13 ulike trafikksituasjoner. 

  

Tilbakemleding og anbefalinger 

Ved avslutningen av testen gis en tilbakemelding om resultatet på en tredelt skala, med 

en av følgende tekster: 

1) ”Du oppfatter faresituasjonene svært godt” 

2) ”Du oppfatter faresituasjonene ganske godt” 

3) ”Du trenger mer trening på å oppfatte farene i trafikken” 
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Tilbakemeldingen er basert på antall situasjoner personen har reagert på, og ikke på 

reaksjonstidene. 

 

Utvikling av testen og evalueringsstudier 

Selv om denne testen også opprinnelig var laget for forskning på uerfarne førere, har 

den nylig vært benyttet i en undersøkelse som omfattet sammenligning mellom eldre og 

yngre førere i Norge og Sverige (Levin et al., 2009). Denne undersøkelsen viste at en 

gruppe eldre (over 65 år i Norge og over 75 år i Sverige) i gjennomsnitt hadde lengre 

reaksjonstid på alle situasjonene sammenlignet med en gruppe førere i alderen 35–55 år. 

Det var imidlertid svært stor variasjon i reaksjonstider i eldre-gruppen.  

Det har i det siste også vært publisert andre studier hvor tilsvarende tester har vært 

benyttet på eldre førere (f.eks. Renge, 2008), og alle disse tyder på at mange eldre førere 

trenger lengre tid for å identifisere faresituasjoner i trafikken. En studie med 118 eldre 

førere (over 65) viste at sammenhengen mellom resultatene i hazard perception test og 

alder kan forklares med forskjeller i kontrastsensitivitet og useful field of view 

(Horswill et al. 2008). I hvilken grad hazard perception test predikerer kjøreferdigheter 

eller ulykkesinnblanding er imidlerdid kontroversielt (Jackson et al., 2009). 

 

Generell vurdering av Hazard perception test 

Selv om denne og andre tester av fareoppfattelse viser at eldre trenger lengre tid for å 

oppfatte faresituasjonene, og selv om testen intuitivt synes å måle sikkerhetsrelevant 

atferd, er det fortsatt behov for grundigere undersøkelser av sammenheng mellom 

testskårer, kjøreatferd og ulykkesrisiko.  

Dersom denne testen skal utvikles til en egentest, bør det gjøres vesentlige forbedringer 

og tilpasninger: 

 Profesjonelle videoopptak og produksjon av DVD, evt. en internettbasert versjon 

 Tilbakemelding som tar hensyn til reaksjonstidene. 

 

3.5.6 Mini-Mental State Examination, MMSE 

Mini-Mental State Examination (MMSE) er en screening test av kognitive ferdigheter. 

Testen måler bl.a. orientering i forhold til tid og sted, hukommelse, oppmerksomhet, 

konsentrasjon og språklige ferdigheter. Testen har ifølge en literaturstudie (Tombaugh 

& McIntyre, 1992) god valididet for moderate til alvorlige kognitive svekkelser, og i 

mindre grad validitet for mindre alvorlige kognitive svekkelser. Sammenheng med 

kjøreprestasjon eller ulykkesrisiko ble ikke funnet (Bedard et al., 2008; Lesikar et al., 

2002).  

 

3.5.7 Motor-Free Visual Perception Test (MVPT) 

The Motor-Free Visual Perception Test er en test av ulike aspekter ved visuell 

persepsjon. Det tar omtrent 3 min. å gjennomføre testen. En sammenheng med 

kjøreprestasjon ble funnet bl.a. av Oswanski et al. (2007). 
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3.5.8 Generelt om andre tester 

I tillegg til tester som er laget eksplisitt for egentesting kan en tenke seg at også andre 

tester som er relevante for å predikere trafikale ferdigheter hos eldre førere, kan 

tilpasses for egentesting. Det er flere tester som benyttes i forbindelse med diagnostiske 

undersøkelser av eldre personer som kan være aktuelle. For at en test skal kunne brukes 

om en egentest, er det noen krav som bør være oppfylt: 

 testen bør kunne presenteres på en PC 

 det bør være enkle instruksjoner til den som tar testen 

 det må gis tilbakemelding om resultatet. 

I tillegg bør det selvsagt foreligge et teoretisk og/eller empirisk grunnlag for å anta at 

testen er relevant for å predikere risikorelatert atferd i trafikken. 

Etter hvert som det kommer tester som eventuelt viser seg å predikere ulykkesrisiko 

direkte, eller indirekte via risikorelatert atferd, kan det være aktuelt å tilpasse tester for 

egentesting. Da må det i hvert tilfelle vurderes hvorvidt dette er praktisk 

gjennomførbart, og om det kan gjøres uten at testens validitet reduseres vesentlig. 

 

3.6 Eksisterende egentester for eldre førere – spørreskjemaer og 
sjekklister 

3.6.1 Driving decisions workbook (Eby et al., 2000) 

Driving decisions workbook er et spørreskjema som ble utviklet og evaluert at Eby et al. 

(2000). Målgruppen er eldre førere som begynner å få problemer med bilkjøring. 

Formålet er å gi anbefalinger om tiltak for å kunne fortsette å kjøre eller om frivillige 

kjørerestriksjoner. Spørreskjemaet kan fylles ut på papir, og tilbakemeldingen gis 

direkte for hver gruppe av spørsmål om ett tema. 

Spørreskjemaet et et av kun få instrumenter hvor det er dokumentert hvordan 

instrumentet ble utviklet, og som er blitt empirisk evaluert. Det foreligger ikke 

informasjon om hvordan eller hvor mye det blir brukt. 

Basert på Driving decisions workbook ble det senere utviklet en ”Enhanced driving 

decisions workbook” (se neste avsnitt). 

 

Formål og tilgjengelighet 

Formålet er å gi kunnskaper om aldersrelaterte reduksjoner av kjøreevnen, å øke 

selvrefleksjon og å gi konkrete anbefalinger om hvordan de kan fortsette å kjøre, i 

hvilke situasjoner de burde slutte å kjøre, eller om videre undersøkelser er nødvendig.  

Spørreskjemaet er tilgjengelig på internett bl.a. på hjemmesiden til AOTA (The 

American Occupational Therapy Association) og på www. seniordrivers.og som er 

publisert av AAA Foundation for Traffic Safety. 

Det er ikke kjent om spørreskjemaet brukes f.eks. i kurs for eldre førere. NHTSA og 

ASA (American Society on Aging) anbefaler Driving decisions workbook i sin ”Drive 

Well Tool Kit – Promoting older driving safety and mobility” som retter seg mot alle 

som jobber profesjonelt med eldre førere.  
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Spørreskjema 

”Driving decisions workbook” består av et spørreskjema og en del med generelle 

spørsmål og svar om bilkjøring og alder. 

Spørreskjemaet består av fem deler. Hver del inneholder grupper av spørsmål (1 til 6 

spørsmål per gruppe) om problemer på ulike områder. Hver gruppe av spørsmål om ett 

tema står på én side, tilbakemelding gis for hver gruppe av spørsmål på den samme 

siden (se eksempel i Figur 6). 

 
Figur 6  Eksempel fra Driving decisions workbook (Eby et al. 2000), spørsmål om 
kjøring om natten.  

 

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om følgende temaer: 

 Del 1, ”On the road”: Erfaringer med bilkjøring og trafikkatferd (inkl. noen 

spørsmål om nesten-ulykker og forseelser), spørsmål om  

o kjøring i ukjente områder,  

o om natten,  

o i dårlig vær,  

o i tett trafikk,  

o trøtthet, 

o generelle problemer (stress, problemer ved venstre-/høyresving, rygging) 

o reaksjoner fra andre (passasjerer, familie, venner, lege), 
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o ulykker og forseelser / bøter. 

 Del 2, ”Seeing”: Spørsmål om problemer med syn: 

o generelle problemer og bekymringer, 

o blending, 

o nærsyn, 

o avstandssyn,  

o perifert syn, 

o nattsyn, kontrastsensitivitet, 

o dybdepersepsjon. 

 Del 3, ”Thinking”: Spørsmål om problemer med  

o delt oppmerksomhet (divided attention), 

o selektiv oppmerksomhet, 

o informasjonsbearbeidingshastighet, 

o hukommelse. 

 Del 4, ”Getting around”:  Mobilitet, spørsmål om  

o problemer med stivhet (f.eks. snu hodet, sette seg inn i bilen), 

o redusert styrke (åpne dører i offentlige bygninger, holde rattet, tråkke på 

bremsen), 

o problemer med raske reaksjoner, 

 Del 5, “Health”: Helse, spørsmål (som regel formulert som ”Has a doctor ever 

told you that you have...?”) om 

o alminnelig helsetilstand, 

o diabetes, 

o slag, 

o Parkinson’s, 

o epilepsi, blackouts, 

o søvnproblemer, 

o demens, Alzheimer’s, 

o hjertemedisin, medisin mot høyt blodtrykk, 

o angst- og sovemedisin, 

o antidepressiva, 

o antihistaminer, 

o smertestillende, 

o antall medisiner på resept, 

o medisiner uten resept, 

o alkohol. 

 

Spørsmål-og-svar delen av ”Driving decisions workbook” inneholder svar på generelle 

spørsmål om resultater fra spørreskjemaet, bilkjøring og mobilitet. Spørsmålene er: 

 “I am a good driver but what can I do to be even safer on the road?” 
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 “Some of my answers in the workbook led to the suggestion that I have a 

doctor’s check up. How can I be sure that the doctor understands my concerns 

and adresses my needs?” 

 “I’ve thought about having an evaluation of my driving done, but I worry that 

my license might be taken away. What should I do?” 

 “If I decide to reduce or stop my driving, how can I still get around?” 

 “My abilites and driving seem okay right now, butt hat could change. What can I 

do to make sure I have my transportation needs met in the future?” 

 “I know someone whose driving has become worse. What can I do to help that 

person?” 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Tilbakemeldinger gis for hver gruppe av spørsmål (en gruppe av spørsmål om ett tema 

per side). Pilene i spørreskjemaene indikerer at man skal lese tilbakemeldingen hvis 

minst ett av svarene indikerer at det kan foreligge et problem.  

Tilbakemeldingene består av en generell beskrivelse av mulige problemer, og en liste 

med praktiske anbefalinger for hva man kan gjøre for å løse problemer, for å kjøre til 

tross for problemene, eller at man burde vurdere å søke hjelp. Det er overlatt til leseren 

å vurdere hvilke av anbefalingene som er relevante. Det blir ikke gitt tilbakemelding 

avhengig av svar på enkelte spørsmål. 

Det gis heller ikke noen generell tilbakemelding om testresultatet som helhet.  

 

Utvikling av spørreskjemaet og evalueringsstudier 

Spørreskjemaet ble utviklet basert på litteratursøk, fokusgruppe-intervjuer med eldre 

førere og diskusjon i et ekspertpanel (Eby et al., 2000). En første versjon av 

spørreskjemaet ble prøvd ut i en pretest med førere over 65 år.  

En evalueringsstudie ble gjennomført av Eby et al. (2000) med 55 personer mellom 65 

og 74 år og 44 personer over 74 år (”convenience sample”). Resultatene viser at  

 omtrent 75 % sier at de er blitt mer bevisste om hvilke endringer som kan 

påvirke bilkjøring, 

 15 % sier at de har oppdaget en endring hos seg selv som de ikke hadde vært 

klar over før, 

 24 % sier at de vil gjøre endringer i hvordan de kjører, 41 % kunne tenke seg å 

ta et kurs og 36 % tror at det er blitt mer sannsynlig at de snakker med legen om 

bilkjøring, 

 alle syntes at ”Driving decisions workbook” var nyttig og kan gjøre diskusjoner 

med familien enklere, 

 svarene i spørreskjemaet henger sammen med resultater i en kjøreprøve. 

Det er ikke evaluert i hvilken grad deltakerne i undersøkelsen faktisk gjorde noen 

endringer, tok et kurs eller oppsøkte legen.   
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Generell vurdering av Driving decisions workbook 

Spørreskjemaet er veldig lettvint å fylle ut på papir og tilbakemeldingen er direkte 

knyttet til hvert tema (gruppe av spørsmål). Hvilke av anbefalingene som er relevante, 

må imidlertid hver enkelt vurdere selv og det gis ingen generell tilbakemelding om hele 

testresultatet. Det tar ca. en halvtime eller mer å fylle ut hele spørreskjemaet, samt å lese 

tilbakemeldingen.  

Utvalget av spørsmål er, i motsetning til de fleste andre spørreskjemaer, basert på 

litteraturstudier, og spørreskjemaet er empirisk evaluert.  

I en evalueringsstudie syntes alle deltakere at Driving decisions workbook er nyttig og 

ville anbefale det til andre. Det var imidlertid kun få forsøkspersoner som oppdaget 

endringer hos seg selv som de ikke har vært klar over før, eller som hadde planer om å 

gjøre noen endringer i hvordan de kjører. Om disse planene ble realisert er ikke kjent. 

Potensialet for å bedre trafikksikkerheten anses derfor som liten.   

Siden hovedfokuset er på å øke mobiliteten (opprettholde bilkjøringen), er det usikkert 

om bruk av et slikt instrument vil ha noen virkning på sikkerheten.  

 

3.6.2 Enhanced driving decisions workbook (UMTRI, Eby et al. 2008) 

Enhanced driving decisions workbook er en videreutvikling av Driving desicions 

workbook som ble utviklet av Eby et al. (2008). I motsetning til Driving decisions 

workbook er Enhanced driving decisions workbook kun tilgjengelig på internett (ingen 

papirversjon) og inneholder kun spørsmål om symptomer på funksjonssvekkelser, 

sykdommer og medisinering.  

 

Formål og tilgjengelighet 

Formålet er å øke eldre føreres selvrefleksjon og kunnskaper om aldersrelaterte 

forandringer som har sammenheng med bilkjøring. Dette skal føre til redusert 

ulykkesrisiko, bedre mobilitet og bedre livskvalitet. Spørreskjemaet har en egen 

hjemmeside på http://www.um-saferdriving.org/firstPage.php.   

Det er ukjent om, hvordan eller hvor mye spørreskjemaet brukes i praksis.  

 

Spørreskjema 

Testen består av 89 spørsmål om 27 helserelaterte problemer på tre områder: Seeing, 

Thinking, Getting around. Det blir stilt ca. 3 til 4 spørsmål om hvert helseproblem. De 

fleste spørsmål begynner med ”How much difficulty do you have...” og 

svarmulighetene er som regel ”None / A little / Some / A lot / Extreme”. Alle 

spørsmålene finnes i bilag 3. Basert på svarene blir hvert helseproblem vurdert som mer 

eller mindre alvorlig (4 trinn fra ingen problem til alvorlig problem).  

De helserelaterte problemene i spørreskjemaet er følgende: 

 Seeing: 

o Reduced Visual Acuity  

o Increased Sensitivity to Glare  

o Reduced Peripheral Vision  

o Reduced Contrast Sensitivity  

o Poor Depth Perception  

http://www.um-saferdriving.org/firstPage.php
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o Visual Scanning Deficits  

o Visuospatial Deficits  

 Thinking:  

o Selected Attention Deficits  

o Divided Attention Deficits  

o Cognitive Inflexibility  

o Slowed Information Processing  

o Confusion  

o Difficulty Following Directions 

o Depression  

o Anxiety  

o Forgetfulness  

o Impulsiveness  

o Getting Lost  

o Drowsiness/Sleepiness  

 Getting aroumd 

o Upper Body Stiffness  

o Impaired Coordination  

o Tremors  

o Slowed Physical Movements  

o Upper Body Weakness  

o Neuropathy  

o Pain  

o Endurance  

 

Hvert av helseproblemene er (antas å være) relatert til et eller flere problemer med 

bilkjøring. Det blir ikke stilt direkte spørsmål om problemene med bilkjøring. Basert på 

resultatene for helseproblemene blir det konkludert hvilke problemer som foreligger. 

For eksempel er helseproblemet ”angst” knyttet til følgene problemer med bilkjøring, 

avhengig av hvor alvorlig problemet ”angst” er: 

 Ikke noe problem med angst: Ingen problemer med bilkjøring. 

 Lite problem med angst: “pre-trip, way finding, yielding, turning, speed control, 

signals, backing, changing lanes, passing; and gap acceptance”, 

 Middels problem med angst: de foregående samt ”lane position” og ”following”; 

 Stort problem med angst: de foregående samt ”signaling” og ”headlight use”. 

 

Problemene med bilkjøring som blir vurdert, basert på svarene på de helserelaterte 

problemene er følgende:  

 Pre-Trip Planning  

 Way Finding  

 Yielding  



 

VTI rapport 682 115 

 Turning  

 Responding to Traffic Signals/Signs  

 Changing Lanes  

 Passing  

 Observing  

 Gap Acceptance 

 Speed  

 Backing Up  

 Maintaining Proper Lane Position 

 Following  

 Signaling  

 Use of Headlights. 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Etter at man har fylt ut hele spørreskjemaet kommer man til en ny side med en oversikt 

over testresultatene. Oversikten inneholder  

 en liste med helseproblemene, hvor svarene indikerer at man har et problem 

(det blir ikke gitt tilbakemelding om hvor alvorlig problemet er), 

 en liste med problemer med bilkjøring, hvor svarene indikerer at man har et 

problem, 

 en liste med alle anbefalingene som gis basert på helseproblemene og 

problemene med bilkjøring. 

 

Det gis ingen generell tilbakemelding om hele testresultatet.   

Når man klikker på ett av helseproblemene kommer man til en side med mer spesifikk 

tilbakemelding om problemet. Denne består av følgende deler:  

 En generell beskrivelse av problemet. For eksempel for redusert 

kontrastsensitivitet: ”Your answers suggest that "contrast sensitivity" may be a 

concern for you. Contrast sensitivity has to do with the ability to distinguish 

differences between an object and its background. Contrast sensitivity is 

especially challenging when the light is dim, such as at night. Studies show that 

contrast sensitivity decreases with age. For example, the older we are, the more 

difficulty we may have reading dim dashboard display panels, seeing through 

the windshield, or reading signs at a distance. Reduced contrast sensitivity might 

make it more difficult to drive at night or during storms, haze, fog, or rain.” 

 En liste med problemene med bilkjøring som er relatert til helsepoblemet; når 

man klikker på ett av problemene vises en tekstboks med en generell beskrivelse 

av problemet. 

 Anbefalinger og praktiske tips som er relatert til helseproblemet, f.eks. at man 

burde oppsøke en lege, hvordan man kan tilpasse bilen, og tips for mulige 

atferdstilpasninger (f.eks. vaske vinduene, kjøre på veger med vegbelysning, 

ikke kjøre i regnvær).  
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Når man klikker på ett av problemene med bilkjøring vises en tekstboks med en 

generell beskrivelse av problemet, f.eks. for Speed: ”The appropriate driving speed is 

based on the posted speed limit and the conditions of the roadway. Speeds should be 

reduced, for example, if the road is slippery. Note that traffic accidents can be caused by 

drivers traveling too fast and by drivers traveling too slow.” 

Anbefalingene er delt inn under følgende overskrifter ”See a Professional”, Modify 

Your Vehicle” og ”Consider These Safety Tips”. Eksempler på anbefalinger gis i bilag 

4.  

 

Utvikling av spørreskjemaet og evalueringsstudie 

Spørreskjemaet baseres på Driving decisions workbook (se forrige avsnitt). 

Spørreskjemaet ble utviklet på samme måte, basert på litteratursøk, fokusgruppe-

intervjuer med eldre førere og diskusjon i et ekspertpanel (Eby et al., 2008). En første 

versjon av spørreskjemaet ble prøvd ut i en pretest med førere over 65 år.  

En evalueringsstudie ble gjennomført av Eby et al. (2000) med 68 personer mellom over 

64 år. Resultatene viser at  

 omtrent 75 % sier at de er mer bevisste på hvilke endringer som kan påvirke 

bilkjøring, 

 over en tredjedel sier at de har oppdaget en endring hos seg selv som de ikke 

hadde vært klar over før, 

 42 % sier at de vil gjøre endringer i hvordan de kjører, 33 % kunne tenke seg å 

ta et kurs og 53 % sier at de skal snakke med en lege, 

 over 75 % sier at de har tenkt å bruke Enhanced driving decisions workbook 

igjen. 

 svarene i spørreskjemaet henger sammen med resultater i en klinisk 

undersøkelse og i en kjøreprøve. 

Det er ikke evaluert i hvilken grad deltakerne i undersøkelsen faktisk gjorde noen 

endringer, tok et kurs eller oppsøkte legen.   

 

Generell vurdering av Enhanced driving decisions workbook 

En mulig ulempe med spørreskjemaet er at det er svært langt (89 spørsmål) og at det tar 

ca. 30 minutter å besvare alle spørsmålene. I tillegg kan det ta langt tid å lese alle 

tilbakemeldingene, spesielt hvis det er mange problemer. Det gis ingen sammenfattet 

overordnet vurdering av kjøreevnen.  

Mange av spørsmålene er vanskelige å besvare fordi det ikke er mulig å gi noe generelt 

svar, men svaret ville mest sannsynlig begynne med ”det kommer an på...” (eksempelvis 

kan trafikkskilt være vanskelige å lese for alle førere, uten at dette har noe med førernes 

syn å gjøre).  

En annen mulig ulempe med Enhanced driving decisions workbook er at det ikke blir 

gitt noen overordnet tilbakemelding basert på alle svarene. Når man svarer at man har 

noen, store, eller ekstreme problemer på mange eller alle helseområdene (man ville da 

være svært syk og trolig uansett ikke i stand til å kjøre bil) blir det gitt tilbakemelding i 

form av en svært lang liste med anbefalinger om mulige atferdstilpasninger, 
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kjøretøymodifikasjoner og generelle sikkerhetstips – men ingen generell anbefaling om 

at man faktisk burde slutte å kjøre.  

Spørreskjemaet er tilpasset personer med synsproblemer, man kan velge om teksten skal 

vises i vanlig eller stor skrift.  

Siden spørreskjemaet kun inneholder spørsmål om helseproblemer, er det ikke sikkert i 

hvilken grad skjemaet egner seg for å øke selvrefleksjon, eller om det hadde vært nyttig 

å bruke i kurs for eldre førere. Evalueringsstudien tyder på at virkningen på 

selvrefleksjon og framtidige atferdsendringer kan være litt større enn virkningen av den 

første versjonen, Driving decisions workbook. Likevel anses virkningen på sikkerheten 

som liten.  

 

3.6.3 Older Driver Self Assessment Questionnaire (RACQ) 

Older Driver Self Assessment Questionnaire er et spørreskjema som består av 31 

spørsmål på områdene helse (13), kjøring (12), og andre faktorer (6 spørsmål). Basert på 

svarene beregnes en totalsum og det blir automatisk generert en liste med anbefalinger. 

Spørreskjemaet er kun tigjengelig online (https://secure.racq.com.au/ssl/saq/saq.cfm). 

Spørreskjemaet er publisert av Royal Automobile Club of Queensland (RACQ), en 

automobilclubb som tilbyr bl.a. veghjelp og reiseinformasjon i New South Wales, 

Australia.  

 

Formål og tilgjengelighet 

Ifølge instruksjonen til spørreskjemaet er formålet å identifisere områder hvor det er 

forbedringspotensiale eller hvor videre undersøkelser kan være nyttige. Det påpekes at 

spørreskjemaet bare gir en subjektiv indikasjon på kjøreevner og at man burde få 

profesjonell hjelp hvis den eldre føreren selv eller andre personer er i tvil om 

kjøreevnen.   

 

Spørreskjema 

Spørreskjemaet inneholder følgende spørsmål som alle beskvares med Ja eller Nei. 

Spørsmålene besvares online.  

Helse: 

 “Has your flexibility decreased? e.g., are you having more difficulty performing 

shoulder checks (checking blind spots over your shoulder)?” 

 “Do your joints ache or become stiff on long trips?” 

 “Are your reactions to unexpected situations slower than they used to be?” 

 “Do you often get tired or feel sleepy while driving during the day?” 

 “Do you get tired or feel sleepy on long trips?” 

 “Do you suffer from any chronic medical conditions e.g., heart disease, epilepsy, 

diabetes, or vision/hearing impairment?” 

 “If you are 75 or over, do you require a medical certificate to continue driving?” 

(svarer man ”nei” får man tilbakemelding om at alle over 75 år må ha 

helseattest) 

 “Do you always read the labels on medications that you take?” 

https://secure.racq.com.au/ssl/saq/saq.cfm
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 “Have you asked your doctor or pharmacist if your medication can affect your 

driving?” 

 “Do you ever forget to take a dose of your medication?” 

 “Do you have trouble judging the distance of other vehicles, or changing focus 

from your instrument panel to the road?” 

 “Are you having more trouble adjusting to glare and/or night driving than you 

did previously?” 

 “Do you ever get surprised by pedestrians or other vehicles coming from your 

left or right while you are focussing straight ahead?” 

Kjøring: 

 “Do you ever drive without wearing a seatbelt?” 

 “Do you regularly lose your sense of direction, become lost or have trouble 

deciding on an appropriate route to your destination?” 

 “Do some traffic situations or other drivers upset you?” 

 “Do you have trouble driving through, or turning at busy intersections or 

roundabouts?” 

 “Do you keep up to date with changes to the road rules?” 

 “Do you ever have trouble deciding who to give way to at an intersection?” 

 “Does driving in heavy traffic make you feel uncomfortable?” 

 “Do you feel more comfortable driving well below the speed limit?” 

 “Do you feel uncomfortable driving in unfamiliar territory?” 

 “Do you predominantly drive in one type of traffic environment, i.e., either 

predominantly in city environments, or predominantly in country 

environments?” 

 “Do you have trouble merging with, or entering fast moving traffic e.g., an entry 

ramp to a freeway?” 

 “Do you find that you are easily distracted or that your thoughts wander while 

you are driving?” 

Andre forhold: 

 “Have you caused any minor crashes or experienced any near misses in the last 

12 months?” 

 “Have you received a warning or a ticket from a police officer in the last 12 

months?” 

 “Have your children, family members, friends or passengers expressed concerns 

about your ability to drive safely?” 

 “Do you find that other drivers react negatively to your driving e.g., blowing 

horn, flashing lights, driving aggressively around you?” 

 “Have your children, family members, friends or passengers expressed concerns 

about your vehicle?” 

 “Do you have regular health and vision checks?” 
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Tilbakemelding og anbefalinger 

Basert på alle svarene beregnes en sum for hver av de tre områdene og en totalsum. 

Resultatene på hver av de tre områdene og totalsummen vurderes som ”Green rating”, 

”Yellow rating” eller ”Red rating”. Det gis følgende generelle anbefalinger basert på 

totalsummen: 

 ”Green rating: You're doing well. From your answers to the questionnaire, it 

appears that you have taken into consideration some of the important age and/or 

medical-related driver safety issues. Have a look at our tips for advice on how 

you might become an even safer driver.” 

 ”Yellow rating: You seem to recognise that there are some age and/or medical-

related issues that you need to consider in relation to your driving, however you 

may be engaging in some dangerous behaviours. You need to take further 

precautions to improve your safety. The tips section will be a good place to 

start.” 

 ”Red rating: You need to seriously consider your driving ability and behaviours. 

From your answers, you appear to display a number of unsafe characteristics or 

behaviours. Please consider our tips for advice on how you can become a safer 

driver - for yourself and other road users.” 

I tillegg til de generelle anbefalingene gis det konkrete anbefalinger for hvert spørsmål. 

Man kan velge om man vil se anbefalingene kun for de spørsmålene hvor svaret 

indikerer forbedringsbehov, eller for alle spørsmål. 

 

Utvikling av spørreskjema og evalueringsstudier 

Det foreligger ikke informasjon om hvordan spørreskjemaet ble utviklet eller om det er 

blitt gjennomført evalueringsstudier.  

 

Generell vurdering av RACQ’s Older Driver Self Assessment Questionnaire 

Det er ikke mulig å vurdere hvordan RACQ’s Older Driver Self Assessment 

Questionnaire ble utviklet eller hvordan den påvirker eldre førere. Spørsmålene 

inneholder en rekke faktorer som også er inkludert i andre sjekklister og som trolig har 

sammenheng med eldre føreres kjøreevne og ulykkesinvolvering.  

Spørreskjemaet og resultatene samt anbefalingene er lett forståelige og oversiktlige. 

Anbefalingene inneholder imidlertid mye tekst. Jo mer problemer man har med 

bilkjøring, desto mer vil man måtte lese. Det hadde kanskje vært mer hensiktsmessig å 

gi en oversikt over problemområder, hvor de viktigste problemene vises først.  

 

3.6.4 Drivers 55 Plus Self-Rating Form (AAA) 

Drivers 55 Plus er et spørreskjema som er publisert av AAA (American Automobile 

Association) både online 

(http://www.aaafoundation.org/quizzes/index.cfm?button=driver55) og som brosjyre 

som kan fylles ut på papir.  

Testresultatet beregnes som totalsum basert på alle svarene og det gis generelle 

anbefalinger for lavt, middelt og høyt antall poeng. Det gis også generell informasjon 

http://www.aaafoundation.org/quizzes/index.cfm?button=driver55
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om betydningen av de 15 spørsmålene, samt anbefalinger om hva man kan gjøre med 

problemer på de respektive områdene. 

 

Formål 

Ifølge instruksjonen til spørreskjemaet er formålet å hjelpe eldre førere å bli en såkalt 

”activated driver”, dvs. en som selv tar ansvar for sine kjøreevner. Spørreskjemaet skal 

hjelpe med å gi kunnskaper om sikker kjøring og å gi anbefalinger om hvordan man kan 

forbedre sikkerheten eller når man burde slutte å kjøre. Det blir også påpekt at resultatet 

baseres på et begrenset antall spørsmål og at resultatet kun gir en indikasjon om i 

hvilken grad man fortsatt er en ”safe driver” og hva man kan gjøre for å bli en sånn. Det 

blir også påpekt at man må ta medisinske undersøkelser og kjøreprøver for å få en mer 

fullstendig evaluering av kjøreevnen.  

 

Spørreskjema 

Spørreskjemaet inneholder 15 spørsmål som kan besvares med tre svarkategorier 

(”Alltid eller nesten alltid”, ”Noen ganger”, eller ”Aldri eller nesten aldri”; de siste to 

spørsmålene besvares med ”Ingen, ”En eller to” eller ”Tre eller flere”).  

 “I signal and check to the rear when I change lanes”  

 ”I wear a seat belt”  

 “I try to stay informed on changes in driving and highway regulations” 

 “Intersections bother me because there is so much to watch from all directions” 

 “I find it difficult to decide when to join traffic on a busy interstate highway” 

 “I think I am slower than I used to be in reacting to dangerous driving 

situations” 

 “When I am really upset, I show it in my driving”  

 “My thoughts wander when I am driving”  

 ”Traffic situations make me angry” 

 “I get regular eye checks to keep my vision at its sharpest” 

 “I check with my doctor or pharmacist about the effects of my medications on 

driving ability. (If you do not take any medication, skip this question.)”  

 “I try to stay abreast of current information on health practices and habits”  

 “My children, other family members or friends are concerned about my driving 

ability” 

 “How many traffic tickets, warnings, or "discussions" with officers have you 

had in the past two years?”  

 “How many accidents have you had during the past two years?” 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Det gis følgende anbefalinger avhengig av testresulatet:  

 Lav poengsum: ”GO! You are aware of what is important to safe driving and are 

practicing what you know. See the Suggestions for Improvement in the 

following section of this booklet, to learn how to become an even safer driver.” 
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 Middels poengsum: ”CAUTION! You are engaging in some practices that need 

improvement to ensure safety. Look to the Suggestions for Improvement section 

to see how you might improve driving.” 

 Høy poengsum: ”STOP! You are engaging in too many unsafe driving practices. 

You are a potential or actual hazard to yourself and others. Read the Suggestions 

for Improvement section for ways to correct these problem areas.” 

For alle svar som indikerer at en fører ikke er en ”safe driver” gis det i tillegg spesifikke 

anbefalinger om hvordan føreren kan forbedre seg på det aktuelle område (se brosjyre i 

appendiks eller http://www.usroads.com/journals/rilj/0102/ri010203.htm). 

 

Utvikling av spørreskjemaet og evalueringsstudier 

Det er ikke funnet informasjon om hvordan spørreskjemaet er utviklet og det er heller 

ikke funnet evalueringsstudier. 

 

Generell vurdering av Drivers 55 Plus 

Drivers 55 Plus er et forholdsvis kort (15 spørsmål) spørreskjema, med spørsmål som er 

lette å besvare. Spørsmålene gjelder omåder som har vist seg å være relevante mht eldre 

føreres ulykkesinnblanding: konkret kjøreatferd og problemer med bilkjøring, 

helseproblemer, reaksjoner fra omverdenen (kommentarer fra familie), trafikkforseelser 

og ulykker.  

Mange av spørsmålene om konkret kjøreatferd er formulert slik at ærlige svar trolig 

ville gi de aller fleste førere en ”Caution!” –tilbakemelding (middels poengsum dvs. 

potensielt farlig fører). Et eksempel er ”I find it difficult to decide when to join traffic 

on a busy interstate highway”: Selv den beste fører kan synes at det er vanskelig noen 

ganger, alt avhengig av trafikkforholdene. Siden det ikke forligger empiriske 

evalueringer, foreligger det ikke informasjon om i hvilken grad eldre føreres svar er 

påvirket av ”social desirability”. Det foreligger heller ikke informasjon om i hvilken 

grad førere blir motivert til mer selvrefleksjon.  

Tilbakemeldingen som gis er generell informasjon og konkrete praktiske råd om hva 

man kan gjøre for å forbedre seg som bilfører. Når man fyller ut spørreskjemaet online 

får man vist kun de anbefalingene som gjelder spørsmål hvor man gitt et svar som 

indikerer at man er en ”usikker fører”.  

 

3.6.5 Driving Safely While Aging Gracefully (NHTSA; sjekkliste) 

“Driving Safely While Aging Gracefully” er en PC-basert sjekkliste for en rekke 

ferdigheter som er relevante for bilkjøring. Sjekklisten er utviklet av NHTSA under 

medvirkning av AARP og USAA Educational Foundation. 

 

Formål og tilgjengelighet 

Formålet med sjekklisten er en selvevaluering av fysiologiske, kognitive og motoriske 

funksjoner som endrer seg hos eldre personer og som er relevante for bilkjøring. 

Sjekklisten er ikke utformet som test. Formålet er å vise hvilke ferdigheter som er 

relevante for bilkjøring, å oppmuntre eldre førere til å vurdere sine egne ferdigheter 

selv, og å gi anbefalinger for hva man kan gjøre for å motvirke eventuelle problemer.  

http://www.usroads.com/journals/rilj/0102/ri010203.htm
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Sjekklisten er tilgjengelig som online-versjon på websiden til NHTSA 

(http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/olddrive/Driving%20Safely%20Aging%20We

b/index.html). Sjekklisten kan også kjøpes som papirversjon. NHTSA og ASA 

(American Society on Aging) anbefaler ”Driving Safely While Aging Gracefully” i sin 

”Drive Well Tool Kit – Promoting older driving safety and mobility” som retter seg mot 

alle som jobber profesjonelt med eldre førere.   

 

Sjekkliste 

Sjekklisten består av følgende deler: 

 Introduksjonen inneholder kommentarer om hvorfor en selvevaluering av 

kjøreevnen er viktig for eldre førere: ”... . Most older people are capable and 

have a lifetime of valuable driving experience. For these reasons, decisions 

about a person's ability to drive should never be based on age alone. However, 

changes in vision, physical fitness and reflexes may cause safety concerns. 

People who accurately assess these changes can adjust their driving habits so 

that they stay safe on the road, or choose other kinds of transportation. ...” 

 How is Your Vision?  

o Do you have these symptoms of declining vision?  

o What you can do  

 How is Your Physical Fitness?  

o Do you have these symptoms of decreased physical fitness?  

o What you can do  

 How is Your Attention And Reaction Time?  

o Do you have these symptoms of decreased attention and reaction time?  

o What you can do  

 Keep Alert To Changes  

o Has this happened to you?  

o What you can do  

 Alternative Transportation - It Could Work For You  

o Have you considered the options?  

o What you can do  

 Self-Awareness: The Key To Safe Driving  

o How can you continue driving safely?  

 Where To Go For Help 

Hver del av sjekklisten inneholder noe generell informasjon om temaet, en liste over de 

mest relevante symptomene, og konkrete praktiske anbefalinger. De siste tre delene 

inneholder informasjon om alternative transportmuligheter, betydningen av regelmessig 

selvevaluering, og en liste med adresser hvor man kan få mer informasjon eller hjelp. 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Siden sjekklisten ikke er utformet som spørreskjema gis det ikke tilbakemelding om 

resultatet. Det overlates til den eldre føreren å vurdere seg selv. Derimot er det 

http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/olddrive/Driving%20Safely%20Aging%20Web/index.html
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/olddrive/Driving%20Safely%20Aging%20Web/index.html
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beskrevet hvilke tegn som tyder på problemer, og hva man kan gjøre mot slike 

problemer. Det oppmuntres også til å vurdere alternative transportformer.  

 

Utvikling av sjekklisten og evalueringsstudier 

Det foreligger ikke informasjon om utvikling av sjekklisten eller om det er gjennomført 

evalueringsstudier.  

 

Generell vurdering av Driving Safely While Aging Gracefully 

Det er ukjent hvordan sjekklisten påvirker eldre føreres selvrefleksjon, kjøreatferd eller 

risiko i trafikken. Sjekklisten er oversiktlig, lett forståelig og formulert på en 

motiverende måte. 

Eldre personer som har problemer med liten skrift eller svake kontraster kan ha 

problemer med å lese teksten in online-versjonen av sjekklisten. 

 

3.6.6 Looking out for Signs of Risky Behavior (AAA; fremmedvurdering) 

AAA (American Automobile Association) har en internettside som er spesielt rettet mot 

eldre førere (http://www.aaaseniors.com/). På denne siden er det publisert mye 

informasjon om bl.a. eldre førere og ulykkesrisiko og anbefalinger for hvordan eldre 

førere kan bli bedre og sikrere bilførere. På denne siden er det publisert en sjekkliste 

som skal hjelpe med å vurdere om andre personer kan ha vanskeligheter med bilkjøring 

(”Looking out for Signs of Risky Behavior”) og en liste med ting som tyder på at en 

eldre fører burde vurdere å slutte å kjøre bil. 

 

Formål og tilgjengelighet 

Begge sjekklistene er tilgjengelige på internett. Formålet er å hjelpe med å vurdere 

andres kompetanse som bilfører. Sjekklistene kan på samme måte brukes for å vurdere 

den egne kompetanse som bilfører. 

 

Sjekkliste 

Sjekklisten ”Looking for signs of risky behaviour” viser hva som kan tyde på at en eldre 

fører har problemer med bilkjøringen: 

 “Does the driver neglect to buckle up? Going unbelted might be a bad habit -- or 

it may indicate a poor fit or trouble fastening a belt.”  

 “Does the driver have difficulty working the pedals? A driver who lifts his or her 

leg to move from the accelerator to the brake, rather than keeping a heel on the 

floor and pressing with the toes, may be signaling waning strength.”  

 “Does the driver have difficulty merging on freeways or turning onto busy 

streets? Vision problems may impair his or her ability to judge the speed and 

distance of approaching traffic.”  

 “When merging or changing lanes, does the driver rely only on the mirrors, 

rather than turning fully to check the blind spots over his or her shoulder? Does 

the driver turn around completely when backing up? Failing to do so may be a 

bad habit -- or may indicate the onset of stiffness in the neck and back.”  

http://www.aaaseniors.com/
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 “Does the driver have trouble seeing other vehicles, cyclists, or pedestrians, 

especially at night? Deteriorating night vision or sensitivity to glare may be the 

cause.”  

 “Does the driver seem to ignore or "miss" stop signs and other traffic signals? 

Perhaps he or she is inattentive or cannot spot the signs in a crowded, constantly 

moving visual field.”  

 “Does the driver react too slowly to sirens and flashing lights of emergency 

vehicles?”  

 “Does the driver weave, straddle lanes, drift into other lanes, or change lanes 

without signaling?”  

 “Does the driver position the car improperly for turns (especially left turns), or 

attempt turns from the wrong lane?”  

 “Do other drivers honk or pass frequently, even when the traffic stream is 

moving relatively slowly? This may indicate difficulty keeping pace with fast-

changing conditions.”  

 “Does the driver tend to park far from his or her destination? A problem judging 

distances or making tight maneuvers may underlie the fear of closer parking 

spots.”  

 “Does the driver get lost or disoriented easily, even in familiar places?”  

 “Do you find yourself giving directions or prompting the driver frequently?”  

 “Has the driver been issued two or more traffic tickets or warnings in the past 

two years? Tickets can predict greatest risk for collision.”  

 “Has the driver been involved in two or more collisions or "near-misses" in the 

past two years? Rear-enders, parking lot fender-benders, and side collisions 

while turning across traffic rank as the most common mishaps for drivers with 

diminishing skills, depth perception, or reaction time.” 

 

En annen sjekkliste viser hva som kan tyde på at en eldre fører burde vurdere å slutte å 

kjøre bil: 

 “Having a series of minor accidents or near misses”  

 “Having wandering thoughts or being unable to concentrate”  

 “Being unable to read ordinary road signs”  

 ”Getting lost on familiar roads” 

 “Having other drivers honk at you frequently”  

 “Being spoken to about your driving by police, family, and friends” 

 

Anbefalinger og tilbakemelding 

Det gis ingen anbefalinger som er direkte knyttet til et testresultat (sjekklisten er ikke 

utformet som spørreskjema). Sjekklisten med tegn på at en eldre fører burde vurdere å 

slutte å kjøre, slutter med følgende generelle anbefaling: ”Be honest with yourself; if 

you are a danger on the road, take responsibility and either improve your skills or stop 

driving.” 
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På den samme internettsiden gis det en rekke generelle anbefalinger som retter seg både 

direkte mot eldre førere og mot andre personer som kjenner eldre bilførere. 

Anbefalinger for familiemedlemmer er bl.a. å se etter tegn på problemer med bilkjøring 

og å kontakte andre personer og be dem om å ta opp temaet med vedkommende eldre 

bilfører. Det kan f.eks. være venner eller legen (mange eldre bilførere lytter minst til 

sine egne barn og er mer åpne mot personer utenfor familien, ifølge informasjon gitt av 

AAA). 

Anbefalinger som retter seg direkte mot eldre førere inkluderer bl.a. generelle tips om 

når og hvor det kan være tryggest å kjøre, og om hvilken betydning bilen har for sikker 

bilkjøring. Det finnes også linker til to egentester: Drivers 55 Plus og Roadwise Review. 

  

Utvikling av sjekklistene og evalueringsstudier 

Det foreligger ikke informasjon om hvordan sjekklistene ble utviklet eller om det er blitt 

gjennomført evalueringsstudier.  

 

Generell vurdering av AAA-sjekklistene 

Det er ikke mulig å vurdere hvordan sjekklistene ble utviklet eller hvordan de påvirker 

eldre førere. Sjekklistene inneholder en rekke faktorer som også er inkludert i andre 

sjekklister og som trolig har sammenheng med eldre føreres kjøreevne og 

ulykkesinvolvering.  

Det er to faktorer som som skiller sjekklistene fra egentester som er utformet som 

spørreskjema og som det hadde vært interessant å undersøke. 

 Sjekkliste istedenfor spørreskjema: En sjekkliste tvinger ikke førerne til å 

vurdere hvordan de selv kjører, noe som er tilfelle ved utfylling av et 

spørreskjema. Derimot kunne man tenke seg at en sjekkliste i mindre grad enn et 

spørreskjema fører til at svarene er påvirket av social desirability, eller av hva 

man tror er det ”riktige” svaret. Det hadde derfor vært interessant å undersøke i 

hvilken grad sjekklister vs. spørreskjemaer fører til mer selvrefleksjon blant 

eldre førere.  

 Egen- vs. fremmedvurdering: En av sjekklistene er formulert slik at den kan 

brukes for å vurdere andres kjøreatferd. Likevel kan den samme listen brukes for 

å vurdere egen kjøreatferd. Når en sjekkliste brukes til å vurdere egen bilkjøring 

er det et spørsmål om spørsmålsformuleringen påvirker i hvilken grad eldre 

førere er ærlige mot seg selv. 

 

3.6.7 Is Your Loved One Driving Safely? (AgingSolutions; fremmedvurdering) 

”Is Your Loved One Driving Safely?” er en sjekkliste for å vurdere en annen (eldre) 

persons egnethet som bilfører. Verken spørsmålene eller anbefalingene virker 

hensiktsmessige for å vurdere kjøreevnen, øke selvrefleksjon, eller for å påvirke andre 

personer til å endre kjøreatferd eller sette inn tiltak.  
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Formål og tilgjengelighet 

Formålet er å vurdere om en annen (eldre) person kan være uegnet som bilfører og 

burde oppsøke profesjonell hjelp. Sjekklisten er tilgjengelig online under 

http://www.aging-parents-and-elder-care.com/Pages/Checklists/Elderly_Drivers.html.  

 

Sjekkliste 

Sjekklisten for eldre føreres kjøreevne består av følgende spørsmål: 

 “Drive at inappropriate speeds, either too fast or too slow? 

 Ask passengers to help check if it is clear to pass or turn? 

 Respond slowly to or not notice pedestrians, bicyclists and other drivers? 

 Ignore, disobey or misinterpret street signs and traffic lights? 

 Fail to yield to other cars or pedestrians who have the right-of-way? 

 Fail to judge distances between cars correctly? 

 Become easily frustrated and angry? 

 Appear drowsy, confused or frightened? 

 Have one or more near accidents or near misses? 

 Drift across lane markings or bump into curbs? 

 Forget to turn on headlights after dusk? 

 Have difficulty with glare from oncoming headlights, streetlights, or other bright 

or shiny objects, especially at dawn, dusk and at night? 

 Have difficulty turning their head, neck, shoulders or body while driving or 

parking? 

 Ignore signs of mechanical problems, including underinflated tires? (one in 4 

cars has at least one tire that is underinflated by 8 pounds or more; low tire 

pressure is a major cause of accidents.) 

 Have too little strength to turn the wheel quickly in an emergency such as a tire 

failure, a child darting into traffic, etc.? 

 Get lost repeatedly, even in familiar areas?” 

I tillegg til sjekklisten er det nevnt en rekke medisinske faktorer som kan indikere 

redusert kjøreevne: 

 “Has had their vision and hearing tested recently? 

 Has had a physical examination within the past year to test reflexes and make 

sure they don't have illnesses that would impact their driving? 

 Is taking medications or combinations of medications that might make them 

drowsy or confused while driving? 

 Has reduced or eliminated their intake of alcohol to compensate for lower 

tolerance? 

 Has difficulty climbing a flight of stairs or walking more than one block? 

 Has fallen - not counting a trip or stumble - once or more in the last year? 

 Has had a physician told them that they should stop driving?” 

 

http://www.aging-parents-and-elder-care.com/Pages/Checklists/Elderly_Drivers.html
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Tilbakemelding og anbefalinger 

Den eneste tilbakemeldingen som gis er at et ”Ja” svar på minst et av spøresmålene på 

sjekklisten indikerer at man burde vurdere om dette kan skyldes medisinke faktorer. 

Utover dette gis det ingen konkrete anbefalinger basert på testresultatet.  

Det gis en rekke generelle anbefalinger både for eldre førere og for andre personer: 

 ”Adapting to change”: Noen generelle anbefalinger om hvordan man kan 

redusere risikoen under bilkjøringen, b.a. ikke kjøre om natten, på ukjente 

strekninger, på motorveier eller i rushtrafikken, ta seg god tid og ikke kjøre 

alene. 

 ”Other forms of transportation”: Anbefaling om å reise kollektivt 

 ”How to get them to stop”: Noen anbefalinger hvordan man kan overbevise en 

eldre fører om å slutte å kjøre. Mulige tiltak er å ta kontakt med familie, venner 

eller en lege, å kontakte DMV (Department of Motor Vehicles, licencing 

agency, kan sende brev eller inndra førerkortet), eller å hindre tilgang til bilen.  

Det opplyses også om kontaktadresser for å få mer hjelp.  

 

Utvikling av spørreskjema og evalueringsstudier 

Det er ikke funnet informasjon verken om utvikling av spørreskjemaet eller om 

gjennomførte evalueringsstudier.  

 

Generell vurdering av ”Is Your Loved One Driving Safely” 

Det er ukjent hvordan sjekklisten påvirker eldre førere eller familiemedlemmer / venner. 

Det er også uklart hvordan sjekklisten ble utviklet. De fleste spørsmålene beskriver mer 

eller mindre vanlige trafikkforseelser eller små kjørefeil, som kan forkomme hos en 

hvilken som helst (yngre og frisk) fører. Anbefalingene er ikke relatert til svarene og 

svært upresise. Anbefalingene som gis til familiemedlemmer er også svært upresise.  

 

3.6.8 Wie fit sind Sie am Steuer? (TÜV Hessen; sjekkliste) 

”Wie fit sind Sie am Steuer?” er publisert av TÜV Hessen, som har ansvar for bl.a. 

periodisk kjøretøykontroll og psykologiske og medisinske vurderinger av 

problemførere. Spørreskjemaet har hovedsakelig som formål å gi eldre førere en 

indikasjon på om de burde la seg teste (av f.eks. TÜV Hessen).  

 

Formål og tilgjengelighet 

Formåler med spørreskjemaet er å gi eldre førere en mulighet for å vurdere sin egen 

kjøreevne og å gi førere med en forhøyet ulykkesrisiko en anbefaling om å la seg teste.  

Spørreskjemaet er tilgjengelig online på http://www.tuev-

hessen.de/e27/e1063/e4434/index_ger.html.  

 

Spørrseskjema 

Spørreskjemaet består av 11 spørsmål om hvordan bilkjøringen oppleves og om noen 

kritiske hendelser under bilkjøringen i den siste tiden.  

http://www.tuev-hessen.de/e27/e1063/e4434/index_ger.html
http://www.tuev-hessen.de/e27/e1063/e4434/index_ger.html
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„Als Autofahrer glaubt man gern, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer rücksichtslos 

sind, kurzsichtig oder schlicht "nicht verkehrstauglich". Doch wie sieht es mit Ihrer 

eigenen Verkehrstauglichkeit aus? Überprüfen Sie Ihre Fitness am Steuer mit dem Test 

von unserer Ärztin Dr. Hannelore Hoffmann-Born. 11 Fragen zur Selbsteinschätzung 

sind zu beantworten. Für jedes "ja" gibt es eine bestimmte Punktzahl. Die Auswertung 

finden Sie unten. 

 Fällt mir das Fahren bei Nacht oder in der Dämmerung besonders schwer und 

blenden mich häufig entgegenkommende Fahrzeuge? (1 Punkt)  

 Sind mir in letzter Zeit nicht erklärbare Unfälle oder Beinahe-Unfalle passiert? 

(4 Punkte)  

 Verfahre ich mich öfter? (1 Punkt)  

 Wird mir das Autofahren (im Gegensatz zu früher) immer anstrengender? (1 

Punkt)  

 Fällt es mir schwer die Geschwindigkeit anderer Autos z. B. auf der Autobahn 

richtig einzuschätzen? (2 Punkte)  

 Hat mich jemand schon mal auf meinen Fahrstil angesprochen, oder fährt man 

nicht mehr gern mit mir? (2 Punkte)  

 Fühle ich mich in fremder Umgebung oder im dichten Stadtverkehr zunehmend 

unsicher? (1 Punkt)  

 Habe ich das Gefühl, in kritischen Situationen langsamer als früher zu 

reagieren? (1 Punkt)  

 Bin ich unsicher, wenn ich auf eine Hauptverkehrsstraße (ohne Ampelregelung) 

einbiegen will? (2 Punkte)  

 Bin ich tagsüber vermehrt müde – auch am Steuer? (2 Punkte)  

 Hupen andere öfter ungeduldig? (1 Punkt)” 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

For å få testresultatet må man selv summere antall poeng (ulike antall poeng for ”Ja”-

svar på de ulike spørsmålene). 4 eller flere poeng tyder på en forhøyet risiko. Hvis man 

har fått 4 eller flere poeng anbefales det å la kjøreevnen teste (TÜV gjennomfører slike 

tester). 

 

Utvikling av spørreskjema og evalueringsstudier 

Det er ikke funnet informasjon om verken utvikling av spørreskjemaet eller 

evalueringsstudier.  

 

Generell vurdering av spørreskjemaet  

Sjekklisten er kort og det er lett å besvare spørsmålene. Det gis ikke noe konkrete 

anbefalinger, bortsett fra at man burde ta en test hvis resultatet indikerer en forhøyet 

ulykkesrisiko. Det er ukjent hvordan testen påvirker eldre føreres selvrefleksjon, eller 

om testen motiverer eldre til å følge anbefalingen og å la seg teste.  

 



 

VTI rapport 682 129 

3.6.9 Close Call Quiz (AARP) 

Close Call Quiz er et spørreskjema som består av 10 spørsmål om stress under 

bilkjøring, som er publisert av AARP (American Association of Retired Persons). Det 

gis verken tilbakemelding eller konkrete anbefalinger. Formål og nytte er tvilsomme.  

 

Formål og tilgjengelighet 

Close Call Quiz har som formål å vise hvilke situasjoner eller opplevelser som kan føre 

til nesten-ulykker. tilgjengelig på hjemmsiden til AARP 

(http://www.aarp.org/families/driver_safety/driver_safetyissues/a2004-06-07-

closecall.html).  

 

Spørreskjema 

Spørreskjemaet inneholder 10 spørsmål som alle besvares med Ja eller Nei. Hele 

spørreskjemaet, samt instruksjon og tilbakemelding om resultatet har plass på én A4 

side. Resultatene analyseres ved at den som har besvart spørsmålene teller om antall 

”ja” er større enn null.  

Instruksjonen er ”Every day it seems traffic gets more congested, cars move faster and 

for many, driving becomes very stressful and, quite simply, a hassle. Is that the case 

with you? Ask yourself the following questions. 

1. Do you sometimes say, "Whew, that was close."  

2. At times, do cars seem to appear from nowhere?  

3. At intersections, do cars sometimes proceed when you felt you had the right of 

way?  

4. Are gaps in traffic harder to judge?  

5. Do others honk at you?  

6. After driving, do you feel physically exhausted?  

7. Do you think you are slower than you used to be in reacting to to dangerous 

driving situations? 

8. Have you had an increased number of nearaccidents in the past year?  

9. Do you find it difficult to decide when to join traffic on a busy interstate 

highway?  

10. Do intersections bother you because there is so much to watch for in all 

directions?”  

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Hvis minst ett av spørsmålene er besvart ”Ja” blir dette tolket som et tegn på at man 

kanskje har hatt en nesten-ulykke og det anbefales at man prøver å finne ut hvorfor dette 

skjedde og om man kunne ha reagert annerledes.  

 

Utvikling av spørreskjema og evalueringsstudier 

Det er ikke funnet informasjon verken om utvikling av spørreskjemaet eller om 

evalueringsstudier.  

http://www.aarp.org/families/driver_safety/driver_safetyissues/a2004-06-07-closecall.html
http://www.aarp.org/families/driver_safety/driver_safetyissues/a2004-06-07-closecall.html
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Generell vurdering av RACQ’s Older Driver Self Assessment Questionnaire 

Det er ukjent hvordan testen ble utviklet eller hvorfor den inneholder disse 10 

spørsmålene. Formålet er også uklart. Tilbakemeldingen er svært upresis. Nytten av 

testen er dermed uviss. 

 

3.6.10 Tysk sjekkliste for eldre førere 

En såkalt egentest ble funnet på hjemmesidene til to tyske aviser. Det er ikke funnet 

noen kilde eller annen informasjon om sjekklisten. Nytten er tvilsom. 

 

Formål og tilgjengelighet 

Formåler er å vise hvilke symptomer som kan tyde på en forhøyet ulykkesrisiko blant 

eldre førere. Sjekklisten er tilgjengelig online åp hjemmesidene til to tyske aviser 

(Bocholter-Borkener Volksblatt, http://www.bbv-

net.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/|home; Neuß-

Grevenbroicher Zeitung, http://www.ngz-

online.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/public/article/

auto/news/735245/Senioren-TUeV-Der-Selbsttest.html|article). 

 

Sjekkliste 

Testen er en sjekkliste som består av 10 spørsmål som kan indikere manglende 

kjøreevne. Det er ikke mulig å beskvare spørsmålene online og det blir ikke gitt 

tilbakemelding om resultatet.  

 „Stellen Sie in letzter Zeit zu geringes Tempo auf der Autobahn (70 km/h) fest? 

 Erleben Sie häufiges Hupen von anderen Autofahrern? 

 Häufen sich mehrere kleine Unfälle oder Beinahe-Unfälle in kurzer Zeit? 

 Werden Sie an stark befahrenen Kreuzungen immer nervöser? 

 Sind Sie in letzter Zeit häufiger über rote Ampeln gefahren? 

 Stellen Sie bei sich selbst einen zunehmend aggressiven Fahrstil fest - etwa 

durch dichtes Auffahren? 

 Wie sieht es mit dem Sehen, Hören und der Beweglichkeit aus? Ein 

regelmäßiger Sehtest ist im Alter Pflicht, damit die abnehmende Sehfähigkeit 

durch eine stärkere Brille kompensiert werden kann. Neben dem verringerten 

Hörvermögen ist der ältere Mensch oft auch in der Beweglichkeit eingeschränkt. 

Dadurch kann es zu Bagatellunfällen kommen.  

 Wie ist es um das Reaktionsvermögen bestellt? Im Alter werden die Impulse 

langsamer gesendet. Hinzu kommt, dass die Muskulatur weniger gut ausgebildet 

ist. Wer dann plötzlich bremsen muss, hat den Gedanken möglicherweise schon 

gefasst, aber der Muskel reagiert nicht so schnell.  

 Welche Medikamente müssen Sie nehmen? Beruhigungsmittel und 

Psychopharmaka verringern die Aufmerksamkeit im Verkehr. Auch 

Schmerzmittel auf Codein- und Morphin-Basis machen müde und benommen. 

Arznei, die den Blutdruck senkt, kann wiederum zu einem Blutdruckabfall mit 

http://www.bbv-net.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/|home
http://www.bbv-net.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/|home
http://www.ngz-online.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/public/article/auto/news/735245/Senioren-TUeV-Der-Selbsttest.html|article
http://www.ngz-online.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/public/article/auto/news/735245/Senioren-TUeV-Der-Selbsttest.html|article
http://www.ngz-online.de/public/bildershowinline/aktuelles/auto/46434?skip=0&refback=/public/article/auto/news/735245/Senioren-TUeV-Der-Selbsttest.html|article
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Schwindel führen. Und Medikamente gegen Epilepsie bergen für andere 

Verkehrsteilnehmer eine Gefahr, wenn die Dosis geändert oder das Präparat 

gewechselt wurde.  

 Zeichnet sich bei Ihnen eine heraufziehende Demenz ab? Gefährlich kann das 

Autofahren werden, wenn im fortgeschrittenen Stadium einer Demenz die 

Kontrollfunktionen nachlassen und der Betroffene keine Einsicht zeigt. Trotz der 

ersten Diagnose können Betroffene in den ersten drei Jahren in der Regel noch 

ganz gut fahren.“ 

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Det gis verken tilbakemelding om resultatet (det er ikke mulig å besvare spørsmålene 

online) eller anbefalinger. 

  

Utvikling av spørreskjema og evalueringsstudier 

Det er ikke funnet informasjon om verken utvikling av sjekklisten eller 

evalueringsstudier.  

 

Generell vurdering av sjekklisten 

Det er ukjent hvordan sjekklisten ble utviklet eller hvorfor den inneholder disse 10 

spørsmålene. Det gis verken tilbakemelding eller anbefalinger. Nytten av testen er 

dermed uviss. 

 

3.6.11 Test Your Driving IQ (AARP) 

AARP (American Association of Retired Persons) har publisert et spørreskjema som 

skal indikere om eldre førere har behov for opplæring. AARP er en nonprofit 

organisasjon i USA som har som mål å forbedre eldre menneskers livskvalitet. Eldre 

mennesker defineres som personer over 50. Selv om testen presenteres som en egentest 

for eldre førere handler spørsmålene kun om generelle trafikkrelaterte kunnskaper. Det 

er tvilsomt om testen har noen som helst sammenheng med kjøreevne eller 

ulykkesrisiko.  

 

Formål 

“Take a simple quiz to see if your driving skills need sharpening. If you've missed one 

or more answers, AARP's Driver Safety class or online course can help you become a 

safer driver.” 

 

Spørreskjema 

“1) Drivers aged 55 and over, compared with drivers aged 30-54, are involved in:   

 a) more accidents per mile   

 b) about the same number of accidents per mile   

 c) less accidents per mile   

 d) it varies each year   

2) The traffic light ahead is green when you first see it. You should:   

 a) Speed up to make the green light before it turns yellow   
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 b) Slow down and wait for the light to turn red   

 c) Proceed with caution and be prepared to stop   

 d) Both (a) and (c) are correct   

3) You want to change lanes. You can see if another vehicle is in your blind spot:   

 a) only if you check your rearview mirror   

 b) only if you check your sideview mirror   

 c) only if you turn and glance over your shoulder   

 d) only if you check both mirrors   

4) The best response to a "Roadwork Ahead" sign is to:   

 a) continue driving at the posted speed limit and look for the roadwork:   

 b) look for the roadwork   

 c) slow down and look for the roadwork   

 d) brake and be prepared to stop   

5) If you take medication before driving, the most important thing for you to do is:   

 a) have another person ride with you   

 b) be sure to eat a light meal   

 c) plan on making several rest stops along the way   

 d) find out the effects of the medication, and adjust your driving accordingly   

6) When following a vehicle under good road conditions, the measure to use is:   

 a) 1 car length for every ten miles per hour you are traveling   

 b) 2-second following distance   

 c) 3-second following distance   

 d) 10 feet for every ten miles per hour you are traveling   

7) When backing up, it is usually best to:   

 a) open the left door and look back   

 b) steer with one hand, while looking into the rearview mirror   

 c) steer with one hand, while looking out the rear window   

 d) steer with both hands while looking into the rearview mirror   

8) Frequent use of mirrors on a car is especially important for those drivers who:   

 a) drive a lot on highways   

 b) have hearing problems   

 c) drive a lot at night   

 d) are driving unfamiliar cars   

9) What is the Number 1 traffic violation committed by drivers aged 50 and over?   

 a) Speeding   

 b) Following too closely   

 c) Failure to observe right-of-way   

 d) Running a stop sign   

10) What is the Number 2 traffic violation committed by drivers aged 50 and over?   

 a) Speeding   

 b) Improper left turn   

 c) Tailgating   

 d) Running a stop sign”   
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Tilbakemelding og anbefalinger 

Når man har svart feil på ett eller flere spørsmål anbefales det å delta i et sikkerhetskurs 

eller et online kurs for å bli en ”safer driver”. 

 

Utvikling av spørreskjemaet og evalueringsstudier 

Det foreligger ikke informasjon om hvordan spørreskjemaet ble utviklet eller om 

evalueringsstudier. 

 

Generell vurdering av AARP’s Test Your Driving IQ 

Spørmålene handler om kunsskaper om bl.a. ulykkesstatistikk, trafikkregler og 

bilkjøring. Det blir ikke stilt spørsmål om konkret kjøreatferd eller personlige 

egenskaper, problemer, erfaringer mv. Det antas derfor ikke at testresultatet har 

sammenheng med kjøreevne eller ulykkesrisiko. En hypotese er at testen er utviklet 

hovedsakelig for å gjøre det attraktivt å besøke kurs hos AARP.  

 

3.6.12 Older Driver Self-Assessment Inventory, ODSAI (AARP) 

ODSAI er en PC-basert test for vurdering av eldre føreres bilkjøring, holdninger, 

kunnskaper og ferdigheter. Testen ble utviklet på oppdrag av AARP (American 

Association of Retired Persons). 

 

Formål og tilgjengelighet 

Formålet med testen er å vurdere om en eldre fører har forhøyet ulykkesrisiko. Selve 

testen ble ikke funnet verken på internett eller med vanlig litteratursøk. Testen er mao. 

ikke (offentlig) tilgjengelig.  

 

Tester 

ODSAI er en test som vurderer i hvilken grad eldre førere har problemer med syn, 

hørsel, leddsans (kinestesi), ulike kognitive funksjoner (bl.a. hukommelse, 

vurderingsevne, angst, aggresjon), motoriske funksjoner, holdninger og helse. Dette 

fremgår av rapporten fra Yee & Melichar (1992). Det er ikke funnet mer informasjon 

om testen.  

 

Tilbakemelding og anbefalinger 

Det er ukjent hvordan eldre førere får tilbakemelding om testresultatet og om det gis 

noen anbefalinger. 

  

Utvikling av testene og evalueringsstudier 

En evalueringsstudie ble gjennomført av Yee & Melichar (1992). 250 eldre førere 

deltok i studien. Det ble undersøkt hvordan gjennomføring av ODSAI påvirker eldre 

føreres bilkjøring, holdninger, kunnskaper og ferdigheter. Resultatene viser at førere 

som hadde gjennomført ODSAI hadde bedre holdninger om kjøring og trafikksikkerhet. 

Andre endringer ble ikke funnet.  
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Generell vurdering av ODSAI 

Siden testen ikke er tilgjengelig gjøres det ingen vurdering.  

3.7 Egentester for helseproblemer 

Det finnes egentester for spesifikke faktorer som har sammenheng med økt 

ulykkesrisiko blant eldre førere. Noen eksempler: 

 En egentest for risikoen for hjerteinfarkt, som består av 13 spørsmål om helse og 

livsstil som er publisert av den tyske Deutsche Herzstifung 

(http://www.herzstiftung.de/risikotest/herz1.php).  

 Egentest for diabetes, som består av 14 spørsmål om helse og livsstil som er 

publisert på en tysk webside med informasjon om diabetes 

(http://www.gesundheit.de/test/diabetes-test/index.html). 

 Egentester for hypo- og hyperthyreose på helserelaterte internettsider 

(http://www.gesundheit.de/test/ueberfunktion-schilddruese/index.html, 

http://www.thyroidweek.com/en/symptoms-check). 

Det finnes mange flere egentester for helseproblemer (samt en egentest for 

hypokondere) på internett, uten at de knyttes til diagnostisering av problemer relatert til 

kjøreevne eller ulykkesrisiko. Disse omtales derfor ikke nærmere her. 

 

3.8 Vurdering av eksisterende egentester og mulig bruk i Norge 

Dersom egentester for eldre bilførere skal tas i bruk i Norge, er det flere forutsetninger 

som bør eller må være oppfylt. 

 

3.8.1 Testform: Test, spørreskjema eller sjekkliste 

De fleste testene er utformet som spørreskjema, noen som sjekklister. Kun to består av 

ulike tester av fysiologiske og kognitive funktsjoner som er relatert til kjøreevne og / 

eller ulykkesinnblanding: AAA Roadwise Review og Driving Health Inventory.  

Sjekklister er den ekleste form for egentest. En sjekkliste gir en oversikt over faktorer 

som kan påvirke kjøreferdighetene. Det gis ingen tilbakemleding om resultatet, men det 

kan være et kriterium at man kan anta at kjøreevnen er noen redusert hvis et vist antall 

av faktorene foreligger. Ellers er det overlatt til hver enkel å vurdere om eller hvilken 

grad kjøreevnen kan være redusert. Noen av sjekklistene retter seg i hovedsak mot 

familiemedlemmer av eldre førere. Sjekklister er ikke interaktive og kan enkelt 

publiseres på internett eller legges ved brev eller brosjyrer som sendes i posten.  

Noen spørrskjemaer er utformet som en enkel sjekkliste, med ja/nei svarmuligheter, 

mens andre er svært lange lister med spørsmål og gir mulighet for en mer eller mindre 

differensiert tilbakemelding. Spørreskjemaer kan i prinsippet også være adaptive, dvs. at 

det ar avhengig hvilke påfølgende spørsmål som stiller er avhengig av hvordan tidligere 

spørsmål er besvart. Enklere spørrskjemaer kan på samme måte som sjekklister 

publiseres på internett eller sendes i posten. Mer avanserte spørreskjemaer kan være 

mange sider lang eller publiseres som en interaktiv / adaptiv PC-variant. En ulempe med 

papirversjoner er at det ikke er like lett å analysere testresultatet og å gi en 

tilbakemelding om resultatet (de fleste spørreskjemaene er publisert online). 

http://www.herzstiftung.de/risikotest/herz1.php
http://www.gesundheit.de/test/diabetes-test/index.html
http://www.gesundheit.de/test/ueberfunktion-schilddruese/index.html
http://www.thyroidweek.com/en/symptoms-check
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Spørreskjemaet Enhanced Driving Decisions Workbook finnes kun som PC-versjon og 

det er ikke mulig å lage en papirversjon. 

Det er ikke mulig å si noen generelt om sjekklister eller spørreskjema er bedre egnet 

som egentest. Med et spørreskjema er det mulig å gi tilbakemelding om resultatet og 

konkrete anbefalinger. Å besvare et spørreskjema kan muligens føre til mer 

selvrefleksjon fordi man blir nødt til å tenke på hvordan man skal besvare spørsmålene. 

Derimot kan personer som ikke har selvinnsikt i problemene sine, eller som ikke vil 

innrømme problemer overfor seg selv, gi uriktige svar og dermed få feil tilbakemelding. 

Validiteten er dermed tvilsom og helt avhengig av at føreren gir oppriktige svar.  

Tester er mer objektive i den forstand at det er mindre lett å bevisst manipulere 

resultatet. På den andre siden er tester mer krevende å gjennomføre enn en sjekkliste 

eller et spørreskjema. Tester er heller ikke mulige å gjennomføre for familiemedlemmer 

eller venner. Spørreskjema og sjekklister kan spørre etter konkrete kjøreerfaringer og 

trafikkatferd, noe som er kun mulig i begrenset omfang med tester. Tester er ikke like 

lett tilgjengelige som sjekklister eller spørreskjema. Papir-og-penn varianter finnes ikke 

av alle tester. PC-baserte tester forutsetter at man har en PC tilgjengelig og laster ned 

programmvare. Eksisterende tester må oversettes og kan kreve brukerrettigheter.  

 

3.8.2 Validitet 

En bør velge tester hvor det foreligger et empirisk og/eller teoretisk grunnlag for å anta 

at testresultatet har sammenheng med atferd i trafikken og dermed med ulykkesrisiko. 

 

3.8.3 Tilpasning til språk og trafikkforhold 

Siden ingen av egentestene foreligger på norsk, er det behov for å få oversatt testene. 

Samtidig kan det være behov for å justere spørsmålsformuleringene slik at de er best 

mulig tilpasset trafikkregler og trafikkforhold i Norge. 

For eksisterende spørreskjemaer og sjekklister er oversettelse ikke forbundet med mye 

arbeid. Tester som Roadwise Review derimot inneholder både skriftlige instruksjoner 

og tilbakemeldinger og muntlige instruksjoner. Dette krever en del mer tilpasninger. 

  

3.8.4 Bruksrettigheter 

Noen tester er det knyttet opphavsrettigheter til, og da vil det være behov for å få eller 

kjøpe de nødvendige lisenser og rettigheter for å kunne oversette og bruke testene i 

Norge. 

 

3.8.5 Tilgjengelighet for målgruppen 

Det kan tenkes flere virkemidler for å informere eldre førere om at egentestene finnes 

og om hvordan de kan få tilgang til dem. En mulighet er å gi informasjon i de brevene 

som Statens vegvesen sender ut til alle over 64 år med invitasjon til å delta på kurs. Med 

brevene kan sendes iformasjon om tilgjengelige tester på internett, spørreskjemaer og 

sjekklister kan legges ved.  

Videre kan de som melder seg på kurs, få ytterligere informasjon om testene på kurset, 

og det kan legges til rette for gjennomføring av tester som en del av kurset. 

Informasjon om og lenker til tester kan også legges ut på Statens vegvesens 

hjemmesider.  
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4 Värdering av åtgärder som skulle kunna implementeras i 
Norge 

4.1 Kriterier för värdering av åtgärder 

4.1.1 Kriterier för värdering av åtgärder baserat på trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet är vårt första kriterium för att prioritera mellan åtgärder som har gåtts 

igenom i delprojekt 1 och 2. Åtgärderna ska i den mån det är möjligt värderas både 

utifrån empiriskt dokumenterade effekter på säkerhet och teoretiskt grundade argument 

för att förvänta sig positiva effekter. Trafiksäkerhet kan definieras på något olika sätt. 

Baserat på nollvisionen definierar vi trafiksäkerhet som förebyggande av dödsolyckor 

och andra allvarliga trafikolyckor. I fokus i värderingen är åtgärder som är riktade till 

eller framförallt gynnar äldre bilförare. Det kan dock vara svårt att ibland särskilja 

åtgärder som riktar sig till eller framförallt gynnar äldre bilförare. Flera åtgärder kan ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv tänkas gynna flera olika trafikantgrupper, och ibland till 

och med trafikanter generellt. Eftersom olyckor med äldre bilförare har en del känne-

tecken som skiljer dem från olyckor generellt kan det vara så att prioriteringen av 

åtgärder för äldre bilförare bör vara något annorlunda än åtgärder för att reducera 

olyckor i trafiken generellt. Ett exempel är äldre förares överrepresentation i korsnings-

olyckor som betyder att åtgärder för att förebygga denna typ av olyckor troligen 

kommer att ha särskilt stor effekt på olyckstalen bland äldre samtidigt som även andra 

trafikantgrupper sannolikt gynnas. Även förhållandet att äldre personer är fysiskt 

skörare och därmed har en högre risk för allvarlig skada vid en given fysisk påfrestning 

kan innebära att åtgärder som reducerar sannolikheten för inblandning i kollisioner med 

stor kraft (t.ex. hastighetsbegränsande åtgärder, eller åtgärder som reducerar 

exponeringen för äldre på vägar med höga farter), kan tänkas reducera risken för 

allvarlig skada mer bland äldre än bland yngre.  

För att kunna prioritera vad som är mest relevant i förhållande till ”typiska äldre-

olyckor”, har vi forskning om äldres olycksrisk som utgångspunkt. I ett tidigare projekt 

för Statens vegvesen om högriskgrupper gjordes som tillägg till en litteraturgenomgång 

även en analys av äldre bilförares olyckor i Norge (Levin et al., 2009) baserat på 

officiell statistik med polisrapporterade vägtrafikolyckor och material från Statens 

vegvesens djupanalyser av dödsolyckor. Detta material kan utgöra en grund för att 

prioritera mellan olika åtgärder, tillsammans med övrig relevant forskning. I den nyss 

nämnda rapporten konkluderades att äldre bilförare är överrepresenterade i 

korsningsolyckor generellt, och särskilt följande typer: 

 vänstersväng med mötande fordon 

 vänstersväng och korsande fordon 

 korsande fotgängare i oreglerat gångfält  

 T- eller Y-korsningar 

 korsningar med väjningsplikt. 

 

Äldre förare är däremot inte överrepresenterade i olyckor under dåliga väg- eller 

körförhållanden. En förklaring till detta kan hänga samman med att många äldre förare 

kompenserar för eventuella fysiologiska och psykologiska begränsningar och därför inte 

kör under svårare förhållanden. Äldre bilförare är också underrepresenterade i vissa 

typer av olyckor såsom alkoholrelaterade olyckor vilket innebär att åtgärder som syftar 
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till att reducera denna typ av olyckor, t.ex. alkolås, svårligen kan betraktas som åtgärder 

för äldre bilförare. 

Vi kommer att för relevanta åtgärder, i den mån det är möjligt, beräkna hur stor effekt 

åtgärderna skulle ha på antalet olyckor bland äldre förare i Norge. Den kronologiska 

åldern för äldre sätts beroende på vilka åldrar som evalueringsstudierna har haft. Där det 

är möjligt, beräknas hur många skadade eller dödade som hade kunnat undvikas per år 

ifall en specifik åtgärd blev implementerad. Detta förutsätter kunskap om det totala 

antalet dödade per år eller skadade personer i målgrupper för åtgärder och åtgärdens 

effekter för målgruppen. Där det inte finns information om åtgärdens effekter på 

olyckor kan det vara möjligt att försöka uppge den möjliga effekten, dvs. hur många 

personer som finns i målgruppen och om åtgärden kan antas ha t.ex. en stor eller liten 

effekt på antalet dödade eller skadade.  

För de flesta åtgärder som har diskuterats i delprojekt 1 och 2 är det emellertid svårt att 

kvantifiera effekterna på olyckor eftersom det saknas relevanta evalueringsstuder. Det 

betyder att vi i tillägg till olyckstal behöver basera prioriteringarna på indirekta 

trafiksäkerhetsindikatorer kan antas påverka trafikolyckorna. Indirekta 

säkerhetsindikatorer är bl.a.  

 Förändringar i beteende, t.ex. att undvika att köra i svåra situationer där 

olycksrisken är hög eller köra saktare.  

 Förändringar i attityder som kan antas inverka på beteende t.ex. attityder till 

hastighet eller mobilitetsmönster.  

 Förbättrade kunskaper eller färdigheter t.ex. fysisk träning som ökar 

flexibiliteten i nacken eller som förbättrar reaktionsförmågan.  

 Användande av hjälpmedel t.ex glasögon eller biltillbehör.  

 Uppsökande av professionell hjälp (t.ex. göra ett syntest hos optiker eller 

uppsöka läkare för att få hjälp med att bedöma körförmågan). 

 

Prioriteringar baserade på indirekta indikatorer bör emellertid tas med ett visst förbehåll, 

sambandet med indikatorn och faktiska olyckor är osäkert. 

När det saknas möjligheter att göra kvantitativa värderingar kan även kvalitativa 

värderingar av åtgärderna göras, dvs. om det finns en grund för att tro att åtgärderna kan 

ha positiva trafiksäkerhetseffekter eller inte. Sådana värderingar görs baserade på 

empiriska studier där det är möjligt.  

 

4.1.2 Kriterier för värdering av åtgärder baserat på mobilitet 

Mobilitet är ett mångfasetterat begrepp med flera innebörder. I trafikforskning har 

framförallt två innebörder lyfts fram, faktiskt resande (vilket är mätbart genom t.ex. 

resvaneundersökningar) och möjligheterna att resa (vilket är svårare att mäta och 

handlar om t.ex. den yttre miljön, kroppsliga och psykologiska resurser samt 

information/vanor) (Kaufmann, 2002; jfr Heikkinen, 2008). För äldre trafikanter är 

dimensionen möjligheterna att resa särskilt central. Att främja äldres mobilitet handlar 

inte om att försöka få äldre att resa så mycket som möjligt utan om att främja 

möjligheterna att resa. De båda dimensionerna har dock ett samband med varandra. 

Detta är tydligt i fallet med bilkörning där det t.ex. påtalats om vikten att kvinnor 

upprätthåller sin bilkörning och faktiskt kör bil regelbundet i livet för att inte begränsa 
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möjligheterna att resa senare i livet (Sirén, 2005). Vidare har mobilitet angetts som en 

viktig del i livskvalitet även om det är oklart hur relationen mellan mobilitet och 

livskvalitet ser ut (Metz, 2000).  

Mobilitet är mot denna bakgrund svår att operationalisera och mäta kvantitativt, även 

om vissa försök har gjorts. I fallet med äldre trafikanter har mobilitet operationaliserats 

som mängden resande, resurser för resande (t.ex. tillgång till fordon och körkortsinne-

hav) samt tillfredsställelse med resande. Alla dessa sätt att operationalisera och mäta 

mobilitet kan dock kritiseras (Sirén, 2005).  

I delstudie 1 där litteratursökningarna i första hand utformats för att inkludera trafik-

säkerhetsåtgärder har få studier som kvantitativt försökt evaluera mobilitet hittats. I 

något fall har mobilitet uppskattats med mått som körkortsinnehav (se t.ex. Mitchell, 

2008). I delstudie 2 som undersökt evalueringsstudier av egentester har inga studier som 

undersökt åtgärders effekter på mobilitet hittats. Värderingarna av mobilitet i denna 

studie baseras därför huvudsakligen på argumentation om vilken effekt på mobilitet en 

åtgärd har. Argumenten grundas på hur mobilitet har operationaliserats tidigare (jfr 

ovan). Åtgärder som begränsar tillgången på körkort eller fordon eller som sannolikt 

inverkar negativt på tillfredsställelsen i resande förmodas ha en negativ inverkan på 

mobilitet. Åtgärder som gör det enklare eller mer attraktivt för äldre att resa antas 

däremot ha en positiv verkan på mobilitet. Argumentationen baseras på teori, empiriska 

studier och/eller bedömningar av ”rimliga orsakssamband”.  

Mobilitet kan studeras i relation till (möjliga) resor med bilen (”automobility”) men det 

är i vissa fall fruktbart att ha ett systemperspektiv på mobilitet, dvs. inkludera såväl 

bilresor som kollektivtrafik, promenader, cykling etc. I bästa fall kan en trafikant välja 

mellan olika transportmedel på ett sådant sätt att mobiliteten kan upprätthållas även om 

bilkörningen minskar ifall det finns attraktiva alternativ. För t.ex. egentester kan 

rekommendationer för att upprätthålla mobilitet därför handla om att använda 

kollektivtrafik i högre grad eller gå mer till fots såväl som att upprätthålla bilkörning. I 

andra fall, exempelvis i glesbygdsområden eller vissa typer av rörelsenedsättningar, kan 

det vara svårare att upprätthålla mobiliteten om bilkörning reduceras. 

Vi delar in åtgärderna i fyra kategorier: främjar sannolikt mobilitet, har ingen eller föga 

effekt på mobilitet, begränsar sannolikt mobilitet och oklar mobilitetseffekt. Eftersom 

värderingarna av mobilitet inte bygger på regelrätta empiriska evalueringar av åtgärder 

är det viktigt att ha ett visst förbehåll till värderingarna.  

 

4.1.3 Kriterier för värdering av åtgärder baserat på säker mobilitet 

Nästa steg i att värdera åtgärderna är att sammanföra värderingarna baserat på trafik-

säkerhet respektive mobilitet i en värdering av säker mobilitet. Detta kriterium innebär 

att en åtgärd idealt ska uppfylla kravet att både bidra till ökad trafiksäkerhet och 

sannolikt främja mobilitet. En sådan åtgärd främjar säker mobilitet i dess båda 

dimensioner. En åtgärd som sannolikt främjar mobilitet utan att försämra trafiksäker-

heten kan också betraktas främja säker mobilitet även om det bara sker i en av 

dimensionerna. På ett liknande sätt främjar en åtgärd som ökar trafiksäkerheten utan att 

reducera mobilitet en ”säker mobilitet”. Alla dessa typer av åtgärder kategoriseras 

således in i kategorin att de främjar säker mobilitet. 

Åtgärder som bedöms försämra trafiksäkerhet och där mobilitetseffekterna är oklara, 

försumbara eller minskar mobiliteten hamnar i kategorin reducerar säker mobilitet. 

Detsamma gäller åtgärder som uppskattas minska mobiliteten och där trafiksäkerhets-
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effekterna är oklara, försumbara eller minskar trafiksäkerheten. En viktig fråga som bör 

ställas är emellertid om ett starkt främjande av mobilitet kan kompensera för en liten 

minskning i trafiksäkerheten liksom om en starkt förbättrad trafiksäkerhet kan 

kompensera för en mindre minskning i mobilitet. Svaret på frågan är av politisk karaktär 

och handlar om vilken vikt som ska ges till respektive dimension. Om vi bedömer att en 

åtgärd kan vara aktuell för denna senare typ av politisk bedömning kan vi komma att 

resonera om åtgärden men vi kategoriserar den inte utifrån kriteriet säker mobilitet. Inte 

heller åtgärder vars effekter bedöms som alltför osäkra avseende trafiksäkerhet och 

mobilitet värderas efter detta kriterium. 

 

4.1.4 Kriterier for värdering av åtgärder baserat på genomförbarhet 

De åtgärder som prioriteras baserat på deras effekter på säkerhet och/eller säker 

mobilitet, värderas i nästa omgång utifrån genomförbarhet. Det går att tänka sig två 

aspekter som är viktiga i en värdering av hur enkelt det är att genomföra en åtgärd. För 

det första är det frågan om åtgärdens kostnader och för det andra är det frågan om 

eventuella politiska eller organisatoriska barriärer. 

När det gäller kostnader använder vi ett kvantitativt anslag i den grad det finns en 

forskningsmässig grund för detta. Det kan vara kostnadsberäkningar eller kostnads- och 

intäktsanalyser från andra studier. Det är viktigt att också åtgärder som antas ha en stor 

effekt på säkerhet inkluderas i listan över prioriterade åtgärder även om de kostar 

mycket att genomföra. 

Här är det också viktigt att ta hänsyn till tidsperspektivet. Exempelvis är det inte särskilt 

realistiskt att genomföra en omfattande infrastrukturförändring på kort sikt då en sådan 

åtgärd är sannolikt innefattar höga kostnader. Emellertid är det viktigt att regelverket för 

utformningen av både vägar och trafikantinformation utformas så att det på en längre 

sikt kan vara möjligt att genomföra infrastrukturåtgärder, t.ex. i anslutning till 

ombyggnationer och nyanläggningar. 

När det gäller politiska och organisatoriska aspekter vid genomförbarhet är fordons-

åtgärder ett bra exempel. Genom EFTA:s (”EØS”) regler finns det begränsningar för i 

vilken utsträckning ett enskilt land kan ställa särskilda krav på utformning av fordon, 

även om de är baserade på trafiksäkerhet. Emellertid är det möjligt att ha bestämmelser 

när det gäller användningen av vissa typer av utrustning. Exempelvis kan ett land ha 

krav på belysning på dagen hos bilar men inte att alla bilar ska ha automatisk belysning. 

Det är också möjligt att tänka sig åtgärder som både är effektiva och innefattar låga 

kostnader men som inte är genomförbara pga bristande politisk vilja. Ett exempel på 

detta är diskussionen om hastighetsgränserna i Norge för några år sedan. Det gjordes en 

beräkning som visade att det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att reducera den 

generella hastighetsgränsen utanför tättbebyggt område från 80 till 70 km/h. Emellertid 

genomfördes inte detta eftersom en opinionsundersökning hade påvisat att bilister i 

allmänhet var emot det. Åtgärder mot äldre kan också ha liten acceptans ifall de 

uppfattas som diskriminerande. Obligatoriska tester av äldre bilförare blir t.ex. ofta 

kritiserade som diskriminerande eftersom det finns många äldre förare som är friska och 

inte har några hälsoproblem eller funktionshinder. Även åtgärder som uppfattas som 

ineffektiva har liten acceptans. Detta visade en brittisk opinionsundersökning om 

egentester för äldre förare (Rabbitt et al., 1996). Troligen blir det starkast motstånd mot 

åtgärder som begränsar bilkörning. För sådana åtgärder är det därför viktigt att ha en 

god grund för påståenden om att åtgärden har en positiv säkerhetseffekt. 
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4.2 Värdering av åtgärder  

4.2.1 Värdering av körkortsåtgärder för äldre bilförare 

I forskningsläget mellan år 2000–2009 om körkortsåtgärder finns en flera satsningar på 

utvecklande av stegvis omprövning av körkort (se kap. 2.3). Denna typ av modeller 

utgör ett svar mot en del av den kritik som har riktats mot obligatorisk åldersbaserad 

omprövning av körkort. Modellerna tillåter individualiserade bedömningar, har 

utformats inom ramen för säker mobilitet där målet är att äldre bilförare ska fortsätta 

köra bil så länge det är möjligt under säkra förhållanden. Flera olika åtgärder som 

rehabilitering, utbildning, medicinering, fordonsanpassning, begränsade körkort ska 

vara möjliga utfall vid sidan av ett indraget körkort i bedömningen av förare. Det saknas 

dock tillräckligt med evalueringsstudier av denna typ av modeller för att vi ska kunna 

värdera stegvis omprövning av körkort baserat på våra kriterier om trafiksäkerhet, 

mobilitet, säker mobilitet och genomförbarhet. Vi saknar tillräcklig kunskap om hur 

modellerna fungerar i praktiken. Vad vi däremot kan peka på är de omfattande 

forskningssatsningarna och det kan därför vara centralt att följa framtida evalueringar av 

stegvis omprövning av körkort. För körkortsåtgärder föreslår vi att kravet på läkarintyg 

vid 70 års ålder i Norge utvärderas samt att begränsade körkort utvärderas (se nedan). 

 

Åtgärd: Det befintliga systemet i Norge med läkarintyg från och med 70 års ålder 

för personbilsförare bör utvärderas 

För Norges del kan vi konstatera att det finns bristfälligt med utvärderingar av körkorts-

systemet avseende äldre bilförare. Det saknas kunskap om trafiksäkerhets- och mobili-

tetseffekter genom kravet på läkarintyg från 70 års ålder och periodiseringen på ett års-

intervaller från 75 år. Därmed är det också oklart om åtgärden är samhällsekonomiskt 

lönsam. Den internationella forskningen är vad vi bedömer övervägande kritisk till 

åldersbaserad omprövning av körkort (se kap. 2.3). Samtidigt har olika länder olika 

praxis i detta avseende och åtgärden är trots allt relativt vanligt förekommande. En 

eventuell förändring av körkortssystemet är en omfattande åtgärd och något som 

sannolikt sker över en flerårsperiod. Ett första steg för att utveckla det nuvarande 

körkortssystemet (t.ex. utveckla åldersbaserad omprövning till att bli stegvis) eller 

förändra det mer radikalt (ta bort åldersbaserad omprövning till förmån för system som 

inriktade på funktionell förmåga) är att utvärdera och utöka kunskapen om hur det 

nuvarande systemet med åldersbaserad omprövning fungerar i Norge och dess effekter 

på trafiksäkerhet, mobilitet, säker mobilitet och samhällsekonomi. Även om det 

nuvarande åldersbaserade systemet skulle bibehållas kan sådana utvärderingar vara 

värdefulla då de kan tydliggöra för- och nackdelar gällande åtgärden samt peka på 

mindre förändringar som kan öka effektiviteten.  

 

Värdering av åtgärden baserat på trafiksäkerhet 

Utvärderingsrapporter har i sig föga effekt på trafikolyckor. Utvärderingar kan dock ses 

som en del i ett vetenskapsbaserat uppföljningssystem av åtgärder som på sikt förbättrar 

trafiksäkerheten genom att resultaten omsätts i praktiken. Detta är fallet under förutsätt-

ningen att uppföljningssystemet fungerar. I praktiken torde det finnas många exempel 

på när det inte fungerar. Man kan dock anta att utvärderingar sammantaget på sikt leder 

till förbättringar. Eftersom det i fallet med åtgärden läkarintyg vid 70 års ålder för 

personbilsförare i Norge a) saknas kunskap om åtgärdens effekter på trafiksäkerhet  

b) internationell forskning pekar på att denna typ av åtgärder är inefffektiva ur ett 
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trafiksäkerhetsperspektiv kan det finnas en god förbättringspotential ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv.  

Vid en utvärdering av denna åtgärd kan det också vara viktigt att inta ett system-

perspektiv, dvs. om möjligt utvärdera de totala effekterna på trafiksäkerhet. Eftersom 

bilkörning för de flesta äldre är ett förhållandevis säkert färdsätt i jämförelse med att 

röra sig som oskyddad trafikant kan trafiksäkerheten i ett systemperspektiv minska 

om”säkra” äldre bilförare snarare än ”riskfyllda” äldre bilförare slutar köra bil och gör 

sitt trafikarbete på andra sätt som har högre risk (Hakamies-Blomqvist et al., 1996). 

Osäkerheten huruvida och i vilken grad åtgärden förbättrar trafiksäkerheten är stor. Det 

går dock att hävda att utvärderingar har en potential att på sikt förbättra trafiksäker-

heten.  

 

Värdering av åtgärden baserat på mobilitet 

Liknande resonemang som i fallet med trafiksäkerhetseffekter kan föras. Utvärderingar 

är centrala i ett vetenskapsbaserat uppföljningssystem av åtgärder. I fallet med mobilitet 

har forskning pekat på att åldersbaserad omprövning av körkort har en negativ inverkan 

på äldres mobilitet i Norge, om den mäts i körkortsinnehav (Mitchell, 2008). Vilken 

inverkan ålderbaserad omprövning av körkort har generellt på möjligheterna att förflytta 

sig beror delvis på hur utvecklade alternativen till bilkörning är. I glesbygdsområden 

torde de negativa konsekvenserna vara större än i tätort. Forskning om Finlands 

körkortssystem tyder på att åldersbaserad omprövning även har genuseffekter på så sätt 

att framförallt kvinnor låter bli att förnya sina körkort (Hakamies-Blomqvist & 

Wahlström, 1998), och detta av andra skäl än hälsa. Med tanke på att forskning pekar på 

att åtgärden åldersbaserad omprövning av körkort har negativa konsekvenser på 

mobilitet torde utvärderingar som på sikt eventuellt kan leda till utveckling/förändring 

av åtgärden ha en god potential att förbättra mobiliteten.   

Vi bedömer att en utvärdering av Norges körkortssystem har potential att på sikt 

förbättra mobiliteten för äldre bilförare och placerar in den i kategorin främjar sannolikt 

mobilitet.  

 

Värdering av åtgärden baserat på säker mobilitet 

Eftersom åtgärden har potential att främja såväl trafiksäkerhet som mobilitet är det 

ganska oproblematiskt att dra slutsatsen att den också kan främja säker mobilitet. Här 

kan också tilläggas att åldersbaserad omprövning av körkort som resulterar i antingen 

bibehållande av körkort eller indraget körkort kan utvecklas till att bli stegvis och 

innefatta flera utfall och på så sätt utföras inom ramen för säker mobilitet där åtgärden 

inte bara är en trafiksäkerhetsåtgärd utan även i vissa fall kan främja mobilitet.  

 

Värdering av åtgärden baserat på genomförbarhet 

Utvärderingar värderar vi högt i relation till kriteriet genomförbarhet. Kostnaderna 

bedömer vi som förhållandevis låga i jämförelse med implementeringar av förändringar 

i körkortssystemet och infrastrukturåtgärder. Utvärderingar kan också göras i ett kort 

tidsperspektiv, inom loppet av några år. Vi har också svårt att se större politiska eller 

organisatoriska barriärer för att genomföra en utvärdering. Oavsett vilken ståndpunkt 

man har i frågan om åldersbaserad omprövning av körkort kan det antas att flertalet 

aktörer i fältet är positiva till förbättrad kunskap i en fråga där det finns bristfälliga 
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kunskaper. I många länder är också åldersbaserad omprövning av körkortet en känslig 

politisk fråga och uppfattas som negativ diskriminering baserad på ålder. Även ur ett 

sådant perspektiv kan en utvärdering vara central för att klargöra grunderna för åtgärden 

och därmed bidra till acceptans. Det kan vara så att det finns goda argument för att 

bibehålla särskiljandet baserat på ålder, alternativt bör den tas bort till förmån för ett 

fokus på funktionell förmåga. Det kan vara så att om åtgärden utformas på på vissa sätt 

(t.ex. stegvis) uppfattas den inte som en negativ särbehandling av äldre. En åtgärd som 

t.ex. är åldersbaserad och främjar mobilitet för äldre kan uppfattas som (positiv) 

åldersdiskriminering (för en generell diskussion om ålderism/åldersdiskriminering se 

Heikkinen & Krekula, 2008). 

Problemet med utvärderingar är att de inte i sig själva är tillräckliga för att leda till 

förbättringar, även om de naturligtvis kan stödja en nuvarande åtgärd. Utvärderingar 

leder till framtida kostnader vid implementering av resultat och eventuella positiva 

effekter på trafiksäkerhet, mobilitet och säker mobilitet kommer på längre sikt. Det är 

dock centralt med en utvärdering och ökad kunskap om hur nuvarande förhållanden 

med åldersbaserad omprövning av körkort i Norge fungerar för att det överhuvudtaget 

ska vara möjligt att genomföra förbättringar i framtiden. 

 

Värdering av åtgärden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

För att beräkna en nyttokostnadsanalys av läkarintyg från och med 70 års ålder för 

personbilsförare behöver man information om de samhällsekonomiska värdena av både 

nytta och kostnader för åtgärden. Nyttan består i huvudsak av reducerade olycks-

kostnader. Dessa olyckskostnader är vad åtgärden kan kosta maximalt utan att vara 

samhällsekonomiskt olönsam. Åtgärdskostnader omfattar kostnader för att genomföra 

åtgärden, dvs. tester/läkarundersökning av alla äldre förare samt tidsanvändning, 

administrationskostnader, möjliga rättsliga kostnader vid överklaganden. Åtgärden 

kommer att medföra att vissa äldre förare förlorar körkortet. Då inget test eller ingen 

undersökning är perfekt kommer det alltid att finnas förare som förlorar körkortet som 

egentligen borde ha fått behålla det (falska positiva resultat) samtidigt som inte alla som 

borde sluta köra bil verkligen upptäcks (se kap. 2.3).  

Det råder emellertid stor osäkerhet kring frågan om den samhällsekonomiska nyttan av 

att inneha körkort. Indragning av körkortet är en mycket radikal åtgärd, som för många 

äldre personer innebär att mista möjligheten till en självständig mobilitet. Det finns inte 

alltid alternativa transportformer, och inte alla äldre har andra personer som kan köra 

dem dit de vill, när de vill. Detta senare innebär också ett beroende av andra människors 

välvilja. Vidare kan det tänkas att en begränsning av körrätten i sig själv ses som en så 

pass allvarlig inskränkning av den personliga friheten att också denna borde inkluderas i 

en samhällsekonomisk analys. Det finns inte, såvitt vi vet, några beräkningar av den 

samhällsekonomiska nyttan av att inneha ett körkort. Nyttan kommer att vara beroende 

av bl.a. hur mycket en förare annars skulle köra bil och med vilket ändamål och vilka 

alternativa färdsätt som står till buds. Detta skiljer sig troligen åt mellan olika grupper 

av äldre förare.  

En fråga som också måste beaktas i en nyttokostnadsanalys är om det ska anses vara en 

större förlust för en förare som egentligen skulle kunna behålla körkortet att bli 

fråntaget det (falskt positivt resultat) jämfört med en förare som får ett positivt utfall på 

testet som faktiskt har nedsatt körförmåga.  

Om testkriterierna väljs på så sätt att det endast är ett litet antal förare med en förmodad 

mycket hög risk som blir fråntagna körkortet innebär det samtidigt att få falska positiva 
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fall erhålls. Därmed blir de samhällsekonomiska kostnaderna för körkortsförlusten 

reducerad, men effekten på olyckor kommer också att bli liten. För det första kommer 

det inte vara många som förlorar körkortet och för det andra det inte säkert att dessa 

förare hade kört mycket eftersom det krävs allvarliga problem med hälsan för att förlora 

körkortet. Önskar man å andra sidan ta körkortet från ett större antal äldre förare som 

antas ha en förhöjd olycksrisk, innebär det också ett större antal förare förlorar körkortet 

som inte har en förhöjd olycksrisk. 

Det är i den föreliggande rapporten inte möjligt att dra några konklusioner om i vilken 

grad testande av läkarintyg av alla förare är samhällsekonomiskt lönsamma. Sådana 

lönsamhetsvärderingar bör emellertid tas hänsyn till i den fortsatta utvärderingen av 

åtgärden. 

 

Åtgärd: Det befintliga systemet i Norge med begränsade körkort bör utvärderas. 

En körkortsåtgärd som verkar lovande ur ett mobilitetsperspektiv samtidigt som det kan 

ha något negativa konsekvenser på trafiksäkerhet är begränsade körkort (Marshall et al., 

2002; Vernon et al., 2002). Marshall et al. (2002) framhäver dock hur den eventuella 

riskökningen är försumbar mellan förare med begränsade körkort och ”vanligt körkort” 

och hur trafiksäkerheten kraftigt förbättrades för de förare som fick restriktioner i 

jämförelse med tiden innan. Freund et al. (2008) har i en annan studie pekat på att en 

kategori av förare, där vissa skulle kunna få begränsade körkort, uppvisar många 

likheter med en kategori förare som klassas som ”säkra förare”. Detta stödjer, snarare än 

går emot, att begränsade körkort kan vara en god åtgärd för vissa äldre bilförare med 

vissa typer av funktionsnedsättningar. I Norge är begränsade körkort implementerat. 

Som vi pekade på i kapitel 2.3 kan geografiskt begränsade körkort vara särskilt viktiga i 

länder med stora glesbygdsområden som Norge. Genom att minska risken genom 

reducerad exponering i trafik bibehålls möjligheten till mobilitet även i områden där det 

skulle vara svårt eller kostsamt att lösa mobilitetsbehoven med annat än bilkörning. 

Geografiskt begränsade körkort har dock använts i liten omfattning i Norge, endast 

36 personer hade en sådan begränsning registrerat i körkortsregistret. Av dessa var 

12 över 70 år (muntlig kommunikation med Erik Kjærnes, Vegdirektoratet,  

2010-02-10).  

Det saknas kunskap om vilka effekter olika villkor i körkortet har på trafiksäkerhet, 

mobilitet och säker mobilitet. Med tanke på att det dels finns få evalueringsstudier om 

begränsade körkort och att det dels behövs fördjupad kunskap om olika typer av 

begränsningar föreslår vi i ett första steg en utvärdering om begränsade körkort för att  

1) evaluera olika typer av begränsningar i körkortet, 2) om möjligt peka på olika 

begränsningars konsekvenser på trafiksäkerhet, mobilitet, säker mobilitet och 

samhällsekonomi och 3) hinder och barriärer som gjort att vissa begränsningar, såsom 

geografiskt begränsade körkort, hittills tillämpats i ringa omfattning i Norge.  

 

Värdering av åtgärden baserat på trafiksäkerhet 

Marshall et al. (2002) och Vernon et al. (2002) fann att förare med begränsade körkort 

har en något sämre trafiksäkerhet än förare utan begränsningar. Marshall et al (2002) 

bedömde dock skillnaden som försumbar då den var lägre än för förare i tätort och lägre 

än för män generellt. För de förare som fick begränsningar i körkortet minskade 

olycksrisken med 12,8 procent och förseelserna med 10 procent jämfört med innan de 

fick begränsningen. Marshall et al. (2002) drar slutsatsen att begränsade körkort 

förbättrar trafiksäkerheten.  
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Tolkningen av trafiksäkerhetseffekten i Marshall et al. (2002) är beroende av vilken 

grupp som förare med begränsade körkort jämförs med. Det handlar om alternativet till 

en begränsning i körkortet är ett körkort utan begränsningar eller ett indraget körkort. I 

Norge handlar begränsade körkort om att ge dispens till ett körkort som annars skulle ha 

dragits in. Om skillnaden i olycksinblandning mellan förare som har begränsade körkort 

och förare med vanliga körkort är försumbar finns det dock lite som talar emot begrän-

sade körkort. Enligt Marshall et al. (2002) främjar begränsade körkort trafiksäkerhet 

tydligt om alternativet är ett obegränsat körkort. 

Det behövs dock fler evalueringsstudier på begränsade körkort för att klarare kunna 

uttala sig om hur begränsade körkort, och hur olika begränsningar i körkort, inverkar på 

trafiksäkerhet. Vi bedömer att en utvärdering av begränsade körkort har potential att 

främja trafiksäkerheten på sikt.  

 

Värdering av åtgärden baserat på mobilitet 

Begränsade körkort är en åtgärd som förbättrar mobiliteten (tillgång till bil, möjlig-

heterna att köra) för vissa grupper av förare som annars skulle ha fått ett indraget 

körkort. Liksom i fallet med trafiksäkerhet handlar dock värderingen av mobilitets-

effekter om vilket alternativ som begränsade körkort jämförs med, obegränsat körkort 

eller indraget körkort. I Norge innebär begränsat körkort att dispens ges till ett körkort 

som annars skulle ha dragits in vilket främjar mobiliteten.  

Mobilitetseffekter av att få behålla ett körkort eller inte är också beroende av om det 

finns andra smidiga sätt att förflytta sig på än bilkörning. Det kan konstateras att i 

glesbygdsområden kan geografiskt begränsade körkort antas ha stor betydelse för 

mobilitet. Vi gör bedömningen att en utvärdering av begränsade körkort på sikt, om det 

kan leda till åtgärder för att öka omfattningen av vissa begränsningar i körkortet, främjar 

mobiliteten. 

 

Värdering av åtgärden baserat på säker mobilitet 

Vi bedömer att en utvärdering av begränsade körkort kan ses som ett steg i att främja 

säker mobilitet. Begränsade körkort kan teoretiskt betraktas som en åtgärd vars idé 

handlar om att upprätthålla trafiksäkerhet men öka mobiliteten i jämförelse med om 

körkortet hade dragits in. Det behöver dock klargöras hur olika typer av begränsningar 

fungerar i praktiken och vilken relation de har till ålder – om de ska betraktas som en 

åtgärd för äldre bilförare. Begränsade körkort i sig riktar sig inte till vissa åldersgrupper, 

men vissa begränsningar kan antas utfärdas i högre utsträckning till förare i högre 

åldrar. I Marshall et al. (2002) var förare som hade begränsningar i körkortet i allmänhet 

äldre än förare utan begränsningar.  

En viktig fråga i relation till begränsade körkort handlar om en mindre riskökning kan 

accepteras ifall det innebär en stor mobilitetsvinst. Vilka relationer som är acceptabla är 

uteslutande en politisk fråga. Marshall et al. (2002) understryker att den eventuella 

riskökningen för begränsade körkort generellt är försumbar. Vi vill dock understryka att 

effekten på trafiksäkerhet, mobilitet och säker mobilitet troligen varierar mellan olika 

villkor. I Vernon et al. (2002) framkommer att mindre grupper t.ex. de som har 

begränsningar pga. alkohol- och drogproblem eller funktionella motoriska problem har 

en starkt förhöjd risk medan gruppen med kardiovaskulära problem inte uppvisade 

någon skillnad mot en kontrollgrupp.  
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Vi bedömer att en utvärdering av begränsade körkort där man skiljer mellan olika 

former av begränsningar har en potential att på sikt främja säker mobilitet för äldre 

bilförare. Osäkerheten är dock stor vad gäller utfallet. 

 

Värdering av åtgärden baserat på genomförbarhet 

Utvärderingar värderar vi högt i relation till kriteriet genomförbarhet. Kostnaderna 

bedömer vi som förhållandevis låga. Utvärderingar kan också göras i ett kort 

tidsperspektiv, inom loppet av några år. Vi har också svårt att se större politiska eller 

organisatoriska barriärer för att genomföra en utvärdering. Det kan antas finnas ett 

intresse hos många aktörer att få en ökad kunskap om geografiskt begränsade körkort. 

Problemet med utvärderingar är att de inte i sig själva är tillräckliga för att leda till 

förbättringar. I jämförelse med förslaget utvärderingen om åldersbaserad omprövning av 

körkort (se ovan) bedömer vi att genomförbarheten vid implementering av eventuella 

resultat är högre för begränsade körkort. För åldersbaserad omprövning av körkort i 

Norge är det oklart om hur systemet kan utvecklas och vilka alternativ som finns. 

Begränsade körkort som lovande åtgärd existerar redan och utvärderingen handlar om 

att studera vilka begränsningar som kan vara mest effektiva för att främja säker 

mobilitet för äldre bilförare. Implementeringen handlar sedan sannolikt om att öka 

användningen av sådana begränsningar som bedöms vara mest effektiva. Det finns med 

andra ord redan en tydlig idé om hur resultaten skulle kunna implementeras.  

En viktig fråga i en utvärdering är vilka hinder och barriärer som finns för att utfärda 

begränsade körkort. Geografiskt begränsade körkort är som vi redan angett, en 

begränsning som tillämpats i liten grad i Norge. Detta trots att det med tanke på Norges 

geografiska karaktär med omfattande glesbygd kan vara en åtgärd som i hög grad kan 

främja mobilitet, och därigenom också har en potential att främja säker mobilitet.  

 

Värdering av åtgärden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

För att genomföra en nyttkostnadsanalys av begränsade körkort gäller samma förutsätt-

ningar som för läkarintyg från och med 70 års ålder (se ovan). Till skillnad från läkar-

intyg och indragning av körkort ger begränsade körkort bättre möjligheter att upprätt-

hålla mobiliteten utan några större inskränkningar. Med exempelvis ett körkort med 

geografiska begränsningar är det ofta möjligt att såväl genomföra inköpsresor som att ta 

sig till järnvägsstationen för åka på längre resor. Problemet med falska positiva fall 

kvarstår emellertid. 

Det är i den föreliggande rapporten inte möjligt att dra några slutsatser om i vilken grad 

begränsade körkort är samhällsekonomiskt lönsamma. Begränsade körkort medför en 

mindre mobilitetsförlust samtidigt som körning under de mest riskfyllda förhållandena 

reduceras. Åtgärden kan därför tänkas vara mer lönsam (eller mindre olönsam) än 

omprövning av körkort genom läkarintyg för alla förare och indragning av körkort. 

Sådana lönsamhetsvärderingar bör tas hänsyn till i den fortsatta utvärderingen av 

åtgärden. 

 

4.2.2 Värdering av utbildningsåtgärder för äldre bilförare 

Utbildning är en åtgärd som kan utformas så att den riktar sig direkt till målgruppen. På 

så sätt kan den vara effektiv och det finns förutsättningar för att anpassa åtgärden till 

målgruppens behov och förutsättningar. Tidigare forskning indikerar att utbildnings-
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insatser kan ha positiva effekter, det finns inga belägg för negativa effekter. Det finns 

dock tecken på att vissa förare kan vara ”resistenta” mot utbildningsinsatser, men det 

kan också bero på kursinnehåll och undervisningsmetod. Således blir det övergripande 

förslaget att fortsätta med utbildning för äldre bilförare och att utveckla området för att 

nå bättre effekter än man gjort fram till nu. 

Redan nu erbjuder Statens vegvesen kursen Bilfører 65+ till äldre förare. Även om den 

utvärdering som gjordes av Ulleberg (2006) inte entydigt påvisat positiva mobilitets- 

eller säkerhetseffekter så finns det ingen anledning att sluta erbjuda dessa kurser, 

snarare pekar resultatet (och annan forskning om utbildning) på att kurserna kan 

utvecklas. Ulleberg fann tendenser till att kurserna ger positiva säkerhetseffekter. En 

mer omfattande utvärdering är planerad, vilken kan ge mer kunskap.  

 

Åtgärd: Utbildning för äldre bilförare bör fortsätta och området utvecklas för att 

nå bättre effekter  

Värdering av åtgärden baserat på trafiksäkerhet 

Det är svårt att sätta några siffror på möjliga trafiksäkerhetseffekter men om man antar 

att det som Ulleberg (2006) fann (minskad risk på 22 %) kan bekräftas i den kommande 

utvärderingen så är effekten på trafiksäkerhet mycket stor. Men även om det inte går att 

påvisa effekter för enskilda kurser så ska det inte tolkas som att utbildning generellt är 

värdelös med avseende på trafiksäkerhet. Målgrupp, målsättning, kursinnehåll, 

kursupplägg och undervisningsmetoder är avgörande när en åtgärd som utbildning 

utvärderas. Därför bör sådana aspekter vägas in i en utvärdering.  

 

Värdering av åtgärden baserat på mobilitet 

Det är svårare att finna klara belägg för att utbildning leder till ökad mobilitet, även om 

mobilitet ofta är en implicit målsättning. Utbildning kan tänkas leda till ökad mobilitet 

om individer som kört lite eller är osäkra blir mer trygga i sin bilkörning. Man kan 

emellertid tänka sig att utbildning i några fall kan leda till minskad mobilitet eller i varje 

fall en förändrad form för mobilitet. I de fall som målgruppen är personer som är dåligt 

kalibrerade med avseende på sin egen förmåga (t.ex. ”crashers” i Nasvadi och Vavrik, 

2007) så kan ju ett positivt resultat vara att dessa personer slutar att köra särskilt, om det 

visar sig att de är utbildningsresistenta oavsett hur kursen är upplagd. Det kan för övrigt 

noteras att det är tämligen ovanligt att man tar upp andra former av mobilitet (t.ex. 

kollektivtrafik och färdtjänst i kurserna). 

 

Värdering av åtgärden baserat på säker mobilitet 

Mobilitet och säkerhet är starkt kopplade till varandra – utan säkerhet ingen mobilitet 

(en olycka avbryter ju resandet) och total säkerhet (i transportsystemet) kan uppnås med 

den oönskade konsekvensen att inga transporter görs, dvs. ingen mobilitet. Som sagts 

ovan kan ökad trafiksäkerhet genom ökad kunskap och insikt leda till både ökad och 

minskad mobilitet, liksom ett förespråkande av andra former av mobilitet än bilkörning. 

För de flesta äldre förare (liksom för andra förare) bedömer vi att utbildningsåtgärder 

främjar både säkerhet och mobilitet, dvs. säker mobilitet. 
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Värdering av åtgärden baserat på genomförbarhet 

Det åtgärder som föreslås borde inte stöta på större hinder i form av motstånd från olika 

aktörer. Åtgärderna är riktade direkt till målgruppen och bör inte påverka andra 

trafikanter i någon negativ riktning. Statens vegvesen är också ansvarig för kurserna och 

därmed borde beslutsprocessen kunna vara kort ifall man bestämmer sig för att vidta 

några åtgärder, vilket underlättar genomförbarheten. I andra länder t.ex. Sverige kan det 

vara svårare genomföra denna typ av utbildningsåtgärder då ansvaret inte är lika klart. 

 

4.2.3 Värdering av egentester för äldre bilförare 

Effekten av egentester på trafiksäkerhet är mycket osäker, men troligen inte negativ. Det 

kräver emellertid empiriska studier. Effekterna på mobilitet och säker mobilitet är 

troligen positiva, eftersom de flesta egentester ger rekommendationer om hur äldre 

förare kan fortsätta köra bil på ett säkert sätt eller hur de kan upprätthålla mobiliteten 

genom att använda alternativa transportformer. 

 

Åtgärd: Egentester bör införas stegvis och denna användning bör evalueras 

Värdering av åtgärden baserat på trafiksäkerhet 

Vi fann inga studier som hade evaluerat egentesters effekter på trafiksäkerhet. För att 

värdera potentialen för att förbättra säkerheten är det två frågor som är relevanta: 

 Vilken effekt har genomförande av egentester på trafiksäkerhet (effekt på 

personer som genomför ett egentest)? 

 Vilken effekt på trafiksäkerheten kan man förvänta sig om man gör egentester 

tillgängliga för äldre bilförare (den totala effekten för äldre bilförare)? 

För några egentester (eller frågescheman/tester som kan användas som egentest) har det 

gjorts evalueringsstudier som pekar på samband mellan testresultat och direkta eller 

indirekta indikatorer för säkerhet:  

Driving decisions workbook: Omkring en tredjedel av försökspersonerna i en studie sa 

att de ville göra några ändringar i hur de körde eller gå en kurs (Eby et al., 2000). Alla 

ansåg att ”Driving decisions workbook” var nyttig och kunde göra diskussionen med 

familjen enklare. Det är emellertid inte evaluerat i vilken grad deltagarna i undersök-

ningen faktiskt förändrade sitt körbeteende, gick en kurs eller uppsökte läkare.  

Enhanced driving decisions workbook: Omkring en tredjedel av försökspersonerna i 

en studie sa att de vill göra några ändringar i hur de körde eller gå en kurs. Resultaten 

hade samband med resultaten i en klinisk undersökning och i ett körprov. Det är inte 

evaluerat i vilken grad deltagarna i undersökningen faktiskt förändrade sitt körbeteende, 

gick en kurs eller uppsökte läkare.  

Driving Health Inventory (DHI): Flera av testerna i DHI har visat sig relatera till 

olycksinblandning för äldre bilförare. En evalueringsstudie visade att att äldre förare har 

sämre resultat i alla DHI-tester än yngre förare, och äldre förare som varit involverade i 

olyckor de senaste två åren har sämre DHI-resultat än äldre förare som inte har varit 

inblandade i olyckor. Resultaten i DHI visar däremot inget samband med 

självrapporterad körförmåga. Resultaten säger inget heller om hur genomförande av 

testerna påverkar olycksrisken. 
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Roadwise Review: Vi har inte funnit evalueringsstudier av Roadwise Review. DHI har 

emellertid blivit empiriskt evaluerad (se ovan, Roadwise Review baseras på DHI, båda 

innehåller samma tester). 

Older Driver Self-Assessment Inventory (ODSAI): En evalueringsstudie visade att 

förare som hade genomfört ODSAI hade bättre attityder till bilkörning och 

trafiksäkerhet. Samband med bilkörning, kunskap eller färdigheter fanns däremot inte.  

Useful field of view (UFOV): En rad studier har visat att resultaten i UFOV visar ett 

samband med olycksinblandning och körprestation.  

Trail making: Några studier har funnit ett samband mellan testresultat och 

körprestation, men flera studier uppvisar inget sådant samband.  

Hazard perception test: Flere studier har visat att äldre förare behöver längre tid för att 

identifiera farosituationer i trafiken. I vilken grad hazard perception test predicerar 

körfärdighet eller olycksinblandning är emellertid kontroversiellt.  

MMSE: Flera studier pekar på att det inte finns ett samband mellan MMSE och 

körprestation eller olycksrisk.  

Egentester for hälsoproblem: Det finns många egentester för hälsoproblem som är 

relaterade till körförmåga eller olycksinblandning. Det är inte känt i vilken grad sådana 

tester är valida eller har ett samband med körförmåga och olycksinblandning.  

Denna översikt visar att några studier tyder på att ett genomförande av ett egentest kan 

uppfattas som nyttigt och att några förare kan tänka sig att förändra sitt beteende, ta en 

kurs eller uppsöka läkare. Detta är med andra ord subjektiva värderingar. Det är ovisst 

om genomförande av egentester faktiskt leder till förändringar i beteende hos annars 

olycksutsatta förare, eller om dessa förändringar leder till en reduktion av olycksrisken. 

Det enda egentest som har visat sig ha ett samband med olycksinblandning och 

körprestation är Useful Field of View (UFOV). For de flesta egentester har det inte 

hittats några studier som har undersökt sambanden med olycksinblandning eller 

körprestation.  

Huruvida genomförande av egentester påverkar säkerheten är följaktligen ovisst. I de 

fall där förare tar till sig rekommendationer om att förändra beteende eller börjar 

använda hjälpmedel som gör bilkörningen säkrare kan effekter vara positiv. Effekten 

kan vara negativ om förare ger oriktiga svar på frågor eller uppmuntras till att fortsätta 

köra även om de egentligen borde minska bilkörningen eller sluta köra bil. 

 

Värdering av åtgärden baserat på mobilitet  

Det finns inga empiriska resultat som visar om och hur egentester kan påverka 

mobiliteten. Många egentester ger dock feedback som visar vilka hjälpmedel eller 

beteendeanpassningar som kan göra det möjligt att fortsätta köra bil. De ger också 

rekommendationer om alternativa transportmöjligheter. Effekten på mobilitet bedömer 

vi därmed som sannolikt positiv.  



 

VTI rapport 682 149 

Värdering av åtgärden baserat på säker mobilitet 

Det finns inga empiriska resultat som visar om eller hur egentester kan påverka en säker 

mobilitet. Egentester har som mål att uppmuntra till säker bilkörning och finna 

alternativa transportformer i situationer där bilkörning inte är säkert. Om detta mål nås 

är effekten på säker mobilitet positiv. 

 

Värdering av åtgärden baserat på genomförbarhet 

Egentester kan lätt göras tillgängliga för äldre förare samt familjemedlemmar och 

vänner via Internet och i brev som kan skickas med information om kursen Bilfører 

65+. Egentester som inte är interaktiva, t.ex. frågescheman eller checklistor, kan 

skickas med i en pappersversion tillsammans med information om kursen Bilfører 65+. 

Som tillägg kan tester (eller länkar till tester) läggas ut på Vegvesens hemsida.  

I vilken grad egentester får acceptans bland äldre bilförare är osäkert. Eftersom testerna 

inte är obligatoriska kommer troligen uppfattningar om diskriminering att vara ett 

mindre problem än för obligatoriska tester. Det finns idag inget egentest som man kan 

använda utan någon form av anpassning. De flesta testen är på engelska och måste 

översättas. PC-basaerade tester som är på engelska behöver programmeras på nytt. 

Några tester kräver användarlicens. (Se tabell 6.) 

Det finns svårigheter vid evalueringsstudier av egentester. Ett problem är att antalet 

olyckor med äldre bilförare är litet, att det är stor variation och att många faktorer 

påverkar olycksinblandning. Ett problem med att studera effekten på säkerhets-

indikatorer (t.ex. självrapporterat körbeteende) är att de förare som frivilligt gör 

egentester troligen i högre grad än andra förare också frivilligt deltar i evaluerings-

studier. Förare som inte genomför egentester och som deltar i en evalueringsstudie är 

troligen inte representativa för alla förare som icke frivilligt genomför ett egentest. Det 

är därmed svårt att undersöka den generella effekten av att införa egentester. Man får 

följaktligen förlita sig på att studera effekten bland förare som frivilligt genomför ett 

egentest. Om detta är förare som har en förhöjd olycksrisk och om resultaten visar att 

genomförande av ett egentest leder till önskvärda förändringar i körbeteende eller 

resvanor kan egentester tänkas ha en positiv trafiksäkerhetseffekt.  

 

Värdering av åtgärden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

De samhällsekonomiska konsekvenserna av att införa egentester för äldre bilförare är 

svåra att värdera. Kostnaderna för åtgärdern är emellertid låga, förutom utveckling av 

tester tillkommer lite administration (uppdatering av Internetsidor) och informations-

utskick. Åtgärden kommer därför troligen att vara lönsam även om den bara har en liten 

positiv effekt på mobiliteten, detta även om säkerheten inte påverkas. Eftersom egen-

tester är frivilliga undgår man restriktiva åtgärder som medför stora negativa 

konsekvenser för enskilda förare. Därmed undgår man de samhällsekonomiska 

kostnaderna det medför att begränsa eller dra in körkortet, speciellt för de förare som 

egentligen inte borde få några restriktioner men som har ett falskt positivt testresultat.  
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4.2.4 Värdering av fordonsåtgärder för äldre bilförare 

Baserat på litteraturstudien bedöms följande åtgärder ha störst potential att öka 

trafiksäkerheten och mobiliteten för äldre bilförare:  

 Säkerhetssystem i bilar, detta gäller både passiva och aktiva säkerhetssystem 

 Spridning av rekommendationer och checklista för att välja bil  

Dessa båda typer av åtgärder är i viss mån relaterade till varandra. Det kan t.ex. tänkas 

att befintliga säkerhetssystem skulle kunna rekommenderas och finnas med i en 

checklista. Utvecklingen av och integrering av säkerhetssystem i bilar är dock delvis en 

annan fråga och sker ofta inom eller i samarbete med fordonsindustrin.  

Om vi specificerar den första typen av åtgärder som utveckling av säkerhetssystem så 

bedömer vi den inte som genomförbar i Norge utan rekommenderar endast den 

sistnämnda typen av åtgärd. Nedan värderar vi de två typerna av åtgärder baserat på 

våra kriterier. 

 

Åtgärd: Säkerhetssystem i bilar, både passiva system och aktiva system, bör 

utvecklas 

Värdering av trafiksäkerhet 

Både passiva och aktiva säkerhetssystem i fordon har potential enligt vår bedömning att 

ge ökad säkerhet. Med ökad ålder blir kroppen mer skör och t.ex. krocksäkerhet får en 

särskilt viktig roll för äldre bilförare.  

Det har varit svårt att i tidigare forskning påvisa trafiksäkerhetseffekter av aktiva 

säkerhetssystem i och med att deras spridning på marknaden är mycket begränsad. Det 

behövs mer forskning inom området för att utvärdera om och hur mycket dessa system 

kan öka trafiksäkerheten för äldre bilförare, men även för att titta på möjliga negativa 

bieffekter av dessa system.  

Trafiksäkerheten kan öka om det finns information om vilka bilar och 

fordonsegenskaper som är mest trafiksäkra för äldre bilförare, vilket leder in på den 

andra typ av åtgärd (checklistor och rekommendationer för äldre bilförare) som vi 

diskuterar nedan.  

 

Värdering av mobilitet 

Effekter av säkerhetssystem kan förväntas vara positiva, men kanske något låga, när det 

gäller mobilitet. Om säkerhetssystemen underlättar bilkörningen är det rimligt att anta 

att det främjar fortsatt bilkörning för äldre. En anpassning av bilar till äldres behov när 

det gäller design och funktioner är dock något som sker på längre sikt, en sådan 

utveckling som sker inne i fordonet kan inte förväntas nå en större andel bilister förrän 

om ungefär 10 till 15 år.  
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Värdering av säker mobilitet 

System som redan i dag har viss spridning som navigeringssystem kan bidra till en ökad 

säker mobilitet. Det finns ett förslag från Whelen (2006) om att skapa ett alternativ till 

snabbaste eller kortaste väg, nämligen den väg som är säkrast. Det kan handla om finna 

sträckor som  undviker svåra moment såsom svänga vänster. Detta kan bidra till att bl.a. 

äldre bilförare kan  fortsätta att köra bil en längre tid. Förslaget är inte implementerad i 

dagsläget.  

Användningen av automatväxlad bil bland äldre kan bidra till att förenkla köruppgiften 

och per konsekvens sannolikt öka deras säkra mobilitet (Bolin 2008). Framtida system 

kan hjälpa till vid kritiska situationer som t.ex. svänga vänster i en korsning Använd-

ning av den typen av aktiva säkerhetssystem kan antas främja säker mobilitet. 

 

Genomförbarhet 

Utveckling av säkerhetssystem inne i fordon är en lång och kostsamt utvecklings-

process. Denna utveckling sker främst inom och i samarbete med fordonsindustrin. 

Eftersom norska staten inte äger en bilindustri finns det begränsande möjligheter att 

påverka den utvecklingen. Vi bedömer därför att denna typ av åtgärder, även om de 

potentiellt främjar säker mobilitet för äldre bilförare, inte är aktuella att rekommendera. 

Vissa typer av säkerhetssystem eller tillval i bil som redan i dag existerar, t.ex. 

automatväxlad bil är det möjligt att främja genom att ge information och råd om dessa. 

Andra frågor, t.ex. design och bilmodell kan dock inte Statens vegvesen ge rekommen-

dationer om av konkurrensskäl. 

 

Åtgärd: Framtagning och spridning av råd till äldre om att välja bil och 

utrustning bör stimuleras 

Värdering av trafiksäkerhet 

Spridning av forskningsresultat i form av checklista, rekommendationer eller broschyrer 

till konsumenter kan antas påverka allmänheten genom att öka deras kunskapsnivå. Att 

en äldre bilförare får fri och lätt tillgång till forskningsresultat på det sättet och kan 

använda dem genom att påverka deras beslut när de köper nya fordon som matchar 

deras behov bättre kan sannolikt bidra till bättre trafiksäkerhet. Detta förutsätter dock 

att:  

1) det finns kunskap om vilka bilegenskaper som kan främja trafiksäkerheten eller 

goda grunder att anta vissa bilegenskaper främjar trafiksäkerheten 

2) dessa redan finns på marknaden och kan fås till rimliga kostnader. 

 

Ett exempel på bilegenskap som uppfyller villkoren är automatväxlade bilar för äldre. 

Användningen av automatväxel kan antas kunna förenkla köruppgiften och kan 

därigenom som en konsekvens öka trafiksäkerhet. Det är dock svårt att sätta en siffra på 

hur mycket det skulle öka trafiksäkerheten.   

Vi har inte funnit evalueringsstudier om hur information och råd till äldre bilförare om 

fordonsegenskaper påverkar trafiksäkerheten och det är också sannolikt svårt att göra 

kvantativa studier av trafiksäkerhetseffekter i detta område. Kvalitativa studier av hur 

information har inverkat i beslutet av välja bil och utrustning och hur nöjda 

konsumenterna är med informationen skulle dock vara möjliga att göra.  
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Värdering av mobilitet 

Spridning av information om vilka bilegenskaper som äldre bilförare skall titta på och 

välja för att bilen ska passa deras behov kan bidra till att öka deras trygghetskänsla att 

köra bil och därmed öka deras resor med bilen. Vi bedömer att information främjar 

mobilitet. 

 

Värdering av säker mobilitet 

Eftersom spridning av information om vad som är viktigt för äldre bilförare att titta på 

när de väljer bil troligen främjar mobiliteten samtidigt som åtgärden troligen inte har 

negativa trafiksäkerhetseffekter bedömer vi att den främjar säker mobilitet. 

 

Genomförbarhet 

Genomförbarhet av att utveckla och sprida information kan antas vara hög.  Att ta fram 

underlag för att publicera checklistor eller rekommendationer för val av fordon kräver 

inte stora investeringar och skulle kunna implementeras inom ett fåtal år. Information 

kan exempelvis skickas tillsammans med utskick om kursen Bilfører 65+ och/eller 

egentester för äldre bilförare.  

 

4.2.5 Värdering av infrastrukturåtgärder för äldre bilförare 

Utifrån litteraturgenomgången i delstudie 1 bedöms följande två åtgärder ha störst 

potential att öka trafiksäkerheten för äldre bilförare: 

1. Separat signalfas för vänstersvängande fordon införs i signalreglerade 

korsningar, eventuellt kompletterad med separat körfält 

2. Komplexa korsningar utan signalreglering byggs om till cirkulationsplatser. 

 

Bägge förslagen rör korsningar som empiriskt visat sig utgöra problem för äldre 

bilförare. För en del andra åtgärder som pekas ut i litteraturen som lovvärda för äldre 

bilförare, t.ex. gällande vägmärken, vägmarkeringar eller signalreglerade motorvägs-

påfarter, har eventuell trafiksäkerhetseffekt inte ansetts lika väl underbyggd eller 

dokumenterad. Det saknas i regel för- och efterstudier där effekten skattats. 
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Åtgärd: Separat signalfas för vänstersvängande fordon bör om möjligt införas i 

signalreglerade korsningar, eventuellt kompletterad med ett separat körfält 

Värdering av åtgärden baserat på trafiksäkerhet 

Några positiva resultat på trafiksäkerheten från utvärderingar av åtgärden kunde 

återfinnas i litteraturen. I Bagdade (2004) redovisas en minskning av äldreolyckorna 

med en femtedel när separata signalfaser infördes. Just separat signalfas för 

vänstersvängande sågs leda till det minsta antalet olyckor jämfört med två andra typer 

av signalreglering enligt en studie av olycksstatistik, (Hallmark & Mueller, 2004). 

Fördelen med en separat signalfas för vänstersvängar är att föraren själv slipper att 

avgöra när en lämplig tidlucka uppträder i den korsande strömmen.  

I en metaanalys (Elvik et al., 2009) fann författarna att om en separat vänstersvängfas 

införs, minskar antalet olyckor i samband med vänstersvängar i korsningar generellt 

med 10 procent (95 % KI: -15; -5). En ny analys av data visar att effekten är en 

reduktion på 5 % (95 % KI: -22; +15) när man har kontroll över en rad felkällor.  

 

Värdering av åtgärden baserat på mobilitet 

Effekten på mobiliteten av denna åtgärd borde inte vara negativ, snarare positiv 

såtillvida att äldre bilförare i lägre grad undviker korsningar som tidigare upplevdes som 

osäkra att passera. 

 

Värdering av åtgärden baserat på säker mobilitet 

Eftersom åtgärden bör ha en positiv effekt på trafiksäkerheten och åtminstone inte 

försämra mobiliteten, bedöms åtgärden främja säker mobilitet. 

 

Värdering av åtgärden baserat på genomförbarhet 

Att införa en separat signalfas för vänstersvängande är en relativt enkel åtgärd och kan 

genomföras tämligen omgående medan att anlägga ett eget körfält för vänstersvängande 

är en åtgärd på något längre sikt. Infrastrukturåtgärder pågår kontinuerligt där ett antal 

vägar utformas och byggs om varje år. En mer omfattande förändring av ett helt 

infrastrukturnät är något som sker på lång sikt. För genomförande av infrastruktur-

åtgärder är därför riktlinjer för väg- och trafikutformning centrala. Vi bedömer att 

åtgärden är genomförbar. 

 

Värdering av åtgärden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

För att genomföra en nyttokostnadsanalys som visar om det är samhällsekonomiskt 

lönsamt att införa separata vänstersvängfält i några eller samtliga signalreglerade 

korsningar, krävs information om både nytta och kostnader för åtgärden. Kostnaderna är 

inte kända och beror bl.a. på typ av korsning och om det ska anläggas ett nytt vänster-

svängfält eller inte. Nyttan består huvudsakligen av inbesparade olyckskostnader. 

I genomsnitt skadades och dödades under perioden 2000–2008 årligen omkring 

22 personbilsförare över 64 år i olyckor på norska vägar med en hastighetsgräns på 

högst 60 km/h och där den äldre föraren svängde vänster framför ett fordon i motsatt 

körriktning. Av dessa avled eller skadades allvarligt 3,6 procent. Motsvarande uppgifter 

för samtliga bilförare var 151 personer respektive 0,7 procent. Den samhällsekonomiska 

kostnaden för alla olyckor som sker i samband med vänstersväng i korsningar med 
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fartsgrense ikke over 60 km/t uppgår till 519,2 miljoner NOK. Om samtliga korsningar 

förseddes med en särskild vänstersvängfas, skattas kostnaderna minska med 5 procent 

eller ca 26 miljoner. 

Alla dessa korsningar är inte lämpliga för ombyggnad till separat vänstersväng, bl.a. 

därför att korsningarna redan har försetts med en separat vänstersvängfil eller att 

korsningen är en cirkulationsplats. Det torde likväl vara osannolikt att det skulle gå att 

anlägga separata vänsterstvängfält i alla korsningar där så vore möjligt för en kostnad på 

högst 26 miljoner NOK. Beräkningar har därför gjorts på hur mycket åtgärden kan kosta 

att genomföra i en enkel korsning utan att vara olönsam.  

För att åtgärden ska vara samhällsekonomisk lönsam får åtgärden inte kosta mer än vad 

skadekostnaderna antas minska. Hur mycket skadekostnaderna minskar beror på 

korsningstyp (3-vägs- eller 4-vägskorsning) och trafikflödet.  Tabell 8 visar hur mycket 

skadekostnaden antas reduceras vid olika trafikflöde, både vid normala (genomsnittliga) 

skadekostnader och vid höga skadekostnader (50 % över genomsnittet). Reduktionen av 

skadekostnaderna antas vara 5 % i tabellens vänstra del (normala skadekostnader) och 

10 % för lätta och allvarliga skador och med 15 % för de mycket allvarliga dödsfallen i 

den högra delen av tabellen (höga skadekostnader).  

Vidare gäller följande beräkningsförutsättingar: investeringen har en livslängd på 10 år, 

underhållskostnaderna uppgår till 10 % av investeringskostnaden samt kalkylräntan är 

4,5 %. 

 
Tabell 8  Nytta- och kostnadsanalys för införande av separat vänstersvängfas i 3- och 
4-vägskorsningar. Två nivåer av skadekostnader. 

 

Normala skadekostnader, 5 % 
reduktion av antalet olyckor som sker 
i samband med vänstersväng framför 

ett mötande fordon 

Höga skadekostnader, 
stor olycksreduktion 

(se text) 

Trafikflöde (ÅDT) T-korsning X-korsning X-korsning 

50 000 152 676 354 568 973 889 

30 000 87 942 207 460 569 829 

20 000 57 406 123 118 338 168 

14 000 39 329 94 702 260 118 

10 000 28 092 66 136 181 655 

5 000 14 046 32 816 90 137 

 

Resultatet visar att införande av separat vänstersvängfas i normalfallet kan kosta mellan 

14 046 och 152 676 kronor i en trevägskorsning eller mellan 32 816 och 354 568 i en 

fyrvägskorsning beroende på trafikflödet. När skadekostnaderna är 50 % högre än 

genomsnittet och när olycksminskningen är större än vad som antagits, kan åtgärden 

kosta maximalt mellan 90 137 och 972 889 NOK i en fyrvägskorsning utan att vara 

olönsam, oavsett trafikflödet. 

Mot bakgrund av de förutsättningar som beskrivs ovan, torde en separat vänstersvängfas 

i de flesta fallen inte vara lönsam. Åtgärden kan ändå vara lönsam om 

 de totala skadekostnaderna i utgångsläget är högre än vad som antagits  

 om antalet olyckor vid vänstersväng är fler än det genomsnittliga antalet  
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 om andelen äldre förare är högre än genomsnittet, då kommer minskningen av 

antalet personskador att vara större eftersom åtgärden har en större effekt bland 

äldre än bland övriga förare. 

 

Slutsats: Införande av separat vänstersvängfas kan under vissa förutsättningar vara en 

lönsam åtgärd, bl.a. när det är stora trafikflöden i korsningen, många vänstersvängande 

fordon, förhållandevis många olyckor i samband med vänstersväng och en hög andel 

äldre förare i dessa olyckor.  

 

Åtgärd: Komplexa korsningar utan signalreglering bör om möjligt byggas om till 

cirkulationsplatser 

Med komplexa korsningar avses korsningar där trafikflödena är stora, hastigheterna 

höga, sikten dålig och/eller där många oskyddade trafikanter förekommer.  

För äldre bilförare tycks vissa regleringsformer vara problematiska. I det tidigare 

gemensamma TØI/VTI-projektet (Levin, et al., 2009), konstaterades att en ökande andel 

av äldre bilförares olyckor inträffade i korsningar som reglerades med lämna-företrädes-

skyltar. Bland förarna över 75 år och däröver, utgjorde denna typ av olyckor mellan  

25–30 procent av samtliga personskadeolyckor att jämföra med 10–15 procent bland 

dem yngre än 65 år. Dessa uppgifter gällde åren 1983–2000; därefter registreras tyvärr 

inte typ av korsningsreglering i olyckskorsningen av SSB. 

Vi har här begränsat oss till korsningar utan signalreglering. Det kan naturligtvis finnas 

korsningar med signalreglering där det kan övervägas om inte ombyggnad till cirkula-

tionsplats eller införande av en separat vänstersvängfas kan vara lämpliga åtgärder 

utifrån olyckssituationen. Har en separat vänstersvängfas införts i en korsning och 

olyckorna i samband med vänstersväng fortsätter vara ett problem, kan en lösning vara 

att anlägga en cirkulationsplats. 

 

Värdering av åtgärden baserat på trafiksäkerhet 

När det gäller cirkulationsplatser är det belagt att antalet olyckor sett över alla förare 

minskar jämfört med en fyrvägskorsning, (Persaud et al., 2001), och mest minskar de 

allvarliga olyckorna med personskador (80 % reduktion). Rimligen bör de äldre gynnas 

mer av en sådan åtgärd eftersom det är större risk att de skadas och dör i en olycka, även 

om någon studie som särskilt undersökt effekterna för de äldre inte har påträffats vid 

litteraturgenomgången. 

Tabell  är resultatet av en metaanalys baserad på 39 studier (Elvik et al. 2009) där 

studien om omnämns ovan ingår. 
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Tabell 9  Effekter på olyckor av ombyggnation av korsningar till cirkulationsplatser. 

  Procentuell förändring av antalet olyckor 

  

 Olyckans skadeföljd 
Bästa 

skattningen 
95 % konfidens-  

intervall 

Samtliga cirkulationsplatser Samtliga olyckor -36 (-43; -29) 

Samtliga cirkulationsplatser Olyckor med dödlig utgång  -66 (-85; -24) 

Samtliga cirkulationsplatser Olyckor med personskada -46 (-51; -40) 

Samtliga cirkulationsplatser Olyckor med enbart 
egendomsskada 

+10 (-10; +35) 

Korsningar som tidigare 
reglerades med  

lämna företrädes-skyldighet 
Samtliga olyckor -40 (-47; -31) 

Korsningar som tidigare var 
signalreglerade 

Samtliga olyckor -14 (-27; +1) 

Fyrvägskorsningar Samtliga olyckor -34 (-42; -25) 

Trevägskorsningar Samtliga olyckor -8 (-28; +18) 

Cirkulationsplatser utanför 
tättbebyggt område 

Samtliga olyckor -69 (-79; -54) 

Cirkulationsplatser inom 
tättbebyggt område 

Samtliga olyckor -25 (-34; -15) 

 

Resultatet visar att det totala antalet olyckor minskar signifikant i cirkulationsplatser 

och att effekten var störst för dödsolyckor. 

 

Värdering av åtgärden baserat på mobilitet 

Bedömningen blir densamma som för den första åtgärden; effekten på mobiliteten av 

denna åtgärd borde inte vara negativ, snarare positiv såtillvida att äldre bilförare i lägre 

grad undviker korsningar som tidigare upplevdes som osäkra att passera. Detta under 

förutsättning att den äldre föraren känner sig bekväm med att köra i cirkulationsplatser. 

Restiden i cirkulationsplatser jämfört med 3- och 4-vägskorsningar är som regel kortare 

under vissa förutsättningar.  

 

Värdering av åtgärden baserat på säker mobilitet 

Eftersom åtgärden bör ha en positiv effekt på trafiksäkerheten och åtminstone inte 

försämra mobiliteten (restiden), bedöms åtgärden främja säker mobilitet. 
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Värdering av åtgärden baserat på genomförbarhet 

Ombyggnationer av korsningar är en åtgärd på längre sikt och och medför förhållande-

vis stora kostnader. Åtgärden kan dock ske i små, små steg och de årliga kostnaderna 

behöver därmed inte bli så stora. För att en sådan förändring ska ske är det viktigt att 

den är inskriven i riktlinjer och prioriteras. Vi bedömer att åtgärden är genomförbar. 

 

Värdering av åtgärden utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv 

Nyttokostnadsanalyserna är framtagna för ombyggnation av 3- och 4-vägskorsningar till 

cirkulationsplatser. Nyttan av åtgärden omfattar högre säkerhet och kortare restid. Både 

reduktionen av skadekostnader och besparingar i restid är större vid höga trafikflöden. 

Baserat på effekten på olyckorna som beskrivits ovan, skattas att antalet dödade minskar 

med 52,5% i fyrvägskorsningar och med 9 % i trevägskorsningar. Antalet personskador 

antas minska med 35 % respektive 6 %. Denna analys omfattar olyckor generellt; ingen 

hänsyn har tagits till eventuella skillnader mellan olyckor som äldre är inblandade i och 

andra olyckor. Kostnaderna för ombyggnation av korsning till cirkulationsplats skattas 

till 4 miljoner NOK för trevägskorsnigar och 5 miljoner NOK för fyrvägskorsningar. 

Övriga beräkningsförutsättningar är: vinsten för kortare restid är satt till 

155 NOK/timme, investeringen har en livslängd på 10 år; underhållskostnaderna uppgår 

till 10 % av investeringskostnaden samt kalkylräntan är 4,5 %. 

Tabell  visar nyttan (sänkta olyckskostnader, inbesparad restid och sänkta restidskost-

nader) och nyttokostnadskvoten för cirkulationsplatser för olika korsningstype och vid 

olika trafikflöden. 

 
Tabell 10  Nytta- och kostnadsanalys av ombyggnation av korsning till 
cirkulationsplats. 

 

Fyrvägskorsning   Trevägskorsning 

 

   

ÅDT 

Säkerhets-
vinster 

 

(milj kr/år) 

Mobilitets-
vinster 

 

(s/fordon) 

Mobilitets
-vinster 

 

(milj 
kr/år) 

Nytto-
kostnads-

kvot 

Säkerhet
s-vinster 

 

(milj 
kr/år) 

Mobilitets-
vinster 

 

(s/fordon) 

Säkerhet
s-vinster 

 

(milj 
kr/år) 

Nytto-
kostnads-

kvot 

50 000 55.27 6.25 72.82 21.35 3.36 5.00 58.26 12.84 

30 000 31.99 3.75 26.22 9.70 1.94 3.00 20.97 4.77 

25 000 26.36 3.13 18.21 7.43 1.60 2.50 14.56 3.37 

16 000 16.37 2.00 7.46 3.97 0.99 1.60 5.97 1.45 

10 000 9.92 1.25 2.91 2.14 0.60 1.00 2.33 0.61 

9 000 7.81 1.00 1.86 1.61 0.53 0.90 1.89 0.50 

8 000 6.78 0.88 1.43 1.37 0.47 0.80 1.49 0.41 

7 000 5.74 0.75 1.05 1.13 0.41 0.70 1.14 0.32 

6 000 4.72 0.63 0.73 0.91 0.34 0.60 0.84 0.25 

5 000 4.23 0.56 0.59 0.80 0.32 0.50 0.58 0.19 

4 000 2.76 0.38 0.26 0.50 0.26 0.40 0.37 0.13 

 

Resultaten visar att om ÅDT (årsdygnsmedeltrafiken) är minst 7 000 i fyrvägskors-

ningar eller minst 16 000 i trevägskorsningar, kan det vara lönsamt att bygga om 

korsningarna till cirkulationsplatser. Detta gäller enbart under de förutsättningar som 
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har beskrivits ovan och beror på de lokala förhållandena. Till exempel är minskade 

restider inte bara avhängigt trafikflödena utan påverkas i praktiken också av 

fördelningen av trafikströmmarna på cirkulationsplatsens tillfarter. Vidare kan 

byggkostnaderna vara både och lägre än vad som antagits.  

 

4.3 Slutsatser efter värdering av åtgärder 

I detta kapitel har vi värderat åtgärder genom kriterier baserat på trafiksäkerhet, 

mobilitet, säker mobilitet och genomförbarhet. I fallet med genomförbarhet har vi också 

i några fall gjort samhällsekonomiska kalkyler. Eftersom det för flera åtgärder saknas 

goda evalueringsstudier om effekter på trafiksäkehet och mobilitet har kvalitativa 

värderingar haft stor betydelse. Värderingarna pekar på om åtgärderna kan främja säker 

mobilitet eller inte, men vi har inte kunnat bedöma i vilken storleksordning. Åtgärderna 

har därför inte rangordnats i förhållande till varandra. Åtgärderna är också svåra att 

rangordna i förhållande till varandra då de innefattar olika områden (riktade mot förare, 

väg- och trafikmiljö, fordon) och ibland har helt olika karaktär.  

Åtta åtgärder har värderats som ett resultat av sållning i delstudie 1 och delstudie 2. Av 

dessa åtgärder fann vi att sju åtgärder kunde rekommenderas för genomförande i Norge. 

En åtgärd, utveckling av säkerhetssystem i bilar, hade enligt vår bedömning potential att 

främja säker mobilitet för äldre bilförare men skulle vara svår att genomföra i Norge. 

De sju förslag vi rekommenderar är utan inbördes rangordning följande: 

A. Det befintliga systemet i Norge med läkarintyg från och med 70 års ålder för 

personbilsförare bör utvärderas. 

B. Det befintliga systemet i Norge med begränsade körkort bör utvärderas.  

C. Utbildning för äldre bilförare bör fortsätta och området utvecklas för att nå bättre 

effekter. 

D. Egentester bör införas stegvis och denna användning bör evalueras. 

E. Framtagning och spridning av råd till äldre om att välja bil och utrustning bör 

stimuleras. 

F. Separat signalfas för vänstersvängande fordon bör om möjligt införas i 

signalreglerade korsningar, eventuellt kompletterad med ett separat körfält. 

G. Komplexa korsningar utan signalreglering bör om möjligt byggas om till 

cirkulationsplatser. 
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5 Rekommendationer och slutdiskussion 

I denna rapport har vi beskrivit tre delstudier. Den första delstudien är en litteraturstudie 

som beskriver forskningsläget från år 2000 och framåt för en rad olika trafiksäkerhets-

åtgärder för äldre bilförare samt åtgärdernas effekter på trafiksäkerhet och mobilitet. 

Den andra delstudien är en fördjupning i och beskrivning av befintliga och möjliga 

egentester för äldre bilförare. Den tredje delstudien har baserats på de två första 

delstudierna och utgörs av en värdering av åtgärderna med avseende på trafiksäkerhet, 

mobilitet, säker mobilitet och genomförbarhet. Därefter har vi identifierat sju åtgärder 

som vi bedömer har potential att främja säker mobilitet för äldre bilförare och som kan 

vara genomförbara i Norge. De åtgärder vi rekommenderar är följande:  

A. Det befintliga systemet i Norge med läkarintyg från och med 70 års ålder för 

personbilsförare bör utvärderas. 

B. Det befintliga systemet i Norge med begränsade körkort bör utvärderas.  

C. Utbildning för äldre bilförare bör fortsätta och området utvecklas för att nå bättre 

effekter. 

D. Egentester bör tas i bruk stegvis och denna användning bör evalueras. 

E. Framtagning och spridning av råd till äldre om att välja bil och utrustning bör 

stimuleras. 

F. Separat signalfas för vänstersvängande fordon bör om möjligt införas i 

signalreglerade korsningar, eventuellt kompletterad med ett separat körfält. 

G. Komplexa korsningar utan signalreglering bör om möjligt byggas om till 

cirkulationsplatser. 

 

5.1 Det befintliga systemet i Norge med läkarintyg från och med 
70 års ålder för personbilsförare bör utvärderas 

Det finns bristande kunskap om hur kravet på läkarintyg från och med 70 års ålder 

fungerar i Norge. Internationell forskning pekar på att denna typ av åtgärd kan vara 

ineffektiv ur trafiksäkerhetssynpunkt och att den inte på ett tillräckligt bra sätt kan finna 

den undergrupp av äldre som bör sluta köra. Den begränsar också i onödan mobiliteten 

för äldre genom att ett antal ”säkra” äldre slutar köra. Denna typ av åtgärder har också 

kritiserats för att vara åldersdiskriminerande. Vi bedömer att det finns en klar potential 

för att utveckla/förändra åtgärden läkarintyg från och med 70 års ålder på ett sätt som 

främjar säker mobilitet för äldre bilförare (se 4.2). 

Vi har pekat på några olika alternativ för hur systemet med läkarintyg från och med 

70 års ålder skulle kunna utvecklas. Ett alternativ är att ersätta ett åldersbaserat system 

med ett system som är inriktat på funktionell förmåga, dvs. att istället för att utforma en 

åtgärd baserat på kronologisk ålder försöka hitta andra sätt att identifiera förare med 

fysiska nedsättningar som kan påverka körförmåga, t.ex. genom att helt förlita sig på 

anmälningar från läkare, polis (vid t.ex. trafikförseelser eller trafikbeteende som 

utmärker sig), anhöriga eller från körkortsinnehavare själva.  

Ett annat alternativ är att det nuvarande åldersbaserade systemet anpassas till att bli 

stegvis (se kap 2.3), samt att detta sker inom ramen för en målsättning om säker 

mobilitet, dvs. att äldre ska kunna fortsätta att köra så länge som möjligt under säkra 

former. 
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Ett tredje alternativ är att systemet inte utvecklas utan bibehålls i sin nuvarande form. 

Eftersom det finns bristande kunskap om hur det nuvarande systemet i Norge med 

läkarintyg fungerar är ett första steg att utvärdera detta system. Detta kan kräva en eller 

flera studier. Utvärdering av Norges system med läkarintyg vid 70 års ålder kan göras 

utifrån: 

a. Berörda aktörers syn. En studie kan göras av hur olika aktörer i Norge 

uppfattar systemet med läkarintyg från och med 70 år utifrån syftet att finna 

styrkor och brister hos det nuvarande systemet. Hur uppfattar t.ex. läkare att 

systemet fungerar? Hur uppfattar körkortsmyndigheter och allmänheten att 

systemet fungerar? Vilken acceptans har systemet? 

b. Komparation med andra länder. En brist med föregående infallsvinkel på 

aktörers syn är att det finns en ”bias” som handlar om att aktörernas 

uppfattning baseras på det nuvarande systemet och det kan vara svårt att 

förhålla sig till alternativa system. Komparation med andra länder kan göras 

utifrån: 

i. Aktörer, t.ex. läkarnas roll och uppfattningar, arbetsterapeuters roll och 

uppfattningar (jfr t.ex. Hakamies-Blomqvist et al. 1996 där en jämförelse 

görs mellan läkare i Sverige och Finland om deras uppfattningar och 

kunskaper om äldre bilförare) 

ii. Olycksstatistik 

Det kan vara en fördel att jämföra länder med likartade organisatoriska, 

geografiska och kulturella förhållanden som t.ex. Norge, Sverige och Finland, 

som samtidigt har något olika körkortspolicyn med avseende på äldre 

bilförare. Norge och Finland har åldersbaserad omprövning av körkort medan 

Sverige har ett system som baseras på läkarens anmälningsplikt. Det kan även 

vara av intresse att jämföra med eller sammanställa erfarenheter från Tyskland 

som inte har någon uppföljning av körkort och Storbritannien som av äldre 

bilförare kräver självdeklaration av hälsa.  

 

5.2 Det befintliga systemet i Norge med begränsade körkort bör 
utvärderas 

Vår bedömning är att det finns en potential att en ökad användning av vissa typer av 

begränsade körkort kan främja säker mobilitet (se 4.2). Kunskapen om begränsade 

körkort är dock bristande, t.ex. behövs det mer kunskap om hur olika typer av villkor i 

körkortet inverkar på säker mobilitet. Vi föreslår att begränsade körkort i Norge 

utvärderas.  

Det finns två sätt att utvärdera sådana körkort.  

1. En utvärdering görs av det nuvarande systemet med begränsade körkort. 

2. Användningen av vissa typer av begränsade körkort ökas stegvis (t.ex. 

geografiskt begränsade körkort) och denna utökade användning utvärderas. 

Vi föreslår det första alternativet. Innan beslut kan tas om att utöka användningen av 

begränsade körkort behövs enligt vår bedömning en utvärdering eller fördjupad studie 

om begränsade körkort för att klargöra vilka typer av villkor som kan vara aktuella för 
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en satsning på ökad användning. Vi har i rapporten tagit upp hur geografiskt begränsade 

körkort4 har en hög potential att främja mobilitet i glesbygd samtidigt som sådana 

körkort för närvarande används i ringa omfattning. Vi bedömer dock att kunskapen om 

geografiskt begränsade körkort är för låg för att utgöra en grund för satsning på en ökad 

användning. En viktig fråga att ställa i en utvärdering är vilka hinder och barriärer som 

har funnits mot att använda geografiskt begränsade körkort i större omfattning.  

 

5.3 Utbildning för äldre bilförare bör fortsätta och området 
utvecklas för att nå bättre effekter 

Statens vegvesen erbjuder kursen Bilfører 65+ till äldre förare. Under 2008 gick 

ungefär 5 000 personer kursen och målet är att öka antalet deltagare till 9 000 under 

2010. Detta låter som en bra ambition men det kan finnas anledning att försöka nå ännu 

fler. Ett problem när det gäller rekrytering av deltagare är att nå de förare som bäst 

skulle ha nytta av kursen (se t.ex. Nyberg et al., 2009). Det kan handla om änkor vars 

avlidna män har dominerat som förare, personer som av olika skäl kör sällan samt 

personer som har dålig insikt om sina behov och förmågor, så kallad bristande 

självkalibrering. Det handlar om att hitta bra kanaler till rätt personer men framförallt att 

marknadsföra kurserna som attraktiva och värdefulla. Ytterligare ett sätt är att i högre 

grad individ- och gruppanpassa kurserna, t.ex. erbjuda olika kurser för män och 

kvinnor, dela mellan ”överskattare” och ”underskattare” dvs. de okalibrerade. Det finns 

även anledning att se över både kursinnehåll och undervisningsmetoder utifrån nyare 

forskningsrön och ny undervisningsteknik. Exempelvis kan man med fördel föra in mer 

praktiska moment i kurserna. Det vore också intressant att genomföra ett pilotprojekt 

där man utvärderar webbaserad teoretisk undervisning (teori) och praktisk träning 

(generell) med tanke på att Norge är glest befolkat och har hög teknisk standard och 

kompetens.  

 

Förslag 

 Öka marknadsföringen för att nå nya grupper 

 Införa fler praktiska moment i kurserna 

 Individ- och gruppanpassa kurserna 

 Uppdatera kursinnehållet med utgångspunkt i nya forskningsrön 

 Uppdatera undervisningsmetoderna med utgångspunkt i nya forskningsrön och 

ny teknik 

 Genomföra pilotprojekt med webbaserad kurs för självstudier. 

 

                                                 

4 Avsikten med geografiskt begränsade körkort är att minska den risk i trafiken som en 

sjukdom/funktionsnedsättning kan innebära genom att minska förarens exponeringen i trafiken. Detta 

görs genom att föraren får tillåtelse att köra i ett område där det finns lite trafik (t.ex. glesbygdsområde) 

men som skapar möjligheter att t.ex. kunna handla, utföra aktiviteter, ta sig till kollektivtrafikförbindelser 

m.m.  
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5.4 Egentester bör införas stegvis och denna användning bör 
evalueras 

Vår bedömning är att egentester har en potential att främja säker mobilitet för äldre 

bilförare. Det finns dock många frågetecken och vi rekommenderar därför att egentester 

tas i bruk stegvis. Det är av yttersta vikt att användningen av egentesterna evalueras. 

Här redogör vi kort för vår rekommendation och hur egentester skulle kunna utformas i 

Norge (se även kap. 3 och 4.2).  

Det existerar redan varianter av frågescheman och checklistor på olika språk. Dessa 

skulle kunna översättas till norska (se kap. 4 och tabell 6 för en sammanfattning av 

tester). Det är också möjligt att modifiera dessa befintliga frågescheman och checklistor 

med avseende på norska förhållanden. Inget av de befintliga 

frågeschemana/checklistorna har blivit empiriskt evaluerad med körförmåga eller 

olycksinblandning som beroende variabel. Validiteten och nyttan är därmed inte mer 

eller mindre påvisad för en hemmasnickrad variant än för en som redan finns.  

Det finns flera tänkbara målgrupper för egentester i Norge: 

1. Äldre förare som av trafiksäkerhetskäl borde vidta åtgärder, t.ex. förändra sitt 

körbeteende eller söka professionell hjälp. Dessa förare kan ha nytta av ett 

egentest på så sätt att de kan få rekommendationer om hur de kan vidta åtgärder. 

Det är osäkert i vilken grad sådana förare är motiverade att ta ett egentest eller 

följer rekommendationer. Det är möjligt att sådana förare lättare låter sig 

påverkas av familjemedlemmar och vänner (se målgrupp 3). 

2. Äldre förare som reducerar sin bilkörning i högre grad än vad som är 

nödvändigt. Dessa förare kan ha nytta av ett egentest om de uppmuntras till 

fortsatt bilkörning, möjligen i kombination med hjälpmedel eller vissa 

beteendeförändringar. Sådana förare kan förväntas vara mer motiverade att ta ett 

egentest än förare i den första gruppen. 

3. Familjemedlemmar och vänner till äldre förare. Äldre förare som är svagt 

motiverade att tro på rekommendationerna från ett egentest kan möjligen 

påverkas av familjemedlemmar eller andra personer på samma sätt som 

kampanjen ”Sei ifrå” motiverade passagerare av unga osäkra förare till att säga 

ifrån (se kapittel 3.1 Familjemedlemmar och vänner till äldre förare som har en 

förhöjd olycksrisk).  

Mer konkret skulle egentester i Norge kunna utformas på följande sätt: 

Kort och lättillgängligt test för alla: En kort checklista med indikatorer på reducerad 

körförmåga, samt rekommendationer för möjliga ändringar av körvanor, hjälpmedel och 

alternativa transportmedel kan skapas baserat på befintliga frågescheman och check-

listor. Checklistan formuleras så att det kan användas av både äldre förare och andra 

personer som önskar att värdera en äldre förares körförmåga. Checklistor och rekom-

mendationer kan läggas ut på Internet, en pappersversion kan skickas ut tillsammans 

med information om kursen Bilfører 65+. En utgångspunkt kan vara den befintliga 

checklistan Driving Decisions Workbook. Den innehåller länkar till frågeformulär och 

till checklista för hälsoproblem (se de nästa två punkterna).  

Grundligare värdering för de mer intresserade: Ett norskt frågeformulär skapas 

baserat på Driving Decisions Workbook. Det bör också göras modifikationer för att 

anpassa formuläret till norska förhållanden. En PC-version som ger en sammanfattande 

feedback på frågeformuläret kan även skapas. Frågeformuläret kan användas på kursen 
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Bilfører 65+ och läggas ut/beställas på Internet. Ett sådant frågeformulär fungerar 

troligen bäst som egentest och i mindre grad för värdering genom andra personer.  

Checklistor för hälsoproblem: Checklistor för risken för diabetes, hjärtinfarkt och 

hypo/hyperthyreose kan användas som egentester för äldre bilförare men även av andra 

närstående personer. Det finns en rad befintliga checklistor. Några av dessa kan troligen 

användas som egentest i Norge, men det bör först göras en värdering av validiteten. En 

checklista eller självtest för att testa kognitiva färdigheter eller självinsikt anses inte 

lovande.  

Test for de speciellt intresserade: Roadwise Review används på kursen Bilfører 65+ i 

den nu offentligt tillgängliga engelska versionen (bara aktuellt för förare med 

tillräckliga kunskaper i engelska). Användningen evalueras. Om evalueringen ger 

positiva resultat kan det konstrueras en norsk version. Testet kan endast brukas som 

egentest.  

Useful Field of View kan användas på kursen Bilfører 65+, också för de deltagare som 

inte kan engelska. Det finns en version med norsk text. Användningen av testerna 

förutsätter emellertid användarlicens.  

Egentesterna bör införas stegvis och användningen evalueras. I evalueringsstudier bör 

speciellt följande frågor undersökas:  

1. Vilka förare gör ett egentest? Har förare som genomför ett egentest fler eller 

färre egenskaper som kan knytas till förhöjd olycksrisk än förare som inte gör ett 

egentest? Om förare som har en tendens att reducera sin bilkörning mer eller 

tidigare än nödvändigt gör ett egentest, kan egentestet motverka denna tendens 

och därmed reducera onödig minskning av mobilitet?  

2. Bidrar genomförande av ett egentest till förändringar i körbeteende eller 

resvanor? Bland vilka förare finner man de största förändringarna? Bidrar 

egentester till ökad eller minskad bilkörning och till förändrad användning av 

alternativa transportsätt? 

3. Vilka erfarenheter gör personer som värderar andras körförmåga med hjälp av 

ett egentest? 

 

5.5 Framtagning och spridning av råd till äldre om att välja bil och 
utrustning bör stimuleras 

Rapporten har också diskuterat fordonsåtgärder. En rekommendation i detta samman-

hang är att Statens vegvesen bör stimulera spridning och framtagning av råd till äldre 

bilförare om bilar och utrustning som passar deras specifika behov. Konkret kan 

brochsyrer tas fram och läggas på Statens vegvesens hemsida. Informationsmöten och 

spridning på olika sätt kan bidra till att öka kunskapen hos äldre om hur olika tillval och 

utrustning kan underlätta för dem att köra bil. Till exempel kan rekommendationer och 

checklista för att välja bil skickas tillsammans med information om kursen Bilfører 65+ 

och/eller egentester för äldre bilförare.  
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5.6 Separat signalfas för vänstersvängande fordon bör om möjligt 
införas i signalreglerade korsningar, eventuellt kompletterad 
med ett separat körfält 

Åtgärder som förenklar köruppgiften i korsningar är ett sätt att anpassa väg- och trafik-

miljön till äldre bilförare. En rekommendation är att prioritera införande av separat 

signalfas för vänstersvängande, eventuellt kompletterat med ett separat körfält. En 

separat signalfas för vänstersvängande är en relativt enkel åtgärd och kan genomföras 

tämligen omgående medan att anlägga ett eget körfält för vänstersvängande är en åtgärd 

på något längre sikt. 

Förutsättningarna för att anlägga ett vänstersvängfält och separat vänstersvängfas 

beskrivs i Statens vegvesens handböcker 017 Veg- og gateutforming (2008), 048 

trafikksignalanlegg (2007) och 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss (2008). 

Om en korsning ska vara signalreglerad eller inte, är enligt handbok 048 avhängig 

trafikmängden. Trafiksäkerhet kan också vara ett kriterium (handbok 063). Enligt 

handbok 048 ska det alltid vara ett separat körfält för den aktuella trafikströmmen där en 

delinfart regleras med pilsignaler som inkluderar en röd pil. Detta innebär att en separat 

vänstersvängfas endast ska införas när det finns ett separat vänstersvängfält. Behovet av 

ett vänstersvängfält bestäms enligt handbok 017 av kapacitetskrav och framkomlighets-

standard. Vägledande kriterier för vänstersvängfält ges i handbok 263 Geometrisk 

utforming av veg- og gatekryss. Där nämns bl.a. att separata vänstersvängfält är säker-

hetsmässigt fördelaktiga, särskilt i trevägskorsningar. Några trafikantgrupper nämns inte 

som kriterium för införande av vänstersvängfält eller separat vänstersvängfas i någon av 

handböckerna. 

Initiativ till att installera trafiksignaler i korsningar kan enligt Trafiksäkerhetshandboken 

(Elvik et al., 2009) tas av vägmyndigheterna, men också av boende och trafikanter för 

att uppnå en tryggare trafik.  

Det krävs inga ändringar av riktlinjer eller normer för att införa separata vänstersväng-

faser, vilket underlättar genomförbarheten. Äldre bilförares behov är emellertid inte ett 

kriterium för att att anlägga ett vänstersvängfält eller signalanläggning och den 

nationella transportplanen har heller inte något fokus på anpassningar av befintlig 

infrastruktur till äldre bilförares behov. I den nationella transportplanen finns ett mål om 

att ” leggje til rette for at transportsystemet så langt som mogleg skal kunne brukast av 

alle, utan behov for tilpassing eller spesiell tilrettelegging” och att ”all ny infrastruktur 

skal utformast etter prinsippet om universell utforming”. Åtgärder som nämns som 

speciellt riktade mot äldre bilförare är emellertid bara informations-, utbildnings- och 

föraråtgärder; infrastrukturåtgärder nämns inte. Vidare beskrivs universell utformning 

för kollektivtransport, inte för vägtrafik. Äldre bilförares behov och förutsättningar bör i 

högre grad uppmärksammas i detta sammanhang som ett led i att anpassa 

transportsystemet till ett åldrande samhälle och utgör ett skäl till att denna typ av 

ombyggnation bör prioriteras. Denna åtgärd gynnar även andra grupper av bilförare. 

 

5.7 Komplexa korsningar utan signalreglering bör om möjligt 
byggas om till cirkulationsplatser  

Vår bedömning är att ombyggnation av komplexa korsningar utan signalreglering till 

cirkulationsplatser främjar en säker mobilitet för äldre bilförare. Förutsättningar för att 

bygga om korsningar till cirkulationsplatser beskrivs i Statens vegvesens handböcker 
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017 Veg- og gateutforming (2008) och 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 

(2008).  

Om en korsning ska anläggas som en tre- eller fyrvägskorsning, cirkulationsplats eller 

planskild korsning beror enligt handbok 263 på en rad faktorer, bl.a. trafikmängd, 

trafikavveckling, olyckssituationen (lägre olycksrisk i cirkulationsplatser jämfört med  

3- och 4-vägskorsningar), terrängens utseende samt vilka korsningstyper som finns på 

sträckan i övrigt. Cirkulationsplatser anläggs i första hand då trafikmängderna på 

anslutande vägben och vägens funktion är ganska likartade. Cirkulationsplatser är 

mindre lämpliga bl.a. när trafikmängden skiljer mycket mellan vägbenen eller på viktiga 

transportleder där cirkulationsplatser kan medföra fördröjningar. Vidare är cirkulations-

platser mindre lämpliga när den disponibla ytan är begränsad eller i trånga gatunät, när 

trafikmängderna är små eller när det förekommer många gångtrafikanter och cyklister. 

Cirkulationsplatser är däremot lämpliga i korsningar mellan vägar av samma typ. 

Cirkulationsplatser kan också vara ett sätt att sänka farten på en infartsled.  

Initiativ till att installera trafiksignaler i korsningar kan tas av vägmyndigheterna. 

Vägmyndigheterna är också ansvariga för att genomföra åtgärder som att bygga om en 

korsning till en cirkulationsplats. Eftersom cirkulationsplatser kräver omdisponering av 

reglerad markyta, måste en regleringsplan utarbetas. Detta vill t.ex. gälla en cirkula-

tionsplats om den kräver utrymme utanför befintligt vägområde. Vägmyndigheten är 

ansvarig för att nödvändiga planer utarbetas och att ett korrekt förfarande följs med 

hänsyn till offentlig insyn etc.  

Det krävs inga ändringar av riktlinjer eller normer för att bygga om korsningar till 

cirkulationsplatser. Äldre bilförares behov är emellertid inte ett av kriterierna för 

anläggande av cirkulationsplatser och i den nationella transportplanen är det heller inte 

något fokus på anpassningar av befintlig infrastruktur till äldre bilförares behov (se även 

avsnitt 5.6 om signalfas för vänstersvängande fordon). Äldre bilförares behov och 

förutsättningar bör i större utsträckning uppmärksammas i infrastruktursammanhang 

som ett led i att anpassa transportsystemet till ett åldrande samhälle. Ombyggnation av 

korsningar till cirkulationsplatser är en åtgärd som sannolikt främjar säker mobilitet för 

äldre bilförare och utgör ett skäl till att denna typ av ombyggnation bör prioriteras. 

Denna åtgärd gynnar även flera andra grupper av bilförare. 

 

5.8 Åtgärder för en heterogen kategori  

I detta avsnitt ska vi diskutera vem åtgärderna riktar sig till. Det är en problematiserande 

diskussion med syfte att väcka tankar om kategorin ”äldre bilförare” och att ställa 

frågorna: vilka är de äldre bilförarna och vilka är man egentligen intresserad av att rikta 

åtgärder emot.5 

Det är för det första möjligt att utifrån resultaten från vår studie konstatera att de 

kronologiska åldrarna för vilka olika åtgärder har implementerats, eller utvärderats i 

vetenskapliga studier, kraftigt skiljer sig åt. I fallet med medicinsk uppföljning av 

bilförare varierar åtgärderna från att inte alls beakta kronologisk ålder (t.ex. anmälnings-

plikt för läkare) till att i fallet med omprövning av körkort kunna gälla alla förare eller 

förare från och med en viss kronologisk ålder. Den åldern kan variera från 50 år (t.ex. 

Luxemburg, CIECA, 2006) till 80 år (t.ex. Nya Zealand, Keall & Frith, 2004). 

                                                 

5 För teoretiska diskussioner om kategorier och kategorisering se t.ex. Jenkins, 1997; Hacking. 2002; 

Börjesson, 2003. 
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Åldersintervallerna för när prövningen ska ske utformas också olika. Ett annat tydligt 

exempel på hur den kronologiska åldern kraftigt skiljer sig är utbildningsåtgärder: t.ex. 

50+ (AARP 2004), 65+ (Ulleberg, 2006) och 70+ (Marottelli, 2007).  

I litteraturstudien har vi inte kunnat finna en tydlig argumentation om varför en specifik 

kronologisk ålder har valts för en viss åtgärd och en annan ålder vid en annan. Det är en 

brist eftersom det skapar oklarhet om målgruppen/målgrupperna för en specifik åtgärd. 

Ofta används den kronologiska åldern 65 för att avgränsa kategorin äldre bilförare. 

Denna ålder har en historisk tradition och är vanlig i statistiken. Den baserar sig på den 

traditionella formella pensionsåldern som ofta är 65 år (Phillipson, 1998) även om den 

formella pensionsåldern i flera länder skiljer sig något åt. För Norges del är t.ex. den 

formella pensionsåldern 67 år. En sådan avgränsning för en kategori äldre bilförare (65 

eller 67 år) är relevant i transportsammanhang på så sätt att det kan antas att livsstil, 

resmönster och resbehov förändras i och med att de arbetsrelaterade resorna upphör. Det 

kan därför tänkas att vissa åtgärder som är beroende av denna typ av faktorer skulle 

kunna utformas med tanke på personer över 65 eller 67 år. Exempelvis om man vill 

främja mobiliteten för äldre som inte längre bör köra bil men som kan åka kollektiv-

trafik kan det handla om att skapa tidtabeller och bussrutter som inte främst är arbets-

relaterade. En sådan utgångspunkt kompliceras dock av det faktum att den faktiska 

pensionsålder i såväl Norge som andra länder ligger under den formella pensionsåldern. 

Frågan kan då ställas om inte ett alternativ vore att utforma en sådan åtgärd generellt för 

grupper som inte arbetar, eller grupper som inte arbetar ”normala” arbetstider med 

arbetsresor morgon och kväll. Samtidigt är äldre en viktig grupp i detta sammanhang 

och i arbetet med att anpassa transportsystemet till ett åldrande samhälle är åtgärder som 

bygger på förändrade resmönster m.m. när arbetsrelaterade resor upphör viktiga 

åtgärder för äldre. 

Om intresset för kronologisk ålder istället handlar om funktionell förmåga blir det 

svårare att motivera t.ex. 65 år som en åldersgräns. Ofta anges 75 år eller 80 år som en 

ungefärlig tidpunkt för när det blir vanligare med försämrad funktionell förmåga pga 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Det finns därför de som använder uppdelningen 

”yngre äldre” och ”äldre äldre” där den senare kategorin innefattas av dem som är 75 år 

eller 80 år och uppåt. Sambandet mellan kronologisk ålder och funktionell förmåga är 

ytterst problematisk, och kronologisk ålder är svår att använda för att avgränsa en 

population för att t.ex. försöka finna/testa förare som skulle kunna vara olämpliga att 

köra bil. Olika funktionsnedsättningar och sjukdomar som blir vanligare med åldern 

uppvisar statistiskt sett ofta skilda kurvor i förhållande till kronologisk ålder vilket 

innebär att det är svårt att dra en specifik åldersgräns som kan motivera generella 

åtgärder. Synförmågan börjar exempelvis statistiskt sett avta från 45-årsåldern medan 

demens blir något vanligare från 75 år men redan kan förekomma i 30-årsåldern 

(Vägverket, 1998). 

Ett fåtal studier berör explicit problematiken med kronologisk ålder och funktionell 

förmåga (t.ex. Hennessy & Janke, 2005, 2009). Det finns också studier som poängterar 

att fokus bör ligga på funktionell förmåga snarare än kronologisk ålder (Hennessy & 

Janke, 2005, 2009; Fildes, Charlton et al., 2008). Det kan ses som ett sätt att klargöra 

målgruppen för åtgärder som är riktade mot funktionell förmåga och berör medicinska 

aspekter. Samtidigt berör denna typ av åtgärder fler äldre då åldersfördelningen ofta är 

skev, men det kan vara problematiskt att uteslutande fokusera på äldre i dessa samman-

hang eftersom det utesluter många individer i yngre åldrar som kan vara aktuella för 

åtgärderna 
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Ett problem i sammanhanget handlar om våra föreställningar om äldre. De äldre har 

genom historien associerats i överdriven grad med funktionsnedsättningar och 

sjukdomar (se t.ex. Tornstam, 1998; Cole, 1992; Green, 1993). En undersökning av 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2006) i Sverige visar att 89 procent av männen mellan 

65 och 79 år menade att de inte hade något stödbehov från samhället. Bland kvinnorna 

var det 82 procent som inte upplevde något behov av stöd. Fortfarande bland dem som 

är över 80 år menar drygt hälften av männen att de inte har något stödbehov medan hos 

kvinnorna har denna grupp minskat till 39 procent. Bland 80-åringarna har dock 

behovet av stöd ökat och mer än var femte 80-åring har ett stort hjälpbehov. Vägverket i 

Sverige uppskattade dock att upp till 50 procent av alla 75–84-åringar hade någon form 

av funktionshinder (Vägverket, 2004). Även om siffrorna skiljer sig åt finns en stor 

andel människor i högre kronologiska åldrar som verkar vara vid god hälsa. 

Undersökningen från SCB pekar också på att hälsan i hög utsträckning blivit bättre hos 

de äldre från 1980-talet till år 2003. Det betyder att viktiga frågor för äldre i trafiken, 

inklusive bilförare, också handlar om annat än hälsa. Nyare forskning om äldre lyfter 

fram den heterogenitet som finns vilket betyder att om åtgärder ska fungera effektivt 

kan de i högre grad behöva riktas till tydliga undergrupper. Detta kan innebära att man 

behöver beakta flera olika dimensioner t.ex. genus, socioekonomisk klass, boende 

(stad/land), hälsa och familjesituation. Det kan också handla om att inte rikta sig till ”fel 

äldre bilförare” med följden att vissa äldre bilförare i onödan begränsar sin mobilitet 

eller undviker vissa situationer för tidigt.  

Det är för det andra möjligt att konstatera en annan problematik i fallet med infrastruk-

turåtgärder. Dessa åtgärder diskuteras i dag inte explicit för vare sig undergrupper av 

äldre eller i relation till de statistiskt sett typiska svårigheter som äldre bilförare har. 

Infrastrukturåtgärder utformas och diskuteras inom ramen för universell utformning och 

ett tillgängligt samhälle för alla. Äldre bilförare var ingen kategori som lyftes fram i 

föreskrifter om och planer för infrastrukturåtgärder i Norge. Samma förhållande före-

ligger i Sverige (Heikkinen & Hakamies-Blomqvist, 2000). En förklaring är att 

universell utformning och frågor om ett tillgängligt samhälle för alla är en viktig 

diskussion inom handikappolitik (Asmervik, 2009). Personer med funktionshinder blir 

en viktig referensgrupp för att utforma åtgärder som ofta också gynnar många andra 

grupper i samhället (jfr Fearnley et al., 2009).  

I fallet med infrastrukturåtgärder är det möjligt att rikta två former av kritik mot att inte 

äldre bilförare också utgör en tydlig explicit kategori i infrastrukturplanerna. För det 

första får statistiskt sett äldre bilförare vissa typiska svårigheter i bilkörningen. Det kan 

inte tas för givet att denna typ av åldersrelaterade svårigheter beaktas i satsningarna om 

universell utformning. Studier har pekat på att åtgärder inom handikappolitiken i första 

hand har utformats för yngre och medelålders grupper med funktionshinder (se t.ex. 

Jönson & Taghizadeh, 2006). Äldrepolitik och handikappolitik skiljer sig åt i många 

avseenden. För att äldre bilförares förutsättningar och typiska behov ska uppmärk-

sammas kan det med andra ord vara centralt att explicit beakta kategorin äldre bilförare 

i infrastruktursammanhang. För det andra handlar diskussionen om universell 

utformning i första hand om, enligt vårt intryck, kollektivtrafik och utformning av 

gatumiljön för gående (se Samferdselsdepartementet, 2008–2009). För att uppmärk-

samma bilförare behöver bilförare som kategori i så fall lyftas fram i detta sammanhang 

för att ingå i sådana satsningar. 

Vi har ovan gett två exempel på problematiker i utformningen av åtgärder. Den första 

handlar om relationen mellan kronologisk ålder och funktionell förmåga. I detta 

sammanhang används kronologisk ålder ibland som grund för att utforma åtgärder i 
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brist på bättre sätt att finna den population eller individer som åtgärden riktar sig mot. 

Det betyder att av pragmatiska skäl kan en viss kronologisk ålder utgöra gräns för en 

satsning, t.ex. för att utforma en utbildning. Detta för att förhoppningsvis kunna finna en 

del individer som skulle kunna främjas av utbildningen. Det betyder inte att alla över en 

viss ålder borde gå utbildningen likväl som att det kan finnas personer som är yngre 

som kan ha behov av detta. Om inte ålder behöver utgöra en skarp gräns på grund av 

ekonomiska skäl kan vi inte se annat än att kronologisk ålder borde användas på ett 

flexibelt sätt där även andra åldrar, t.ex. i fallet med utbildning, skulle kunna få 

möjlighet att delta om ett behov finns. Här är det också viktigt att se att utbildning också 

i vissa fall skulle kunna gynnas av att kombinera ålder med andra kategorier som kön. 

Den andra problematiken handlar om vilka kategorier som ska användas för att 

samordna satsningar för att främja trafiksäkerhet och mobilitet. Det är en fråga som är 

beroende av sammanhang och handlar om vilka grupper eller problem som prioriteras. 

Här har vi diskuterat infrastrukturåtgärder som ett exempel på där åtgärder förekommer 

som kan främja äldre bilförare men där satsningarna görs med fokus på andra 

kategorier. Här har vi argumenterat för att kategorin äldre bilförare skulle behöva 

uppmärksammas i högre utsträckning.  

En svårighet i utformning av åtgärder för äldre bilförare är sammanfattningsvis att både 

arbeta med en omfattande övergripande kategori som statistiskt sett kan uppvisa vissa 

karaktäristika och samtidigt beakta heterogeniteten och därmed kunna rikta satsningar 

på undergrupper av äldre. Även om många åtgärder för äldre bilförare dessutom 

kommer andra trafikantgrupper till godo, där åtgärder med fördel kan evalueras i 

relation till många trafikantgrupper, är det viktigt att fortfarande lyfta fram den 

heterogena kategorin ”de äldre” i arbetet med att anpassa transportsystemet efter de 

förutsättningar som ett åldrande samhälle innebär.  

 

5.9 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

I rapporten ges flera förslag på vidare forskning. Bland de rekommendationer som ges 

finns även förslag på konkreta utvärderingar (se kap 4.3, 5.1 och 5.2). Vi ska dock 

avsluta med några reflektioner och ge ytterligare några förslag på områden där 

fördjupad kunskap erfordras.  

Ett sådant område är att det finns ett behov av att tydliggöra samband och avvägningar 

som görs i praktiken mellan trafiksäkerhet och mobilitet. Finns det inte en risk att 

uttrycket ”säker mobilitet” bara blir en slogan ifall det är otydligt hur avvägningarna 

mellan trafiksäkerhet och mobilitet görs? Vi har dock i denna studie funnit hur 

begreppet i vissa sammanhang, som i fallet med stegvis omprövning av körkort, 

fungerar som ett samlingsbegrepp där olika åtgärder diskuteras samtidigt. Det gäller 

såväl traditionella trafiksäkerhetsåtgärder (dra in körkortet) som mer traditionella 

mobilitets-/tillgänglighetsåtgärder (bilanpassning, rehabilitering). På detta sätt framstår 

målet ”säker mobilitet” som ett fruktbart mål och som en tydlig skillnad mot tidigare i 

historien då trafiksäkerhet var i fokus. Ur dagens perspektiv framstår det också 

oundvikligt att trafiksäkerhet och mobilitet hänger samman, att trafiksäkerhetsåtgärder 

också inbegriper mobilitet och har effekter på mobilitet (se kap. 1). En viktig fråga är 

dock hur avvägningarna mellan trafiksäkerhet och mobilitet görs i praktiken samt i en 

förlängning hur ett önskvärt sådant samband kan se ut i olika kontexter.  

I rapporten har vi resonerat om kriterier för ”säker mobilitet” och skapat en enkel 

tentativ kategorisering. Vid detta steg blev det emellertid tydligt hur det t.ex. i vissa 
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sammanhang saknas ”värdesättningar” av mobilitet vilket innebär att det blir svårt att 

göra samhällsekonomiska värderingar där trafiksäkerhet och mobilitet kan relateras till 

varandra. Det innebär att mobilitet blir otydligt och både kan prisas av vissa aktörer 

såväl som ignoreras av andra. Det blir svårt att jämföra trafiksäkerhet och mobilitet med 

varandra. Särskilt för åtgärder där det kan finnas en målkonflikt mellan trafiksäkerhet 

och mobilitet, t.ex. åtgärder som ökar trafiksäkerheten men reducerar mobilitet (t.ex. vid 

begränsning eller indragning körkort), kan samhällsekonomiska beräkningar som både 

beaktar trafiksäkerhet och mobilitet vara särskilt motiverade att ta fram.  

Med andra ord behövs det forskning där användningen av ”säker mobilitet” 

problematiseras och förtydligas. I sådan forskning kan såväl begreppsanalys som 

samhällsvetenskaplig forskning om hur aktörer i praktiken agerar utifrån målsättningen 

säker mobilitet bedrivas. En viktig del i sådan forskning bör även utgöras av studier av 

tidigare metoder/modeller samt utveckling av metoder för att uppskatta mobilitets-

effekter samhällsekonomiskt i relation till trafiksäkerhet. 

En annan begränsning som vi fann i vår studie är bristen på studier som analyserar 

åtgärders effekter på olika färdsätt. Denna begränsning kan delvis bero på vår 

utgångspunkt med sitt fokus på äldre bilförare. Tidigare forskning pekar dock på att det 

finns en uppdelning mellan forskning om bilkörning och forskning om andra färdsätt 

t.ex. kollektivtrafik (Heikkinen, 2008). Ur såväl trafiksäkerhets- som mobilitets-

perspektiv kan systemöverskridande ansatser vara viktiga för att utvärdera genomförda 

åtgärder. Studier pekar t.ex. på att restriktiva åtgärder för äldre bilförare kan innebära att 

olyckorna totalt sätt ökar bland äldre i trafiken då äldre i högre grad byter från 

bilkörning till att andra transportsätt som oskyddade trafikanter. (Hakamies-Blomqvist 

et al., 1996; Sirén & Meng, 2010). Detta eftersom risken för att dö eller skadas i trafiken 

är lägre för äldre i en bil som har ett skyddande hölje än när de rör sig som t.ex. 

fotgängare. Erke och Elvik (2007) har dock pekat på att förändrade resmönster också 

kan förändra olycksrisken för respektive transportslag. Om äldre börjar gå mer till fots 

kommer det inte bara att ha positiva hälsoeffekter utan reducerar också deras olycksrisk 

som fotgängare. Förändrade resmönster kan i ett systemperspektiv således ge komplexa 

effekter som är viktiga att utforska vidare. Det finns en del forskning om vad som 

händer i mobilitetshänseende när äldre individer slutar köra bil men det behövs också 

forskning med ett bredare perspektiv som beaktar hur äldre individer använder olika 

färdsätt i vardagen samt hur åtgärder kan främja den generella mobiliteten, inte bara ett 

färdsätt.  
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Databaser och sökord 

Databaser 

TRAX – bibliotekskatalogen vid VTI. Databasen startades 1976 och innehåller mer än 
125.000 referenser till publikationer från 1920-talet och framåt. 

 

ITRD – en internationell databas med referenser till transportforskningslitteratur och till 
pågående forskning. Databasen har sedan 1972 varit en del av OECD:s 
transportforskningsprogram. 

 

TRIS – Transportation Research Information Services. Är en del av amerikanska 
Transportation Research Boards (TRB) arbete för att sprida information om 
transportforskning. 

 

SAE – Society of Automobile Engineering. Databasen innehåller information om 
fordonsdesign och teknologier för fordon på land, till havs, i luften och I rymgden.  

 

Web of Science – Innehåller de bibliografiska databaserna Science Citation Index, 
Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index . Man har referenser 
till artiklar ur mer än 10 000 tidskrifter och bevakar även konferenser och annat 
material. 

 

AgeLine – är en central database för socialgerontologisk litteratur och innefattar 
åldersrelaterade referenser från hälsovetenskaper, psykologi, sociologi, socialt arbete, 
ekonomi och politik.  

 

 
Sökord 

Förutom nedanstående söktermer har även databasernas ämnesklassificering och deras 
bundna sökvokabulär (som i vissa fall är bättre definierade än de ”lösa” sökorden 
nedan) använts. Kombinationen av termerna varierar mellan databaserna beroende på 
vilket ämnesfokus respektive databas har. Vidare har ytterligare explorativa sökningar 
gjorts med söktermer som inte är inkluderade i listan, det har klickats vidare i 
referenslistor, citeringar har följts m.m..   

 
Äldre förare 

"old* driv*" or "elderly driv*" or "senior driv*" 
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Äldre 

"old* people*" or "elderly people*" or "old* person*" or "elderly person*" or "senior 
citizen*" or oldster or "old age" or "advanced age*" or "old* adult*" or "elderly adult*" 
or "age 70" or "age 75" or "age 80" or "age 85" 

 
Förare 

driver* or driving 

automob* or car or cars or "motor vehicle*" 
 
Trafikmiljö 

"traffic sign*" or "traffic signs" or "traffic symbol*" or "road sign" or "road signs" or 
"variable message sign*" or "carriageway mark*" 

junction* or intersection* or "left turn*" or "right turn*"  

perception* or cognition* or cognitiv* or comprehension* or "mental load*" or "work 
load*" or "Visual processing" or "divided attention*" 

orientat* or "sense of locali*" or localizat* or localisat* 

legibilit* or legibl* or readab* or visibilit* or conspicuit*  

”highway design*” or ”roadway design*” or ”road environment*” 

 
ITS / Teknik 

"primary control*" or "primary display*" or "secondary control*" or "secondary 
display*" or dashboard* or "control panel*" or "instrument panel*" or "head up 
display*" 

"Advanced Driver Assistance" or ADAS or "Intelligent Vehicle Safety" or IVSS or "In 
Vehicle Information System*" or IVIS or "intelligent transport* system" 

"Anti-lock brak* system*" or "antilock brak* system*" or ABS or "acceleration skid 
control*" or ASC or "Collision avoid* system*" or "Route guidance" or "route guiding"  

"lane departure warning*" or LDWS or "intelligent speed adapt*" or ISA or "adaptive 
cruice control*" or "intelligent cruise control*" or ACC or "electronic stability 
program*" or ESP or "Electronic driving aid*"  

"active steering" or "advanced driver support*" or "autonomous brak*" or "blind-spot 
warning*" or "collision avoidance warning*" or "collision warning*" or "crash avoid* 
system*" or "crash warning*" 

"distraction warning" or "driver assistance" or "driver condition* warning*" or 
"electronic brak* assist*" or "electronic* skid* protect*" or "emergenc* brak* assist*" 

"Following Distance Warning*" or "forward collision warning*" or "forward protection 
system*" or "headway warning*" or "lane chang* collision*"  

 

 VTI rapport 682 



Bilaga 1 
Sid 3 (3) 

"lane keeping assistance*" or "lane keeping system*" or "lane keeping warning*" or 
"night vision system*" or "Obstacle* Warning*" or "road* condition* warning*" or 
"speed alert*" or "speed limiter*" or "speed warning*" or "steering assist*" or 
"vigilance monitoring" or "vision enhancement system*" 

 
Utbildning 

"peer educat*" or "driver training" or "driver retesting" 

education or training or refresh* or retest* 

 
Körkort 

"driv* licen*" 

(driv* SAME licens*) 

 
Egenutvärdering 

self-evaluation or "self evaluation" or "percieved impairment*" or self-rated or self-
assessment 

"driver* judgement*" or "fitness to drive"  

(evaluation SAME "driving performanc*") or (Assessing SAME "driving abilit*") or 
(confiden* SAME "driving abilit*") 

 
Andra åtgärder 

campaign*   

"medical examinat*" or "psycholog* examinat*" or "medical evaluat*" or "psycholog* 
evaluat*" 

screening* ALTERNATIVT "cognitive screen*"    

"motor* club*" or "motor* organisation*" or "motor* organization*"  

"mobility option* or mobility alternat*" 

 
Övrigt 

"reduc* collision*" or "reduc* accident*" or "driv* cessation" 

”before and after” 
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Modell över Marylandmodellen (från Staplin et al. 2003, s. 37) 
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Spørsmål i Enhanced driving decisions workbook (Eby et al. 2008) 

1. How much difficulty do you have reading small print in a telephone book, 
on a medicine bottle, on a map, or in a newspaper?  (None A little Some 
A lot Extreme) 

2. When you are not moving, how much difficulty do you have reading a 
sign or recognizing a picture because it is moving (such as an 
advertisement on a passing bus or truck)? (None A little Some A lot 
Extreme) 

3. How much difficulty do you have, because of your eyesight, recognizing 
people across a room? (None A little Some A lot Extreme) 

4. Do you need to squint in order to see things far away or to watch 
television? (No Yes) 

5. How much difficulty do you have seeing due to the glare from your 
windshield when the sun is low in the sky? (None A little Some A lot 
Extreme) 

6. When driving at night, how much are you bothered by the properly 
dimmed headlights of oncoming cars? (Not at all A little bit Moderately 
Quite a bit Extremely) 

7. How much difficulty do you have seeing something when lights are being 
reflected from it (for example, watching television when the room lights 
are shining on the screen)? (None A little Some A lot Extreme) 

8. How often when you are driving and looking straight ahead, do other 
vehicles seem to come into your peripheral or side vision unexpectedly? 
(Never Rarely Sometimes Often Always) 

9. When merging into traffic, how often are you "surprised" by a vehicle that 
you didn't notice until it was quite close to you? (Never Rarely 
Sometimes Often Always) 

10. While looking ahead, whether driving or not, how much difficulty do 
you have noticing things off to the side?` (None A little Some A lot 
Extreme) 

11. How often do you feel that the lights are too dim indoors (for example, 
when reading a menu in a restaurant)? (Never Rarely Sometimes Often 
Always) 

12. How much difficulty do you have seeing lane lines and other pavement 
markings, curbs and medians, and other vehicles and pedestrians at dawn 
or dusk, or at night? (None A little Some A lot Extreme) 

13. How much difficulty do you have reading without a reading light or 
other bright light on? (None A little Some A lot Extreme) 
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14. How much difficulty do you have judging your speed without looking at 
the speedometer? (None A little Some A lot Extreme) 

15. How much difficulty do you have judging distances for parking? (None 
A little Some A lot Extreme) 

16. How much difficulty do you have judging how fast you are approaching 
a stopped vehicle? (None A little Some A lot Extreme) 

17. How much difficulty do you have locating a business or finding an 
address as you are driving down the road? (None A little Some A lot 
Extreme) 

18. How much difficulty do you have locating a specific type of canned 
good (for example a can of soup) among all the choices in the grocery 
store? (None A little Some A lot Extreme) 

19. When reading, how much difficulty do you have moving to the next line 
of text? (None A little Some A lot Extreme) 

20. How often has your driving resulted in your vehicle getting bumps, 
dents, or scratches (for example, pulling into the garage, trying to park, 
pulling up to the mailbox)? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

21. How useful do you find "You Are Here" maps in public buildings? (Not 
at all A little bit Moderately Quite a bit Extremely) 

22. In a building, how much difficulty do you have finding your way back to 
where you first came in? (None A little Some A lot Extreme) 

23. How much difficulty do you have putting things together (for example, a 
jigsaw puzzle or a piece of furniture)? (None A little Some A lot 
Extreme) 

24. In general, how much difficulty do you have carrying on a conversation 
and listening to the radio or television at the same time? (None A little 
Some A lot Extreme) 

25. While you are driving, how much difficulty do you have also talking 
with passengers? (None A little Some A lot Extreme) 

26. While you are driving, how much difficulty do you have also changing 
the radio station? (None A little Some A lot Extreme) 

27. How much difficulty do you have finding something on a crowded shelf? 
(None A little Some A lot Extreme) 

28. How much difficulty do you have carrying on a conversation when there 
is noise in the background (such as other people talking)? (None A little 
Some A lot Extreme) 

29. How much difficulty do you have finding a certain sign among many 
other signs (for example, finding a restaurant sign on a street with many 
other signs)? (None A little Some A lot Extreme) 

 VTI rapport 682 



Bilaga 3 
Sid 3 (6) 

30. How much difficulty do you have understanding people who speak 
quickly? (None A little Some A lot Extreme) 

31. How often do you have to slow down to read road signs? (Never Rarely 
Sometimes Often Always) 

32. How often are you uncomfortable because traffic seems to be moving too 
quickly? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

33. How often have you stopped or hesitated at an intersection where there is 
no stop sign or red light? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

34. In the past year, how often have you missed an appointment because you 
forgot about it? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

35. In the past year, how often have you had difficulty finding your car in a 
parking lot? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

36. In the past year, how often have you started a task and then forgotten 
what it was you were doing? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

37. In the past year, how often have you had difficulty finding your way 
home from a familiar place (such as the grocery store)? (Never Rarely 
Sometimes Often Always) 

38. In the past year, how often have you felt that you did not know where 
you were? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

39. In the past year, how often have you left for a destination on time but 
arrived much later than you should have? (Never Rarely Sometimes 
Often Always) 

40. How often have you not recognized a familiar face? (Never Rarely 
Sometimes Often Always) 

41. In the past year, how often have you switched on one thing, such as 
headlights, when you mean to switch on something else, such as the 
windshield wipers. (Never Rarely Sometimes Often Always) 

42. How often have you found that you've put something in a place you did 
not intend to put it? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

43. How much difficulty do you have following directions or a map in 
unfamiliar areas? (None A little Some A lot Extreme) 

44. How often do you find yourself being given directions or prompted by 
others in the car without asking? (Never Rarely Sometimes Often 
Always) 

45. How much difficulty do you have following written directions for 
completing a task (for example, following a recipe or using a gasoline 
pump)? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

46. Are you basically satisfied with your life? (No Yes) 

47. Do you feel that your life is empty? (No Yes) 
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48. Are you afraid that something bad is going to happen to you? (No Yes) 

49. Do you feel happy most of the time? (No Yes) 

50. How often do you have difficulty staying awake when you want to? 
(Never Rarely Sometimes Often Always) 

51. At night, how often do you have difficulty falling asleep or staying 
asleep? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

52. In the past year, have you dozed or "nodded off" for a moment while 
driving? (No Yes) 

53. In the past year, have you had to open the window, play the radio, or 
have a passenger talk with you in order to stay alert while driving? (No 
Yes) 

54. How much bodily pain have you had in the past 4 weeks? (None A little 
Some A lot Extreme) 

55. During the past 4 weeks, how much did pain interfere with your normal 
work (including both work outside the home and housework)? (Not at all 
A little bit Moderately Quite a bit Extremely) 

56. During the past 4 weeks, how often did you choose not to do an activity 
because of pain? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

57. How often do you have trouble falling asleep or staying asleep because 
of your thoughts or concerns? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

58. How often are you distracted during the day because of your thoughts or 
concerns? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

59. How often do you feel overwhelmed by your worries? (Never Rarely 
Sometimes Often Always) 

60. How often do you get into situations while driving that make you 
distressed? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

61. How willing are you to change your plans at the last minute? (Not at all 
A little bit Moderately Quite a bit Extremely) 

62. How likely are you to avoid new or unfamiliar situations? (Not at all A 
little bit Moderately Quite a bit Extremely) 

63. How upsetting is it to you when there is a sudden change in your daily 
routine? (Not at all A little bit Moderately Quite a bit Extremely) 

64. Do you generally do and say things without stopping to think? (No Yes) 

65. Do you often have problems because you do things without thinking? 
(No Yes) 

66. Do you usually think carefully before doing anything? (No Yes) 

67. Do you mostly speak before thinking things out? (No Yes) 
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68. How much difficulty do you have turning your head to back up or to 
check for traffic?  (None A little Some A lot Extreme) 

69. How much difficulty do you have getting in and out of a car? (None A 
little Some A lot Extreme) 

70. How much difficulty do you have reaching for objects that are above 
your head? (None A little Some A lot Extreme) 

71. How much difficulty do you have opening and closing doors in public 
buildings? (None A little Some A lot Extreme) 

72. How much difficulty do you have holding the steering wheel firmly? 
(None A little Some A lot Extreme) 

73. How much difficulty do you have carrying groceries? (None A little 
Some A lot Extreme) 

74. Can you quickly put your foot on the brake pedal? (No Yes) 

75. Do you feel that your reactions are quick enough to handle a dangerous 
driving situation?  (No Yes) 

76. Could you swerve suddenly if necessary to avoid an unexpected hazard? 
(No Yes) 

77. How much difficulty would you have walking a half mile without help if 
you had to? (None A little Some A lot Extreme) 

78. How much difficulty would you have climbing two flights of stairs 
without help if you had to? (None A little Some A lot Extreme) 

79. How often does your body feel fatigued while you are driving? (Never 
Rarely Sometimes Often Always) 

80. How often have you avoided driving because you were too physically 
fatigued? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

81. How often do you find yourself stumbling when walking on an uneven 
surface? (Never Rarely Sometimes Often Always) 

82. Are you experiencing any numbness in either of your feet? (No Yes) 

83. How often do you have to look at your feet to know where they are in 
relation to the foot pedals in the car? (Never Rarely Sometimes Often 
Always) 

84. How much difficulty do you have picking up small objects? (None A 
little Some A lot Extreme) 

85. How much difficulty do you have catching yourself from falling after 
losing your balance for some reason? (None A little Some A lot 
Extreme) 

86. How often have you reached for a vehicle control while driving (for 
example, for the radio or headlight switch) and missed it? (Never Rarely 
Sometimes Often Always) 
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87. How much uncontrolled shaking have you had in the past 4 weeks? 
(None A little Some A lot Extreme) 

88. During the past 4 weeks, how much did uncontrolled shaking interfere 
with your normal work (including both work outside the home and 
housework)? (Not at all A little bit Moderately Quite a bit Extremely) 

89. During the past 4 weeks, how often did you choose not to do an activity 
because of uncontrolled shaking? (Never Rarely Sometimes Often 
Always) 

 VTI rapport 682 



Bilaga 4 
Sid 1 (3) 

Eksempler på anbefalinger i Enhanced driving decisions workbook 

 
See A Professional 

It is important that you seek out an appropriate health professional about any health 
concerns you may be experiencing. Depending on the health concern, it may be your 
doctor, eye doctor, occupational therapist, certified rehabilitation specialist or other 
professional. 

• Get regular eye exams.  

• It may also be beneficial for you to have a formal evaluation by an occupational 
therapist or certified driving rehabilitation specialist.  

• See your regular or eye doctor, occupational therapist, or other health 
professional to discuss the health concerns identified in this screening.  

• It is important that you have your doctor evaluate your mental and physical 
health regularly.  

• Always follow your doctor's orders regarding driving.  

• Consider checking with your doctor about changing the time you take your 
medication so that it does not interfere with driving.  

• Never stop your medication or change the dosage without checking with your 
doctor.  

• Accurate diagnosis and treatment of sleep apnea and narcolepsy is essential, and 
requires overnight sleep assessment.  

• Check with your doctor or pharmacist about the possible side effects of the 
prescription and non-prescription drugs you are taking, especially effects that 
could impair driving abilities. Ask what, if anything, you can do to counter the 
side effects.  

• Talk with your doctor about:  

o Exercise or fitness programs in your area.  

o Activities to improve your flexibility.  

o Medications that may be helpful to reduce stiffness.  

o Whether you might benefit from physical therapy to improve your 
flexibility.  

 
Modify Your Vehicle 

There may be special equipment you can add to your vehicle to improve your driving 
safety. Before you purchase such equipment, you should be evaluated by an 
occupational therapist or driving rehabilitation specialist to make sure that you get the 
right equipment, have it installed properly and get training on how to use it. 
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• If you experience pain with certain movements that are necessary for driving, 
there may be equipment or modifications to your sitting position that may be 
helpful for you such as lumbar support, more involved back support, or a sit-on 
cushion to increase your comfort.  

• You may be able to fit your car with special mirrors to reduce the need to turn to 
look behind you.  

• See an occupational therapist or driving rehabilitation specialist for 
recommendations on equipment that may make it easier to steer, reach and 
activate controls, or use your mirrors for driving.  

 
Consider These Saftey Tips 

There may be changes that you can make in your driving habits or other daily behaviors 
that will allow you to continue driving safely. 

• Try to drive on well-lit streets - the more light there is, the less headlight glare 
there is and the better you will be able to see.  

• Keep your headlights, windshield, and mirrors clean.  

• If you must drive at night or in inclement weather such as rain or fog, drive more 
cautiously.  

• Increase the brightness of your car's instrument panel if it can be adjusted.  

• If all else fails, avoid driving at night or in inclement weather.  

• Wear sunglasses during the day in bright sunlight.  

• Start out well rested-don't drive if you are tired or sleepy.  

• On long trips, take frequent breaks - at least every 2 hours or so.  

• Keep the temperature in your vehicle on the cool side and keep an adequate flow 
of fresh air.  

• Learn to recognize the signs of drowsiness/sleepiness including repeated 
yawning, having trouble keeping your eyes open, drifting out of your lane and/or 
hitting rumble strips on the roadside, tailgating, finding yourself daydreaming.  

• Avoid heavy foods and alcoholic beverages.  

• Drink plenty of water.  

• Increase your strength and flexibility by exercise to help prevent tiredness.  

• Ask someone else to drive when tired.  

• Remember that most methods people use to stay awake while driving only work 
for a short period of time, and sometimes not at all.  

• Make sure to read medication and supplement labels and follow directions 
carefully.  

• Avoid driving when muscle or joint pain is intense.  
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• Avoid driving when muscles are stiff.  

• Plan your trip in advance and write down your route.  

• Drive when traffic is less congested and try to avoid difficult road conditions.  

• Ask someone to ride with you to read a map or street signs.  

• Stay in familiar and comfortable driving areas.  

• Drive where speeds are lower and drive at comfortable speeds (at the speed 
limits).  

• Choose routes that do not require frequent lane changes and/or merging.  

• Regular exercise can increase your flexibility, strength, balance, and 
coordination. Begin a fitness program. It's never too late to start.  

• Be careful not to swing too wide on turns to compensate for difficulty turning 
the steering wheel.  

• Be aware of situations that are especially tiring.  

• Be aware of your physiological down time (Circadian Rhythm).  

• Consider limiting driving to short distances only.  

• Use cruise control while driving.  

• When planning your day, remember that you have to have enough energy and 
endurance left for the trip back home.  

• What you eat, how much you exercise, regular visits to the doctor, and following 
your doctor's advice can help you stay healthy and keep driving safely.  

• Do not drive after drinking alcohol.  
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med
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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
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in the field of transport.
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